
Шановні колеги! 
 
Європейський інститут безперервної освіти (EIDV) запрошує науковців, представників закладів 
освіти, культури, громадських організацій та інших зацікавлених осіб пройти міжнародне 
стажування / International internship. 
 
Міжнародне науково-педагогічне стажування - International scientific and pedagogical internship - 
дистанційна форма 
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ВИЩІЙ ОСВІТІ» 
та Міжнародний науковий семінар і «круглий стіл» 
(два сертифікати). 
Місце проведення: м. Подгайська, Словацька республіка. 
 
Основна програма: 
1. Організація навчання, програми у словацьких закладах вищої освіти. (45 год.). 
2. Новітні та інноваційні методи навчання. Використання ІТ-технологій у навчальному процесі, 
дистанційні форми навчання (45 год.). 
3. Інтернаціоналізація освітнього процесу та освітніх можливостей. Європейські та світові 
практики якості академічного навчання (30 год.). 
4. Система вищої освіти у Словаччині. Програми підготовки та організація навчального процесу: 
уніфікація та диференціація (30 год.). 
5. Наукова підготовка у Словаччині. Написання та публікація наукової роботи (Web of Science, 
Scopus) (30 год.). 
 
Напрями стажування: 
·Право; Економіка; 
·Менеджмент; Педагогіка; 
·Психологія; Філософія; Соціологія; 
·Публічне управління та адміністрування; 
·Журналістика; Cоціальні комунікації та ін. 
 
За результатами стажування надаються: 
два сертифікати: 

програми міжнародного науково-педагогічного стажування Європейського інституту 
безперервної освіти (EIDV) / European institute of furthre education (Словацька Республіка). 
Відповідно до вимог Постанови КМУ України від 21 серпня 2019 р. № 800 та 1133 «Деякі 
питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF). 

участі у міжнародному науковому семінарі 
«Європейський досвід та глобальні тенденції у вищій освіті» та «круглому столі»: 
«Журналістська діяльність та суспільні (громадські) інтереси: практика європейських медіа» 
(Словацька Республіка). 
МЕТА: 
Розвиток співпраці між науковою та освітянської спільнотами України та Словаччини. Вивчення 
та впровадження кращих практик Європейського Союзу з розвитку сучасної освіти і науки в 
освітню систему Україні з урахуванням національних пріоритетів. 
Програма передбачає 180 год (6 кредитів ECTS) аудиторних занять (на платформі ZOOM) та 
самостійної роботи. 
ПРОГРАМА СТАЖУВАННЯ ПЕРЕДБАЧАЄ ТРИ ЕТАПИ: 
1 ЕТАП – реєстрація та дистанційне навчання (самосійне опрацювання ресурсів).  
Підготовка наукової статті (публікація статті у часописі European science входить до програми 
стажування). 
Підготовка до участі у Науковому семінарі.  
Оплата організаційного внеску, в розмірі 250 евро. 
2 ЕТАП - он-лайн зустрічі, вебінари на платформі ZOOM, опрацювання модулів. 
3 ЕТАП – дистанційна участь у Міжнародному науковому семінарі та «круглому столі». 
Сертифікація. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzakon.rada.gov.ua%2Flaws%2Fshow%2F800-2019-%25D0%25BF%3Ffbclid%3DIwAR3FKjzmJ4R8SBAThK3mHuCpbY_WM8438YL1-cDagUbhTtsmvM0kQ9cM71U&h=AT0OyAvTqZ31NrdTyGPwzCTmMntqERLpviuHbT05KCptf1t0QVzTEr7gtxQq7uyE_vfHju3F2JefEtfV3CWalJV-wwC1sIneZWY2ukB2YxcdX7QSlb9nb42GzHTPq6b1VKM&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0bJ8YHgJ8cBaI_5nD2zoGKwimktFhweM3R117keiSE_I8KU_E7x-vKHszxKdbSztdRulVKRBeUS92JPPwNNujfnK9io_jtkmo3p5xOKDvdl9X2UbEuWwmI6g1OiB5Fp6V7gAwtSIDrms-qWDe-GZnJwpN4CNZRXUzGLNQZXj133uwWo_fpVL40fz_3N7H3PEREF6l5eIOmmcXbfsNh


Стажування можливе у дистанційному форматі 
ONLINE Стажування - Сертифікація.  

International scientific and pedagogical internship. Certification. 
(Роз’яснення щодо можливості стажування у дистанційному форматі - Лист МОН Україну від 
24.07.2020). 
 
Додаткова інформація за нашими контактами:  
Європейський інститут безперервної освіти (EIDV) 
Dr.h.c. mult. JUDr. PhD., Jozef ZAŤKO, Jozef Zaťko, MBA, L.LM, Honor. Prof. mult. 
e-mail: eeda@eeda.sk  
eidv. ukraine@gmail.com 
тел. +421 905 450 765(WhatsApp) 
 


