Стажування у європейських університетах
"ЄВРОПЕЙСЬКА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ:
ПЕРЕДОВИЙ ДОСВІД ТА ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ"
11 квітня — 16 квітня 2019 року
Мета стажування: комплексне вивчення ефективних практик, актуальних питань освіти та науки,
відповідних нормативно-правових документів, трансляція вітчизняного та зарубіжного досвіду, у
цілому – підвищення професійної кваліфікації науково-педагогічних співробітників вищих
навчальних закладів України, продовження започатій серії науково-практичних семінарів та
консультацій за участю викладачів та науковців європейських університетів. За результатами
стажування учасники отримають сертифікат (120 годин), що становитиме 48 годин аудиторної
роботи в зарубіжних університетах, 52 годин — самостійної роботи (публікація статті в науковому
журналі «SCIENTIFIC LETTERS OF ACADEMIC SOCIETY OF MICHAL BALUDANSKY»), 20
годин — дистанційної роботи.
ПРОГРАМА СТАЖУВАННЯ
Модуль I. Нові та інноваційні методи навчання
1. Відвідування Університету імені Матея Бела в м. Банська Бистриця, Словаччина, та ознайомлення з
його матеріально-технічною базою (2 години)
2. Лекції:
2.1. Інноваційні методи навчання в університетах Словаччини (4 години)
2.2. Дистанційна форма навчання. Переваги та недоліки (4 години)
2.3. Геймплей: використання ігрових практик та механізмів (2 години)
2.4. Організація роботи студентських наукових товариств (2 години)
3. Робота з бібліотечним фондом університету (4 години)
4. Консультація. Бінарні заняття (2 години)
5. Робота над індивідуальними проектами (10 годин)
6. Підготовча та самостійна робота (10 годин)
Модуль II. Європейська вища освіта
1. Відвідування Технічного університету в м. Зволен, Словаччина, та ознайомлення з його
матеріально-технічною базою (2 години)
2. Лекції:
2.1. Особливості словацької системи вищої освіти (2 години)
2.2. Мобільність студентів та викладачів у ЄС (4 години)
2.3. IT-технології в класах (4 години)
2.4. Робота над підготовкою грантових проектів (2 години)
3. Робота з бібліотечним фондом університету (4 години)
4. Консультація. Бінарні заняття (2 години)
5. Робота над індивідуальними проектами (10 годин)
6. Підготовча та самостійна робота (10 годин)
Модуль III. Системи вищої освіти Словаччини та Польщі: порівняльний аналіз
1. Відвідування Академії імені Анджея Фрича Моджевського та Ягеллонського університету, м Краків,
Польща, та ознайомлення з їхньою матеріально-технічною базою (6 годин)
2. Лекції:
2.1. Організація навчального процесу та оцінка роботи викладачів та студентів вищих навчальних
закладів Польщі (2 години)
2.2. Особливості організації студентської практики в країнах ЄС (2 години)
2.3. Організація проведення майстер-класів (2 години)
3. Робота над індивідуальними проектами (8годин)
4. Підготовча та самостійна робота (8годин)
5. Семінар на базі стажування (10 годин)
ВСЬОГО: 120 навчальних годин (3,6 кредитів ECTS)

