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У період з 20 травня по 27 червня 2021 року Єрмоленко А.Б. взяв участь 

у програмі міжнародного стажування «Інновації у сфері вищої, професійно-

технічної та фахової передвищої освіти в умовах цифрової трансформації», яка 

передбачала дистанційний та очний етапи. 

 

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 
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міжнародного / міжкультурного аспекту у викладання, дослідження і сервісні 

функції вищої, професійної та фахової передвищої освіти; професійний 

науковий дискурс. 

 

На дистанційному етапі було опрацьовано матеріали, розміщені на 

Ютуб-каналі, які стосувалися питань глобалізації та макроекономічних 

процесів, застосування Office 365 в освітньому процесі, інформаційної 

безпеки, ризиків та методів захисту інформації. 
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Під час проходження очного етапу 

стажування (20.06-27.06.2021 р.), що 

відбулося на базі Варненського вільного 

університету імені Чорноризця Храбра 

(м. Варна, Болгарія), було передбачено  

низку заходів за участі та сприяння 

МОН України, НАПН України, 

Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти, 

Варненського вільного університету 

імені Чорноризця Храбра (м. Варна, 

Болгарія), E-SCIENCE SPACE 

(Польща), Центру стратегічних 

ініціатив та прогресивного розвитку 

(Україна) тощо. 

 19 червня 2021 р. взято участь у 

науковому семінарі «Потенціал вищої 

школи в розвитку економіки знань та 

системі наукових досліджень» (модератор М. Дей). 20 червня 2021 р. 

проведено тренінг «Безперервний професійний розвиток фахівців в умовах 

формальної, неформальної та інформальної освіти: ключові компетентності і 

ресурси» (модератор А. Денисова). У Законі України «Про освіту» 

безперервний професійний розвиток визначено як безперервний процес 

навчання та вдосконалення професійних компетентностей фахівців після 

здобуття вищої та/або післядипломної освіти, що дає змогу фахівцю 

підтримувати або покращувати стандарти професійної діяльності і триває 

впродовж усього періоду його професійної діяльності. Однією із ключових 

компетентностей обґрунтовано навчання впродовж життя. Таким чином, 

метою тренінгу є об'єднання в тренінговій роботі спеціалістів та пошук 

ефективних шляхів розв'язання поставлених проблем організації 
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безперервного процесу навчання та вдосконалення професійних 

компетентностей фахівців після здобуття вищої та/або післядипломної освіти, 

що дає змогу фахівцю підтримувати або покращувати стандарти професійної 

діяльності і триває впродовж усього періоду його професійної діяльності. 

21 червня 2021 р. взято участь у тренінгу «Селф-коучинг як технологія 

самолідерства та управління професійними змінами» (модератор 

А. Лукіянчук), майстер-класі «Створення сучасної інфраструктури 

інноваційного освітнього процесу. Науково-методичний менеджмент освітніх 

інновацій» (модератор В. Харагірло).  

 Також відвідано Коледж туризму при 

Економічному університеті «COLLEDGE OF 

TOURISM – VARNA». Директорка коледжу, 

професорка Genka Raffalova розповіла про 

особливості організації освітнього процесу та спеціальності, за якими 

здійснюється підготовка 

фахівців у коледжі, ознайомила 

з умовами навчання в коледжі 

та перспективами 

працевлаштування випускників 

закладу освіти. 

За результатами зустрічі 

було підписано угоду про 

співпрацю між БІНПО та 

Коледжем туризму при 

Економічному університеті «COLLEDGE OF TOURISM – VARNA». 

22 червня 2021 року взято участь у пленарному засіданні Міжнародного 

стажування «Інновації у сфері вищої, професійно-технічної та фахової 

передвищої освіти в умовах цифрової трансформації», під час якого порушено 

низку питань, пов’язаних із практичними аспектами освітнього процесу, 

глобальними проблемами цифровізації освіти та освітніх викликах ХХІ 
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століття в умовах пандемії, розробленням сучасних стандартів, які є  

запорукою якості вищої та фахової передвищої освіти тощо. Науковці з 

Болгарії та України, обмінялись теоретичним і практичним досвідом 

здійснення інноваційної діяльності, підготовки фахівців, представили систему 

діяльності закладів освіти. 

 

Корисним було ознайомлення із системою роботи та досвідом 

підготовки фахівців у Варненському вільному університеті імені Черноризця 

Храбра, який є одним із перших недержавних університетів у Болгарії, 

визнаним академічним центром, де навчаються болгарські та іноземні 

студенти. Місія університету − підготовка соціально відповідального суб'єкта 

громадянського суспільства. 

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.  
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23 червня 2021 р. взято участь у навчальній дискусії «Координація 

взаємодії держави, бізнесу і науки» (модератор М. Дей). 

 

24 червня 2021 р. взято участь у круглому столі «Теорія поколінь у 

практиці юриста» (модератор А. Єрмоленко), практикумі «Практичні аспекти 

адміністративного судочинства в Україні» (модератор Ю. Вішнєвська). 

Відвідано Вищу школу менеджменту (м. Варна). Цей заклад освіти 

входить до рейтингу топ 40 бізнес-шкіл 

Центральної та Східної Європи, де навчаються 

біля 1000 студентів із 40 країн світу. 

Особливістю освітнього процесу є те, що 

навчання здійснюється виключно англійською 

мовою. 

Під час зустрічі ректор Вищої школи менеджменту Теодор Радєєв 

познайомив усіх присутніх з системою підготовки фахівців у закладі освіти, 

представники закладу розповіли про специфіку освітніх програм для різних 

спеціальностей, зокрема менеджменту, готельного та ресторанного бізнесу, 

кулінарного мистецтва, особливості практичної підготовки, систему 

моніторингу якості освіти. Директорка БІНПО Сидоренко В.В. акцентувала 

увагу на специфіку роботи БІНПО та спільний досвід підготовки фахівців з 

менеджменту.  
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За результатами зустрічі було підписано угоду про співпрацю між 

Вищою школою менеджменту та БІНПО.  

25 червня 2021 р. взято участь у семінарі-практикумі «Андрагогічні 

принципи підготовки сучасних фахівців у ЗВО: інноваційні форми, методи, 

технології» (модератор В. Грядуща). 

  

26 червня 2021 р. взято участь у панельній дискусії «Створення спільної 

наукової бази в перспективних сферах» та діловій грі по управлінню 

проєктами «Прожектор» (модератор М. Дей). 

26 червня було підписано угоду про співпрацю між БІНПО та 

Варненським вільним університетом імені Чорноризця Храбра. 

27 червня 2021 р. взято участь у інтегрованому семінарі «Підсилення 

інтеграційних процесів в науці вищої школи» (модератор М. Дей) тощо. 

27 червня 2021 р. відбулася офіційна церемонія вручення сертифікатів 

учасників міжнародного стажування «Інновації у сфері вищої, професійно-

технічної та фахової передвищої освіти в умовах цифрової трансформації». 

Програма стажування передбачала 180 годин, із них: 60 годин 

аудиторної та 120 годин позааудиторної роботи, усього 6 ЄКТС-кредитів. 

Було опрацьовано такі модулі: 

1. Організація освітнього процесу і програми підготовки студентів у 

Варненському вільному університету імені Чорноризця Храбра 

(розглянуто питання організації освітнього процесу, програми 
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підготовки студентів, можливості отримання освіти в Болгарії 

іноземними студентами). 

2. Інноваційні технології, науково-методичне та інформаційне 

забезпечення освітнього процесу (застосування інноваційних 

технологій в освітньому процесі, академічна мобільність студентів). 

3. Наукові дослідження та можливості Україно-болгарського 

співробітництва (специфіка наукової підготовки в Болгарії, 

підготовка наукових праць і публікація, студентські наукові школи і 

співдружності молодих вчених). 

4. Наука як основа освітнього процесу – за професійними 

спрямуваннями учасників. 

5. Навчання «Інноваційні технології в освіті». 

За результатами проходження стажування отримано сертифікат 

№ С- 10501 / 27.06.2021 

 

30 червня 2021 р.  

Завідувач кафедри МПО та СГД 

 

А.Б. Єрмоленко 

 


