
Інформація про міжнародне стажування викладачів, аспірантів та студентів у 2015-2020 роках 

 

Науково-педагогічні працівники випускових кафедр 

№ ПІБ Період проходження 

міжнародного 

стажування 

Тема стажування Місце стажування 

(країна, місто, 

назва закладу) 

Документ, що підтверджує 

стажування (назва 

документа, реєстраційний 

номер, дата видачі) 

1.  проф.  

Вдовиченко В.О. 

з 15.06.2020 р. по 

15.09.2020 р. 

Технічні науки. Транспортні технології. Головна 

Політехнічна 

Школа в Новим 

Сончу (Польша), 

Certificate of participation 

2.  доц. Шуліка О.О. з 10.09.2019 р. по 

15.09.2019 р. 

Курс «Стратегії вищої освіти для 

технологічних інновацій у глобальному 

контексті мінливого соціального попиту» 

Варненський 

університет 

менеджменту, м. 

Варна (Республіка 

Болгарія) 

Certificate of completion 

No. 144/15.09.2019 

3.  доц. Орда О.О. з 10.09.2019 р. по 

15.09.2019 р. 

Курс «Стратегії вищої освіти для 

технологічних інновацій у глобальному 

контексті мінливого соціального попиту» 

Варненський 

університет 

менеджменту, м. 

Варна (Республіка 

Болгарія) 

Certificate of completion 

No. 143/15.09.2019 

4.  проф.  

Горбачов П. Ф.,  

доц.  

Свічинський С. В. 

Травень 2018 Участь у колоквіумі та лекції в Інституті 

транспортного планування та дорожнього 

руху, презентація напрямів наукових 

досліджень, ознайомлення з навчальними 

планами Факультету транспортних наук ім. 

Ф. Ліста, обговорення майбутнього обміну 

студентами та подальшої співпраці 

Німеччина, м. 

Дрезден, 

Дрезденський 

технічний 

університет 

Сертифікат підтвердження 

мобільності в сфері освіти 

від 12.05.2018 

5.  доц.  

Свічинський С. В. 

Червень – липень 2019 Презентація виконаних наукових 

досліджень та проектів, а також шляхів 

залучення студентів до їх виконання; 

ознайомлення із підходами до виконання 

досліджень, що використовуються на 

Факультеті транспортного планування та 

дорожнього руху, з лабораторною базою 

Кафедри автоматизації процесів і 

управління дорожнім рухом 

Німеччина, м. 

Дрезден, 

Дрезденський 

технічний 

університет 

Сертифікат підтвердження 

мобільності в сфері освіти 

від 06.07.2019 



6.  доц. Колій О. С. Червень – липень 2019 Презентація виконаних наукових 

досліджень та проектів, а також шляхів 

залучення студентів до їх виконання; 

ознайомлення із підходами до виконання 

досліджень, що використовуються на 

Інституті транспортного планування та 

дорожнього руху, з лабораторною базою 

Кафедри автоматизації процесів і 

управління дорожнім рухом 

Німеччина, м. 

Дрезден, 

Дрезденський 

технічний 

університет 

Сертифікат підтвердження 

мобільності в сфері освіти 

від 06.07.2019 

7.  доц. Ковцур К. Г. 9 – 21 вересня 2019 р. Наукове стажування для освітян 

«Академічна доброчесність: Виклики 

сучасності» 

Варшава, Польща 

Institute of 

Academic and 

Scientific 

Cooperation 

Сертифікат 

KW-092019/023 

від 21.09.2019 

31 серпня – 07 вересня 

2020 р. 

International skills development (the webinar) 

on the theme «The cloud storage service for 

the online studying on the example of the 

Zoom platform» 

Люблін, Польща 

Інститут науково-

дослідний 

Люблінського 

науково-

технологічного 

парку 

та ГО «Міжнародна 

фундація науковців 

та освітян» 

Certificate about the 

international skills 

development (the webinar) 

ES №0797/2020 

від 07.09.2020 

8.  доц. Любий Є.В. 31 серпня – 07 вересня 

2020 р. 

International skills development (the webinar) 

on the theme «The cloud storage service for 

the online studying on the example of the 

Zoom platform» 

Люблін, Польща 

Інститут науково-

дослідний 

Люблінського 

науково-

технологічного 

парку 

та ГО «Міжнародна 

фундація науковців 

та освітян» 

 

 

 

Certificate about the 

international skills 

development (the webinar) 

ES №0796/2020 

від 07.09.2020 



9.  проф. 

Степанов О. В. 

14.10.19 – 25.10.19 Наукове стажування для освітян 

«Академічна доброчесність»  

Польща, Варшава, 

Вища духовна 

семінарія 

Товариства 

католицького 

апостольства 

Сертифікат про наукове 

стажування KW-

102019/019 від 25.10.2019 

2.10.19-3.10.19 Участь у якості експертів у роботі круглого 

столу «Безпека пасажирських перевезень» 

в рамках XIII Білоруського транспортного 

тижня 2-3 жовтня 2019 року 

Білорусь, Мінськ, 

Білоруський 

науково-дослідний 

інститут 

транспорту 

«Транстехніка» 

Матеріали роботи 

круглого столу 

10.  доц. Птиця Г. Г. 09.09.2019 – 21.09.2019 Наукове стажування для освітян 

«Академічна доброчесність» 

Польща, Варшава, 

Вища духовна 

семінарія 

Товариства 

католицького 

апостольства 

Сертифікат про наукове 

стажування KW-

092019/014 від 21.09.2019 

11.  доц.  

Запорожцева О.В. 

09.09.2019 – 21.09.2019 Наукове стажування для освітян 

«Академічна доброчесність» 

Польща, Ожарув-

Мазовецький, 

Вища духовна 

семінарія 

Товариства 

католицького 

апостольства 

Сертифікат про наукове 

стажування KW-

092019/019 від 21.09.2019 

12.  доц. Капінус С. В. 28.09.2020 – 06.11.2020 Наукове стажування для освітян 

«Академічна доброчесність» 

Польща, Варшава, 

Вища духовна 

семінарія 

Товариства 

католицького 

апостольства 

Сертифікат про наукове 

стажування KW-

112020/019 від 06.11.2020 

 


