Стажування у європейських університетах
«ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА ПРОВІДНІ ТЕНДЕНЦІЇ»
«ECOLOGICAL EDUCATION: EUROPEAN EXPERIENCE AND GLOBAL TENDENCIES»
9 квітня — 13 квітня 2018 року
Словаччина-Угорщина
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
(108 годин), що становитиме 48 годин аудиторної роботи в зарубіжних університетах, 40 годин —
самостійної роботи (підготовка до публікації статті в науковому журналі «SCIENTIFIC LETTERS OF
ACADEMIC SOCIETY OF MICHAL BALUDANSKY», ISSN 1338-9432), 20 годин — дистанційної роботи.

ПРОГРАМА (можливі незначні зміни)
1-й день 9/04:
- відправлення з Ужгороду до Жиліни (час відправлення – не пізніше 9.15 (за київським часом);
- дорогою відвідання історичних пам'яток Словаччини. Місто Левоча: у 2009 році історичний центр
міста разом з Спішським Градом та асоційованими об'єктами було занесено до списку світової спадщини
ЮНЕСКО. Давньоготичний дерев'яний головний вівтар церкви св. Якуба (14 століття) висотою 18,6 м найвищий в світі, будівля колишньої лівонської ратуші з аркадами, побудована в 1550 році, відноситься до
шедеврів світської архітектури ренесансу в Словаччині;
- 20:00 – вечеря, поселення в готелі “Slovakia“ м. Жиліна.
2-й день 10/04:
- 7:00 – сніданок;
- до обіду відвідання Технічного університету в м. Жиліна/ Žilinska univerzita v Žiline,
www.uniza.sk (ознайомлення з навчальним процесом, обговорення, обмін контактами). Університет був
заснований в 1953 році в Празі під назвою «Вища залізнична школа». У 1959 році ВНЗ був перейменований
на «Вищу транспортну школу» і в 1960 році перенесений з Праги до Жиліну. Сьогодні Жилінський
університет є кращим транспортним університетом Європи та одним з кращих технічних університетів
Словаччини. Особливо популярні і перспективні транспортний, будівельний і машинобудівний факультети.
В даний час в університеті навчається понад 13 000 студентів;
- після обіду відвідання Факультету екології та навколишнього середовища Технічного
університету м. Зволен / https://www.tuzvo.sk (ознайомлення з навчальним процесом, обговорення, обмін
контактами);
- 16:00 відправлення до Дудінце. Дудінце —термальний курорт Словаччини, одне із самих теплих
місць в країні. Дудінська вуглекисла вода почала використовуватись з лікувальною метою ще на початку 20
століття, а в 1983 році Дудінце отримав статус курорту, тут почали комплексно лікувати різні хвороби.
Австро-угорська принцеса Елізабет, яка відома більше під іменем Сісі, часто обирала відпочинок в Дудінці;
- 17:00 поселення в готелі „Hviezda“, вечеря.
3-й день 11/04:
- 8:00 сніданок;
до та після обіду відпочинок - індивідуальна програма (курортні процедури, басейн, сауна, катання
на велосипедах, гольф, боулінг, теніс). Все входить у вартість стажування;
- 18:00 вечеря.
4-й день 12/04:
- 7:00- сніданок;
- відправлення до м. Будапешт (Угорщина);

- відвідання Факультету інженерної екології, Обудського університету /Óbuda University,
www.uni-obuda.hu/en/university (ознайомлення з навчальним процесом, обговорення, обмін контактами);
- екскурсія по м. Будапешт ( у 1987 році внесений до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО за
культурне та архітектурне значення будівель на березі Дунаю, замку Буда і проспекту Андраші);
- відправлення до м.Кошице;
- 20:00 – вечеря, поселення в готелі „Akadémia“.
5-й день 13/04:
- 7:30 сніданок;
- 9:00 - 11:00 відвідання Кафедри технологічної та екологічної інженерії Кошицького технічного
університету / www.tuke.sk/wps/portal (ознайомлення з навчальним процесом), семінар «Сучасні методи
викладання та інноваційні технології у вищій освіті», виступи педагогів Університету П.Й.Шафарика
м.Кошице, Центрально-європейського університету м.Скалиця, Технічного університету м. Кошице,
Педагогічного факультету Прешовського університету, Європейської мовної школи «EMPIRE»
(обговорення, обмін контактами);
- підведення підсумків стажування, вручення сертифікатів і журналів зі статтями учасників
стажування;
- 11:00 екскурсія історичними вулицями м. Кошице (має найдавніший міський герб у світі - з 1369
року);
- після екскурсії відправлення учасників стажування до Ужгорода.
Організаційний внесок: 230 євро (50 євро - попередня оплата у Києві до 1 березня 2018 року за
бронювання готелів та транспорту; 180 євро сплачується під час реєстрації в м. Жиліна).
Витрати розраховано на 52 особи, за іншої кількості учасників вартість може змінюватися.
Організаційний внесок включає покриття витрат на:
- проживання у готелях в двомісних номерах (в одномісних — за можливістю та за додатковою
оплатою);
- напівпансіон;
- міський туристичний внесок;
- транспорт (Ужгород – Жиліна – Зволен – Дудінце – Будапешт – Ужгород);
- екскурсії в Кошицях, Будапешті;
- оплату конференц-зали;
- курортні процедури, басейн, сауна, катання на велосипедах, гольф, боулінг, теніс (на курорті в
м. Дудінце);
- витрати водія та супровідної особи;
- внесок до Академічного співтовариства імені Михайла Балудянського, дрібні сувеніри,
- виготовлення сертифікату, супровідні матеріали для кожного учасника.
Для участі необхідно зареєструватися до 20 лютого 2018 року, надіславши ЗАЯВКУ та сканкопію
першого розвороту закордонного паспорту на електронну адресу: vitalina_lk@i.ua
Назва файлів повинна відповідати прізвищу учасника латиницею (напр., Ivanenko; Ivanenko_Pasport).
Для публікації статті в науковому журналі «SCIENTIFIC LETTERS OF ACADEMIC SOCIETY OF
MICHAL BALUDANSKY» необхідно надіслати до 15 березня 2018 року статтю на ел.адресу:
journal@asmiba.sk
Мінімальна кількість сторінок статті – вісім. Вартість публікації – 2,5 євро одна нормосторінка.
Зразок оформлення та інші вимоги - у Додатку.
УВАГА! Початок та завершення стажування – у м. Ужгород (ж/д вокзал).
Рекомендуємо потяг (№ 013К) Київ - Солотвино, відправлення з Києва о 16:41, прибуття в Ужгород
о 8:51 (київський час), та потяг (№ 013Л) Солотвино - Київ, відправлення з Ужгород о 21:26, або пізніше
(київський час).
Оформлення відрядження, а також візова підтримка (якщо немає біометричного паспорту)відбудеться
за офіційним запрошенням Академічного товариства М. Балудянського (м. Кошице, Словацька Республіка).
Віза оформлюється безкоштовно.
Медичне страхування на період стажування потрібно кожному оформити і оплатити окремо.
Рекомендуємо звертатися до заступника фінансового директора СК «БРОКБІЗНЕС» Дяченко Максима
Івановича, 050 444 50 28, maxim.dya4enko@gmail.com
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Пан-Європейський університет
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Віталіна Лук’янова, тел.: +380677985533, e-mail: vitalina_lk@i.ua, к.хім.н., доцент кафедри екології та
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