
Із 27.09.2020 по 02.10.2020 року НПП кафедри технологій навчання,
охорони праці та дизайну Сахно Олександр Володимирович та Денисова
Анастасія Володимирівна пройшли міжнародне науково-педагогічне
стажування у м. Пула (Республіка Хорватія) на базі Juraj Dobrila University of
Pula.

Міжнародне стажування включало навчання науково-педагогічних
працівників за п’ятьма модулями програми:

Module 1. Peculiarities of educational systems and organization of educational
process in EU countrie.

Module 2. Currents Issues and Future of Modern Legal Education under
World’s Innovative Development.

Module 3. Advanced Use of Technology Enhanced Learning in Higher
Education».

Module 4. Education and Social Inclusion.
Module 5. The Future School: What Competencies Do we Need and Are we

Bold to Dream?
Стажування включало дистанційний та очний етапи навчання.
Дистанційний етап охоплював чотирнадцять вебінарів та майстер-класів,

присвячених питанням супервізії професійної діяльності науково-
педагогічних працівників, психологічним проблемам суб’єктів освітнього
процесу в умовах пандемії, професійному вигоранню педагога, труднощам
науковців під час самостійної публікації, упровадженню інноваційних
технологій та штучного інтелекту тощо.

Під час дистанційного етапу стажування науково-педагогічні працівники
Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти виступили
спікерами, провівши майстер-класи, вебінари, зокрема: «Застосування
технологій дистанційного навчання в умовах карантинних заходів» (ст. викл.
Анастасія Денисова); «Оценка рисков в системе управления охраной труда»
(доц. Олександр Сахно).

29.09.2020 в межах очного етапу прийняла участь у ІІІ-ій Міжнародній
науково-практичній конференції «Єдиний освітній простір: Україна-ЄС».

Першу секцію Міжнародної конференції «EU EDUCATIONAL SPACE:
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL DIRECTION» модерувала
Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО. Під час роботи секції було
представлено доповідь «Labor relations in the field of professional (vocational)
education: theoretical and applied aspect» (Sydorenko V., Denysova A., Sakhno
O., 2020).



Упродовж очного етапу міжнародного
стажування науково-педагогічні
працівники БІНПО стали активними
учасниками таких тренінгів, майстер-
класів, наукових дискусій: «Innovative
technologies and artificial intelligence in
higher legal field of scienceeducation and
practical jurisprudence» (модераторка
Оксана Миронець, Україна), «Komunikacja
prawnicza w doradztwie prawnym»
(модераторка Joanna Osiejewicz, Poland),
«Project approach in the activities of a modern
educational institution and subsidy tools for
financing the individual mobility of scientists,
doctoral students» (модераторка Вікторія
Шкляр, Україна), «Іndicators of innovation
activity in the field of science and education»

(модераторка Joanna Osiejewicz, Poland), «A modern teacher of legal disciplines
in higher education as a guarantor of the training of lawyers of the new world order»
(модераторка Оксана Миронець, Україна).

Також взяли участь у
методологічному семінарі «Individual
mobility. For what? Scientific and
professional career. New skills/
qualifications/ opportunities», дискусії-
діалозі «Association Agreement a new
model for Ukraine», «Coordination of
interaction between the state, business and
science».

НПП кафедри відвідали Пульський
університет імені Юрая Добріле (Juraj
Dobrila University of Pula), Рar University
College; ознайомились із системою вищої
освіти у м. Рієка та м. Пула, дізнались про
реалізацію інноваційних підходів і
принципів до навчання і виховання
студентів, зміст, форми та інноваційні
технології підвищення вчителів та
вихователів, програми академічної
мобільності тощо.

Науково-педагогічні працівники кафедри технологій навчання, охорони
праці та дизайну Сахно Олександр Володимирович та Денисова Анастасія
Володимирівна отримали сертифікати про проходження міжнародного
стажування (4,5 ЄКТС-кредити) за підписами організаторів та
співорганізаторів конференції, англомовний додаток до нього за напрямом



професійної діяльності учасника, опублікували статтю в міжнародному
журналі «Fundamental and applied researches in practice of leading scientific
schools» (Sydorenko, 2020; Sakhno, 2020; Denysova A, 2020), отримали
сертифікати як тренери про проведення майстер-класів, вебінарів на першому
– дистанційному – етапі стажування.

Познайомились із культурною спадщиною Хорватії; зустрілись із своїми
колегами із країн ЄС; обмінялись перспективним досвідом організації
освітнього процесу, забезпечення його якості в умовах сучасних
соціокультурних та освітніх викликів; встановили контакти для майбутнього
співробітництва з європейськими науковцями, освітянами, здобувачами
освіти.










