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ВАРНЕНСЬКИЙ ВІЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЧОРНОРИЗЦЯ ХРАБРА (БОЛГАРІЯ) 
 

E-SCIENCE SPACE (ПОЛЬЩА) 
 

ЦЕНТР СТРАТЕГІЧНИЙ ІНІЦІАТИВ ТА ПРОГРЕСИВНОГО РОЗВИТКУ (УКРАЇНА) 
 

за участі та сприяння:  
 

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ДЗВО «УМО» НАПН 
УКРАЇНИ 

 
МІЖНАРОДНЕ СТАЖУВАННЯ 

 

«ІННОВАЦІЇ У СФЕРІ ВИЩОЇ, ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ТА 
ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ 

ТРАНСФОРМАЦІЇ» 
20-28 червня 2021 р., Болгарія – Україна 

 
 

МЕТА  
 
підвищення рівня інтернаціоналізації та покращення якості міжнародного науково-дослідницького 

співробітництва; міжнародне стажування в контексті глобальних освітніх трендів розвитку науки, 

залучення до кращих світових освітніх практик; підвищення якості освіти у відповідності з 

міжнародними освітніми стандартами; підвищення конкурентоспроможності студентів, 

викладачів та вчених на внутрішньому та міжнародному ринку праці; інтеграція міжнародного / 

міжкультурного аспекту у викладання, дослідження і сервісні функції вищої, професійної та 

фахової передвищої освіти; професійний науковий дискурс 
 

НАПРЯМИ РОБОТИ ФОРУМУ 

➢ Педагогічні та психологічні науки. Менеджмент 
➢ Право і юридичні науки 
➢ Економіка 
➢ Публічне управління і адміністрування 
➢ Національна безпека. Інформаційна безпека 
➢ Техніка, технологія, інженерія 
➢ Філософія, політологія, соціологія 
➢ Екологія та природничі науки 
➢ Культура, мистецтво 
➢ Соціальні комунікації 
➢ Медицина. Охорона здоров’я. Соціальна робота 

 
Робочі мови Форуму: українська, англійська, російська, болгарська 
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20-28 червня 2021 р., Болгарія – Україна 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ФОРУМУ 

Голова організаційного комітету:  
Петер Христов, доктор юридичних наук, професор (Варненський вільний університет імені 
Чорноризця Храбра, ректор), Болгарія 
 
Заступники Голови – координатори Форуму 
Марина Дей, кандидат юридичних наук, доцент (Центр стратегічний ініціатив та 
прогресивного розвитку, директор)  
 
Члени організаційного комітету: 
Ірина Сопілко, доктор юридичних наук, доцент (юридичний факультет Національного 
авіаційного університету, декан), Україна 
Віталій Луньов, кандидат психологічних наук, доцент, член-кореспондент Британської 
академії освіти, провідний науковий співробітник Інституту психології імені Г.С.Костюка 
Національної академії педагогічних наук України, Україна 
 
 
 

Строки (Deadlines): 

➢ 31 травня 2021 – реєстрація анкети; 

➢  31 травня 2021 - оплата організаційного внеску за курсом на день оплати в гривні; 

➢ 10 червня 2021 – надання офіційного запрошення, для оформлення відрядження; 

➢ 19 червня 2021 – організований від’їзд учасників з міста Київ (при формуванні групи від 

10 з одного регіону, буде вирішено питання організованого підвезення). 

➢ До 15 червня – надання публікацій для друку, за обраною опцією. 

 

 

 

Реєстрація на участь здійснюється за посиланням: 

 

https://forms.gle/PZ8r7VbVaFnypUrZ9 
 

https://forms.gle/PZ8r7VbVaFnypUrZ9
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Участь у Міжнародному стажуванні, дозволяє кожному учаснику отримати: 

➢ безцінні знання і досвід від представників наукової еліти, теоретичні та практичні 
поради з побудови успішної наукової кар'єри; 

➢ отримати європейський сертифікат у форматі 4-ECTS (міжнародного стажування 
з англомовним додатком за напрямом професійної діяльності учасника) за підписами 
організаторів (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), що стане підставою 
для отримання вченого звання та проходження підвищення кваліфікації; 

➢ внесення даних про міжнародне стажування до Єдиного реєстру сертифікатів із 
застосуванням QR-коду. 

➢ публікацію статті у міжнародному періодичному виданні The Journal of 
International Legal Communication (JILC) (видання ЕС, наявність ISBN, та DOI) - за додаткову 
плату)  

➢ додатково – публікацію в журналі з наукометричною індексацією SCOPUS ТА WEB 
OF SCIENCE (за додаткову плату). Організаційний комітет здійснює комплекс робіт щодо 
підбору, аналізу та вивчення наукового видання на предмет його відповідності 
публікаційним цілям авторів наукового твору. 
 

Умови участі: 
Учасники, які мають бажання прийняти участь у Міжнародному стажуванні, повинні: 

1. заповнити анкету учасника; 
2. оформити наукову публікацію (для студентів та аспірантів обов’язково з рецензією 

наукового керівника); 
 

Заявки на участь приймаються до 31 травня 2021 року (до 24:00)  
 

Участь у Форумі безкоштовна. Учасники сплачують вартість проїзду, проживання, 
харчування, яка становить: 
для очних учасників - 390 євро, що включає: 

➢ надання офіційного запрошення 
➢ проїзд комфортабельним автобусом Київ – Варна – Київ, включаючи переїзди під 

час програми стажування 
➢ двомісне проживання в готелі Отель Луна 4*   

(http://hotelluna.bg/bg/Gallery/Gallery) з напівпансіоном. За бажанням учасників можливе 
одномісне розміщення за додаткову плату 

➢ переїзди протягом усіх днів стажування 
➢ електронні роздаткові та презентаційні матеріали  
➢ Європейський сертифікат у форматі 4-ECTS (міжнародного стажування з 

англомовним додатком за напрямом професійної діяльності учасника) за підписами 
організаторів з болгарської сторони  

➢ внесення даних про міжнародне стажування до Єдиного реєстру сертифікатів із 
застосуванням QR-коду. 
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Програма стажування складається зі 120 годин, з яких 50 годин аудиторної роботи та 70 

годин позааудитрної роботи 
 

ПРОГРАМА АУДИТОРНОЇ РОБОТИ 
Модуль 1. Організація інноваційного освітнього середовища та програми підготовки 

здобувачів освіти в університетах/коледжах Болгарії: нові світові та європейські практики 

Факультети і програми підготовки здобувачів освіти. Організація освітнього процесу. 

Створення сучасної інфраструктури освітнього інноваційного процесу. 

Матеріально-технічне забезпечення інноваційного середовища закладу освіти. 

Інтеграція міжнародного / міжкультурного аспекту у викладання, дослідження і сервісні 

функції освіти.  

Інтернаціоналізація вдома, інтернаціоналізація за кордоном, віртуальна інтернаціоналізація 

освіти. 

Інноваційні технології навчання, викладання та менеджменту. 

Модуль 2. Європейська і світова інтеграція в галузі освіти як шлях до підвищення освітньої 

якості  

Потенціал науки вищої школи в розвитку економіки знань та системі наукових досліджень. 

Імплементація сучасної науки і практики. 

Лідерство в освіті як світовий тренд. 

Академічна мобільність: ефективні засоби і техніки.  

Атестація, сертифікація педагога та інституційний аудит. 

Професійний розвиток педагогів: оцінювання процесу і продуктів підвищення кваліфікації. 

Модуль 3. Міжнародна співпраця у сфері науки та освітніх інновацій  

Формування правового поля для розвитку міжнародної співпраці.  

Індикатори інноваційної діяльності у сфері науки та освіти. 

Студентські наукові школи та спільноти молодих науковців.  

Створення спільної наукової бази в перспективних сферах. 

Діяльність експертних центрів кадрового та науково-технічного забезпечення міжнародного 

співробітництва.  

Модуль 4. Освіта осіб з особливими потребами: від інституалізації до інклюзії  

Законодавче і нормативно-правове забезпечення освіти осіб з особливими освітніми 

потребами. 

Проєктування інклюзивного освітнього середовища в закладах освіти. 

Особливості психолого-педагогічної та корекційно-розвиткової роботи в умовах 

інклюзивного навчання. 

Модуль 5. Професійна освіта для потреб особистості, економіки, суспільства 

Координація взаємодії держави, бізнесу і науки. 

Підготовка кадрів, орієнтованих на інновації. 

Індустріальні комплекси та регіональні інноваційні кластери. 

Інтеграція освітнього процесу, науки і виробництва. 

Соціальне партнерство, наставництво, менторство. 

Модуль 6. Цифровізація освіти як базовий  імператив її модернізації 

Подолання цифрової нерівності у сфері вищої/професійної/фахової передвищої освіти в 

умовах пандемії. 

Цифровий університет: цифрова трансформація до конкурентної освітньої та науково-

дослідної моделі. 

Цифрові освітні ресурси в сучасному освітньому закладі. 

Технології онлайн-навчання: вебінар, відео-конференція, предметно-цільовий WEB-серфінг. 

3D-комунікації та 3D-Інтернет в освіті 

Модуль 7. Наука як основа освітнього процесу  – за напрямом роботи кожного учасника 
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Позааудиторна або дистанційна частина стажування (з 20 травня 2021 р. по 20 липня 

2021 р.) включає: 
Вивчення організаційної структури університету та програм підготовки через доступ 

до офіційного сайту університету. 
Ознайомлення з навчально-методичним забезпеченням. 
Вивчення досвіду дистанційної освіти та проходження дистанційного курсу. 
Робота з електронним бібліотечним фондом. 
Ознайомлення з віртуальними лекційними курсами викладачів університетів. 
Підготовка публікації за обраним напрямом. 

 

Вартість програми: 

 

№ 

п/п 
Умови участі 

Повна оплата до 

31.05.2021 

Оплата 

частинами 

(1-до 31.05.2021;  

2-до 20.06.2021) 

1 
Очна участь з отриманням сертифікату 

міжнародного стажування  
390 євро 410 євро 

2 
Заочна участь з отриманням сертифікату 

міжнародного стажування 
180 євро - 

3 

Вартість публікації для очних учасників 

міжнародному періодичному виданні The 
Journal of International Legal Communication 
(JILC) (видання ЕС, наявність ISBN, та DOI) 

70 євро - 

4 

Вартість публікації для заочних учасників 

міжнародному періодичному виданні The 
Journal of International Legal Communication 
(JILC) (видання ЕС, наявність ISBN, та DOI) 

100 євро - 

5 

Вартість публікації для очних учасників в 
журналі з наукометричною індексацією Scopus, 
за напрямом учасника 

750 євро - 

6 

Вартість публікації для заочних учасників в 
журналі з наукометричною індексацією Scopus, 
за напрямом учасника 

900 євро  

 
Перерахунок учасником частини свого внеску, здійснюється до 31 травня 2021 року, 

відповідно до виставленого рахунку, після проходження реєстрації.   
 
Після отримання внеску за учасником гарантовано бронюється місце, здійснюється 

придбання проїзних квитків, надається запрошення.  
Участь у Міжнародному стажуванні може бути скасована учасником у будь-який 

момент із відшкодуванням понесених на той час організаторами витрат і штрафом у 100 
євро. Кількість місць обмежена.  

В разі виявлення Covid19 та пред’явлення підтверджуючих документів, учаснику 
повертається 100% сплачених коштів.  

 
У разі виникнення додаткових запитань, звертайтеся, будь ласка, за телефонами або 

пишіть на nauka.conference@gmail.com або centersipd@gmail.com 
Марина Дей, т.моб. +380677685264, e-mail: centersipd@gmail.com 

 

mailto:nauka.conference@gmail.com
mailto:centersipd@gmail.com


 

Міжнародне стажування 

«ІННОВАЦІЇ В НАУЦІ: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ» 

20-28 червня 2021 р., Болгарія – Україна 
РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ  

19 червня (субота) 

08:00 Виїзд з м. Києва до м. Варна (Болгарія) від Палацу Україна 

11:00-17:00 Науковий семінар «Потенціал науки вищої школи в розвитку економіки знань та системі 

наукових досліджень» 

20 червня (неділя) 

13:00 Прибуття в Варну. Поселення у готелі Луна, що розташований на знаменитому курорті Золоті 

піски 

14:00-15:00 Круглий стіл «Ознайомлення з роботою університетів-партнерів» 

15:00-18:00 Лекція професора Петра Христова «Забезпечення якості освіти у Варненському вільному 

університеті імені Чорноризця Храбра»  

18:00 Вечеря-знайомство 

21 червня (понеділок) 

07:30 Сніданок 

08:00-10:00 Тренінг «Підготовка кадрів, орієнтованих на інновації» 

10:00 Трансфер до м. Варна. Екскурсія містом Варна. Відвідування Собору Успіня Пресвятої 

Богородиці 

11:00-17:00 Зустріч з представниками муніципалітету м. Варна. Круглий стіл «Освітня система Болгарії: 

досвід міжнародної співпраці» 

17:00 Факультативна екскурсія до Аспаруховського парку або давньоримських терм, побудованих у ІІ 

столітті - сплачується додатково 

18:00 Вечеря 

22 червня (вівторок) 

08:00   Сніданок 

09:00  Відвідування Варненського вільного університету ім. Чорноризця Храбра 

10:30-11:00 Реєстрація учасників  

11:0012:15       Відкриття. Вітальні промови. Участь в конференції Варненського вільного університету 

12:1513:30       Пленарне засідання. Презентація проектів діяльності партнерських ВУЗів 

15:0017:00       Робота в секціях 

19:00 Вечеря 

23 червня (середа) 

07:30 Сніданок 

08:00 Трансфер до м. Несебр. Екскурсія старовинним містом Несебр 

12:0018:00       Навчальна дискусія «Координація взаємодії держави, бізнесу і науки»  

19:00 Вечеря 

24 червня (четвер) 

07:30  Сніданок 

08:0012:00       Дискусія-діалог «Індикатори інноваційної діяльності у сфері науки та освіти» 

15:0019:00   Методологічний семінар «Формування правового поля для розвитку міжнародної співпраці» 

19:00   Вечеря  

25 червня (п’ятниця) 

8:00 Сніданок 

9:00 Трансфер до в м. Бальчик. Відвідання Палацу Королеви Вікторії та Ботанічного саду 

12:00-16:00 Круглий стіл з представниками юридичного та економічного факультетів. 

17:00-19:00 Зустріч з керівництвом університету. Підписання угод про співпрацю 

19:00 Вечеря 

26 червня (субота) 

08:00       Сніданок 

09:0013:00       Панельна дискусія «Створення спільної наукової бази в перспективних сферах» 

14:0017:00   Тренінг «Підготовка кадрів, орієнтованих на інновації» 

18:00-19:00 Підведення підсумків. 

19:00 Вечеря. Вручення сертифікатів. 

27 червня (неділя) 

08:00       Сніданок 

10:00-16:00 Інтегрований семінар «Підсилення інтеграційних процесів в науці вищої школи» 

17:00 Від’їзд учасників до Києва 

 

* в програмі можливі зміни 


