
Додаток 1 

ЗВІТ  

З МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 

ФАКУЛЬТЕТУ / ІНСТИТУТУ 

____________Кафедра дошкільної та спеціальної освіти____________ 
(назва) 

 

за 2021 календарний рік 

 

1. Освітні, наукові, науково-дослідні, творчі та спортивні здобутки 

Очна/дистанційна участь у вебінарах, міжнародних фестивалях, конкурсах, змаганнях, дослідженнях тощо. 

(НЕ вказується участь в олімпіадах та конференціях) 

1.1. Форма для студентів 

Дата 

участі 

ПІБ студента Курс, група, 

спеціальність 

Країна 

проведення 

Назва 

організатора 

Напрям 

участі 

Тема Результат 

        

        

1.2. Форма для науково-педагогічних працівників 

Дата 

участі 

ПІБ викладача, 

кафедра 

Країна 

проведення 

Назва фонду/ 

інституції 

/організатора 

Напрям 

співпраці 

Тема Результат 

       

       



 

2. Участь факультету/інституту, науково-педагогічних працівників, студентів 

у межах міжнародних грантах та проєках, що фінансуються 

Вказуються як власна участь, так і співучасть з іншими закладами/особами 

2.1. Форма для студентів 

Термін ПІБ студента 
(також вкажіть перелік 

країн, які брали участь) 

Вказати загальний чи 

персональний грант 

Курс, група, 

спеціальність 

Країна-

організатор 

Назва 

установи-

організатора 
(вказати чи це 

Еразмус, Горизонт 

тощо) 

Назва, тема 

 

Загальна 

сума, грн 
(в дужках вказати 

суму, яка пройшла 

безпосередньо 

через бухгалтерію 

УДПУ у 2021 році) 

Результат 

        

        

 

2.2. Форма для факультету/інституту та науково-педагогічних працівників 

 

Термін ПІБ викладача, 

кафедра 
(також вкажіть перелік 

країн, які брали участь) 

Вказати загальний чи 
персональний грант 

Країна-організатор Назва установи-

організатора 
(вказати також  чи це 

Еразмус, Горизонт 

тощо) 

Тема, 

напрям 

досліджень 

Сума гранту, 

проєкту, грн 
(в дужках вказати 

суму, яка пройшла 

безпосередньо через 
бухгалтерію УДПУ 

у 2021 році) 

Результат 

       

       

 

 



3. Стажування та відрядження науково-педагогічних працівників, участь у програмах, проєктах без 

фінансування 

ПІБ викладача, 

кафедру 

Дата участі Країна 

стажуван

ня 

Назва 

приймаючої 

сторони 

Тема Результат 

стажування/відрядження/участі 

Освітнє чи наукове 

стажування/відрядження/участь 
Кушнір В.М., 

кафедра дошкільної 

освіти 

1.10.21 р. -

12.11.21 р. 

Фінляндія Західно-

Фінляндський 

Коледж 

Розвиток м’яких 

навичок у 

професійній 

підготовці 

викладачів 

Результат: 

1) удосконалено вміння вибудовувати 

ефективну взаємодію з учасниками 

освітнього процесу на різних рівнях через 

вербальні та невербальні техніки з 

урахуванням специфіки та інтересів другої 

сторони переговорів; 

2) придбано вміння здійснювати 

наставництво та бути готовим до 

ситуаційного лідерства, а також розвиток 

проектного мислення із застосуванням 

системного підходу для вирішенням 

актуальних освітніх завдань; 

 

Скрипник Н.І., 

кафедра дошкільної 

освіти 

01.10.21 р. -

12.11.21 р. 
Фінляндія Західно-

Фінляндський 

Коледж 

Розвиток м’яких 

навичок у 

професійній 

підготовці 

викладачів 

Підвищено рівень кваліфікації та здобуті 

нові  професійні компетенції : 

1) удосконалено вміння вибудовувати 

ефективну взаємодію з учасниками 

освітнього процесу на різних рівнях; 

2) навчилась формувати стратегію 

управління власним розвитком в  умовах 

швидких змін, а також можливість 

ефективно здійснювати саморегульоване 

навчання та пошук відповідної інформації з 

різних джерел й вміння ними ефективно 

керувати. 

 



Дудник Наталя 

Аркадівна, 

кафедра дошкільної 

освіти 

31.05.2021 по 

07.06. 2021 

Польща Інститут 

дослідження та 
розробки 

Люблінського 

науково-
технологічного 

парку 

«Innovative 

methods of 

remote learning 

with using zoom 

and moodle 

platforms» 

(Інноваційні 

методи 

дистанційного 

навчання з 

використанням 

платформ zoom 

та moodle) 

Підвищено рівень кваліфікації та 

здобуті нові професійні компетенції: 

 Ознайомилась із інноваційними 

науковими методами та європейськими 

підходами щодо організації дистанційного 

навчання з використанням хмарних сервісів 

Zoom. 

 

Цимбал-Слатвінська 

Світлана 

Володимирівна, 

кафедра спеціальної 

та інклюзивної 

освіти 

24.05.2021 р. -

02.07.2021 р. 

Фінляндія,  

м. Гуйттінен 

Коледж Західної 

Фінляндії 

«Стратегії 

електронного 

навчання в 

університеті» 

Науковий результат стажування: 

 вивчено зарубіжний досвід механізмів 

запровадження дистанційного навчання в 

закладах вищої освіти та сформовані підходи 

до впровадження його в освітній практиці 

ЗВО України.  
Гарбар Світлана 

Володимирівна, 

кафедра дошкільної 

освіти 

 

13.09-20.09.2021 Польща Інститут 

дослідження та 

розробки 

Люблінського 
науково-

технологічного 

парку 

Міжнародний 

досвід онлайн-

навчання на 

прикладі 

використання 

платформи 

Zoom та  Moodle 

Результати: 

вивчено зарубіжний досвід використання 

платформи Zoom та  Moodle 

Гарбар Світлана 

Володимирівна, 

кафедра дошкільної 

освіти 

 

04.10. 2021 р.-

11.10.2021 р. 
Польща Інститут 

дослідження та 
розробки 

Люблінського 

науково-

технологічного 
парку 

«Використання 

можливостей 
хмарних сервісів 

для магістрів та 

аспірантів»  

Підвищено рівень кваліфікації та 

здобуті нові професійні компетенції: вивчено 

міжнародний досвід використання хмарних 

сервісів для наукових досліджень магістрів 

та аспірантів 

 

Гарбар Світлана 

Володимирівна, 

31.05. 2021 р.-

07.06.2021 р. 
Польща Інститут 

дослідження та 

«Інноваційні 

форми сучасної 
Результати: ознайомилась із 



кафедра дошкільної 

освіти 

 

розробки 

Люблінського 
науково-

технологічного 

парку 

освіти з 

використанням 
платформ ZOOM 

ТА MOODLE» 

інноваційними науковими методами та 

європейськими підходами щодо організації 

дистанційного навчання з використанням 

хмарних сервісів Zoom та  Moodle. 

Кривда Валентина 

Миколаївна, 

кафедра дошкільної 

освіти 

 

 

31.05. 2021 р.-
07.06.2021 р. 

Польща Інститут 
дослідження та 

розробки 

Люблінського 
науково-

технологічного 

парку 

«Інноваційні 
форми сучасної 

освіти з 

використанням 
платформ ZOOM 

ТА MOODLE» 

Результати: ознайомилась із 

інноваційними науковими методами та 

європейськими підходами щодо організації 

дистанційного навчання з використанням 

хмарних сервісів Zoom та  Moodle. 

 

4. Навчання студентів за кордоном 

3.1 Кредитна (семестрова) академічна мобільність 

Терміни 

навчання 

ПІБ студента, 

група, курс 

Країна, заклад Фінансування 
(повне/часткове/відсутнє) 

Програма 
академічної 

мобільності (Еразмус 

тощо) 

Спеціальність 

за якою студент 

навчається за 

кордоном 

      

      
 

3.2 Ступенева (подвійний диплом) академічна мобільність (подвійний диплом) 

Терміни 

навчання 

ПІБ студента, 

група, курс 

Країна, заклад Фінансування 
(повне/часткове/відсутнє) 

Програма 
академічної мобільності 

(Еразмус тощо) 

Спеціальність 

за якою студент 

навчається за 

кордоном 

      

      

6. Літнє (сезонне) стажування студентів 



Терміни 

стажування 

ПІБ студента  Курс, група, 

спеціальність 

Країна 

стажування 

Програма Результат 

      

      

 

7. Навчання іноземних громадян 

ПІБ студента Курс, група, спеціальність Громадянство 

   

   

 

8. Прийом та стажування іноземних фахівців на базі університету 

ПІБ, посада 

залученого 

фахівця 

Заклад, 

країна 

Програма 

обміну 

Дата Тема, результат перебування 
(наприклад: лекція по інклюзії “Аутизм” для студентів та викладачів, 

сертифікат) 

     

     

 

9. Проведення заходів міжнародного рівня на базі університету 

Прийом іноземних делегатів, послів, тощо (НЕ вказується проведення олімпіад та конференцій) 

Дата ПІБ, посада 

іноземних 

гостей 

Країна Тема заходу Програма 
(в рамках чого 

проводиться захід) 

Мета та практичний результат 

перебування 

      

      

10. Укладені угоди/меморандуми про співпрацю 



Обов’язково надати копію договору у відділ міжнародних зв’язків 

Країна-партнер Організація-

партнер 

Тема та мета угоди Термін дії 
(з ... по...) 

Практичний результат  

     

     
 

11. Рівень володіння іноземними мовами науково-педагогічними працівниками  

Зокрема, наявність міжнародного сертифіката рівня В2 та вище (отриманого у 2021 р.) 

Строк дії 
(з ... по...) 

ПІБ, вчене звання, посада  Кафедра,  Назва 

іспиту (ECL, 

ESOL тощо), 

мова 

Рівень 

володіння 
(В2, С1, С2) 

з 20 квітня 

2021р. 

(безстроковий) 

Хрипун Дар’я Миколаївна Спеціальної та інклюзивної 

освіти 

ECL 

(English) 

В2 

     
 

До звітів додавати копії всіх документів, що підтверджують участь у міжнародній діяльності. 

Звіт подається спершу в електронному форматі, після перевірки - у паперовому за підписами відповідальних. 

 

Декан факультету / директор інституту                                                           С.С. 

Попиченко__________________ 

 

Заступник декана/директора 

з міжнародного співробітництва          Н.І. Скрипник___________________ 

 


