
Наукове стажування викладачів 
факультету за кордоном

За 2019 рік закордонне наукове стажування викладачі факультету 
педагогіки, психології та соціальної роботи проходили у: 

u Сучавському університеті імені Штефана чел Маре, факультет навчання і 
виховання (м. Сучава, Румунія):

u доцент кафедри психології Собкова С.І. Тема стажування: «Інноваційні методи та
технології у викладанні психолого-педагогічних дисциплін: Європейський досвід».
Документ, що підтверджує стажування – сертифікат № 131 від 07.02.2019 р. Термін
стажування – 25 січня по 8 лютого 2019 р.;

u к. пед. н., асистент кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти Перепелюк І.
Р. – Тема стажування: «Реалізація професійно-практичного компоненту підготовки
майбутніх фахівців дошкільної освіти у процесі викладання педагогічних дисциплін».
Документ, що підтверджує стажування – сертифікат №1057 /FSE від 12 червня 2019 р.
Термін стажування – 27 травня – 12 червня 2019 р.;

u завідувач кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти д. пед. н., проф.
Олійник М. І. Тема стажування: «Реалізація професійно-практичного компоненту
підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти у процесі викладання психолого-
педагогічних дисциплін». Документ, що підтверджує стажування – сертифікат №38
від 16 грудня 2019 р. Термін стажування 16 вересня – 15 грудня 2019 р.



u Повітовому центрі ресурсів та освітньої допомоги (м. Сучава, Румунія)

u к. пед. н., асистент кафедри педагогіки та психології дошкільної
освіти Перепелюк І. Р. Тема стажування: «Логопедична робота в
дошкільних закладах Румунії». Документ, що підтверджує стажування
– сертифікат № 2431 від 29 листопада 2019 р. Термін стажування 25
листопада – 29 листопада 2019 р.;

u к. пед. н., асистент кафедри педагогіки та психології дошкільної
освіти Квасецька Я. А. Тема стажування: «Логопедична робота в
дошкільних закладах Румунії».Документ, що підтверджує стажування –
сертифікат № 2433 від 29 листопада 2019 р. Термін стажування 25
листопада – 29 листопада 2019 р.;

u асистент кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти.
Микитейчук Х. І. Тема стажування: «Логопедична робота в дошкільних
закладах Румунії». Документ, що підтверджує стажування – сертифікат
№ 2432 від 29 листопада 2019 р. Термін стажування 25 листопада – 29
листопада 2019 р.



u Жешувському університеті на педагогічному факультеті (м. Жешув, 
Польща) в рамках Угоди про співпрацю ЧНУ імені Юрія Федьковича й 
Жешувського університету:

u к.пед.н., асистент кафедри педагогіки та соціальної роботи Равлюк Т.А. Термін 
стажування – 3.06.2019 р. по 16.06.2019 р..

u Вроцлавському університеті (м. Вроцлав, Польща):

u к.пед.н., асистент кафедри педагогіки та соціальної роботи Попов О.А. у 
(Польща) в рамках програми Кіркланд Ресерч, термін стажування – вересень 
2018 – лютий 2019 р. та в рамках Програми польської комісії у справах ЮНЕСКО, 
термін стажування – жовтень 2019 р. 

u Клайпедському університеті ( м. Клайпеда, Литва):

u к.пед.н., асистент кафедри педагогіки та соціальної роботи Попов О.А.  Участь 
в літній школі – курси вивчення литовської мови і культури на базі 
Клайпедського університету (Литва). Термін стажування – липень-серпень 
2019р.



Стипендіальна підтримка

u Завідувач кафедри педагогіки та соціальної роботи доц. Петрюк І.М. в 
рамках програми «Еразмус. Академічна мобільність» (м.Клагенфурт, 
Австрія) 

u Асистент кафедри педагогіки та соціальної роботи Попов О.А.в рамках 
програми «Кіркланд Ресерч».



Участь у закордонних міжнародних 
конференціях та фестивалях

u У рамках співпраці з педагогічним інститутом Вроцлавського
університету (Польща) завідувач кафедри педагогіки та методики
початкової освіти Романюк С.З. була учасницею Міжнародної
наукової конференції «ІХ Польсько-українські дні історії
педагогіки: Освітній вимір місця і простору», яка відбулася 16-17
травня 2019 р. в м.Закопане.

u З 23.09.2019 по 27.09.2019 р. доцент кафедри педагогіки та
методики початкової освіти Гордійчук О. Є. та студенти Коровська
А., Колодій Я., Ілащук О., Мицкан І., Коваль О. взяли участь у
Другому Міжнародному фестивалі інклюзивних практик «Долаючи
кордони – 2019» (м. Уреки, Грузія).

u 8-10 листопада 2019 р. завідувач кафедри педагогіки та методики
початкової освіти Романюк С.З. брала участь у Міжнародній
науковій конференції «Українці Румунії: Історія, сучасність та
перспективи» (м. Бухарест, Румунія), ініційованій Союзом українців
Румунії.



u Викладачі кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти
активно були учасниками звітної конференції «Building bridges:
promoting social inclusion and wellbeing for families of children with
special needs» (Erasmus+ Project no. 2016-1-RO01-KA204-024504)
(м. Сучава, Румунія, 31 січня 2019 р.).

u Доцент кафедри психології Поліщук О.М. брала участь у
міжнародній науково-практичній конференції «Building bridges:
promoting social inclusion and wellbeing for families of children with
special needs» (Erasmus+ Project no. 2016-1-RO01-KA204-024504)
(м. Сучава, Румунія, 31 січня 2019 р.).

u Фольклорний ансамбль «Буковиночка» (керівник – доц. кафедри
музики Я.М.Вишпінська) одержав Першу премію Міжнародного
фестивалю народної музики «Мугурелул» (Дорохой, 22-23 червня
2019 р.), брав участь у Міжнародному фестивалі української пісні
імені Назарія Яремчука (Серет, 30 червня 2019 р.) та виступав з
нагоди Різдвяних свят у рамках Міжнародної культурної співпраці з
Генеральним консульством Румунії в Чернівцях, що відбувся 28
грудня 2019 р. (Консульство Румунії).



u Викладачі кафедри музики на чолі з завідувачем кафедри доц.
Лісовим В.А. були учасниками концерту, присвяченому 205-їй
річниці від дня народження Тараса Шевченка у театрі «Тінерімя
Ромине», а також в творчій зустрічі із членами СУР в бібліотеці
імені Степана Ткачука (16-18 березня 2019 року) у рамках
Шевченківських святкувань, організованих Союзом українців в
Румунії, за підтримки Посольства України у Румунії.

u Доцент кафедри музики Дерда І.М. брав участь у п’яти концертах і
творчій зустрічі з ансамблем пісні і танцю міста Рондо у рамках
Міжнародного фестивалю мистецтв на базі Асоціації культури та
фольклору Абул-Бека (Іспанія).


