
Інформація про міжнародне стажування аспірантів та студентів кафедри ТСЛ протягом 2015-2021 рр. 

 

Аспіранти 

№ ПІБ Період 

проходження 

міжнародного 

стажування 

Тема стажування Місце стажування 

(країна , місто, 

назва закладу) 

Документ, що підтверджує 

стажування 

1.  Токмиленко О. С. Червень 2015 Короткостроковий візит до Німеччини з 

дослідження сучасних систем управління 

транспортом в рамках програми ДААД 

м. Берлін, 

Берлінський 

технологічний 

університет, 

м. Дрезден, 

Дрезденський 

технічний 

університет 

Грантова угода №57195222 

і запрошення від 

22.05.2015 

2.  Чернишова О.С. Червень – 

вересень 2016 

Наукове дослідження по темі: «Дослідження 

поведінки велосипедистів на основі великих 

даних в рамках федеральної стратегії розвитку 

велосипедного транспорту» 

Німеччина, м. 

Дрезден, 

Дрезденський 

технічний 

університет 

Letter of Award, Personal 

ref. no.: 91620018 від 

22.04.2016 

3.  Шевченко В. В. Червень – липень 

2020 

(23.06.2020-

15.07.2020) 

Міжнародне післядипломне практичне 

стажування «Інтернаціоналізація вищої освіти. 

Організація навчального процесу та 

інноваційне навчання у вищих навчальних 

закладах Польщі» 

Польща,  

м. Варшава, 

Колегіум Сівітас 

(Collegium Civitas) 

Сертифікат NR 83/2020 

4.  Бєлецька О.М. наразі триває Науково-педагогічне стажування «Теорія і 

практика науково-педагогічних підходів в 

освіті» 

Вища школа 

менеджменту 

інформаційних 

(ISMA) 

м. Рига, Латвія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Студенти 

№ ПІБ Період 

проходження 

міжнародного 

стажування 

Тема стажування Місце стажування 

(країна , місто, назва 

закладу) 

Документ, що 

підтверджує стажування 

1.  Івахнік 

Владислав 

Березень – червень 

2019 

Участь у проекті по дослідженню можливості 

організації простору, вільного від автомобілів, в 

районі Нойштадт міста Дрезден, Німеччина 

Німеччина, м. 

Дрезден, 

Дрезденський 

технічний 

університет 

Letter of confirmation for 

student stay abroad, від 

21.06.2019 

2.  Дахно Максим Червень 2015 Короткостроковий візит до Німеччини з 

дослідження сучасних систем управління 

транспортом в рамках програми ДААД 

м. Берлін, 

Берлінський 

технологічний 

університет, 

м. Дрезден, 

Дрезденський 

технічний 

університет 

Грантова угода 

№57195222 і запрошення 

від 22.05.2015 

3.  Белолипецьких 

Ігор 

Червень 2015 Короткостроковий візит до Німеччини з 

дослідження сучасних систем управління 

транспортом в рамках програми ДААД 

м. Берлін, 

Берлінський 

технологічний 

університет, 

м. Дрезден, 

Дрезденський 

технічний 

університет 

 

 

 

Грантова угода 

№57195222 і запрошення 

від 22.05.2015 

4.  Васильєв 

Микита 

Червень 2015 Короткостроковий візит до Німеччини з 

дослідження сучасних систем управління 

транспортом в рамках програми ДААД 

м. Берлін, 

Берлінський 

технологічний 

університет, 

м. Дрезден, 

Дрезденський 

технічний 

університет 

Грантова угода 

№57195222 і запрошення 

від 22.05.2015 



5.  Горкавчук 

Анна 

Червень 2015 Короткостроковий візит до Німеччини з 

дослідження сучасних систем управління 

транспортом в рамках програми ДААД 

м. Берлін, 

Берлінський 

технологічний 

університет, 

м. Дрезден, 

Дрезденський 

технічний 

університет 

Грантова угода 

№57195222 і запрошення 

від 22.05.2015 

6.  Дубовик 

Олексій 

Червень 2015 Короткостроковий візит до Німеччини з 

дослідження сучасних систем управління 

транспортом в рамках програми ДААД 

м. Берлін, 

Берлінський 

технологічний 

університет, 

м. Дрезден, 

Дрезденський 

технічний 

університет 

Грантова угода 

№57195222 і запрошення 

від 22.05.2015 

 


