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   Організатором проведення науково-педагогічного стажування на тему 
«Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження 
в підготовку фахівців з економіки та управління» (м. Островець, Польща) є 
Вища школа бізнесу та підприємництва за підтримки Причорноморського 
науково-дослідного інституту економіки та інновацій (Україна).
   Стажування проводиться без відриву від виробництва згідно з  ліцензією 
університету в сфері післядипломної та дистанційної освіти.
   Програма стажування включає в себе: ознайомлення з історією розвитку 
університету через офіційний інформаційний портал; ознайомлення зі 
спектром профільних спеціальностей в галузі економіки та управління, а 
також навчально-методичними матеріалами; підготовку тез науково-
методичної доповіді за обраною проблематикою (профілем роботи 
здобувача); отримання збірника доповідей та міжнародного сертифікату про 
проходження стажування з підписом керівника програми стажування. 
Навчальне навантаження стажування без відриву від виробництва 
становить 5 кредитів (150 годин) і розподіляється таким чином: 
- віртуальна екскурсія через офіційний інформаційний портал Університету – 
10 годин;
- ознайомлення зі спектром профільних спеціальностей в галузі економіки та 
управління, дистанційною системою роботи – 60 годин;
- підготовка тез науково-методичної доповіді за обраною проблематикою 
(профілем роботи здобувача) – 40 годин;
- індивідуальна робота – 40 годин.
УВАГА: при не виконанні програми стажування сертифікат не видається. 
Крім того, для співробітників з непрофільною освітою (не економічною) 
рекомендується отримання окремої довідки-підтвердження про 
відповідність тематики стажування профілю роботи здобувача. Довідка 
видається Причорноморським науково-дослідним інститутом економіки та 
інновацій, до довідки додається засвідчена копія угоди Інституту з Вищою 
школою бізнесу та підприємництва (м. Островець, Польща). Вартість довідки 
оплачується окремо і становить 100 гривень. 
Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є 
документом, який підтверджує міжнародний досвід кандидата на 
здобуття вченого звання доцента і професора відповідно до нового 
Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань в Україні, а 
також враховується при ліцензуванні та акредитації освітніх послуг.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАХІД:



- Обсяг тез до 5-ти сторінок при форматі 
А4, орієнтація – книжкова;
- Поля: верхнє, нижнє і праве – 15 мм, 
ліве – 20 мм;
- Шрифт – Times New Roman – 14, 
міжрядковий інтервал – 1,5;
- Перший рядок – (Шрифт напівжирний 
курсив, вирівняний по правій стороні) 
прізвище та ініціали автора, вчене звання 
або науковий ступінь (для осіб, які їх 
мають); другий рядок – (шрифт курсив,
вирівняний по правій стороні), 
навчальний заклад або місце роботи, 
посада;
- Наступний абзац – (шрифт напівжирний, 
всі прописні, вирівняні по центру) назва 
тез;
- Далі йде текст тез, вирівняний по 
ширині з відступом зліва 10 мм, сторінки 
не нумеруються;
- Література оформлюється в кінці тексту 
під назвою «Література», в тексті 
посилання позначаються квадратними 
дужками із зазначенням порядкового 
номера джерела за списком та через 
кому – номер сторінки, наприклад: [7, c. 
21-25].

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

Контактний представник в Україні (згідно з 
підписаним договором про міжнародне 
співробітництво):
Партенюха Дар'я,
молодший науковий співробітник ПНДІЕІ
Тел.: (093) 253-57-15
Email: econom@iei.od.ua

Організаційний внесок учасника науково-
педагогічного стажування становить 130 
євро в гривневому еквіваленті за курсом 
на момент здійснення платежу. Довідка-
підтвердження про відповідність 
тематики стажування профілю роботи 
здобувача (для учасників стажування з 
непрофільною освітою) оплачується 
окремо, вартість становить 100 гривень. 
Реквізити для оплати будуть надані після 
отримання матеріалів. 

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ДЛЯ ЯКИХ 
МОЖЛИВЕ ПРОХОДЖЕННЯ 
СТАЖУВАННЯ:

051. Економіка.
292. Міжнародні економічні відносини.
071. Облік та оподаткування.
072. Фінанси, банківська справа і страхування.
073. Менеджмент (за видами). 
281. Публічне управління і адміністрування.
075. Маркетинг. 
076. Підприємництво, торгівля і біржова 
діяльність. 
241. Готельно-ресторанна справа. 
242. Туризм. 
232. Соціальне забезпечення.
028. Менеджмент соціокультурної діяльності. 
256. Національна безпека (економічна 
безпека).

У науково-педагогічному стажуванні можуть 
брати участь науково-педагогічні працівники 
вищих навчальних закладів, наукові 
співробітники наукових установ, докторанти, 
аспіранти, здобувачі.
Учасникам необхідно до 20 січня 2020 року 
(включно) надіслати:
1) тези науково-методичної доповіді за
профілем роботи здобувача;
2) заповнити он-лайн заявку;
3) скановану копію квитанції про сплату
організаційного внеску на електронну адресу: 
econom@iei.od.ua
Мови тез доповіді: польська, українська, 
російська, англійська. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСТЬ:

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

КОНТАКТИ:

Przemysław Furgacz, Doctor of Political Sciences, 
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w 
Ostrowcu Św., Dziekan Wydziału Nauk 
Społecznych i Technicznych.
Paweł Dziekański, Doctor of Economic Sciences, 
Jan Kochanowski University in Kielce, Institutional  
Internship Coordinator.
Anna Bałdyga, Doctor of Economic Sciences, 
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w 
Ostrowcu Św., Kierownik Katedry Ekonomii.
Kostiantyn Shaposhnykov, Professor, Dr. of 
Economics, Head of Black Sea Research Institute 
of Economy and Innovation (Ukraine).

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ СТАЖУВАННЯ:

https://forms.gle/KgGMRYHGoqyiskRLA

