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СТАЖУВАННЯ ВИКЛАДАЧІВ КНЕУ  

В УНІВЕРСИТЕТАХ ЛИТВИ 

 
Наукове шестиденне стажування 

«Європейські університети та їх внесок 
у формування і розвиток особистості та 
суспільства у ХХІ столітті» за змістовніс-
тю, складом учасників та результативні-
стю є однією з наймасштабніших нау-
кових подій, які відбувалися в Литві за 
участю українських викладачів протягом 
20 років. Серед 46 учасників стажуван-
ня були як молоді викладачі-науковці, 
так і завідувачі кафедр, керівники депа-
ртаментів, професори та доценти 10 ук-
раїнських ВНЗ. Серед співорганізаторів 
— 3 литовські університети: Університет 
імені Миколаса Ромериса (м. Вільнюс), 
Університет імені Александраса Стульгі-

нскіса (м. Каунас) та Клайпедський 
університет. В оргкомітеті дружньо та 
злагоджено працювали представники 
Університету імені Миколаса Ромериса 
та КНЕУ.  
Основний захід стажування — між-

народна науково-практична конферен-
ція «Іnternational security in the frame 
of modern global challenges» (“Між-
народна безпека у світлі сучасних гло-
бальних викликів”), практичні семіна-
ри та воркшопи, місцем проведення 
яких став Університет Миколаса Ро-
мериса у Вільнюсі. Під час конферен-
ції обговорювалися питання в кон-
тексті основних напрямів її роботи: 
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 Державне управління: тенденції 
ЄС і національний досвід. 

 Нові напрями розвитку економі-
чної науки в умовах глобальної неста-
більності. 

 Збереження соціально-культурної 
ідентичності в умовах цивілізаційних 
суперечностей. 

 Інноваційно-інформаційна плат-
форма розвитку безпеки країн. 

 Гібридна війна в контексті сучас-
них глобальних викликів. 
Про представницький рівень свід-

чить участь як доповідачів найвищого 
менеджменту університету, колишньо-
го прем’єр-міністра Литви Андрюса 
Кубілюса, Вігаудаса Ушацкіса, спеціа-
льного представника ЄС у різних кра-
їнах, першого секретаря Посольства 
України Андрія Буряка, а також май-
же двогодинне спілкування в Сеймі 
Литовської Республіки з депутатом Ка-

зисом Станкевічюсом, колишнім міні-
стром сільського господарства.  
На практичному семінарі «Сучас-

ний європейський університет: іннова-
ційні технології», що відбувся в Уніве-
рситеті імені Миколаса Ромеріса були 
розглянуті такі глобальні питання, як 
інтеграція вищої освіти Литви у прос-
тір вищої освіти ЄС, так і практичний 
досвід університету в питаннях упро-
вадження європейських навчальних 
кредитів (ECTS) та організації обміну 
студентами і викладачами за програ-
мою ERASMUS. Корисною була інфо-
рмація щодо досвіду управління та 
механізму національної і внутрішньої 
оцінки наукових публікацій. Учасники 
стажування також мали можливість 
ознайомитися з електронною академі-
чною бібліотекою Литви (eLABa) та 
віртуальним навчальним середовищем 
університету. 
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Наукова дискусія з актуальних пи-
тань співробітництва тривала в Уніве-
рситеті імені Александраса Стульгенс-
кіса в Каунасі та Клайпедському 
університеті. Під час воркшопу «Нау-
кові проекти і грантова діяльність в 
освітніх організаціях» в Університеті 
імені Александраса Стульгінскіса учас-
ники стажування ознайомилися з дос-
відом реалізації наукових грантових 
проектів та можливостями публікації 
результатів своїх наукових досліджень 
в міжнародному науковому журналі 
«Management Theory and Studies for 
Rural Business and Infrastructure 
Development», що видається універси-
тетом та індексується в базах: Clarivate 

Analytics Web of Science Core Collection, 
Emerging Sources Citation Index (ESCI), 
EBSCO, Business Source Complete, CAB 
Abstracts, Ulrich’s, DOAJ, OAJI, Index 
Copernicus, ERIH PLUS, 
AcademicKeys.com Google Scholar. 
Під час круглого столу «Інноваційні 

методи в університетській освіті: євро-
пейський досвід» у Клайпедському уні-
верситеті обговорювалися прикладні 
питання використання сучасних інфо-
рмаційних технологій (Moodle, Project 
Profession) у дистанційному навчанні 
магістрантів, а також ключові аспекти 
підготовки менеджерів інновацій та 
можливості створення спільної литовсь-
ко-української магістерської програми.  
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Прямими результатами програми 
стажування можемо вважати виданий 
збірник наукових праць, авторами 
якого є науковці 6 зарубіжних та 12 
вітчизняних університетів, підписаний 
договір про співробітництво між 
КНЕУ та Університетом Миколаса Ро-
мериса і, звичайно, те, що 28 виклада-

чів нашого навчального закладу з-
поміж 46 учасників програми отрима-
ли сертифікати. 
Щодо перспективних напрямків спів-

робітництва то можна назвати кілька 
першочергових й абсолютно реальних: 

- спільні англомовні магістерські 
програми з подвійним дипломом; 
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- можливість наукових публікацій у 
міжнародних університетських журна-
лах, індексованих у Scopus і Web of 
Science; 

- розвиток програм спільних науко-
вих досліджень; 

- співробітництво в рамках програм 
PhD; 

- проведення спільних наукових за-
ходів; 

- стажування викладачів.  

Оргкомітет готовий надати будь-яку 
вичерпну інформацію всім зацікавле-
ним! E-mail: kneu.mru@gmail.com. 

 
Матеріал підготовлено 

кандидатом філологічних наук,  
доцентом, завідувачем кафедри  

бізнес-лінгвістики 
Л. С. Козловською,  

кандидатом економічних наук,  
доцентом кафедри економічної теорії, 

науковим співробітником Інституту вищої  
освіти  

І. В. Кулагою	 
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