
 

 

 

Стажування у європейських університетах 
"СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ТА ІННОВАЦЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИЩІЙ 

ОСВІТІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА ПРОВІДНІ ТЕНДЕНЦІЇ" 

16 жовтня — 22 жовтня 2017 року 

Словаччина-Угорщина-Австрія-Чехія-Німеччина-Польща 
 

Мета стажування: комплексне вивчення ефективних практик, актуальних питань 

освіти та науки, відповідних нормативно-правових документів, трансляція вітчизняного та 

зарубіжного досвіду, у цілому – підвищення професійної кваліфікації науково-

педагогічних співробітників вищих навчальних закладів України, продовження 

започаткованої серії науково-практичних семінарів та консультацій за участю викладачів 

та науковців європейських університетів. За результатами стажування учасники 

отримають сертифікат (108 годин), що становитиме 48 годин аудиторної роботи в 

зарубіжних університетах, 40 годин — самостійної роботи (наприклад, підготовка до 

публікації методичних матеріалів або статті в науковому журналі «SCIENTIFIC LETTERS 

OF ACADEMIC SOCIETY OF MICHAL BALUDANSKY»), 20 годин — дистанційної 

роботи. 
 

ПРОГРАМА  

(можливі незначні зміни) 
1-й день 16.10:  

- відправлення з м. Ужгород (Україна) до м. Кошице (Словаччина) (час відправлення – 

не пізніше 9.00 (київский час), їхати 3-4- години),  

- екскурсія  історичними вулицями м. Кошице (має найдавніший міський герб у світі - з 

1369 року), 

- поселення в готелі,  

- орієнтовно о 14.00 за центральноєвропейським часом, семінар: «Сучасні методи 

викладання та інновацйні технології у вищій освіті» - виступи педагогів з Університету 

П.Й.Шафарика м. Кошице, Центрально-європейського університету м. Скалиця, 

Технічного університету м. Кошице, Педагогічного факультету університету  м. Прешов 
(Прешовський університет),  

- 19:00 – вечеря. 

2-й день 17.10:  

- 7:00 – сніданок, відправлення до м. Будапешт (Угорщина),  
- дорогою відвідання Мішкольцського університету (ознайомлення з навчальним 

процесом найдавнішого технічного  університету в світі (відкритий  13.12.1762,  у 2017 р. -  

університет святкуватиме 255-річчя),  

- екскурсія по м. Будапешт, 

- 16:30 – відправлення до м. Братислави (Словаччина),  
- 20:00 – вечеря, поселення в готелі. 

3-й день 18.10: 

- 7:00 – сніданок,  відправлення до м. Відень (Австрія), екскурсія містом, 

- відвідання Віденського університету, найдавнішого європейського університету 

(відкритий з 1365 р.), на сьогодні - найбільший університет з викладанням німецькою мовою 

(90 000 студентів), 

- 16:00 відправлення до м. Праги (Чехія), 
- 20:00 –  вечеря. 



4-й день 19.10: 

- 7:30 – сніданок, 

-  екскурсія по м. Прага,  

-  відвідання одного з празських університетів, вільний час,  

- 19:00 – вечеря. 

5-й день 20.10: 

- 7:30 – сніданок, відправлення до м. Дрезден (Німеччина), екскурсія містом, 

- пізно ввечері відправлення до м. Краків (Польща). 

6-й день 21.10: 

- екскурсія по м. Краків, старовинної столиці польської держави, 

- відвідання одного з краківських університетів, вільний час, 

- 16:00 відправлення до м. Кошице (Словаччина), 

- поселення у готелі, 

- 19:00 – урочиста вечеря (завершальний семінар, підведення підсумків стажування, 

вручення сертифікатів).  

7-й день 22.10: 

- 7:30 - сніданок,  відправлення до м. Ужгород (Україна). 

 

Організаційний внесок: 288 євро (30 євро - попередня оплата за бронювання 

готелів та транспорту; 258 євро сплачується під час реєстрації в м. Кошиці). 
Транспорт, екскурсії по вище зазначеним містам, оплата конференцзали а також витрати водія та 

супровідної особи розраховані виходячи з кількості учасників семінару. Розрахунок проведено на 

52 учасника (макс. кількість учасників). За іншої кількості учасників вартість семінару буде 

відрізнятися. 

В організаційний внесок не входять квитки в музеї, галереї, і ін. квитки. 

Організаційний внесок включає покриття витрат на:  

- проживання у готелях в двомісних номерах (в одномісних — за можливістю); 

- напівпансіон; 

- урочисту вечерю; 

- транспорт (Ужгород – Кошице – Мішкольц – Будапешт – Братислава – Відень – 

Прага –  Дрезден – Краков – Кошице - Ужгород); 

- екскурсії в містах: Кошице, Будапешт, Відень, Прага, Дрезден, Краків; 

- оплату конференцзалів; 

- витрати водія та супровідної особи; 

- внесок до Академічного співтовариства імені Михайла Балудянського,  

   - виготовлення сертифікату, сувеніри. 

  Увага! Початок і завершення стажування - у м. Ужгород (ж / д вокзал). 

Рекомендуємо поїзд 099К "Закарпаття", Київ-Ужгород, відправлення з м. Києв - 17.42, 

прибуття до м. Ужгород - 8.12) 

Оформлення  віз (безкоштовно!) 

 Bідрядження учасникам стажування видаеться за місцем роботи за офіційним 

запрошенням Академічного товариства М. Балудянського (м. Кошице, Словацька 

Республіка).  

Для участі необхідно зареєструватися, надіславши Заявку ( додаеться) на 

електронну адресу: v.pisarencko2016@gmail.com   

Дедлайн реєстрації – до 30 вересня 2017  

Учасники, які планують взяти участь у стажуванні, повинні надіслати на електронну 

адресу: v.pisarencko2016@gmail.com  копії:  



першої сторінку закордонного паспорта з фото; 

сторінку з відкритою візою (за наявності); 

першої сторінки з фото українського паспорта; 

сторінки з  пропискою українського паспорта 

 Назва файлу повинна відповідати прізвищу учасника конференції латиницею 

(наприклад  Ivanenko_Pasport).   

Медичне страхування (обов’язкове) на час стажування кожен учасник вирішує 

самостійно.. 

Для публікації статті в науковому журналі «SCIENTIFIC LETTERS OF 

ACADEMIC SOCIETY OF MICHAL BALUDANSKY» необхідно до 30 вересня 2017 

надіслати статтю на ел.адресу: journal@asmiba.sk . Всі питання щодо публікації статті у 

журналі (зразок оформлення, та інші вимоги див. у додатку до інформаційного листа).  

Вартість публікації для українських авторів 2,5 евро нормо сторінка. Мінімальна 

кількість сторінок статті – вісім. . 

 

Коротко про стажування - резюме 

За сім днів стажування Ви відвідайте шість європейських країн, п'ять 

університетів цих країн, познайомитеся з визначними пам'ятками чотирьох столиць.  

 За час стажування будете проживати у трьох готелях, брати участь у двох 

семінарах і прийдеться Вам, на жаль, провести одну ніч у дорозі. 
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