
Шановні викладачі, аспіранти та студенти! 

У межах Договору про співпрацю між Полтавською державною аграрною академією 

(Україна) та Академічним співтовариством Міхала Балудянського (Словаччина) 

проводиться закордонне стажування в університетах Cловаччини, Угорщини, 

Австрії. 

Запрошуємо бажаючих долучитися до групи, 

яка виїжджає на короткострокове стажування до університетів Cловаччини, 

Угорщини, Австрії 

за темою: 

«Особливості викладання в вищих навчальних закладах Словаччини» 

«Інновації в навчальному процесі» 

з 6 по 11 лютого 2017 р.  

 з видачею Сертифікату про зарубіжне стажування – 112 годин 

та можливістю публікації у зарубіжному виданні  

 

Тематика стажування 

 
Презентація університетів. 

Університетська освіта та розвиток особистості. 

Організація освітнього процесу та вільного часу студентів. 

Університетська наука. 

Методи навчання.  

Презентація майстер-класів. 

Історії і досягнення Університетів. 

Екскурсії до Музеїв Університетів. 

 

Програма стажування 

1-й день: 

- Відправлення з м. Ужгород Україна до м. Кошіце Словаччина (час відправлення 

залежить від прибуття поїзда з м. Києва), 

- по дорозі відвідування Музею гітар в м. Собранце Словаччина (єдиний музей в 

Європі), 

- поселення в готелі, 

- семінар: «Особливості викладання у вищих навчальних закладах Словаччини» - 

виступають педагоги з Університету П. Й. Шафаріка з м. Кошице, 

Центральноєвропейського університету з м. Скаліца, Технічного університету з  

м. Кошице, Педагогічного факультету університету з м.  Прешов. 



- 19:00 вечеря. 

2-й день: 

- 7:00 - сніданок, після сніданку відправлення до м. Будапешт Угорщина, 

- відвідування Мішкольцського університету, м. Мішкольц, Угорщина 

(знайомство з найстарішим технічним університетом у світі і його навчальним процесом. 

Університет відкритий 13.12.1762 р., 255- річчя університету), 

- екскурсія по м. Будапешт  Угорщина, 

- 16:30 відправлення до м. Братислави Словаччина, 

- 20:00 вечеря, поселення в готель. 

3-й день: 

- 7: 30 сніданок, 

- відправлення до м. Відня Австрія, екскурсія по місту, 

- відвідування Віденського університету, найстарішого європейського 

університету (заснований у 1365 році), в даний час найбільший університет з викладанням 

німецькою мовою (90 000студентов), 

- ввечері відправлення до м. Братислава Словаччина, 

- 20:00 вечеря. 

4-й день 

- 7:30 сніданок, 

- 8:00 - 11:00 Семінар за участю і виступами науковців Братиславських 

університетів + лекція: «Інновації в навчальному процесі», 

- 11:00 - 13.00 екскурсія по м. Братиславі Словаччина, відвідування одного з 

братиславських університетів, 

- 13:00 - 18:00 вільний час (шопінг - поруч з готелем знаходиться один з 

найбільших торгових центрів у Словаччині), 

- 18:00 - урочиста вечеря (підведення підсумків семінару). 

5-й день: 

- 7:30 сніданок, 

- відправлення у Високі Татри, прогулянка і відпочинок в горах, пізно ввечері 

переїзд в м. Кошіце Словаччина, 

- 19:00 вечеря, 

- Поселення в готелі. 

6-й день: 

- 7:30 сніданок, 

- екскурсія по старому м. Кошіце Словаччина (найстародавніший міський герб у 

світі з 1369 року) 

- відправлення до м. Ужгород Україна 



 

Вартість семінару:- 228  євро. 

У вартість входить: 

- проживання в готелях в двомісних номерах, 

- напівпансіон, 

- урочиста вечеря, 

- транспорт (Ужгород-Кошице-Мішкольц-Будапешт-Братіслава-Відень-

Братислава-Високі Татри-Кошице-Ужгород), 

- екскурсії в містах Будапешт, Відень, Братислава, Кошице,  

- оплата конференц-залів, 

- витрати водія і супроводжуючого, 

- внесок в Академічне співтовариство. 

Транспорт, екскурсії по вище зазначеним містам, оплата конференц-залів а також 

витрати водія і супроводжуючого розраховані виходячи з кількості учасників семінару. 

Розрахунок проведено на групу з 50 учасників. За іншої кількості вартість семінару може 

трохи відрізнятися. 

Саме стажування – безкоштовно. 

Консульський збір, послуги візового центру та страхування до вартості участі у 

програмі не входять та додатково самостійно сплачуються у відповідні інституції. Ці 

питання  забезпечує туристична компанія «Христофор Колумб». /Адреса: Україна, 

Полтава, вул. Соборності (Жовтнева), 66.  Телефон: +380 (5322) 61-02-59. Мобільний тел: 

+389671203283, +380503043531. Ел. адреса:  khristofor62@mail.ru.  

Оформлення словацьких віз та відряджень відбувається за офіційним 

запрошенням Академічного співтовариства Міхала Балудянського (Словаччина). 

Учасникам стажування запрошення на стажування та документи від туроператора 

для оформлення візи надаються після сплати бронювання місця в групі та укладення 

відповідного договору з туроператором. 

Увага! Учасники стажування можуть брати з собою супроводжуючих (за 

наявності вільних місць). Супроводжуючі особи оформлюють туристичні візи, їм 

запрошення на стажування не надаються. 

Увага! Учасникам стажування надається відповідний сертифікат від Університету 

на весь період стажування на 112 годин. 

Запрошення на стажування надаються на всі дати трансферу, тобто 6 днів (на 

період стажування та час в дорозі з України (Ужгорода) до Братислави та назад до 

Ужгорода). 

 

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ВІЗИ 



Для отримання візи необхідно підготувати наступні документи: паспорт України, 

закордонний паспорт, довідка з місця роботи із зазначенням середньої заробітної плати за 

останні 6 місяців, довідка з банку по залишку на рахунку (з розрахунку 50 євро на день 

перебування за кордоном), медична страховка для виїзду за кордон. Після отримання 

заявки, учаснику буде надіслано повний перелік документів, які необхідно підготувати 

для подання на отримання візи. 

Всі учасники, які планують взяти участь у стажуванні у Словаччині, повинні 

надіслати заявку та скановану копію першого розвороту закордонного паспорту на 

електронну адресу: khristofor62@mail.ru.  до 15 січня 2017 р. 

Тема листа: Стажування-лютий Словаччина Прізвище та Ім'я учасника 

Вкладені файли, які будуть відіслані на вищезазначену електронну адресу, 

повинні мати ОБОВ’ЯЗКОВІ НАЗВИ, а саме: 

Заявка прізвище (учасника); 

Паспорт прізвище (учасника). 

З питань оформлення віз та документів для перетину кордону, розподілу місць в 

автобусі та розселення, програми стажування та запрошень консультування надається: 

Бабенко Юлія Іванівна, тел.: +380671203283; e-mail: khristofor62@mail.ru.   

ФОРМА ЗАЯВКИ 

ЗАЯВКА 

на участь у стажуванні у Словаччині 

Прізвище, ім’я, по-батькові українською мовою  

Прізвище, ім’я латиницею згідно закордонного 

паспорта 
 

Дата народження (у форматі д.м.р)  

Серія та номер закордонного паспорта  

Дата видачі закордонного паспорта (у форматі 

д.м.р) 
 

Дата закінчення строку дії  закордонного паспорта 

(у форматі д.м.р) 
 

Адреса реєстрації місця проживання (як написано в 

паспорті громадянина України, українською мовою) 
 

Адреса реєстрації місця проживання (як написано в 

паспорті громадянина України, англійською мовою) 
 

Вчене звання, науковий ступінь   

Назва місця роботи, посада / навчання 

(університету) українською мовою 

 

mailto:khristofor62@mail.ru
mailto:khristofor62@mail.ru


 

 

Назва місця роботи, посада / навчання 

(університету) англійською мовою. 

 

Е-mаіl   

Моб. телефон  

Наявність діючої Шенгенської візи (так/ні)   

Необхідність офіційного запрошення  для 

оформлення відрядження  

 

Номер та адреса відділення «Нової пошти»  


