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ДИСТАНЦІЙНЕ СТАЖУВАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ
Мета програми: підвищення кваліфікації аспірантів, докторантів та керівників навчальних закладів з інноваційних
технологій навчання. Програму розроблено на основі інтерактивних курсів провідних університетів світу. Для кожного
учасника стажування куратором розробляється індивідуальний план. Матеріали, вивчені під час стажування, суттєво
збагатять професійний досвід учасника, можуть бути використані у дослідженнях, в т.ч. дисертаційних, також для
підготовки наукових публікацій. Тривалість стужування узгоджується з куратором: від 21 до 365 днів.

Програма
Інтерактивний курс від провідних світових університетів
Індивідуально підібрані для учасника куратором

Вивчення новітніх авторитетних досліджень
Рекомендований перелік укладається куратором для кожного учасника

Підготовка звіту про вивчені курси та дослідження або ессе
Учасник описує знання, методики та навички, отримані під час стажування

Деталізований завірений витяг з програми стажування
Включає перелік вивчених курсів та матеріалів, прийняття звіту

Сертифікат учасника стажування
Завірений печаткою сертифікат Research Associate або Research Professor

Реєстраційний внесок:
ЕТАПИ СТАЖУВАННЯ
Крок 1: Реєстрація
Щоб взяти участь у дистанційному стажуванні,
необхідно зареєструватися та подати відповідний
перелік документів (Research Associate/Professor):
• перелік публікацій за останні 5/10 років або
посилання на публічний профіль ORCID;
• копія диплому або сертифікату:
для R.Associate – бакалавра або магістра;
для R.Professor – кандидата/доктора наук.
Після розгляду документів учаснику надсилається
підтвердження про включення до програми та
інструкції про сплату реєстраційного внеску.
Крок 3: Вивчення курсів та матеріалів
Упродовж узгодженого куратором терміну учасник
стажування має вивчити рекомендовані курси (на
вибір) та запропонований перелік авторитетних
досліджень, написати звіт. Куратор надасть інструкції.
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Крок 2: Підготовка індивідуальної програми
Куратор програми аналізує наявний досвід учасника
програми, вивчаючи публікації у наукових журналах,
дисертації, інші академічні активності. Також береться
до уваги спеціалізація досліджень учасника, тематика
дисертації та побажання учасника щодо спеціалізації.
Індивідуальна програма включає:
• 3-5 рекомендованих інтерактивних онлайн
курсів провідних світових університетів;
• вивчення переліку авторитетних досліджень:
50-100 для програми Research Associate;
100-150 для програми Research Professor.
Крок 4: Результати стажування
За результатами стажування учасник матиме:
• сертифікат учасника стажування;
• деталізований витяг з програми стажування;
• архів вивчених курсів матеріалів.

КООРДИНАТОР УЧАСНИКІВ З УКРАЇНИ
Реєстрація онлайн: http://ilti.ee/appintern (вкажіть reference code: ILT-UKR-2)
Надсилайте запити на e-mail: ukr2@ilti.ee

