
ШАНОВНІ ОСВІТЯНИ! 
 

Запрошуємо долучитися до участі  
у програмі міжнародного науково-педагогічного стажування 
EURÓPSKY INŠTITÚT ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA (EIDV) 

(Словацька Республіка) 
 

22.10–12.11.2018 р. 
 

ТЕМА СТАЖУВАННЯ 
«Економічні, соціальні та інформаційні аспекти європейських інтеграційних процесів: 

словацький досвід» 
 
Форма участі: очна/дистанційна 
Робочі мови стажування: словацька, українська, англійська, польська, російська. 
Мета стажування: підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки аспірантів, 
докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників, опанування новітніми унікальними 
методами, набуття досвіду провадження науково-дослідної і викладацької діяльності, 
забезпечення інформаційного обміну та розширення наукових контактів, поглиблення співпраці 
в академічній та науковій галузі між Україною, Республікою Польща та Словацькою 
Республікою. 
Цільова аудиторія: освітяни, адміністративний склад українських закладів вищої освіти, 
аспіранти, докторанти, а також особи зацікавлені напрямами стажування. 
 
Напрями стажування: 

 Публічне управління та адміністрування; 
 Економіка; 
 Менеджмент; 
 Філософія, політологія, соціологія; 
 Педагогіка, спеціальна освіта; 
 Психологія; 
 Юриспруденція; 
 Соціальні комунікації. 

 
ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ: 

1-й етап (22.10.-29.10.2018): 
підготовка статті науково-методичної доповіді за обраним напрямком стажування; 
 
2-й етап (30.10-05.11.2018): 
ознайомлення з діяльністю закладів вищої освіти Словацької Республіки: Európsky inštitút 
ďalšieho vzdelávania (Словацька Республіка),  Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre 
(Словацька Республіка) через офіційні інформаційні портали; очна/дистанційна робота з 
кураторами наукового стажування; 
 
3-й етап - очно/дистанційний (6.11-12.11.2018):  
Міжнародний науково-практичний семінар «Економічні, соціальні та інформаційні аспекти 
європейських інтеграційних процесів», Науково-методична студія «Інформаційно-аналітична 
компетентність педагога – шлях до професійного успіху», м. Подгайська (Словацька Республіка) 
  



РОЗПОДІЛ ЗА МОДУЛЯМИ: 
МОДУЛЬ 1 (40 год). Організація навчання, програми та підготовки студентів у 

словацьких закладах вищої освіти (дистанційний онлайн-курс та індивідуальна робота). 
Основні теми модулю: 
‒ ознайомлення з теоретичними засадами організації освітнього процесу та освітніми 

стандартами у польських та словацьких закладах вищої освіти; 
‒ академічна мобільність в системі вищої освіти;  
‒ трансформаційна освіта та її значення; 
‒ моделі європейських освітніх систем та особливості роботи із ними; 
‒ організація праці викладача європейського закладу вищої освіти та формування 

педагогічного навантаження; 
‒ порівняльна характеристика освітніх систем Словацької Республіки та України.  
Кількість навчальних годин в модулі: 
Дистанційно: 16 годин 
Самостійна робота: 22 годин 
Додаткові консультації в ході виконання самостійної роботи: 2 години. 
 
МОДУЛЬ 2 (30 год). Інноваційні методи навчання у структурі сучасного закладу освіти: 

інтеграція передових технологій, наукових здобутків та практичного досвіду (дистанційний 
онлайн-курс та індивідуальна робота) 

Основні теми модулю: 
‒ впровадження інноваційних педагогічних технологій в європейських закладах вищої 

освіти;  
‒ методика використання інформаційних технологій навчання: дистанційне навчання, 

комп’ютерні засоби професійно-педагогічної комунікації; 
‒ методики розвитку критичного та творчого мислення студентів; 
‒ особливості організації співпраці європейських закладів освіти з ринком праці; 
‒ застосування методів науково-педагогічного дослідження у вищій школі; 
‒ практика, правила і традиції написання наукової статі в журнали, що входять до 

наковометричних баз в тому числі Scopus, Web of Science; 
‒ медійні та соціальні комунікації. 
Кількість навчальних годин в модулі:  
Дистанційно: 6 годин 
Самостійна робота: 22 годин 
Додаткові консультації в ході виконання самостійної роботи: 2 години. 
 
МОДУЛЬ 3 (38 год.). Міжнародні грантові проекти та програми (6-денний очно-

дистанційний модуль). 
Основні теми модулю: 
- організація міжнародної співпраці в рамках Європейського законодавства; 
- розробка та впровадження міжнародних грантових проектів та програм ; 
- проектні та грантові можливості Євросоюзу; 
- умови та вимоги до заявників; 
- умови успішної реалізації наукових проектів в країнах ЄС (на прикладі Словацької 

Республіки); 
- основні інструменти підтримки мобільності науковців. 
Структура модулю: аудиторна робота під час візитів до європейських закладів освіти, 

самостійна та індивідуальна робота, тестування для оцінки знань, отриманих в практичній 
частині модулю. 
  



Кількість навчальних годин в модулі: 
Навчання та візити в рамках модулю: 30 годин 
Самостійна робота: 8 годин. 
 

ЗАГАЛЬНИЙ ГРАФІК СТАЖУВАННЯ: 
 

1 день. 6 листопада. Вівторок. 
Прибуття до м. Подгайська (Словацька Республіка) 
Поселення. Огляд міста. 
Реєстрація учасників. 
Відпочинок. 
 
2 день. 7 листопада. Середа. 
Ознайомлення з освітньою діяльністю Európsky inštitút ďalšieho vzdelávania (Словацька 
Республіка). 
Робочий візит до Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (Словацька Республіка). 
 
3 день. 8 листопада. Четвер. 
10.00 - 11.00 Зустріч з мером м. Нове Замки (Словацька Республіка) 
12.00- 14.00 Робочий візит до Základná škola (Nové Zámky) /загальноосвітня школа м. Нове 

Замки (Словацька Республіка) 
14.00 -15.00 Обід 
15.00 - 17.00 Засідання Науково-методичної студії «Інформаційно-аналітична компетентність 

педагога – шлях до професійного успіху», м. Подгайська (Словацька Республіка) 
 
4 день. 9 листопада. П’ятниця 
10.00 – 11.00 Реєстрація учасників Міжнародного науково-практичного семінару «Економічні, 

соціальні та інформаційні аспекти європейських інтеграційних процесів». 
11.00 – 11.30 Відкриття Міжнародного науково-практичного семінару «Економічні, соціальні та 

інформаційні аспекти європейських інтеграційних процесів» 
11.30 – 13.00 Пленарне засідання Міжнародного науково-практичного семінару (перша панель). 
13.00 – 14.00 Перерва. 
14.00 – 17.00 Пленарне засідання Міжнародного науково-практичного семінару (друга панель). 
18.00 – 21.00 Урочиста вечеря з нагоди відкриття Міжнародного науково-практичного семінару 

«Економічні, соціальні та інформаційні аспекти європейських інтеграційних 
процесів» 

 
5 день. 10 листопада. Субота. 
10.00 – 13.00 Презентація проектів за результатами міжнародного науково-педагогічного 

стажування. 
13.00 – 14.00 Перерва. 
14.00 – 16.00 Презентація проектів за результатами міжнародного науково-педагогічного 

стажування. 
16.00 – 18.00 Відвідування Termálne kúpalisko Podhájska 
 
6 день. 11 листопада. Неділя 
Вільний день для наукового спілкування. 
Екскурсія до м. Відень (Австрія)  
 
7 день. 12 листопада. Понеділок 
Підсумки міжнародного науково-педагогічного стажування 
Вибуття з м. Подгайська (Словацька Республіка) 

 

http://skoly.ineko.sk/skola/?ID=1449
http://skoly.ineko.sk/skola/?ID=1449


ЗВЕРТАЄМО УВАГУ! 
1 Проходження науково-педагогічного стажування без підготовки статі науково-

методичної доповіді неможливе.  
2 Наукові статті за результатами досліджень буде надруковано в періодичному 

науковометричному виданні «Europska VEDA» (Словацька Республіка).  
Індексів цитування наукового журналу: Indexcopernicus, Researchbib, Scientific World 

Index, Academickeys, Directory of Research Journal Indexing (DRJI), Journal Index, Journals Master, 
General Impact Factor (GIF), Sindexs, Cosmos Impact Factor, Academic Keys. З вимогами щодо 
оформлення статей можна ознайомитися за посиланням: http://european-
science.sk/eidv/requirements.php 

3. Учасників стажування буде забезпечено Сертифікатами:  
‒ про участь в Програмі міжнародного науково-педагогічного стажування на базі 

Európsky inštitút ďalšieho vzdelávania (Словацька Республіка);  
‒ про участь у роботі Міжнародного науково-практичного семінару «Економічні, 

соціальні та інформаційні аспекти європейських інтеграційних процесів» та Науково-
методичної студії «Інформаційно-аналітична компетентність педагога – шлях до професійного 
успіху».  

4. Сертифікат про проходження міжнародного науково-педагогічного стажування є 
документом, який підтверджує проходження стажування у науковій установі країни, яка входить 
до Європейського Союзу.  

5. Сертифікат про проходження міжнародного науково-педагогічного стажування 
відповідає вимогам на здобуття наукового звання доцент, професор і старший дослідник 
відповідно до п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Наказу МОН України «Про затвердження Порядку 
присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам» (із змінами № 174 від 
06.02.2017), а також враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг. 

6. Стажування одноосібне.  
 

ЗАЯВКА  
на участь у програмі міжнародного науково-педагогічного стажування  

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ: 
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

м. Київ, вул. Січових Стрільців 52-а, тел. 044-484-98 
тел.+38(099)383-96-17 Бурлаєнко Тетяна Іванівна 

тел.+38(066)708-79-16 Дубініна Оксана Володимирівна 
e-mail:conf_nnimp@ukr.net 

Прізвище, ім’я, по-батькові українською мовою  
Прізвище, ім’я латиницею згідно закордонного 
паспорта 

 

Науковий ступінь  
Вчене звання   
Посада з вказанням назви кафедри (відділу)  
Назва місця роботи (університету) українською 
мовою 

 

Назва місця роботи (університету) англійською 
мовою. 

 

Е-mаіl   
Моб. телефон  
Номер та адреса відділення «Нової пошти»  

mailto:conf_nnimp@ukr.net
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