
ЗВІТ  

З МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 

ФАКУЛЬТЕТУ початкової освіти 

за 2019 рік  

 

I. Освітні, наукові, творчі та спортивні результати роботи із 

зарубіжними освітніми закладами, підрозділами, організаціями, 

асоціаціями, товариствами й адміністративними структурами. 

II. Робота підрозділу та викладачів в межах міжнародних грантів,  

освітніх, наукових, творчих та спортивних проектів і програм. 

III. Стажування та відрядження викладачів факультету за кордоном 

(заклад перебування (країна), терміни, мета та зміст роботи). 

Participated in internship on «Modern University in the system of European 

education: methods teaching, scientific-pedagogical development, distance 

education and internationalization of the educational process» organized by 

Higher School of Social and Economic in Przeworsk. 

1.  Резніченко Ірина Геннадіївна 

2.  Коломієць Наталія Андріївна 

3.  Дзюбенко Ірина Анатоліївна 

IV. Навчання студентів факультету за кордоном (заклад (країна), 

кредитна чи ступенева мобільність, програма, спеціальність, терміни 

навчання). 

V. Навчання іноземних громадян на факультеті (кількість, курс, 

громадянство). 

VI. Прийом та стажування іноземних фахівців в УДПУ (заклад (країна), 

посада фахівця, мете перебування в УДПУ та зміст роботи). 

VII. Рівень володіння іноземними мовами співробітниками ЗВО (зокрема, 

наявність міжнародного сертифіката рівня В2 та вище). 

1.  Резніченко Ірина Геннадіївна – сертифікат з англійської мови, рівень 

В2 (КПНЗ «Перші Київські курси іноземних мов», Київ, 2019 р., Свідоцтво № 

25294) 

2.  Коломієць Наталія Андріївна – сертифікат з англійської мови (КПНЗ 

«Перші Київські курси іноземних мов», Київ, 2019 р., Свідоцтво № 25293) 



3.  Дзюбенко Ірина Анатоліївна – сертифікат з англійської мови, рівень 

В2 (Ченстохова (Польща), 2019 р., Свідоцтво № 19104) 

VIII. Очна/заочна участь у міжнародних фестивалях, конкурсах, 

змаганнях, виставках у галузі науки, освіти, технологій (в межах України 

та за кордоном). 

Інтенсивний курс «Педагогіка початкової школи: фінський досвід» 

учасники Макарчук В. В. та Коломієць Н. А. 

  Участь членів  факультету  у міжнародних конференціях: 

1. V Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація 

освітнього середовища: проблеми та перспективи», 10-11 жовтня 2019 р. 

(Осадченко І. І.) 

2. ХХ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 

проблеми в системі вищої освіти: теоретико-методологічні і прикладні 

аспекти» (Бар, березень 2019 р.) 

3. V Міжнародна науково-практична конференція  «Актуальні 

проблеми наступності дошкільної і початкової освіти», Кам’янець-

Подільський, 17-18 квітня 2019 р. 

4. Х Міжнародна науково-практична конференція «Професійне 

становлення особистості: проблеми і перспективи» (м. Хмельницький, 7-8 

листопада 2019 р.). 

 

IX. Проведення заходів міжнародного рівня факультетом / інститутом. 

ІІI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні 

технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів» 

 В межах міжнародного наукового співробітництва та угод про 

співпрацю кафедра брала участь в організації та проведенні ряду Міжнародних 

науково-практичних конференцій:  

1. V Міжнародної науково-практичної конференції «Модернізація 

освітнього середовища: проблеми та перспективи» (10–11 жовтня, 2019 р., м. 

Умань, Україна); зарубіжні співорганізатори – Брестський державний 

університет БРДУ імені О. С. Пушкіна (Білорусь); Вища школа професійної 



освіти імені Я. А. Коменського у м. Лєшно (Польща); Державна вища школа 

професійної освіти ім. проф. Станіслава Тарнавського у Тарнобжегу (Польща); 

ДЗО «Гродненський обласний інститут розвитку освіти» (Білорусь); 

«Гродненський державний університет імені Янки Купали» (Білорусь); 

Жешувський університет (республіка Польща); Казахський національний 

педагогічний університет ім. Абая (Казахстан); Публічний інститут 

«Тракайський центр освіти» (Литва); Університет Саскатчевана (Канада). 

 

 

Декан факультету/директор інститут                          Б. А. Якимчук 

Заступник декана/директора інституту                       В.С. Пісняк 

з міжнародного співробітництва         


