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СТАЖУВАННЯ ВИКЛАДАЧІВ КНЕУ  
В БАЛТІЙСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТАХ  
ТА НАУКОВИХ УСТАНОВАХ 

Міжнародне стажування викладачів 
українських університетів в балтійсь-
ких університетах та наукових устано-
вах, організатором якого є КНЕУ, 
проводилося вже вдруге. В цьому році 
стажування об’єднало викладачів з 11 
українських університетів, серед яких 
були як молоді викладачі-науковці, так 
і завідувачі кафедр, керівники депар-
таментів, професори та доценти, в то-
му числі 32 представники КНЕУ імені 
Вадима Гетьмана. Серед співорганіза-
торів – 2 зарубіжних університети: 
Університет імені Миколаса Ромеріса 
(м. Вільнюс, Литва), Латвійський уні-
верситет природничих наук і техноло-
гій (м. Єлгава) та Естонська Академія 
наук (м. Таллін). В оргкомітеті злаго-

джено працювали представники Уні-
верситету імені Миколаса Ромеріса та 
КНЕУ. 
Мета стажування – вивчення єв-

ропейського досвіду реалізації іннова-
ційних підходів до організації роботи 
сучасного університету, наукової та 
грантової діяльності, апробація резуль-
татів наукових досліджень, набуття до-
свіду використання інформаційних те-
хнологій та новітніх методик у 
навчальному процесі. 
Вже другий рік поспіль основним 

заходом стажування є міжнародна на-
уково-практична конференція «Між-
народна безпека в світлі сучасних гло-
бальних викликів», яка проводилася в 
Університеті імені Миколаса Ромеріса 

Учасники стажування в Університеті імені Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс) 
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у Вільнюсі. В рамках конференції жва-
ві обговорення надзвичайно змістовних 
доповідей відбулися як на пленарному 
засіданні, так й під час роботи диску-
сійних панелей за напрямами: 

 Безпека північноєвропейського-
балтійського регіону: проблеми та пер-
спективи. 

 Соціальна згуртованість та еконо-
мічні виклики глобального розвитку. 

 Економічні реформи як основа
забезпечення безпеки і благополуччя 
суспільства. 

 Інновації та сучасні виклики гло-
бальної безпеки. 

 Державне управління в епоху ци-
фрової економіки: світові тенденції та 
національний досвід. 
Про представницький рівень кон-

ференції свідчить участь у пленарному 
засіданні таких спікерів, як: Пятрас 

Аштрявичус, член Парламенту Литви, 
який був офіційним представником 
Литви на переговорах про членство в 
ЄС; Рамунас Станіоніс – радник Де-
партаменту по східному партнерству; 
Аудроніс Ажубас – член Парламенту 
Литви, екс-міністр закордонних справ. 
Обговорювалися актуальні питання 
щодо специфіки вступу Литви до ЄС, 
аналізу внутрішніх та зовнішніх чин-
ників, проблем та перспектив. Диску-
тували про можливості вступу в ЄС, 
які відкриваються для України. Диску-
сію продовжили представники спіль-
ноти українських науковців: Олена За-
харова (Маріупольський державний 
університет) – про місце Донецького 
регіону, загрози економічній безпеці 
та можливі шляхи їх подолання; Олег 
Швиданенко (КНЕУ імені Вадима Геть-
мана) – про результати аналітичного 

ІІ міжнародна науково-практична конференція 
 «Міжнародна безпека в світлі сучасних глобальних викликів» 
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дослідження на тему «Аналітичні ас-
пекти зовнішньо-торгівельної безпеки 
України в контексті євроінтеграційно-
го розвитку». Під час обговорення пи-
тань міжнародної безпеки на панель-
них дискусіях цікаві думки висловили 
литовський політолог Альвідас Медалі-
нскас та українські науковці. 
Практичний семінар «Розвиток ін-

новаційного університету» в універси-
теті імені Миколаса Ромериса (м. Ві-
льнюс, Литва) розпочався з 
презентації проректора з академічних 
справ Регіни Валутіте про наукову та 
проектну діяльність університету. Для 
забезпечення інноваційного розвитку 
університету створено потужну струк-
туру – MRU LAB, до складу якої вхо-
дять 4 офіси, які забезпечують реаліза-
цію необхідних функцій: проектний 
офіс, науково-дослідний офіс, доктор-
ська школа з соціальних інновацій, 
офіс з трансферту знань та технологій. 
MRU LAB ефективно співпрацює з 
університетською бібліотекою, про ді-
яльність якої цікаво й практично роз-
повів фахівець відділу обслуговування 
та освіти споживачів бібліотечних пос-
луг Альберт Олехнович. Діяльність ко-
лективу бібліотеки вражає: всього 16 
співробітників обслуговують бібліотеку 
з фондом понад 240 тис. друкованих 
видань, проводять навчальну та консу-
льтаційну роботу, займаються пошу-
ком та розміщенням інформації про 
актуальні проекти, база даних по яким 
оновлюється щотижнево, здійснюють 
тематичні підбірки літературних дже-
рел, створюють тематичні онлайн-
курси, забезпечують доступ до 43 мі-
жнародних баз даних й виконують ще 
багато корисних функцій. Бібліотека 
працює з 8 години ранку до 1 години 

ночі й весь цей час повністю заповне-
на студентами! Провідний фахівець 
Групи формування наукових даних 
Наталья Попова продовжила вражати 
учасників стажування, розповідаючи 
про особливості управління та оцінки 
наукових публікацій в Литві, про дія-
льність електронної академічної біблі-
отеки Литви (eLABa). Викладачі уні-
верситету мають широкі можливості 
для публікацій й доступу до баз. Пуб-
лікаційна активність викладачів стиму-
люється університетом шляхом забез-
печення відшкодування витрат на 
здійснення публікацій та врахування 
даного виду наукової діяльності в зага-
льне навантаження.  

Практичний семінар «Розвиток інноваційного 
університету» 

Багато корисної інформації отрима-
ли учасники стажування й під час вор-
кшопу менеджерів з цифрового на-
вчання Далі Мішейкиєне та Мілди 
Пакуліте про інтерактивні методи на-
вчання та віртуальне навчальне середо-
вище. Насамкінець другого дня стажу-
вання обговорювали можливості 
міжнародного співробітництва з Голо-
вою Сената університету Вайнюсом 
Смалскісом та керівником відділу мі-
жнародних відносин Аудрою Даргите-
Бурокиене. 
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Воркшоп «Інтерактивні методи навчання  
та віртуальне навчальне середовище» 

Під час перебування учасників ста-
жування у Латвійському університеті 
природничих наук і технологій в 
м. Єлгава, що в 40 км. від Риги, відбула-
ся екскурсія цим навчальним закладом. 
Університет знаходиться в старовинно-
му Єлгавському Замку, який був побу-
дований у ХVIII ст., тому атмосфера в 
стінах університету дивовижна. Так, 
старовинний інтерєр дуже гармонійно 
поєднаний із сучасними елементами де-
кору та технологіями ХХІ століття, а на-
вчальні аудиторії університету обладнані 
сучасними технологічними засобами. В 
університеті навчається 4 тис. студентів, 
навчальний процес забезпечує 1000 осіб 
персоналу, в т.ч. 300 викладачів. Універ-
ситет займає 4 місце в рейтингу серед 
ВНЗ Латвії, проводить активну науково-
дослідницьку та проектну діяльність, має 
власні наукові видання, що індексуються 
у Scopus та WoS. Одним з нових на-
прямів діяльності університету є біоеко-
номіка. З 2017 року в Латвії реалізуєть-
ся Стратегія розвитку біоекономіки-
2030, тому даний напрямок досліджень 
є актуальним. 
Під час презентації «Біоекономіка в 

Латвії як інструмент регіонального ро-
звитку» директор Центру біоекономі-
ки Даїна Василевська поділилася влас- 

Круглий стіл в Латвійському університеті 
природничих наук і технологій (м. Єлгава) 

ним досвідом отримання європейсько-
го гранту на проведення дослідження 
та створення відповідного Центру, а 
також презентувала деякі проекти мо-
лодих підприємців, які були реалізова-
ні завдяки отриманим грантам. 
Під час перебування в Естонії учас-

ники стажування ознайомилися з дія-
льністю Естонської Академії наук, що 
розташована в старовинній будівлі в 
самому центрі Талліну. Практичний 
семінар «Інноваційний розвиток: дія-
льність Академії наук Естонії», моде-
ратором якого був радник президента 
Академії д-р Рейн Вайкмя, розпочався 
зі знайомства з історією її створення 
та діяльністю. 

Практичний семінар в Естонській Академії  

наук (м. Таллін) 
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Учасники наукового заходу розгля-
нули питання комерційного впрова-
дження результатів наукових дослі-
джень, ознайомилися із досягненнями 
та напрямками роботи членів молоді-
жної академії наук Естонії, обговорили 
питання щодо ролі мовного фактору 
та національних цінностей у контексті 
інтеграційної політики Естонії. Зокрема:  

 Дмитро Вінніков, професор-
дослідник Академії наук Естонії пре-
зентував розробки інноваційних при-
строїв силової електроніки у співробі-
тництві з естонськими і зарубіжними 
партнерами та ознайомив з їх комер-
ційним впровадженням. 
Всі розробки були здійснені між-

народною командою докторантів 
Таллінського технічного університету, 
половину якої складають українські 
дослідники. Результати досліджень 
вражають. Кожне докторське дослі-
дження має комерційне впрова-
дження.  

 Діяльність Естонської молодіж-
ної академії наук, яка заснована в 
2017 році, презентувала д-р Анастасія 
Астапова (Тартуський університет). 
На сьогодні членом молодіжної АН є 
33 особи з різних університетів Есто-
нії, які попередньо пройшли конкурс-
ний відбір. Мета діяльності – популя-
різація науки, вплив науки на 
прийняття політичних рішень, покра-
щення фінансування науки, розши-
рення карєрних можливостей для нау-
ковців, міжнародне співробітництво.  

Про цінності та їх практичне рі-
шення в інтеграційній політиці Естонії 
доповів д-р Олександр Айдаров (Міні-
стерство культури Естонії).  

Учасники програми стажування в Естонській 
Академії наук (м. Таллін) 

Участь у міжнародному стажуванні 
дала можливість учасникам ознайоми-
тися з досвідом науково-дослідної та 
педагогічної діяльності колег із зарубі-
жних університетів, надихнутися но-
вими ідеями та встановити нові про-
фесійні контакти. Прямими 
результатами програми можемо вва-
жати виданий міжнародний збірник 
матеріалів конференції, і, звичайно, те, 
що 32 викладачі КНЕУ з-поміж 46 
учасників програми стажування отри-
мали сертифікати. 

Матеріал підготовлено 
кандидатом економічних наук,  

доцентом кафедри економічної теорії, 
науковим співробітником Інституту вищої 

освіти КНЕУ 
І. В. Кулагою 
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