Шановні викладачі та аспіранти!
Запрошуємо Вас пройти науково-педагогічне стажування в
Varna University Оf Management (м. Варна, Болгарія)
https://vum.bg/
«Педагогічна майстерність, сучасні методи викладання та інноваційні
технології в освіті: досвід Varna University Оf Management»
8-18 вересня 2017 р., м. Варна (Болгарія)
Сертифікат 108 годин (аудиторна та позааудиторна робота).

Програма стажування
Модуль 1. Програми підготовки, організація навчального процесу та використання
інноваційних технологій в Varna University Оf Management (36 годин).
Модуль 2. Сучасні методи викладання, педагогічні методи та підходи (36 годин).
Модуль 3. Організація наукової роботи та впровадження її результатів в
навчальний процес (36 годин).

з одночасною участю в
Міжнародній науково-практичній конференції
«Економіка, наука, освіта: інтеграція заради розвитку»,
яка відбудеться в
Varna University Оf Management
11-12 вересня 2017 р.
Секції:
1.
Економічні проблеми суспільного розвитку: макро та мікроекономічний
аспекти.
2.
Наука та освіта як головні чинники суспільного прогресу та економічного
добробуту.
3.
Менеджмент знань в системі сучасного бізнесу.
4.
Перспективні інноваційні розробки: проблеми та методи комерціалізації
знань.

Заходи відбуваються за інформаційного сприяння
Міжнародного науково-освітнього порталу http://galilei.in.ua/
Безліч інформації щодо грантів та стипендій, конкурсів, форумів та
конференцій, літніх та зимових шкіл, тренінгів та семінарів за кордоном!
Реєструйтеся на сайті та регулярно отримуйте нові анонси!
ЗАГАЛЬНИЙ ГРАФІК ТА ТРАНСФЕР
Трансфер: Львів-Чернівці-Брашов-Бухарест-Варна-Львів
Проживання в Болгарії в готелі на березі Чорного моря (курорт Золоті Піски)
на базі харчування АІ - все включено.
Від готелю до моря – 200 м.
1 день, 8 вересня. П’ятниця.
13:00 – виїзд зі Львова. Переїзд в Чернівці. Відпочинок 2-3 години. Огляд міста.
Нічний переїзд до Брашова. Самостійна робота.
Проходження кордону.
2 день, 9 вересня. Субота.
Приїзд в Брашов вранці (біля 8:00). Факультативи в замок Дракули та королівський
замок Пелеш. Самостійна робота. Поселення в готель біля 17.00. Вільний час.
Ночівля.
3 день, 10 вересня. Неділя.

Сніданок. Виселення з готелю. Переїзд в Бухарест. Вільний час. Огляд міста.
Переїзд в Варну.
Проходження кордону.
Приїзд в Варну. Поселення. Готель на базі харчування АІ - все включено.
Реєстрація. Самостійна робота.
Ночівля.
4 день, 11 вересня. Понеділок.
Готель на базі харчування АІ - все включено.
Конференція (відкриття, пленарне та секційні засідання).
Ночівля.
5 день, 12 вересня. Вівторок.
Готель на базі харчування АІ - все включено.
Секційні засідання. Вільний час.
Ночівля.
6 день, 13 вересня. Середа.
Готель на базі харчування АІ - все включено.
Стажування (аудиторна робота в університеті).
Ночівля.
7 день, 14 вересня. Четверг.
Готель на базі харчування АІ - все включено.
Стажування (самостійна робота).
Ночівля.
8 день, 15 вересня. П’ятниця.
Готель на базі харчування АІ - все включено.
Стажування (аудиторна робота в університеті).
Ночівля.
9 день, 16 вересня. Субота.
Готель на базі харчування АІ - все включено.
Стажування (самостійна робота). Вільний час.
Ночівля.
10 день, 17 вересня. Неділя.
Готель на базі харчування АІ - все включено.
Стажування (самостійна робота). Виселення з готелю.
12:00 - Нічний переїзд до Львова. Проходження кордонів.
11 день, 18 вересня. Понеділок.
Прибуття у Львів біля 14.00-15.00.
УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ
(стажування+конференція)
Загальна вартість участі у програмі становить гривневий еквівалент 500
євро (при сплаті бронювання в еквіваленті 170 євро до 1.07.2017), до якої входить
участь у конференції, стажування, відповідні сертифікати від Varna University Оf
Management, проживання в готелі три зірки в двох та тримісних (за бажанням)
номерах (7 ночей в Болгарії на базі харчування АІ – все включено та 1 ніч в
Румунії в готелі зі сніданком), збірник матеріалів та програма конференції,
трансфер комфортабельним автобусом згідно програми за визначеним
маршрутом, у тому числі від готелю в університет та зворотно, супровід керівника
групи від туроператора.
Консульський збір, послуги візового центру та страхування, факультативні
поїздки та екскурсії до вартості участі у стажуванні, або вартості трансферу не
входять, та додатково самостійно сплачуються у відповідні інституції!

Трансфер, проживання та організацію вільного часу учасників стажування
забезпечує туристична компанія «Алголь» (www.algol.com.ua). Вартість послуг
туроператора складає гривневий еквівалент 340 євро, куди входить трансфер
комфортабельным автобусом за визначеним маршрутом, проживання в готелі (7
ночей в Болгарії на базі харчування АІ – все включено та 1 ніч в Румунії в готелі зі
сніданком). Бронювання місця учасника групи здійснюється за умови попередньої
сплати частини (50%) від загальної вартості послуг туроператору «Алголь» в
еквіваленті 170 євро згідно рахунку, який буде виставлено туроператором. У
випадку, якщо учасник з якоїсь причини відмовився від участі у програмі, вартість
бронювання не повертається. Залишок суми, еквівалент 170 євро, сплачується на
рахунок туроператора до 1 серпня 2017 р. Туроператор надає відповідний договір
про надання своїх послуг. Кожний учасник укладає індивідуальний договір на
обслуговування з туроператором «Алголь».
Факультативні екскурсії та вхідні білети в музеї сплачуються додатково!
Бажаючі мають можливість замовити туроператору «Алголь» факультативні
екскурсії за додаткову плату. Перелік факультативних екскурсій надсилається
туроператором при укладанні договору.
Ще 160 євро сплачується по прибутті в Варну.
Оформлення відряджень та віз відбувається за офіційним запрошенням
Varna University Оf Management.
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.
Супроводжуючі особи оформлюють туристичні візи, сплачують лише 340 євро на
рахунок туроператора, їм запрошення на стажування не надаються.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ
В ЗБІРНИКУ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ
Мова тез: англійська, українська, болгарська, російська. Обсяг тез – до двох
сторінок формату А4 без таблиць і рисунків! Кількість авторів – один. Поля зі
всіх сторін – по 2 см. Міжрядковий інтервал – 1,5. Розмір абзацного відступу – 1,25
см. Шрифт – Times New Roman, 14. Посилання на джерела згідно національних
стандартів до публікацій у фахових виданнях.
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ:
Петренко Іван Васильович,
к.е.н., доцент Харківського соціально-економічного університету, Україна
МЕТОДИКА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Процес глобалізації соціально-економічних відносин в загальному розумінні представляє...
Список використаних джерел

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 в Varna University
Оf Management, повинні надіслати заявку та скановану копію першого
розвороту закордонного паспорту на електронну адресу: confgalilei@ukr.net
до 20 червня 2017 р.!
Тема листа: Стажування-вересень Варна Прізвище та Ім’я учасника
Вкладені файли, які будуть відіслані на електронну адресу, повинні мати
обов’язкові назви, а саме:

Заявка прізвище (учасника);

Паспорт прізвище (учасника);

Тези прізвище (учасника). Секція № …
З питань оформлення віз та документів для перетину кордону, розподілу
місць в автобусі та розселення, програми стажування та запрошень
консультування надається:
Максименко Ірина, тел: 068 955 22 67; e-mail: confgalilei@ukr.net
ФОРМА ЗАЯВКИ
ЗАЯВКА
«Педагогічна майстерність, сучасні методи викладання та інноваційні
технології в освіті: досвід Varna University Оf Management»
8-18 вересня 2017 р., м. Варна (Болгарія)
Прізвище, ім’я, по-батькові українською мовою
Прізвище, ім’я латиницею згідно закордонного
паспорта
Дата народження (у форматі дд.мм.рррр)
Серія та номер закордонного паспорта
Дата видачі закордонного паспорта (у форматі
дд.мм.рррр)
Дата закінчення строку дії
закордонного
паспорта (у форматі дд.мм.рррр)
Адреса реєстрації місця проживання (як
написано в паспорті громадянина України,
українською мовою)
Науковий ступінь
Вчене звання
Посада з вказанням назви кафедри (відділу)
Назва місця роботи / навчання (університету)
українською мовою
Назва місця роботи / навчання (університету)
англійською мовою
Е-mаіl
Моб. телефон
Необхідність офіційного запрошення
для
оформлення відрядження від Varna University

Оf Management (так/ні)
Номер та адреса відділення «Нової пошти»
Номер секції
Назва доповіді

