Стажування у європейських університетах
"ЄВРОПЕЙСЬКА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ:
ПЕРЕДОВИЙ ДОСВІД ТА ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ"
11 квітня — 16 квітня 2019 року
Словаччина-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 розпочатої серії науково-практичних семінарів та
консультацій за участю викладачів та науковців європейських університетів. За результатами
стажування учасники отримають сертифікат (120 годин), що становитиме 48 годин аудиторної
роботи в зарубіжних університетах, 52 години — самостійної роботи (публікація статті в науковому
журналі «SCIENTIFIC LETTERS OF ACADEMIC SOCIETY OF MICHAL BALUDANSKY»), 20 годин
— дистанційної роботи.
ПРОГРАМА ЗАХОДІВ (можливі незначні зміни)
1-й день 11/04.2019:
9:00 – відправлення з м. Ужгород до м. Банська Бистриця, дорогою знайомство з визначними
пам'ятками історії та природи: Охтинською арагонітовою печерою (єдина такого виду в Європі –
тільки три такі печери в світі, дві з них знаходяться в Південній Америці); містечка Штітнік, де в
євангелічній церкві знаходиться один з найстаріших діючих музичних органів в Європі (1491 р.) і
найбільша фреска в Словаччині (200 м кв),
18:00 – поселення в готелі LUX, м. Банська Бистриця,
19:00 – вечеря.
2-й день 12/04.2019:
8:00 – сніданок, відвідання Університету імені Матея Бела в м. Банська Бистриця та Технічного
університету в м. Зволен (ознайомлення з навчальним процесом, обговорення, обмін контактами),
- екскурсія до старовинного міста Кремниця, в якому з 1328 року працює Монетний двір (одне з
найстаріших європейських безперервно працюючих підприємств), у місті також знаходиться музей
кітчу, щороку проводиться фестиваль юмора,
- відвідання готичного костелу Св. Іоанна Хрестителя (з 13 ст.), який побудований на
географічному центрі Європи,
19:00 – вечеря.
3-й день 13.04.2019:
7:00 –сніданок,
7:30 – відправлення в Високі Татри, дорогою знайомство з визначними пам'ятками історії та
природи: відвідання Допшинської печери свободи,
17:00 – поселення у готелі Hutník II, Високі Татри,
18:00 – вечеря,
19:00-22:00 – вільний час (басейн, сауна, боулінг, теніс, спортзал,...).
4-й день14.04.2019:
8:00 – сніданок,
- семінар-рефлексія у Високих Татрах (прогулянка та відпочинок у горах, лижі, санки, басейн,
боулінг, теніс, спортзал,…),
18:00-20:00 – вечеря, заключний семінар (доповіді викладачів-учасників стажування, обговорення,
обмін контактами, лекція «Міжнародна співпраця в умовах глобального світу у сфері вищої
освіти»).
5-й день 15.04.2019:
6:00 – сніданок, відправлення до м. Краків,
- відвідання Краківської Академії імені Анджея Фрича Моджевського (ознайомлення з
навчальним процесом, обговорення, обмін контактами),

- екскурсія Краковом (старовинна столиця польської держави, понад 1200 пам'яток, які
представляють усі стилі архітектури, від середньовіччя до новітніх часів),
- відвідання Ягеллонського університету – одного з найстаріших університетів Європи та світу,
заснованого в 1364 році (свого часу в університеті навчалися Коперник, Папа римський Ян Павел ІІ,
письменник Станіслав Лем та інші),
16:00 – відправлення в Високі Татри,
19:00 – вечеря,
20:00-22:00 – вільний час (басейн, сауна, боулінг, теніс, спортзал,...).
6-й день 16.04.2019:
8:00 – сніданок,
8:30 – відправлення до м. Кошице, дорогою знайомство з визначними пам'ятками історії та природи:
відвідання історичних пам'яток Словаччини (м Левоча – пізньоготичний дерев'яний головний вівтар
церкви св. Якуба (14 століття) висотою 18,6 м – найвищий в світі, будівля колишньої левоцької
ратуші з аркадами, побудована в 1550 році, відноситься до шедеврів світської архітектури ренесансу
в Словаччині),
11:00 – екскурсія історичними вулицями м. Кошице – найбільший міський музей-заповідник в
Словаччині, має найдавніший міський герб у світі – з 1369 року; собор св. Елізабети, самий східний
готичний собор у Європі (найбільший в Словаччині, побудований в 1380-1508 роках),
- вільний час, покупки,
15:00 – відправлення до м. Ужгород
Для участі необхідно зареєструватися, надіславши ЗАЯВКУ та скан першого розвороту
закордонного паспорту на електронну адресу: yana.absalyamova@ukr.net.
Назва файлів повинна відповідати прізвищу учасника латиницею (напр., Ivanenko; Ivanenko_Pasport).
Дедлайн реєстрації – 3 лютого 2019 р. Зареєстровані отримають інструкції щодо подальших дій.
Організаційний внесок: 270 євро (100 євро - попередня оплата за бронювання готелів та транспорту
– сплачується у Києві до 15 лютого; 170 євро сплачується під час реєстрації в м. Банська Бистриця).
Транспорт, проживання у двомісних номерах, пів-пансіон, оглядові екскурсії вищезазначеними
містам , оплата конференц-зали, а також витрати водія та супровідної особи розраховані виходячи з
кількості 53 учасників стажування.
За іншої кількості вартість стажування може незначно змінюватися!
В організаційний внесок не входить вартість вхідних квитків до музеїв, печер тощо.
Організаційний внесок включає покриття витрат на:
- проживання у готелях у двомісних номерах;
- пів-пансіон;
- транспорт: Ужгород – Банська Бистриця – Високі Татри – Краків – Кошице – Ужгород
- оглядові екскурсії;
- оплату конференц-зали;
- витрати водія та супровідної особи;
- внесок до Академічного співтовариства імені Михайла Балудянського,
- виготовлення сертифікату.
Для публікації статті в науковому журналі «SCIENTIFIC LETTERS OF ACADEMIC SOCIETY OF
MICHAL BALUDANSKY» необхідно до 1 березня 2019 р. надіслати на вказану електронну адресу
journal@asmiba.sk СТАТТЮ, оформлену відповідно до вимог у Додатку, у 2 (двох) документах з
розширенням *doc або *docx та обов’язково *pdf, названих прізвищем автора (першого співавтора)
англійською мовою (наприклад: Absaliamova.doc та Absaliamova. pdf). В окремому файлі
надсилається ФОТОГРАФІЯ автора (співавторів) у форматі *jpg (наприклад: Absaliamova.jpg).
Мінімальний обсяг статті – 8 нормосторінок. Вартість нормосторінки – 2,5 євро.
Оплата здійснюється під час стажування за умови прийняття статті до друку, про що автор буде
повідомлений особисто. Вартість додаткового примірника 5 євро.
Координатор стажування:
Абсалямова Яна Вадимівна, тел.: +380982361587, e-mail: yana.absalyamova@ukr.net,
доцент кафедри іноземних мов Київського національного університету технологій та дизайну,
м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2

