
 

 

ПРОГРАМА1  

«Стратегічне партнерство України з ЄС у сфері освіти та науки» 

 
1-й день 09.04.2019:  

     10:00 – відправлення з Ужгорода у Татранську Ломницю. 

     17:00 – поселення в готелі «Слован» та вільний час. 

     20:00 – вечеря. Відкриття міжнародного стажування. 

       2-й день 10.04.2019: 

     8:00 – сніданок, виїзд у м. Пряшів 

     10:00 – візит до Пряшівського університету2, м Пряшів, у рамках якого відбуватиметься наукова та 

навчально-методична сесія міжнародного стажування, а саме: ознайомлення з науковою, навчальною,  

методичною роботою та інфраструктурою університетів Словаччини – Пряшівський університет (м. Пряшів); 

Університет П.Й.Шафарика (м. Кошице); Центрально-європейський університет (м. Скалиця); Технічний 

університет (м. Кошице). Воркшоп з науково-педадогічним персоналом університету (доповіді колег зі 

Словаччини та викладачів/учасників стажування з України: обговорення, обмін контактами). 

     12:00 –міжнародна науково-практичної конференція. Пленарне засідання 

     15:30 – екскурсія по місту 

     18:00 – від’їзд у дестинацію Татранська Ломниця 

     20:00 – вечеря. 

3-й день 11.04.2019: 

        8:00 – сніданок 

       10:00 – візит до Академії професійної освіти «Меркур», в рамках якого відбуватиметься дидактична  

сесія, ознайомлення з організацією дуальної освіти, презентація кейсів від провідних фахівців Словаччини за 

спеціальностями, семінар-рефлексія у Високих Татрах 

       11:00 – міжнародна науково-практична конференція. Панельні дискусії 

       15:00 – оглядова екскурсія туристичної дестинації «Штребське плесо», ознайомлення з підприємствами –

базами практики студентів   

       16:30 – вільний час  

          19:00 – вечеря в словацькому національному ресторані. 

4-й день  12.04.2019: 

        8:00 – сніданок 

        10:00 – підведення підсумків міжнародного стажування. Вручення сертифікатів 

        14:00 – від’їзд учасників стажування до Ужгорода. 

Організаційний внесок за міжнародне стажування: 300 євро  
До організаційного внеску входить покриття витрат на:  

    - проживання у готелях у двомісних номерах (у т.ч. користування SPA послугами готелю з 14:00), 

    - харчування - напівпансіон (сніданок-вечеря), 

    - вечерю в словацькому національному ресторані, 

    - оглядові екскурсії у Високих Татрах, Пряшеві,  

    - оплату конференц-залів, 

    - екскурсію до SPA- готелю з можливістю безкоштовного користування послугами, 

    - транспортні витрати (по маршруту Ужгород – Татранська Ломниця – Пряшів –Ужгород),³  

    - сертифікат міжнародного стажування.  

                                                           
1  У програмі можливі незначні зміни, про які учасники будуть поінформовані. 

         2  Пряшівський університет є єдиним вищим закладом у східній Словаччині та один із чотирьох  
             у Словаччині, який отримав престижний Diploma Supplement Label.  

        ³  Квитки на поїзд до Ужгорода учасники купують самостійно. 

         Обов’язкова участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Туризм XXI століття: 

глобальні виклики та цивілізаційні цінності» (інформаційній лист додається). 

 

 



 

    Секретаріат оргкомітету: 

 

Україна  

Київський національний торговельно-економічний університет 

Координатор стажування : 

Ведмідь Надія Іванівна, д.е.н., проф., декан факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу 

КНТЕУ,     e-mail: frh@knteu.kiev.ua 

Босовська Мирослава Веліксівна, д.е.н., проф. кафедри готельно-ресторанного бізнесу  КНТЕУ,  

тел.: 067 605 25 79,  e-mail: bosovskam@ukr.net 

Васильєва Олена Олександрівна, к.т.н. доц. кафедри технології і організації ресторанного господарства 

КНТЕУ, тел.: 050 473 70 05, e-mail: vasuleva2015@ukr.net 

 

Словацька республіка 

Professional Training Academy Merkur,  

Kaluza 264 072 36 Kaluza      

Ing. Brecko Jan          
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