
 

                                                     

                                                                                  Науковий інформаційно-аналітичний центр НАТО                                                                                                                                                                                                                                          

          Стажування для медиків у Фінляндії 

+ школа з англійської мови 

        

Проходження наукового стажування для опанування 

проектного підходу в організації навчального процесу у 

закладах освіти Фінляндії у поєднанні з інтенсивним 

вивченням англійської мови в Західно-Фінляндському 

Коледжі у міжнаціональному мультикультурному 

середовищі з використанням активних комунікаційних 

методик і пізнанням культури Фінляндії та проходження 

стажування в провідному медичному центрі Європи. 
 

Дати проведення:  23.02.18 – 04.03. 2018 р. 

Дедлайн реєстрації:   08 лютого 2018 р. 

  

1.Сертифікат про наукове стажування в ЄС – 108 год  або 

Сертифікат про медичне стажування в ЄС – 72 год  

                                2.Сертифікат про рівень знання іноземної мови. 

 

 

Цільова група: викладацький склад, методичний та адміністративний 

персонал українських ВНЗ, аспіранти і студенти зацікавлені даною 

тематикою та практичні лікарі ,які хочуть пройти стажування в TYKS 

 

 Викладачі: носії мови з США, Великої Британії, Австралії та викладачі, які        

спеціалізуються на викладанні англійської мови як іноземної. 

 



 

ПРОГРАМА (перший пакет) 

перебування в Фінляндії  учасників  

стажування по договору «Співпраця Україна – Фінляндія під егідою 

НАТО»                                                                

                                                              23.02.18 – 04.03. 2018 р. 

 

(м. Турку, м. Гуйтіннен, Фінляндія) 

Івано-Франківськ – Каунас - Гельсінкі – Гуйтіннен - Турку– Івано-

Франківськ 

23.02.18 
17:00 

 

Виїзд з Івано-Франківська в Каунас 

 

 

24.02.18 14:00 

 

Прибуття в Каунас. Поселення в готель. 

 

 

17:00 

 

Екскурсія по місту Каунас. 

Факультатив ( по бажанні -10 євро ) 

  Гарне місто в Литві , яке сьогодні стало одним з туристичних центрів країни. 

Каунас відомий прекрасною архітектурою і Музеєм чортів. Його живописні 

романтичні вулиці - прекрасне місце для прогулянок , а його розважальні 

центри приваблюють туристів любого віку. Екскурсії в Каунасі дозволяють 

побачити всі чудові пам'ятки міста . У першу чергу це Каунаський замок , 

побудований в XIV столітті. З інших військових споруд слід згадати Ковенську 

фортецю - пам'ятник військової архітектури. 

 Не оминають увагою екскурсії в Каунасі і старовинні церкви. Найвідомішою є 

католицька церква Святого Михайла , побудована в кінці XIX століття. У 

Каунасі знаходиться також найбільший готичний собор країни - собор святих 

Петра і Павла , розташований в старому місті, а також і церква святої 

Гертруди. 



 

19:00 

 

Вечеря. Нічліг. 

 

25.02.18 

 

7-00 

 

Сніданок 

  

07:30 

18:30 

20:30 

23:00 

 

 

Виїзд з Каунаса в Таллінн 

Паром «Вікінг» до Гельсінкі 

Прибуття в Гельсінкі. Виїзд до Гуйтіннен 

Прибуття. Поселення. Нічліг 

 

26.02.18 
08:00 Сніданок. 

  

 

08:00 – 

16:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття по вивченню англійської мови 

Цільова група: викладацький склад, методичний та адміністративний 

персонал українських ВНЗ, аспіранти і студенти, зацікавлені даною 

тематикою. 

За результатами навчання приймаючою стороною (Західно-Фінляндським 

коледжем) видається два сертифікати про те, що учасником пройдено 

стажування у вигляді 108 годин аудиторних занять і самостійної роботи 

(окремо) або сертифікат про медичне стажування( 72 год)  та 

сертифікат (окремо), що здано іспит на рівень знання англійської мови 

(B1, B2, C1) - окремо.  

Викладачі: носії мови з США, Великої Британії, Австралії та 

викладачі, які спеціалізуються на викладанні англійської мови як 

іноземної. 

Навчання англійської мови відбувається за двома програмами: 

Програма середнього рівня (рівень В1, B2) – підійде як новачкам, котрі 

володіють базовими знаннями англійської мови, так і для осіб, які 

володіють англійською мовою на середньому рівні; 

Програма розмовного курсу «Інтенсив» (рівень С1) – розроблена для 

осіб, які володіють англійською мовою на рівні вище середнього та 

бажають вдосконалити свої знання до вільного володіння. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стажування включає: 

1. навчальну програму; 

2. проживання у двох- або трьохмісних номерах (готель коледжу); 

3. дворазове харчування  : сніданок і обід (окрім  вихідних) при 

потребі вечеря або ланч-бокс + 3,5євро/день  

4. інтеграційно-розважальні заходи у мультикультурному 

середовищі; 

5. переїзди по м. Гуйттінен для освітніх візитів. 

Перед початком навчання проводиться тестування для визначення рівня 

володіння англійською мовою на базі Західно-Фінляндського Коледжу (за 

необхідності). 

_________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Чому навчання англійській мові буде ефективним? 

– заняття проводять викладачі-носії мови та викладачі, які 

спеціалізуються на викладанні англійської мови як іноземної; 

– аудиторії коледжу обладнані усім необхідним для успішного навчання; 

– викладачі застосовують сучасні методики навчання та використовують 

навчальні посібники, що дозволяють досягати високих результатів у 

вивченні англійської мови; 

– навчання відбувається у невимушеній обстановці, тому учні можуть 

“розслабитися” в спілкуванні та застосовувати “живу мову”; 

– групи формуються на основі тестування, що відбувається в Західно-

Фінляндському коледжі в перший день проекту; 

– на один тиждень проекту передбачено 25 академічних годин занять. 

 

 

 

11:30-

12:30 
Обід 

 

 

16:00 

18:00 

 

 

Відпочинкова програма. Виїзд в Гуйтінен. 

Інтеграційна вечірка ( камін,гриль …) 

   



27.02.18 08.00 Сніданок 

 09:00-

12:00 
Практичні заняття  (2 день) 

 11:30-

12:30 
Обід   

  

12:30 

Екскурсія: Факультатив ( по бажанні -10 євро ) 

Можливість оглянути першу столицю Фінляндії – Турку 

Турку - найстаріший і третій за величиною місто Фінляндії, знаходиться на 

південно-західному узбережжі архіпелагу в двох годинах їзди на поїзді або на 

автомобілі від Гельсінкі.Турку - портове місто на південному заході Фінляндії, 

розташований в гирлі річки Аура.На думку археологів та істориків, він був 

заснований в кінці 13 століття і майже відразу став одним з найважливіших міст 

країни, отримав статус столиці і зберігав свої позиції аж до 1809 року, коли 

Фінляндія увійшла до складу Російської Імперії. В даний час Турку все ще 

залишається культурним та економічним центром, а в 2011 році він разом 

зТаллінном був призначений Культурною столицею Європи. 

28.02.18 08:00 
Сніданок 

 09:00-

16:00 
Практичні заняття  (3 день) 

 

 

12:00-

13:00 Обід 

 16:00 Екскурсія Хельсінкі Факультатив ( по бажанні -10 євро ) 

Столиця Фінляндії - яскраве місто, цікаве й багатогранне, яке буде цікаво 

оглянути всім, не залежно від віку! 

Ми побачимо легендарний пам'ятник композитору Сибеліусу, знамениті 

собори і церкви фінської столиці. Якщо нам пощастить з гарною погодою, 

то далі ми попрямуємо в парк-музей Сеурасаарі. Фінська природа вражає 

своєю красою, а в парку збережені старовинні дерев'яні будівлі, зібрані з 

усієї Фінляндії. У разі, якщо погода не дозволяє радіти прогулянці під 

відкритим небом, відвідування парку-музею Сеурасаарі заміниться на 

автобусну екскурсію на острів садиб і вілл Кулосаарі. В ході екскурсії ми 

зробимо зупинки на Сенатській площі і у Успенського собору, відвідаємо 

знамениту Церква в скелі.Маршрут автобусної частини екскурсії: 

Західний порт - пам'ятник Сибеліусу - Парк Сеурасаарі (в хорошу погоду) - 

Церква в скелі - Успенський собор. 

Маршрут пішохідної частини екскурсії: Успенський собор - Ринкова 

площа - Сенатська площа - Бульвар Еспланада - пам'ятник Рунеберга 

- кондитерська Fazer - площа Трьох Кузнєцов - Центральний 

залізничний вокзал. Загальна протяжність маршруту 2 кілометри. 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&prev=search&rurl=translate.google.com.ua&sl=ru&sp=nmt4&u=https://tonkosti.ru/%25D0%25A2%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD&usg=ALkJrhiBDwyMUPlW2nO3vZcdjDJ2Xd86ZA


 

 

 

01.03.18 

   

  08:00 

 

Сніданок 

 

 

   

09:00-    

16:00 

Практичні заняття  (4 день) 

 11:30-

12:30 
Обід 

  

16:00 

Екскурсія:  Факультатив ( по бажанні -10 євро ) 

Тампере - третє за величиною місто країни після Гельсінкі і 

Турку. Центральна частина міста розташована на вузькому мальовничому 

перешийку між озерами. Вири озер і порогів допомогли народженню міста 

в кінці XVIII століття. І близькість води як і раніше залишається однією з 

привабливих рис Тампере: в межах міста налічується 180 дрібних озер. 

Сьогоднішній Тампере - це велике місто, що зберегло затишок і 

гостинність маленького містечка. Сюди легко потрапити і тут приємно 

відпочити. Тампере і його мешканці раді гостям в будь-який час року. 

Місто Тампере наповнений пам'ятками: храми, музеї, парки, 

атракціони. Обов'язково відвідайте: Лютеранський кафедральний собор 

Тампере, побудований в 1907 році; храм в стилі модерн в районі Калева, 

побудований за проектом відомої подружжя Пієтіля в 1966 

році; православну церкву св. Олександра Невського і св. Ніколи. Серед 

музеїв найбільш популярні: Художній музей імені Сари Хільде, 

присвячений сучасному мистецтву XIX і XX ст; Музей Леніна, Музей 

шпигунства, Музей ляльок та Музей "Долина Мумі-тролів". 

За тамперскім озерам приємно зробити короткі захоплюючі прогулянки на 

старому колісному судні. Річкові кораблі курсують від Тампере на південь 

до Хямеенлінна.  

 

 

02.03.18 

 

08:00 

 

Сніданок 

  

09:00-

11:30 

Практичні заняття  (5 день) 

  

11:30-

12:30 

Обід 



  

12:00-

13:00 

Здача іспитів, вручення сертифікатів 

 

 

 

13:00 

 

Виселення з готелю. Виїзд до Гельсінкі 

  

17:30 

 

Паром до Таллінна 

  

19:30 

 

Прибуття до Таллінна. Виїзд в Каунас 

 

03.03.18 

 

03:00 

09:00 

10:00 

12:00 

 

Прибуття до Каунаса 

Сніданок 

Виселення . Шопінг АКРОПОЛІС 

Виїзд на Україну 

 

04.03.18 07:00 Прибуття в Івано-Франківськ 

                     

Реєстрація учасників з сплатою орг.. внеску  

в сумі 590 у.о.( екв Євро) 

до 08.02.2018 року.  

Всім учасникам буде видано два міжнародних сертифікати про стажування  

                          ел.адреса:  doktorlife@ukr.net 

          097-189-00-34 – модератор проекту – Марія 

        097-527-55-83 – модератор проекту – Наталія  

 

                                                           

                                                         

 

 

mailto:doktorlife@ukr.net


                                                   ПРОГРАМА (другий пакет) 

перебування в  Фінляндії  учасниківстажування по договору «Співпраця 

Україна –  Фінляндія під егідою НАТО» 

                                            23.02.18 – 04.03. 2018 р. 

 

(м. Турку, м. Гуйтіннен, Фінляндія) 

Івано-Франківськ – Каунас - Гельсінкі – Гуйтіннен - Турку– Івано-

Франківськ 

 

23.02.18 
17:00 

 

Виїзд з Івано-Франківська в Каунас 

 

24.02.18 
14:00 

 

Прибуття в Каунас. Поселення в готель. 

 

17:00 

 

Екскурсія по місту Каунас. 

Факультатив ( по бажанні -10 євро ) 

  Гарне місто в Литві , яке сьогодні стало одним з туристичних центрів країни. 

Каунас відомий прекрасною архітектурою і Музеєм чортів. Його живописні 

романтичні вулиці - прекрасне місце для прогулянок , а його розважальні 

центри приваблюють туристів любого віку. Екскурсії в Каунасі дозволяють 

побачити всі чудові пам'ятки міста . У першу чергу це Каунаський замок , 

побудований в XIV столітті. З інших військових споруд слід згадати Ковенську 

фортецю - пам'ятник військової архітектури. 

 Не оминають увагою екскурсії в Каунасі і старовинні церкви. Найвідомішою є 

католицька церква Святого Михайла , побудована в кінці XIX століття. У 

Каунасі знаходиться також найбільший готичний собор країни - собор святих 

Петра і Павла , розташований в старому місті, а також і церква святої 

Гертруди. 

 

 

19:00 

 

Вечеря. Нічліг. 



 

25.02.18 
7-00 

 

Сніданок 

 07:30 

18:30 

20:30 

23:00 

Виїзд з Каунаса в Таллінн 

Паром «Вікінг» до Гельсінкі 

Прибуття в Гельсінкі. Виїзд до Гуйтіннен 

Прибуття. Поселення. Нічліг 

 

26.02.18 

08:00 
 

Сніданок. 

 

 

09:00 

Виїзд в клініку.  

Університетська клініка TYKS (м. Турку) 

- Презентаційна доповідь 

- Знайомство з клінікою  

 - Круглий стіл 

 - Профільні зустрічі  (за спеціальністю) 

 

 

14:00-

15:00 

 

Обід 

 
 

18:00 

 

Виїзд в Гуйтіннен 

 
 

19:00 

 

Вечеря. Нічліг 

 

27.02.18 

 

08.00 

 

Сніданок 

  

08:00-

14:00 

 

 

  Центральна клінічна лікарня (м. Турку) 

 14:00-

15:00 
Обід   

  

15:00 

 

Екскурсія: Факультатив ( по бажанні -10 євро ) 



Можливість оглянути першу столицю Фінляндії – Турку 

Турку - найстаріший і третій за величиною місто Фінляндії, знаходиться на 

південно-західному узбережжі архіпелагу в двох годинах їзди на поїзді або на 

автомобілі від Гельсінкі.Турку - портове місто на південному заході Фінляндії, 

розташований в гирлі річки Аура.На думку археологів та істориків, він був 

заснований в кінці 13 століття і майже відразу став одним з найважливіших міст 

країни, отримав статус столиці і зберігав свої позиції аж до 1809 року, коли 

Фінляндія увійшла до складу Російської Імперії. В даний час Турку все ще 

залишається культурним та економічним центром, а в 2011 році він разом 

зТаллінном був призначений Культурною столицею Європи. 

  

18:00 
Виїзд в Гуйтіннен 

  

19:00 
Вечеря. Нічліг 

 

28.02.18 

 

08:00 
Сніданок 

  

08:00 

 

Виїзд в Гельсінкі 

  

10:30 

 

Екскурсія по Гельсінкі.      Факультатив ( по бажанні -10 євро ) 

  Столиця Фінляндії - яскраве місто, цікаве й багатогранне, яке буде 

цікаво оглянути всім, не залежно від віку! 

Розширена оглядова екскурсія по Гельсінкі дає Вам можливість 

познайомитися з головними визначними пам'ятками фінської столиці, 

фінської природою і фінським побутом. 

 

Ми побачимо легендарний пам'ятник композитору Сибеліусу, знамениті 

собори і церкви фінської столиці. Якщо нам пощастить з гарною погодою, 

то далі ми попрямуємо в парк-музей Сеурасаарі. Фінська природа вражає 

своєю красою, а в парку збережені старовинні дерев'яні будівлі, зібрані з 

усієї Фінляндії. У разі, якщо погода не дозволяє радіти прогулянці під 

відкритим небом, відвідування парку-музею Сеурасаарі заміниться на 

автобусну екскурсію на острів садиб і вілл Кулосаарі. В ході екскурсії ми 

зробимо зупинки на Сенатській площі і у Успенського собору, відвідаємо 

знамениту Церква в скелі. 

Маршрут автобусної частини екскурсії: Західний порт - пам'ятник 

Сибеліусу - Парк Сеурасаарі (в хорошу погоду) - Церква в скелі - 

Успенський собор. 

Маршрут пішохідної частини екскурсії: Успенський собор - Ринкова 

площа - Сенатська площа - Бульвар Еспланада - пам'ятник Рунеберга 

- кондитерська Fazer - площа Трьох Кузнєцов - Центральний 

залізничний вокзал. Загальна протяжність маршруту 2 кілометри. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=uk&prev=search&rurl=translate.google.com.ua&sl=ru&sp=nmt4&u=https://tonkosti.ru/%25D0%25A2%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD&usg=ALkJrhiBDwyMUPlW2nO3vZcdjDJ2Xd86ZA


 

 

 

 

13:30-

14:30 

Обід 

 17:00 Виїзд в Гуйтіннен 

 18:00 Вечеря. Нічліг 

01.03.18   08:00 Сніданок 

 

 

 

 

 

15:00 

 

Вільний час 

 

Виїзд в Тампере 

  

15:00 

Екскурсія по Тампере.      Факультатив ( по бажанні -10 євро ) 

Тампере - друге за величиною місто Фінляндії, розташований на 

південному заході Суомі, на березі каналу Таммеркоські. Колись торгове 

місто, заснований в кінці 18-го століття, сьогоднішній Тампере знаменитий 

своєю багатим культурним життям. 

Різдвяний ринок на центральній площі міста має яскраву художню 

спрямованість і пропонує відвідувачам набагато більше, ніж просто зразки 

декоративно-прикладного мистецтва або сезонні продукти. Календар 

передріздвяних тижнів з 3 по 22 грудня включає в себе широку 

розважальну програму, в тому числі концерти, театральні вистави, майстер-

класи з видування скла і куванні і, звичайно, щоденні візити Санта-Клауса. 

Центральна площа міста в грудні перетворюється на справжню Різдвяну 

село і, безумовно, її відвідування залишить незабутні враження, до того ж 

дістатися до Тампере з Гельсінкі на поїзді, автобусі або автомобілі можна 

всього лише за дві години. 

 

  

19:00 
Виїзд в Гуйтіннен 

 23:00 Приїзд. Нічліг 

 

02.03.18 

 

08:00 

 

Сніданок 

  

09:00-

11:30 

 

Вільний час. Шопінг 



 11:30-

12:00 
Обід 

  

12:00-

13:00 

Вручення сертифікатів 

 

 

 

13:00 

 

Виселення з готелю. Виїзд до Гельсінкі 

  

17:30 

 

Паром до Таллінна 

  

21:30 

 

Прибуття до Таллінна. Виїзд 

 

03.03.18 

 

03:00 

09:00 

10:00 

12:00 

 

Прибуття до Каунаса 

Сніданок 

Виселення . Шопінг АКРОПОЛІС 

Виїзд на Україну 

04.03.18 07:00 
Прибуття в Івано-Франківськ 

 

               Реєстрація учасників з сплатою орг.. внеску  

в сумі 590 у.о.( екв Євро) 

до 08.02.2018 року.  

Всім учасникам буде видано два міжнародних сертифікати про стажування  

                          ел.адреса:  doktorlife@ukr.net 

          097-189-00-34 – модератор проекту – Марія 

        097-527-55-83 – модератор проекту – Наталія  

 

 

Програма (третій пакет) – можливість вдало поєднати перше та друге 

стажування з отриманням двох сертифікатів (тільки медичний сертифікат 

буде на 72 год) !!!   (Детальна інформація за телефоном) 

mailto:doktorlife@ukr.net

