Орієнтовна програма Міжнародного семінару
«Європейський досвід у реалізації політики сфери культури, освіти, охорони здоров’я: сучасний стан і перспективи розвитку»
з відвідуванням Словаччини, Угорщини та Польщі, 4-8 квітня 2019 року
Дата

Час
8.30

04.04.2019
четвер

Захід
Перетин державного кордону Україна-Словаччина.
Переїзд до м. Кошице (Словацька Республіка)

13.00-13.45

Обід

14.00-16.00

Екскурсія «Кошице – східна столиця Словаччини»

16.00-17.00

Переїзд до м. Пряшів (Словаччина). Поселення у готелі «Lineas»

17.00-21.00

Екскурсія «Пряшів – місто у підніжжя Високих Татр», вільний час

09.00-09.30

09.30-11.00
05.04.2019
п’ятниця

Час

Сніданок, звільнення готелю

11.15-13.00

13.00-13.45

Обід

14.00-17.00

Відвідування Пряшівського університету в Пряшеві, закладів освіти, культури Східної
Словаччини, Парку культури та відпочинку, театру імені Йонаса Заборського, музею в
Пряшеві, ознайомлення з досвідом реалізації європейських проектів

17.00-18.30

Переїзд до м. Попрад (Словаччина). Поселення у готелі «Poprad»

19.30-22.00

Вечеря, вільний час

05.04.2019
п’ятниця

Урочисте відкриття Міжнародного семінару «Європейський досвід у реалізації
політики сфери культури, освіти, охорони здоров’я: сучасний стан і перспективи
розвитку» за участю представників Міністерства культури України, Всеукраїнської
молодіжної громадської організації «Серце до серця», Пряшівського самоврядного
краю, мерії міста Пряшів, Пряшівського університету, Східноєвропейського агентства
розвитку, Європейського інституту безперервної освіти
Перша сесія семінару «Сучасний стан реалізації політики у сфері культури, освіти,
соціальної політики й охорони здоров’я Словаччини»
Модератор: Mgr. Павло Горінов, голова правління Всеукраїнської молодіжної
громадської організації «Серце до серця», асистент кафедри конституційного і
адміністративного права Національного авіаційного університету, заслужений
працівник соціальної сфери України
JUDr. Владімір Фельбаба, Віце-мер міста Пряшів (Словаччина),
тема «Робота органів місцевого самоврядування міста Пряшів»
Doc. Ing. Ладіслав Сугані, PhD, MBA, проректор з міжнародних зв’язків і маркетингу
Пряшівського університету в Пряшеві, тема «Система вищої освіти Словаччина на
прикладі Пряшівського університету»
Mgr. Юрай Кредатус, PhD, завідуючий відділом методичної діяльності та спорту
Департаменту освіти Пряшівського самоврядного краю,
тема «Освіта у середніх школах Пряшівського самоврядного краю»;
Mgr. Емілія Aнтолікова, завідуюча Департаментом культури Пряшівського
самоврядного краю,
тема «Культура у Пряшівському самоврядному краї»;
Dr.h.c. mult. JUDr. Йозеф Затько, PhD, MBA, Honor. Prof. mult, директор
Східноєвропейського агенства розвитку, президент Європейського інституту
безперервної освіти,
тема «Словацько-український досвід у реалізації політики сфери освіти»
Mgr. Марія Путноцька, завідуюча відділенням культури мерії міста Пряшів,
тема «Реалізація політики сфери культури у місті Пряшів»

11.00-11.15

Перерва на каву

11.15-13.00

Друга сесія семінару
Plk., Mgr. Мирослав Фігура, директор Східного філіалу Національного
антикорупційного підрозділу, Національне кримінальне агентство
тема «Міжнародна співпраця у сфері виявлення та запобігання корупції,
профілактика корупційних зловживань у сфері освіти, культури й охорони здоров’я»
Mgr. Янка Гнатова, консультант із соціальної сфери,
тема «Надання соціальних послуг у місті Пряшів»
Йитка Семіванова, PaedDr., завідуюча відділенням освіти, молоді та спорту мерії
міста Пряшів,
тема «Діяльність закладів дошкільної і початкової освіти у місті Пряшів»

06.04.2019
субота

07.04.2019
неділя

08.04.2019
понеділок

Захід
Mgr. Ігор Годжиа, завідуючий відділом освіти, культури та туризму мерії міста
Пряшів,
тема «Тенденції та виклики у реалізації політики сфери освіти та культури у місті
Пряшів»
Ing. Мартін Караш, директор Любовнянського просвітницького центра
(Словаччина),
тема «Інституції культури Словаччини та їх функціонування на прикладі
Любовнянського просвітницького центра»;
Вікторія Шевельова, головний спеціаліст відділу організації державних подій
Міністерства культури України,
тема «Сучасний стан реалізації державної політики сфери культури України»;
Олег Ільюк, директор Науково-методичного центру Управління освіти, молоді та
спорту Святошинської в місті Києві державної адміністрації,
тема «Порівняльний аналіз реалізації політики сфери освіти України та Польщі»

Виїзд з м. Ужгород (від залізничного вокзалу)

8.30-13.00

7.00-8.30

Дата

6.30-7.30

Сніданок

7.30-12.30

Переїзд до м. Будапешт (Угорщина)

13.00-13.40

Обід

14.00-16.00

Третя сесія семінару «Реформування сфери освіти та культури Угорщини:
тенденції та перспективи розвитку». Презентація діяльності Центральноєвропейського Університету

16.00-18.30

Екскурсія «Будапешт – чарівна перлина Дунаю – велич історії й архітектури»

18.00-22.30

Повернення у м. Попрад (Словаччина)

6.30-8.00

Сніданок, звільнення готелю

8.00-11.00

Екскурсія «Високі Татри – цілющі гори Словаччини»

11.00-13.30

Переїзд до м. Краків (Польща)

13.30-14.30

Обід

14.30-18.30

Екскурсія «Краків – місто польських королів»

18.30-21.00

Відвідування найбільшої торгівельної галереї Кракова «Галерея Краковська», вільний
час

7.00-8.00

Сніданок, звільнення готелю

8.00-8.30

Переїзд до Ягелонського університету в Кракові

8.30-9.30

Презентація діяльності Ягелонського університету в Кракові, обговорення
перспективи українсько-польського співробітництва у сферах освіти, культури й
охорони здоров’я

9.30-10.00

Підбиття підсумків міжнародного семінару,
вручення сертифікатів учасникам міжнародного семінару

10.00-19.00

Переїзд до м. Львів (залізничний вокзал)

