Додаток 2
Звіт про міжнародну діяльність кафедри географії та методики її навчання
у 2020 році
1.
Договори та угоди, укладені в 2020р.
Країна
Установа Тема
Документ, в
партнер
партнер
співробітництва
рамках якого
здійснюється
співробітництво,
термін його дії
Туреччина UNIQUE
Проходження
Договір про
ENTERTA фахових практик організацію
IMENT
і стажування
взаємовідносин і
ORGANIZ студентами
співпраці, термін
ASYON
спеціальності
дії 5 років (до
REKLAM
«Туризм»
27.02.2025)
TURIZM
PRODUKS
IYON
ANONIM
SIRKET

2.

Практичні
результати від
співробітництва

Номер
договору

студенти 4 курсу
спеціальності 242
Туризм Гонтар
Марія Сергіївна та
Бобоня Аліна
Олександрівна
пройшли
виробничу фахову
практику з 1
вересня 2020 року
до 28 вересня 2020
року на базі
готелю ORANGE
COUNTY
ALANYA (м.
Анталія,
Туреччина).

№1/0166/69 від
27.02.
2020
року

Розробка чи реалізація міжнародного наукового/освітнього гранту.
Назва проекту
ОрганізаціяУчасники
Результат
донор
проектної групи

Участь у міжнародному науковому/освітньому проєкті.
Назва проекту
Країна(ни)Учасники від
партнер(ри)
кафедри
“TransformationofFaculties
Чехія,
Шуканова А.А.
ofEducationandPedagogica
Університет
lUniversitiesfor XXI
імені
century” «Зміни
Масарика
педагогічних факультетів
у 21 столітті» за
фінансової підтримки
Чеської агентури з
розвитку.
Проект міжнародної
Данія
Федій О. А.
кредитної мобільності за
програмою Erasmus + ЄС
для освіти.
3.

Опис діяльності за
проектом (до 20 слів)
Проходження онлайнкурсу
“QualityinHigherEducati
on”
(Внутрішня оцінка
вищих навчальних
закладів) (40 год) з 22
жовтня по 15 грудня
2020 р.
Читання лекцій для
студентів, обмін
досвідом у методиці
викладання
природничих
дисциплін

4.
Інформація про закордонні стажування.
ПІБ особи, яка
Країна
Тема стажування
пройшла
стажування
стажування
Шевчук С. М.

5.

Польща

Термін
стажування

Науковоз 19.12.2019 р.
педагогічне
по 11.03.2020 р.
стажування в
Інституті педагогіки
Поморської академії
у Слупську

Інформація про закордонні відрядження.
ПІБ особи, яка
Країна та організація, куди
перебувала у
здійснено відрядження
відрядженні

Термін
відрядження

Документ, що
засвідчує
результати
стажування
Сертифікат
12 кредитів
(360 год)

Мета відрядження

6.
Отримання мовного сертифікату міжнародного зразка (IELTS, TOEFL, FCE/CFE,
CPE, TOFIC).
ПІБ особи, яка отримала сертифікат
Назва іспиту
Рівень

7.

Членство в іноземних організаціях (за профілем кафедри).
Назва організації
ПІБ учасника

8.
Інші види міжнародної співпраці.
Укладено Договір про організацію взаємовідносин і співпраці № 1/01-66/69 від 27.02.2020
р. між Полтавським національним педагогічним університетом імені В. Г. Короленка та
UNIQUE ENTERTAIMENT ORGANIZASYON REKLAM TURIZM PRODUKSIYON
ANONIM SIRKET.На підставі договору у 2020-2021 н. р. – студенти 4 курсу спеціальності
242 Туризм Гонтар Марія Сергіївна та Бобоня Аліна Олександрівна пройшли виробничу
фахову практику з 1 вересня 2020 року до 28 вересня 2020 року на базі готелю ORANGE
COUNTY ALANYA (м. Анталія, Туреччина).
Доцент О. А. Федій отримав грант у розмірі 1175 євро на поїздку до університетського
коледжу Копенгагена (UniversityCollegeCopenhagen) (Данія). В межах дії проєкту
міжнародної академічної мобільності за програмою Erasmus+ в період з 30.03.2020 р. по
03.04.2020 р. повинні були відбутися читання лекцій для студентів університетського
коледжу Копенгагена (Данія). У зв’язку з оголошеним карантином у Данії та в Україні
даний захід перенесений на лютий 2021 року, а грант повернутий організаторам.

