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Кафедра Українознавства  Інституту Східної Європи  

Університету «Львівський Ставріопігіон» (УЛС) 

Оголошує конкурс на навчання в Чехії на 2017-2018 рр.! 
 

Інформація розміщується на  Сайті  Інституту Східної Європи 
 

22 березня 2016 року завідувач Відділення «Чесько-українська наука, освіта та культура» Кафедри 

Українознавства Інституту Східної Європи Університету «Львівський Ставріопігіон»(УЛС), що в Празі Ян 

Миколайовича Лорченко, завідувач Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи Університету 

«Львівський Ставропігіон» академік Віктор Ідзьо та доцент Кафедри Українознавства Інституту Східної 

Європи Університету «Львівський Ставріопігіон» Василь Хитрук в столиці Чеської Республіки місті Празі 

встановили науково-освітні відносини з Науково-Дослідними, освітніми та навчальними закладом міста 

Праги, який орієнтований на надання вищої конвертованої європейської освіти в галузі економіки, 

маркетингу та бізнесу. Директором Міжнародного Департаменту з надання конвертованої європейської 

освіти в галузі економіки, маркетингу та бізнесу в місті Празі є випускник і доктор економічних наук, 

професор Таурського університету, що в Лондоні  пан доктор, професор  Властіміл Чорний. 

       
Власне доктор економічних наук, професор Властіміл Чорний зацікавлений, щоби студенти з України, 

які знають досконало англійську мову отримували в очолюванім ним Вищім навчальнім закладі в Празі 

вищу європейську освіту в галузі економіки, маркетингу та бізнесу, Дипломи з якого, за його словами, 

признаються в Україні.  

Організовує конкурс та відбір на навчання в Чехію - завідувач Відділення 

«Кіноматографії культури та мистецтва», Кафедрb Українознавства  

Інституту Східної Європи при УЛС - Ілля Духовний 

Його контактний телефон: +380672773978:  та  Е-mail: duhovny@gmeil.com 
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Як наголосив під час переговорів доктор економічних наук, професор Таурського 

університету Властіміл Чорний: «допоки наше юридичне управління буде обдумувати 

форму та умови міжнародної співпраці, яку запропоновано від імені Інституту Східної 

Європи Університету «Львівський Ставропігіон», в даний час пропоную директору 

Інституту Східної Європи та ректору Університету «Львівський Ставропігіон» пропозицію    

                                                                   на 2017-2018 роки. 

 

 Прошу знайти  у Вас в УЛС для відправлення до нас в Прагу 1-2 визначних українців, 

які досконало знають англійську мову, оскільки навчання у нас на англійській мові, на 

безкоштовне здобуття вищої європейської освіти в галузі економіки, маркетингу та 

бізнесу.  

Прошу до серпня забезпечити таких студентів, щоб вони могли з 1 вересня 2017 року 

приступити до навчання.  

Студенти, які будуть в нас навчатися будуть платити тільки за проживання – 300 корон 

(300 гривень в місяць) і харчування в їдальні до 500 корон (500 гривень) в місяць». 
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Празьке художнє мистецтво що на Карловому мості та біля собору святого Віта. 
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Сучасна Пражська художня  культура в центральної частини міста. 

 

 

  
  

 

 

 


