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ГО «Освіта майбутнього XXI» (офіційний представник VUZF - 
University o f  Finance, Business and Entrepreneurship в Україні 
(http://vuzf.tilda.ws/stazhvvannva) пропонує Вам пройти науково-педагогічне 
стажування на базі Університету страхування та фінансів (ВУЗФ, Болгарія 
(Софія)).

Тема стажування - «Сучасні^методи навчання та інноваційні технології в 
вищій освіті: європейський досвід та глобальні тенденції».

Навантаження становить 180 годин (6 ECTS), Терміни стажування 
адаптовуватимуться під замовника.

До програми стажування (додасться) включено:
- консультації з підтвердження у Європейському Союзі наукових

ступенів та вчених звань, здобутих в Україні та захисту дисертаційних 
досліджень у кращих вузах Європи;

- пропозиції щодо можливості навчання в докторантурах університетів 
Болгарії;

- презентація напрямків навчання та можливостей співпраці з
партнерськими університетами Долгарії;

- публікації (економіка, безпека, політологія) у міжнародних 
періодичних виданнях VUZF REVIEW
(https://papersypzf.net/index.plip/VUZF), https://psssj.eu/index.php/ojsdata/index).

За результатами ’* стажування учасники отримають сертифікат про 
проходження науково-педагогічного стажування.

Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є 
документом, який підтверджує проходження курсу підвищення 
компетентносте! у ЗВО країни, що входить до Європейського Союзу. 
Сертифікат дійсний щодо здобуття звання доцента, професора, враховується 
під час ліцензування та акредитації освітньої програми, забезпечує 
виконання показників науково-педагогічної активності працівників ЗВО.
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МІЖНАРОДНЕ ОНЛАЙН-СТАЖУВАННЯ
Університет страхування та фінансів (ВУЗФ, Болгарія (Софія)) 

(VUZF University o f Finance, Business and Entrepreneurship) 

Заочно-дистанційна форма
Науково-педагогічне стажування за програмою підвищ ення кваліфікації 

«Сучасні методи навчання та інноваційні технології в вшцій освіті: 
європейський досвід та глобальні тенденції»

Для участі в стажуванні запрошуються науково-педагогічні співробітники вищих навчальних 
закладів, наукові співробітники-науковихустанов, докторанти, аспіранти, здобувані, директори і 

викладачі загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, коледжів та технікумів Метою науково-педагогічного 
стажування є підвищення кваліфікації учасників стажування, розширення, поглиблення і 

вдосконалення професійних компетенція у  зв'язку з оновленням змісту вимог до рівня кваліфікації, 
ознайомлення з досвідом організації навчального процесу та застосуванням інноваційних 

технологій реалізації змісту навчання в університетах Європейського Союзу.

За результатами стажування учасники отримають сертифікат про проходження науково- 
н едагогі ч ного стажува н н я.

Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування с документом, який 
підтверджує проходження курсу підвищення компетентностей у  ЗВО країни, що входить до 
Європейського Союзу. Сертифікат дійсний щодо здобуття звання доцента, професора, 
враховується під час ліцензування та акредитації освітньої програми, забезпечує виконання 
показників науково-педагогічної активності працівників ЗВО.

Навантаження становить 180 годин (6 ECTS) і розподіляється наступним чином:

Модуль /, 
Модуль 2

Модуль З

Модуль 4

Модуль 5

Новітні та іповаційпі методи навчання - 45 год.
Використання /Т  - технологій у  навчальному процесі, форма дистанційного 
навчання -45 год.

Інтернаціоналізація навчального процесу та можливостей освіти. 
Європейські та світові приклади якості академічного навчання-30 год.. 
Системи вищої освіти в Болгарії. Програми підготовки та організації 
навчального процесу: уніфікація та диференціація-30 год..
Специфіка наукової підготовки в Польщі. Написання та публікація наукових 
робіт (Web o f Science, Scopus) -ЗО год.


