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НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНЕ СТАЖУВАННЯ НА ТЕМУ: 

«ІННОВАЦІЙНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В ПІДГОТОВКУ 
ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ» 

23 ЛИПНЯ – 27 ЛИПНЯ 2018, РИГА (ЛАТВІЯ) 
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАХІД 

Організатором проведення науково-педагогічної стажування на тему 
«Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його 
впровадження в підготовку фахівців з економіки та 
управління» (м. Рига, Латвія) є Балтійський науково-дослідний 
інститут проблем трансформації економічного простору за підтримки 
Причорноморського науково-дослідного інституту економіки і 
інновацій (Україна). Стажування проводиться без відриву від 
виробництва згідно Статуту інституту та договору про співпрацю в 
сфері науково-технічної та освітньої діяльності в рамках створення  

 
наукового кластеру «Інтермаріум» (Литва, Латвія, Польща, Молдова, 
Україна). Програма стажування включає в себе: ознайомлення з 
історією розвитку освітньої системи Латвії через офіційний 
інформаційний портал Міністерства освіти Латвії; ознайомлення зі 
спектром профільних спеціальностей в галузі економіки та управління, 
системою роботи Латвійської національної бібліотеки; підготовка тез 
науково-методичної доповіді за обраною проблематикою (профілем 
роботи здобувача); отримання збірника доповідей та міжнародного 
сертифікату про проходження стажування за 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 
Міністерства – 10 годин; 
- ознайомлення зі спектром профільних спеціальностей в галузі 
економіки та управління, системою роботи Латвійської національної 
бібліотеки – 60 годин;   
- підготовка тез науково-методичної доповіді за обраною 
проблематикою (профілем роботи здобувача). Збірник тез після 
присвоєння ISBN буде розміщений в репозиторії Національної 
бібліотеки Латвії – 40 годин; 
- індивідуальна робота – 40 годин. 
 
 
УВАГА: при не виконанні програми стажування сертифікат не 
видається.   
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. 
Контактний представник в Україні (згідно з підписаним договором 
про міжнародне співробітництво): 
Тетяна Шумилова, молодший науковий співробітник 
Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та 
інновацій. 
 
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСТЬ 
У науково-педагогічному стажуванні можуть брати участь науково-
педагогічні працівники вищих навчальних закладів, наукові 
співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі. 
Учасникам необхідно до 23 липня 2018 року (включно) надіслати: 
1) тези науково-методичної доповіді за профілем роботи здобувача;  
2) заявку; 3) скановану копію квитанції про сплату організаційного 
внеску на електронну адресу – shumilova@iei.od.ua 
Мови тез доповіді: латиська, польська, українська, російська, 
англійська. 

 
 
 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ СТАЖУВАННЯ: 
 

Meelis Kitsing Professor, Dr. of Economics, Internship Program 
Manager, Centre for Free Economic Thought, Baltic Research Institute of 
Transformation Economic Area Problems (Latvia); 
 

Kostiantyn Shaposhnykov Professor, Dr. of Economics, Head of Black 
Sea Research Institute of Economy and Innovation (Ukraine). 

 
ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ДЛЯ ЯКИХ МОЖЛИВЕ 

ПРОХОДЖЕННЯ СТАЖУВАННЯ: 
 

1. 051. Економіка. 
2. 292. Міжнародні економічні відносини. 
3. 071. Облік та оподаткування. 
4. 072. Фінанси, банківська справа і страхування. 
5. 073. Менеджмент (за видами).  
6. 281. Публічне управління і адміністрування.  
7. 075. Маркетинг.  
8. 076. Підприємництво, торгівля і біржова діяльність.  
9. 241. Готельно-ресторанна справа.  
10. 242. Туризм.  
11. 232. Соціальне забезпечення. 
12. 028. Менеджмент соціокультурної діяльності. 
13. 256. Національна безпека (економічна безпека). 
УВАГА: ЗА ІНШИМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ СТАЖУВАННЯ НЕ 
ПРОВОДИТЬСЯ! 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ 

- Обсяг тез до 5-ти сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), 
орієнтація – книжкова; 
- Поля: верхнє, нижнє і праве – 15 мм, ліве – 20 мм; 
- Шрифт – Times New Roman, размір – 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]. 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК 
1. Організаційний внесок учасника науково-педагогічного стажування 
становить 100 євро. Розраховується в гривневому еквіваленті за 
курсом НБУ на момент здійснення платежу і використовується на 
покриття транспортних витрат, а також витрат, пов'язаних з оплатою 
праці керівника стажування, виготовленням міжнародних 
сертифікатів, використанням офіційного інформаційного порталу, 
публікації збірника тез доповідей і його поштовою розсилкою 
учасникам. Довідка-підтвердження про відповідність тематики 
стажування профілю роботи здобувача (для учасників стажування з 
непрофільною освітою) оплачується окремо, вартість становить 
100 гривень. 
2. Українським авторам гроші необхідно перерахувати після прийняття 
тез доповіді оргкомітетом. Реквізити для оплати будуть надані після 
отримання матеріалів. Увага: проходження науково-педагогічного 
стажування без підготовки і публікації тез науково-методичної 
доповіді неможливе.  
Авторам з інших країн СНД щодо порядку оплати необхідно звертатися 
на електронну пошту: shumilova@iei.od.ua 
3. Збірник тез науково-методичних доповідей і сертифікат будуть 
надіслані учасникам на поштову адресу, вказану у заявці,  
до 24 серпня 2018 р. 
 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ 
 Українською мовою English 

ПІБ учасника    
Місце роботи, посада   
Науковий ступінь, вчене 
звання 

  

Спеціальність, за якою 
планується проходження 
стажування (в тому числі 
профіль для спеціальностей) 

  

Контактний телефон   
E-mail   
Поштова адреса для 
направлення збірника 
матеріалів і сертифікату 

  

Необхідність довідки-
підтвердження (Так/Ні) 

  

 
 
 

КОНТАКТИ 
Збір матеріалів та представник організаційного комітету в Україні 

«Причорноморський науково-дослідний інститут  
економіки та інновацій»: 

вул. Сегедська, 18, каб. 432, м. Одеса, Україна, 65009 
Телефон: +38 (093) 253-57-15 

Електронна пошта: shumilova@iei.od.ua 
 
 


