
Стажування викладача кафедри біотехнології та здоров’я людини у Чеській Республіці

У  рамках  діючої  угоди  про  співпрацю  викладач  факультету  природничих  наук
О. С. Кущ, канд. психол. наук,  доцент кафедри біотехнології та здоров’я людини, пройшов
стажування та прийняв участь у заходах з науково-дослідної діяльності в Інституті технології
та  бізнесу  м.  Чеське  Будейовіце,  Чеська  Республіка  (Institute of Technology and
Business in České Budějovice). 

Місто Чеське Будейовіце вже не перший раз гостинно зустрічає колег з України. Так
було  і  цього  разу.  Інститут  технології  та  бізнесу  в  м.Чеське  Будейовіце  є  державним
навчальним закладом Чехії,  який готує бакалаврів та магістрів зі спеціалізаціями в області
економіки, машинобудування, будівництва, транспорту і логістики. 

Цей  рік,  2016,  був  важливим  в  історії  Інституту  технології  та  бізнесу  м.  Чеське
Будейовіце (VSTE). По-перше,  рік є ювілейним для Інституту, він святкує своє 10-річчя з
моменту  створення.  По-друге,  розпочався  наступний  етап  в  історії  цього  державного
навчального  закладу,  а  саме  він  отримав  статус  університетського  вищого  навчального
закладу, що може мати у своїй структурі різні факультети та структурні підрозділи.

Саме цій події і було присвячено святкове засідання Академічного сенату Інституту, що
відбулося 6 грудня 2016р., на якому, між іншим, були представлені нові символи-атрибути
Інституту технології та бізнесу в м. Чеське Будейовіце.

  

У своєму вітальному слові ректор Марек Вохозка, доцент, доктор філософії (doc. Ing.
Marek  Vochozka,  MBA,  Ph.D.)  висловив  слова  вдячності  колегам  за  плідну  роботу  та
представив ювілейне видання книги про Інститут.

Стажування доцента КрНУ в Інституті технології та бізнесу тривало шість тижнів (з 06
листопада до 20 грудня  2016 року)  і  відбувалось  на базі  факультету стратегії  бізнесу, що
охоплює діяльність чотирьох кафедр: економіки, менеджменту, туризму і маркетингу, а також
іноземних  мов.  Протягом  цього  часу  О.С.Кущ ознайомився  з  європейським  досвідом  з
підготовки та написання наукових статей до фахових журналів,  відвідав лекції закордонних
колег для студентів, які навчаються за програмою ERASMUS+. 
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Цікавим та насиченим було спілкування з деканом факультету Зденеком Цагою (Mgr.
Zdeněk Caha, MBA, Ph.D.), завідуючим кафедрою іноземних мов Яном Грегором (PhDr. Jan
Gregor, Ph.D.) (на фото).

Протягом стажування в рамках реалізації дослідницької теми кафедри іноземних мов
Інституту  технології  та  бізнесу  «Проблеми  когнітивної  лінгвістики»  доцент  О.С. Кущ
активно взаємодіяв з викладачами кафедри Андрієм Артемовим (Mgr. Andrey Artemov, Ph.D)
та Оленою Томашковою (Mgr. Elena Tomášková).

Під  час  перебування  в  Інституті  технології  та  бізнесу  О.С.Кущ  провів  апробацію
власних  методик:  психодіагностичної  методики  «Аксіо-когнітивна  оцінка  мислення
(АксіКОМ)»  та  методики  розвитку  продуктивності  мислення  за  допомогою  гри  «Ігрова
технологія оволодіння продуктивністю мислення (Ігро-ТОМП)». Обидві методики викликали
зацікавленість  у  чеських  колег  та  отримали  схвальні  відгуки  в  ході  професійного
предметного обговорення. 
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За підсумками участі у заходах з науково-дослідної діяльності О.С.Кущем підготовлено
декілька статей до фахових журналів Чехії та Іспанії.

Окрім навчання,  на нашого викладача  чекала  насичена  культурна  програма.  Під час
стажування  були  відвідані  замок  Глубока-над-Влтавою,  м.  Чеський  Крумлов,  історичний
комплекс якого увійшов до списку пам’ятників  світової культурної  спадщини ЮНЕСКО. 

Замок  Глубока-над-Влтавою,
це  справжня  білосніжна
перлина Південної Чехії. Ще
здалеку  наближаючись  до
міста  Глубока-над-Влтавою
стає помітним сліпуче  білий
силует  замку.  Високі  зубці
веж  і  неймовірні  прикраси,
балкони  і  бастіони,  мере-
жива  вікон  і  білосніжні
колони,  все  в  цьому  замку
просякнуте казкою. 
Все це в оточенні чарівності
красивого  парку  з  симетри-
чними  різнобарвними  клум-
бами  у  великій  кількості
квітів і екзотичних рослин.
Чеський Крумлов – це місто
епохи  Відродження,  місто
закоханих,  яке  зберігає
багато  таємниць  та  роман-
тичних  історій,  місто,  яке
дозволяє  побачити  життя  по
новому.  Багато  чого  можна
розповісти  про  Чеський
Крумлов – невеличке містер-
ко,  яке  загубилось  на  півдні
Чехії,  але  саме  головне:  це
місто, де відпочиває душа.

Підсумки стажування було розглянуто з директором департаменту зовнішніх зв’язків 
Людмилою Опекаровою (Ing. Ludmila Opekarova, Ph.D.).



За  результатами  стажування  визначено  подальші  перспективи  співпраці  з  колегами
Інституту  технології  та  бізнесу:  спільні  публікації,  участь  у  науково-практичних
конференціях та ін. 

Висловлюємо подяку чеським колегам за спілкування у форматі  наукових дискусій  і
дружніх  бесід,  плідну співпрацю та  теплий прийом. Приємне спілкування,  гостинність  та
щирість чеських колег не можуть залишитись без уваги. Щира вдячність ректору Інституту
технологій  та бізнесу Мареку Вохозці  (doc.  Ing.  Marek Vochozka,  MBA, Ph.D.),  директору
департаменту по зовнішнім зв’язкам Людмилі Опекаровій (Ing. Ludmila Opekarova,  Ph.D.),
декану  факультету  стратегії  бізнесу  Зденеку  Цагі  (Mgr.  Zdeněk  Caha,  MBA,  Ph.D.),
завідуючому  кафедрою  іноземних  мов  Яну Грегору  (PhDr. Jan  Gregor,  Ph.D.),  заступнику
викладачу кафедри іноземних мов Андрію Артемову (Mgr. Andrey Artemov, Ph.D)  та всім
працівникам Інституту, від співробітників бібліотеки до працівників адміністративної служби
та ідальні.

 Стажування  надало  можливість  ознайомитись  з  практикою  провідних  викладачів
європейських  навчальних  закладів  стосовно  проведення  експериментів,  досліджень,
організації  роботи  над  статтями  та  проектами.  Міжнародне  стажування  сприяло
поглибленню досвіду як у сфері науки та освіти, так і у напрямку особистісного розвитку.

О. С. Кущ, 
кандидат психологічних наук, доцент кафедри біотехнології та здоров’я людини
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