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Пріоритетним напрямом діяльності Білоцерківського інституту
неперервної професійної освіти є встановлення та розвиток
міжнародних наукових зв’язків із закладами освіти та
інституціями держав ближнього та далекого зарубіжжя.

Мета міжнародного співробітництва – розвиток міжнародного
співробітництва з метою підвищення престижу Інституту в
наукових колах України та за кордоном, інтеграція у світову та
європейську систему освіти, зміцнення освітніх, наукових та
інформаційних зв’язків, підвищення ефективності та якості
освітнього процесу, організація та забезпечення міжнародної
академічної мобільності науково-педагогічних працівників та
здобувачів освіти.



НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 «Стратегія інтернаціоналізації Білоцерківського інституту неперервної

професійної освіти на 2021-2025 роки»;
 «Положення про навчання, практику і стажування здобувачів вищої освіти

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти»;
 «Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність

учасників освітнього процесу БІНПО»

Міжнародна діяльність БІНПО ґрунтується на принципах демократизму,
гуманізму, толерантного ставлення до інших культур та народів.
Спільна робота із зарубіжними партнерами спрямовується на спільну діяльність у
галузі науково-дослідної роботи, спільне проведення науково-практичних заходів
(конференцій, семінарів, круглих столів), використання міжнародного досвіду в
освітній діяльності, залучення науково-педагогічних працівників БІНПО до вивчення
педагогічного досвіду закладів освіти країн-партнерів, сприяння науковій співпраці
учених інституту з іноземними колегами тощо.



Розвиток міжнародної академічної мобільності у Білоцерківському інституті 
неперервної професійної освіти передбачає підвищення конкурентоспроможності 
студентів і викладачів на внутрішньому та міжнародному ринку праці шляхом:
 міжнародного стажування в контексті глобальних освітніх трендів розвитку науки;
 залучення до кращих світових практик;
 підвищення якості освіти у відповідності з міжнародними освітніми
 стандартами;
 професійний науковий дискурс;
 удосконалення освітніх програм;
 стратегічного співробітництва, партнерства і нарощування потенціалу в доменах 

освіти, науки, практичної культурно-мистецької діяльності;
 участі в міжнародних заходах, зокрема конференціях, форумах,
 виставках, майстер-класах, семінарах, вебінарах тощо;
 участі в міжнародних асоціаціях і консорціумах закладів освіти;
 участі в міжнародних наукових дослідженнях, проєктах тощо.



Міжнародна наукова співпраця БІНПО із закладами освіти
здійснюється у рамках угод (меморандумів) про співпрацю. На
сьогодні діючими є 8 угод про співпрацю із закладами освіти
Казахстану, Польщі, Хорватії, Болгарії.

Міжнародні зв’язки БІНПО постійно поглиблюються та
розширюються. У зарубіжних наукових виданнях Польщі,
Німеччини, Перу, Латвії публікуються наукові статті викладачів
БІНПО. Відповідно у збірниках міжнародних конференцій, які
щорічно проводять кафедри БІНПО, публікуються тези педагогів
Азербайджану, Грузії, Казахстану, Латвії, Естонії, Польщі, США,
Фінляндії, Болгарії тощо.

У рамках підписаних угод з закордонними закладами освіти науково-
педагогічні працівники беруть участь у міжнародних конференціях,
семінарах, круглих столах, проходять стажування в закордонних
закладах освіти, долучаються до програм академічної мобільності



Науково-педагогічні працівники БІНПО, замовники освітніх послуг
та здобувачі освіти активно беруть участь у міжнародних
стажуваннях, які проводять зарубіжні заклади освіти.

Із 27.09.2020 по 02.10.2020 року 9 науково-педагогічних
працівників Білоцерківського інституту неперервної
професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту
освіти» НАПН України у межах програми академічної
мобільності пройшли міжнародне науково-педагогічне
стажування у м. Пула (Республіка Хорватія) на
базі Juraj Dobrila University of Pula.

У межах міжнародного науково-педагогічного стажування підписано
угоди про міжнародну співпрацю між Білоцерківським інститутом
неперервної професійної освіти та двома університетами Республіки
Хорватія: Рar University College і Juraj Dobrila University of Pula.



У 2021 році із 21.06 по 27.06 12 науково-педагогічних працівників Білоцерківського
інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
НАПН України пройшли міжнародне стажування «INNOVATIONS IN THE FIELD OF
HIGHER, VOCATIONAL AND TECHNICAL AND PROFESSIONAL PREVIOUS EDUCATION IN
DIGITAL CONDITIONS TRANSFORMATIONS» на базі Варненського вільного університету
імені Чорноризця Храбра (Болгарія).

Уперше за історію існування закладу БІНПО став
співорганізатором міжнародного стажування спільно із
ключовим стейкголдером – компанією E-SCIENCE SPACE
(Республіка Польща).
У міжнародному стажуванні вперше взяли участь студенти
БІНПО і замовники освітніх послуг з НМЦ ПТО.

26 червня 2021 року підписано угоду про міжнародну співпрацю між
Білоцерківським інститутом неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО»
НАПН України та Варненським вільним університетом ім. Черноризця Храбра.



З 11 вересня по 17 жовтня 2021 року науково-педагогічні працівники
Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет
менеджменту освіти» НАПН України брали участь у міжнародному науково-
педагогічному стажуванні «Фандрейзинг та основи проєктної діяльності в
закладах освіти: європейський досвід», що відбувалося на базі кафедри
Польсько-Українських Студій Ягеллонського Університету (м.Краків, Польща) із
залученням громадської організації «Соборність» (Україна). Від БІНПО брали
участь три науково-педагогічних працівники: Оксана Рудич, Ольга Фархшатова,
Оксана Петрушак, Світлана Удовик.

В рамках міжнародного проекту «KATAMARAN» програми польської
національної агенції у Сілезькому технологічному університеті (м. Катовіце,
Польща) з 01.06.2021 по 10.06.2021 р. (180 год. (6 ECTS) пройшов стажування
завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту, доктор економічних
наук, професор Ігор Грозний. Стажування відбувалося за напрямком
«Когнітивні технології в освіті».



У період з 15.03.2021 по 18.06.2021 р. Грядуща Віра Володимирівна, взяла участь у
міжнародному стажуванні «EUROPEAN SCIENCE AND INTERNATIONAL
COMMUNICATION» (Варшава, Польща). За результатами стажування одержано
сертифікат тренера PL№9500/18.06.2021р.

У січні 2022 року старша викладачка кафедри ПП та М Бабченко Н.В.
пройшла міжнародне стажування за IIІ Міжнародною програмою
підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також
педагогічних та науково-педагогічних працівників «Нобелівський
Курс: Нові Знання, Ідеї, Досвід, Цінності, Компетентності»
International Historical Biographical Institute, обсяг сертифікату – 180
год.

Протягом травня місяця 2022 року науково-педагогічні працівники БІНПО проходять в
онлайн-режимі Міжнародне підвищення кваліфікації в республіці Польша на тему:
«Використання можливостей хмарних сервісів в онланй навчанні для гуманітарних
спеціальностей з використанням платформ Zoom та Moodle». Організатором
міжнародного підвищення кваліфікації (вебінару) є Інститут Науково-дослідний
Люблінського науково-технологічного парку та IESF «Міжнародна фундація науковців
та освітян».



Відповідно до «Стратегії розвитку БІНПО на 2020-2025 роки» у якості перспектив подальшої
інтернаціоналізації освітнього і наукового середовища БІНПО визначено кілька цілей:
1. Активізація науково-дослідницького співробітництва на міжнародному рівні (збільшення
кількості публікацій в іноземних виданнях, участь у проектах, проведення міжнародних заходів,
збільшення кількості працівників, які вільно володіють іноземною мовою тощо);
2. Інтернаціоналізація навчальної діяльності (врахування міжнародних стандартів навчання,
спільні освітні програми, обмін студентами тощо);
3. Інтернаціоналізація наукової діяльності (кількість публікацій іноземною мовою, кількість
працівників, що входять до редакцій іноземних видань, кількість рецензентів у іноземних
виданнях);
4. Академічна мобільність науково-педагогічних працівників, здобувачів, замовників освітніх
послуг (міжнародне стажування, підвищення кваліфікації, кількість заходів організованих
спільно із зарубіжними колегами тощо);
5. Створення умов для «інтернаціоналізації вдома» (укладання договорів про співпрацю із
зарубіжними колегами, використання цифрових технологій для контактів з іноземними
партнерами тощо);
6. Популяризація діяльності БІНПО на міжнародному рівні (модернізація сайту, популяризація
матеріалів про БІНПО іноземною мовою).



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


