
Шановні науковці! 
Запрошуємо Вас пройти стажування 

в Празькому інституті підвищення кваліфікації (Чехія) http://www.prizk.cz 
за програмою підвищення кваліфікації 

«ОСВІТНІ СИСТЕМИ ЄВРОСОЮЗУ:  
ПЕРСПЕКТИВИ СПІВРОБІТНИЦТВА ТА РОЗВИТКУ» 

15-24 серпня 2016 р., м. Прага (з виїздом до Парижу на вихідні) 
Трансфер: Львів-Вроцлав-Прага-Веймар-Париж-Відень-Львів 

 
Стажування проводять викладачі з Чехії, Великобританії та Польщі  

 
Програма складається з двох модулів: 
Модуль 1 (36 годин): «Освітні системи Євросоюзу» 
Модуль 2 (36 годин): «Управління проектами та грантовою діяльністю в 
освітніх організаціях. Перспективи та можливості міжнародного 
співробітництва» 

 
УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ  

Вартість участі у програмі складає 90 євро. Сплачується по прибутті, в 
Празі, на рахунок Празького інституту підвищення кваліфікації. У вартість 
стажування входить тільки саме стажування (лекції, семінари, майстер-класи, 
інша аудиторна та позааудиторна робота, консультації та інші види занять, які 
передбачено програмою стажування, сертифікат за участь у стажуванні). 

Трансфер, проживання та харчування учасники стажування забезпечують 
собі за свої додаткові витрати. З питань трансферу та проживання необхідно 
звертатись до туристичного оператора XXX. Консульський збір, послуги візового 
центру та страхування до вартості участі у стажуванні, або вартості 
трансферу не входять, та додатково самостійно сплачуються у відповідні 
інституції. 

 
ТРАНСФЕР, ПРОЖИВАННЯ ТА ВІЛЬНИЙ ЧАС УЧАСНИКІВ ПРОГРАМИ 

забезпечує туристична компанія XXX (м. Львів) www.algol.com.ua 
 

ПРОГРАМА ОБСЛУГОВУВАННЯ ТРАНСФЕРУ,  
ПРОЖИВАННЯ ТА ВІЛЬНОГО ЧАСУ 

Трансфер: Львів-Вроцлав-Прага-Веймар-Париж-Відень-Львів 

1.  15 серпня. 
Понеділок. 

19:00 - виїзд зі Львова. Нічний переїзд до Праги через Вроцлав. 

2.  16 серпня. 
Вівторок. 

Приїзд у Вроцлав. Відпочинок. Переїзд у Прагу. Позааудиторна 
робота. Поселення в готель. Ніч в готелі. 

3.  17 серпня. 
Середа. 

Прага. Сніданок. Аудиторна робота, консультації та 
позааудиторна робота. Ніч в готелі. 

4.  18 серпня. 
Четвер. 

Прага. Сніданок. Аудиторна робота, консультації та 
позааудиторна робота. Ніч в готелі. 

5.  19 серпня. 
П’ятниця. 

Прага. Сніданок. Виселення. Позааудиторна робота. Переїзд в 
Веймар. Нічний переїзд в Париж. 

6.  20 серпня. 
Субота. 

Прибуття в Париж. Позааудиторна робота. Вільний час. 
Поселення в готель. Ніч в готелі. 

7.  21 серпня. 
Неділя. 

Сніданок. Виселення. Позааудиторна робота. Вільний час у 
Парижі. Виїзд з площі Конкорд орієнтовно в 20.00-21.00. Нічний 
переїзд в Прагу. 

8.  22 серпня. Прибуття в Прагу. Поселення в готель. Аудиторна та 

http://www.prizk.cz/
http://www.algol.com.ua/


Понеділок. позааудиторна робота. Ніч в готелі. 

9.  23 серпня. 
Вівторок. 

Сніданок. Виселення. Переїзд у Відень. Позааудиторна робота 
та вільний час (9 годин). Нічний переїзд у Львів. 

10.  24 серпня. 
Середа. 

Прибуття у Львів (орієнтовно о 16:00). 

5 ночей у готелі, 4 нічні переїзди. 
 

ТРАНСФЕР ТА ПРОЖИВАННЯ  
Трансфер, проживання та організацію вільного часу учасників стажування 

забезпечує туристична компанія XXX. Вартість туристичної послуги складає 300 
євро, куди входить трансфер за визначеним маршрутом (за виключенням 
факультативів), проживання в готелі три зірки зі сніданками (5 ночей). 
Факультативні екскурсії та вхідні білети в музеї та замки сплачуються 
додатково. 

Консульський збір, послуги візового центру та страхування до вартості 
участі у стажуванні, або вартості трансферу не входять, та додатково 
самостійно сплачуються у відповідні інституції. Туроператор XXX надає 
консультування щодо оформлення віз. 

Резервування місця учасника в трансфері та проживанні здійснюється за 
умови попередньої сплати частини від загальної вартості туристичних послуг 
туроператору XXX в еквіваленті 50 євро згідно рахунку, який буде виставлено 
туроператором. Кожний учасник укладає індивідуальний договір на обслуговування 
з туроператором XXX. Якщо учаснику стажування буде відмовлено у видачі візи – 
сума попереднього резервування повертається. Еквівалент 250 євро сплачується 
на рахунок туроператора після отримання візи. Туроператор надає відповідний 
договір про надання своїх послуг. 

Оформлення віз та відряджень відбувається за офіційним запрошенням 
Празького інституту підвищення кваліфікації. 

Запрошення на стажування надаються після сплати резервування 
трансферу та проживання та укладення відповідного договору з туроператором. 

Увага! Також можлива участь у складі української делегації супроводжуючих, 
які не є учасниками програми підвищення кваліфікації. 

Всі учасники, які планують взяти участь у програмі підвищення 
кваліфікації Празького інституту підвищення кваліфікації, повинні 
надіслати заявку та скановану копію першого розвороту закордонного 
паспорту на електронну адресу: XXX до 12 липня 2016 р.! 

Тема листа: Стажування-серпень Прага Прізвище та Ім’я учасника 
Вкладені файли, які будуть відіслані на вищезазначену електронну адресу, 

повинні мати ОБОВ’ЯЗКОВІ НАЗВИ, а саме: 

 Заявка прізвище; 

 Паспорт прізвище. 
 

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, довідки/виписки з банку (рух коштів за 
останні 6 місяців та залишок на рахунку), медичне страхування для виїзду за 
кордон. 

З питань трансферу, у тому числі оформлення віз та документів для 
перетину кордону, маршруту та графіку трансферу, умов проживання та 
туристичного обслуговування, розподілу місць в автобусі та розселення 
звертатись до менеджерів туроператора XXX за телефонами 

mailto:confgalilei@ukr.net

