
Науково-методичний звіт

доцента кафедри ТНОПтаД Сахна О.В.

про проходження Міжнародного стажування «ІННОВАЦІЇ В СФЕРІ ВИЩОЇ,
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ І ПРОФЕСІЙНОЇ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ОСВІТИ В
УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ» («INNOVATIONS IN THE FIELD OF
HIGHER, VOCATIONAL AND TECHNICAL AND PROFESSIONAL PREVIOUS

EDUCATION INDIGITAL CONDITIONS TRANSFORMATIONS») 20-28 червня 2021 р.

У період із 20 по 28 червня 2021 року відбувалося Міжнародне стажування «Інновації в
сфері вищої, професійно-технічної і професійної попередньої освіти освіти в умовах
цифрової трансформації» та Міжнародна літня школа «Права людини та економічне
співробітництво» на базі Варненського вільного університету імені Чорноризця Храбра
(Болгарія).
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)

Тренінг «Селф-коучинг як
технологія самолідерства та
управління професійними
змінами» провела доцент
кафедри ТНОПтаД
Лукіянчук А.М. Питання які
розглядалися викликали

особливе пожвавлення серед представників студентства. Обговорення питань лідерства,
уміння самоорганізації а також управління змінами проходили дуже активно та зацікавили
значну частину аудиторії. Тренінг проходив у формі діалогу між доповідачем та
аудиторією, особливо гарячі дискусії були навколо теоретичного та практичного

використання знань і умінь.

· 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).



21 червня 2021 року відбулося відвідування закладів освіти, зокрема, Коледжу з туризму
Економічного університету Варни, де було обговорено та погоджено основні напрямки
майбутнього співробітництва та обміну досвідом.

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 „Чернорізець Храбар“ (Університет, вільний від
Варни) - це приватний університет в болгарському місті Варна, створеному в 1991 році за
резолюцією 37-ї Національної асамблеї.

Університет має інституційну акредитацію Національного агентства з оцінки та акредитації
при Раді Міністрів Республіки Болгарія, отримуючи максимальний термін та оцінку 6 років
та 9,20 (10 - найвищий з можливих) відповідно. Варненський вільний університет пройшов
ресертифікацію відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001: 2008 та отримав
сертифікати UKAS (Великобританія) та ANAB (США) на впровадження прийнятих
міжнародних стандартів.[потрібне цитування]

Варненський вільний університет "Чернорізець Храбар" - це перший і єдиний університет
в Болгарії, сертифікований знаками DS Label, ECTS Label та HR Європейським виконавчим
агентством з питань освіти та культури при Європейській комісії Європейського Союзу.

· 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
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якості системи безперервної освіти педагогів професійної освіти в контексті розроблення і
впровадження компетентнісно орієнтованих моделей підвищення кваліфікації в умовах
сталого розвитку.

Відкрив пленарне засідання Міжнародної
конференції Йонко Кунчев, декан
юридичного факультету, доктор наук,
професор Варненського вільного
університету імені Черноризця Храбра.
Учасників міжнародного стажування
привітав Петро Саух, дійсний член
(академік) НАПН України, академік-
секретар Відділення вищої освіти НАПН
України, доктор філософських наук,
професор, який побажав плідної роботи та
творчих успіхів, акцентував увагу присутніх
на проблемі цифровізації освіти та освітніх
викликах ХХІ століття в умовах пандемії та
карантинних обмежень.
Світлана Кретович, начальник головного
управління вищої освіти та освіти дорослих
МОН України, зазначила, що якість вищої та
професійної-технічної освіти залежить від
розроблення сучасних освітніх стандартів.
Наталія Арестова, яка представляла
Інститут педагогіки НАПН України,
докторки педагогічних наук, доповідала про
формування та розвиток soft skills у системі
неформальної освіти при вивченні іноземної
освіти в закладах вищої освіти.
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. Основною
метою доповіді була необхідність поділилась
досвідом організації діяльності Інституту на
засадах кластерного підходу, також були

зазначено необхідність випереджувального підходу до підвищення кваліфікації в умовах
сталого розвитку, враховування вимог стейкхолдерів та роботодавців.



23.06.2021

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

24.06.2021

· Участь у засіданні круглого столу «Теорія поколінь у практиці юриста»
(модератор – Андрій Єрмоленко)

24 червня доцент Єрмоленко А.Б.
проводив круглий стіл «Особливості
соціальної комунікації в контексті
теорії поколінь». Розподіл поколінь за
категоріями та особливості їх розвитку
та світосприйняття зацікавили
аудиторію. Розгляд проблем
соціальної комунікації через призму
теорії поколінь викликав у слухачів
багато запитань а також призвів до
численних дискусій. Учасники
круглого столу висловлювали свої
особисті думки та ділилися
враженнями та власним досвідом та
сприйняттям особливостей розвитку
поколінь.

· Участь у практикумі «Практичні аспекти адміністративного
судочинства в Україні» (модератор – Юлія Вишневська)
· Відвідування Вищої школи менеджменту (Варна, Болгарія), ознайомлення із
системою освітньої діяльності та досвідом підготовки фахівців для готельного та
туристичного менеджменту

25.06.2021

· Участь у семінарі-практикумі «Андрогогічні принципи підготовки сучасних
спеціалістів у ВНЗ: інноваційні форми, методи, технології» (модератор – Віра
Грядуща)

26.06.2021

· 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



26 червня відвідування та ознайомлення із
організацією освітнього процесу та підписання
угоди про міжнародну співпрацю між БІНПО та
Варненським вільним університетом імені
Черноризца Храбра (Болгарія)

Угоду про міжнародну співпрацю підписано
ректором Варненського вільного університету
ім.Черноризца Храбра, професором Петром
Христовим та директором Білоцерківського
інституту неперервної професійної освіти ДЗВО

«УМО» НАПН України, доктором педагогічних наук,
професором Вікторією Сидоренко.
У межах угоди про міжнародну співпрацю
передбачено такі напрями роботи:
Підвищення рівня інтернаціоналізації та покращення
якості міжнародного науково-дослідницького
співробітництва в галузі наук про освіту, педагогіки і
психології, підвищення конкурентоспроможності
студентів, викладачів та вчених на внутрішньому та
міжнародному ринку праці; проведення спільних
наукових досліджень, упровадження проектів у
галузях, що становлять взаємний інтерес; організація
міжнародних наукових заходів, зокрема конференцій,
семінарів, симпозіумів, конгресів, Е-конференцій,
вебінарів тощо; міжнародне стажування в контексті
глобальних освітніх трендів розвитку науки,

залучення до кращих світових практик,
підвищення якості освіти у відповідності з
міжнародними освітніми стандартами;
здійснення обміну науковцями, аспірантами,
магістрантами та студентами в рамках
співпраці; сприяння передачі досвіду в
області організації наукових досліджень та
освітнього процесу.

27.06.2021

· Інтегрований семінар «Підсилення інтеграційних процесів в науці вищої
школи» (модератор – Марина Дей)

27 червня 2021 року відбулось 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).



Програма стажування передбачала 60
годин аудиторної та 120 годин
позааудиторної роботи. Усього 180
годин (6 ЄКТС-кредитів).
Наукове стажування вміщувало низку
заходів: науковий семінар «Потенціал
вищої школи в розвитку економіки знань
та системі наукових досліджень»,
майстер-клас «Створення сучасної
інфраструктури інноваційного
освітнього процесу», круглий стіл
«Теорія поколінь у практиці юриста»,
навчальну дискусію «Координація

взаємодії держави, бізнесу і науки», практикум «Практичні аспекти адміністративного
судочинства в Україні», ділову гру по управлінню проєктами «Прожектор», семінар-
практикум «Андрагогічні принципи підготовки сучасних фахівців у ЗВО: інноваційні
форми, методи, технології», панельну дискусію «Створення спільної наукової бази в
перспективних сферах», інтегрований семінар «Підсилення інтеграційних процесів в науці
вищої школи» тощо.



У рамках міжнародного стажування підготовлена стаття для опублікування у 
міжнародному періодичному виданні ТЬе Іоигпаї о і Іпіегпаїіопаї Ье§а1 Сотгпипісаііоп 
(ЛЬС) (видання ЕС, наявність І8ВТЧ, та БОЇ)

Умови розвитку гісихолого-педагогічної компетентності педагогів закладів 
професійно (професійно-технічної) освіти

СопсШіопз і’ог (Ье сіеуеіортепі о і- рзусЬоІойісаІ апсі рес1а§о§ісаІ сотреїепсе оі- ІеасЬегз оі' 
уосаііопаї (ргоіеззіопаї апсі ІесЬпісаІ) ейисаііоп

А11а ЕикііапсЬик1 , Уіга КЬагаЬігІо 2, Оіекзапсіг 8акЬпо3 . Оаіупа Таїаигоуа-Озука4 , Масіііа 
Зіасіпік ?

АВ8ГКАСТ
Кеіеуапсе оі- іЬе гезеагсЬ: Гіде иг§епсу оі'іЬе гезеагсЬ ргоЬІет із сіие Іо іЬе пеесі іо ітргоуе 
арргоасЬез 1о іЬе сіеуеіортепі оі' ргоіеззіопаї сотреїепсе оі' ІеасЬегз апсі іпзиіїїсіепі 
сіеуеіортепі оі' іЬеогеІісаі, ргасіісаі апсі зсіепііііс-теіЬосІоІо^ісаІ азресіз оі- сгеаііп§ сопсііііопз 
і'ог рзусЬоІоедсаІ апсі ресІа§0£Іса1 сотреїепсе оі' ІеасЬегз оі' уосаііопаі есіисаііоп іп іЬе зузіет 
оі’сопіти! п§ есіисаііоп. Тіїе сопсііііопз оі'іііе сіеуеіортепі аге сЬагасіегігесі аз а зеі оі-тоііуаііоп 
оі' ргоіеззіопаї асііуііу апсі геасііпезз і'ог іппоуаііуе асііуііу. ТЬе рго§гаш оі' іЬе ЗсЬооІ оі' 
Ресіа§о§ісаі СоасЬіп§ \уаз сіеуеіоресі оп Іізе Ьазіз оііЬе сііа§позііс зіисіу оі'іЬе ресиііагіїіез оі' 
іЬе сопсііііопз і'ог іізе сіеуеіортепі оірзусЬоіодісаі апсі ресіа§о§ісаі сотреїепсе.
Тіїе ригрозе оі' іЬе зіисіу: ТЬе ригрозе оі'іЬе агіісіе із Іо сіеіегтіпе апсі зіисіу іізе сопсііііопз оі' 
сіеуеіортепі оі' іЬе рзусЬоіо§ісаі апсі ресіа§о»іса1 сотреїепсе оі' ІеасЬегз оі' ргоіеззіопаї 
(уосаііопаі) есіисаііоп іп іЬе зузіет оі' сопІіпиіп§ есіисаііоп.
ІТезеагсЬ теіЬосІз: ТЬе 1еас1іп§ теїЬосі о іетрігісаі гезеагсЬ оі'іЬіз ргоЬІет із а циезііоппаіге, 
\уЬісЬ аііосуз Іо соуєг а зі§пііісапІ питЬег оі' гезропсіепіз іп ЬііТегепІ ге§іопз оі' ІІкгаіпе апсі 
апаіуге іп сіеіаіі іЬе сопсііііопз і'ог іЬе сіеуеіортепі оі'рзусЬоіо§ісаі апсі ресіа§о§іса1 сотреїепсе 
оі' ІеасЬегз зисЬ аз тоїіуаііоп апсі геасііпезз і'ог іппоуаііоп асііуііу.
ЯезеагсЬ гезиііз: ТЬе агіісіе сіезсгіЬез апсі ргезепіз іЬе гезиііз о і  ап етрігісаі зіисіу о і  іЬе 
сопсііііопз і'ог іЬе сіеуеіортепі о і рзусЬоіо§ісаі апсі ресіа§о§іса1 сотреїепсе оі' ІеасЬегз о і 
уосаііопаі (уосаііопаі) есіисаііоп іпзіііиііопз іп іЬе зузіет оі' асіуапсесі 1гаіпіп§.
Ргасіісаі зі§пііїсапсе: ТЬе сгеаііоп оі'і'ауогаЬіе сопсііііопз і'ог іЬе сіеуеіортепі оі'рзусЬоіо§ісаі 
апсі ресіа°о§іса1 сотреїепсе оі' ІеасЬегз оі' ргоіеззіопаї (уосаііопаі) есіисаііоп із аітесі аі 
ітргоуіпо іЬе зузіет оі’ргоіеззіопаї сіеуеіортепі апсі ітргоУІп§ іЬе ргоіеззіопаї сотреїепсе о і 
ІеасЬегз оіргоіеззіопаї (уосаііопаі) есіисаііоп.
Кеумогсіз: асіиЬ есіисаііоп. сотреїепсе. рзусЬоіо§іса1 апсі рес1а§о§іса1 сотреїепсе. тоїіуаііоп 
о і ргоіеззіопаї асііуііу, геасііпезз іог іппоуаііуе асііуііу.
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