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20 червня 2021 року розпочалось Міжнародне стажування «ІННОВАЦІЇ У СФЕРІ 

ВИЩОЇ, ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ 

ТРАНСФОРМАЦІЇ» на базі Варненського вільного університету імені Чорноризця Храбра 

(Болгарія). Співорганізатором Міжнародного стажування є Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України. 

Мета міжнародного стажування: 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 і фахової передвищої освіти; професійний науковий дискурс. 

У рамках міжнародного стажування прийняла участь у запланованих програмою 

науково-методичних  та позапрограмних заходах: 

 

19.06.2021 

 Участь у науковому семінарі «Потенціал науки вищої школи в розвитку 

економіки знань та системі наукових досліджень» (модератор – Марина Дей). 

 

20.06.2021 

 Участь у тренінгу «Безперервний професійний розвиток фахівців в умовах 

формальної, неформальної та інформальної освіти: ключові компетентності ті 

ресурси» (модератор – Анастасія Денисова). 

 Участь у секційному засіданні «Практичні аспекти роботи прокуратури» 

(модератор – Роман Шестопалов). 

 



21.06.2021 

 Ознайомлення із системою освітньої діяльності та досвідом підготовки 

фахівців у Коледжі по туризму Варненського економічного університету 

   

 

 Участь у тренінгу «Селф-коучинг як технологія само лідерства та управління 

професійними змінами» (модератор – Алла Лукіянчук) 

 



        
 Участь у майстер-класі «Створення сучасної інфраструктури інноваційного 

освітнього простору . Науковий менеджмент освітніх інновацій» модератор – 

Віра Харагірло) 

 Участь у секційному засіданні «Практичні аспекти роботи прокуратури» 

(модератор – Роман Шестопалов). 

 

 

 

22.06.2021 

 Участь в інтегрованому семінарі «Підсилення інтеграційних процесів науці вищої 

школи» (модератор – Марина Дей) 

 Ознайомлення із структурою,  системою освітньої діяльності  та досвідом 

підготовки фахівців у Варненському вільному університеті імені Черноризця 

Храбра. 
Варненський вільний університет імені Черноризця Храбра − один із перших недержавних 

університетів у Болгарії, який є є визнаним академічним центром, де навчаються болгарські та 

іноземні студенти. Варненський вільний університет надає можливість викладачам і студентам 

брати участь в проєктах і дослідницьких програмах Європейського союзу, різноманітних 

заходах з академічного обміну, стажуваннях і тренінгах. 



 
 

   
 

 Участь у пленарному засіданні Міжнародної конференції  

З вітальними словами до учасників Міжнародної конференції звернулися Йонко Кунчев, 

декан юридичного факультету, доктор наук, професор Варненського вільного університету 

імені Черноризця Храбра і  Петро Саух, дійсний член (академік) НАПН України, академік-

секретар Відділення вищої освіти НАПН України, доктор філософських наук, професор, які 

побажали плідної роботи та творчих знахідок, акцентуючи увагу присутніх на проблемі 

цифровізації освіти та освітніх викликах ХХІ століття в умовах пандемії. 

Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка, 

презентувала інноваційну систему роботи БІНПО за напрямами підготовки 

конкурентоспоможних фахівців вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-

технічної) освіти. Вікторія Сидоренко поділилась досвідом організації діяльності Інституту на 

засадах кластерного підходу, здобутками за напрямом підвищення ефективності та якості 

системи безперервної освіти педагогів професійної освіти в контексті розроблення і 

впровадження компетентнісно орієнтованих моделей підвищення кваліфікації в умовах сталого 

розвитку. 



                 
 

    
Під час пленарного засідання науково-педагогічні працівники та студенти, що беруть 

участь у Міжнародному стажуванні, порушили низку питань, пов’язаних із практичними 

аспектами освітнього процесу, глобальними проблемами цифровізації освіти в умовах пандемії, 

низьким рівнем професійної комунікації майбутніх фахівців тощо. Активну участь в 

обговоренні зазначених проблем взяли Вікторія Сидоренко, Алла Лукіянчук, Марина Дей, 

Світлана Алєксєєва. 

      
 

23.06.2021 

 Участь у навчальній дискусії «Координація взаємодії держави, бізнесу і науки» 
(модератор – Марина Дей) 



 

24.06.2021 

 Відвідування Вищої школи менеджменту (Варна, Болгарія), ознайомлення із системою 

освітньої діяльності та досвідом підготовки фахівців для готельного та туристичного 

менеджменту 
 

    
 

    
 

Вища школа менеджменту входить у топ-40 бізнес-шкіл Центральної і Східної Європи і 

визнана кращою бізнес-школою у Болгарії. Потужним підрозділом Вищого училища 

менеджменту є Академія кулінарних мистецтв, після закінченню якої студенти отримують 

диплом бакалавра кулінарних мистецтв. 

Під час зустрічі ректор Вищого училища менеджменту, професор Теодор Радєєв 

поділився досвідом роботи закладу, презентував освітні плани і програми, за якими 

здійснюється навчання студентів, особливості їх практичної підготовки, висвітлив специфіку 

розробленої системи моніторингу якості освіти. Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО, 

докторка педагогічних наук, професорка презентувала систему роботи Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти, основні напрями роботи, наукові та освітні здобутки 

колективу. 

Зустріч завершилася підписанням підписання угоди про міжнародну співпрацю між 

Білоцерківським інститутом неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України 

та Вищою школою менеджменту (Варна, Болгарія), 

 



   
 

 

 

 Участь у практикумі «Практичні аспекти адміністративного судочинства в 

Україні» (модератор – Юлія Вишневська) 

 Участь у засіданні круглого столу «Теорія поколінь у практиці юриста» (модератор – 

Андрій Єрмоленко) 

 

   

 

25.06.2021 

 Участь у семінарі-практикумі «Андрогогічні принципи підготовки сучасних спеціалістів 

у ВНЗ: інноваційні форми, методи, технології» (модератор – Віра Грядуща) 

 

26.06.2021 

 Відвідування Варненського вільного університету імені Черноризця Храбра з метою 

підписання угоди про міжнародну співпрацю між Білоцерківським інститутом 

неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України та Варненським вільним 

університетом імені Черноризца Храбра (Болгарія). 
У межах угоди про міжнародну співпрацю передбачено такі напрями роботи: 

 організація міжнародних академічних обмінів (студенти, професори, викладачі, 

співробітники тощо); 

 розробка та реалізація спільних освітніх програм; 

 спільні дослідження; 



 реалізація інших спільних проєктів у галузі освіти, науки та видавничої справи. 

 

 Участь у панельній дискусії «Створення спільної наукової бази в перспективних сферах» 

(модератор – Марина Дей) 

 Участь у діловій грі по управлінню проектами «Прожектор» (модератор – Марина 

Дей) 
 

27.06.2021 

Офіційне вручення сертифікатів учасникам Міжнародного стажування «Інновації у 

сфері вищої, професійно-технічної та фахової передвищої освіти в умовах цифрової 

трансформації», що проходило на базі Варненського вільного університету імені 

Чорноризца Храбра (Болгарія). 

 

 



 

 
 

У рамках міжнародного стажування підготовлена стаття для опублікування у 

міжнародному періодичному виданні The Journal of International Legal Communication (JILC) 

(видання ЕС, наявність ISBN, та DOI)  

Світлана Шевчук, Володимир Кулішов, Тетяна Щипська. «Вектори розвитку 

навчально-методичної компетентності в умовах модернізації професійної освіти України» 

У статті представлено основні підходи до розвитку професійної компетентності педагога 

системи професійно-технічної та фахової передвищої освіти. Одним з провідних компонентів  

професійного розвитку педагога виявлено його здатність до сучасної навчально-методичної 

діяльності, що передбачає проєктування занять на засадах компетентнісного підходу, 

застосування інноваційних освітніх технологій, впровадження інтегрованого навчання у 

систему професійної підготовки.  

 

 

 

30.06.2021                                                     _________ С.С.Шевчук 

 

 

 

 


