
 

 

НПО «Академія професійної освіти Меркур» - це некомерційна організація, що 

здійснює свою діяльність на території Словацької Республіки як освітня організація, 

зосереджена, головним чином, на дiяльнicть в областi гастрономії та сервісу, а також ІТ-

технології та охорони здоров”я. НПО «Академія професійної освіти Меркур»  надає 

професійну освіту не тільки студентам, але й викладачам вищих навчальних закладів, 

коледжів, майстрам та вчителям професійно-технічних училищ, на основі акредитації 

Міністерства освіти, науки, досліджень і спорту Словацької Республіки.  

Навчальні програми завершуються видачею сертифікату про закінчення 

стажування та практики. Навчання на курсах бармена, бариста, кухаря, сомельє, ІТ-

спеціаліста, реабілітолога (мажиста), що пропонує НПО «Академія професійної освіти 

Меркур», проводиться відповідно до основних європейських норм та стандартів. НПО 

«Академія професійної освіти Меркур»  співпрацює з вітчизняними (словацькими) та  

іноземними партнерами, серед яких, зокрема партнери з таких  країн, як Франція, Італія, 

Швейцарія та Німеччина.  

Професійне стажування проводиться з метою застосування на практиці отриманих 

теоретичних знань, удосконалення навичок роботи в сфері обслуговування, розширення 

світогляду студентів, опанування іноземної мови (занурення в мовне середовище), 

ознайомлення з туристичними принадами країни та її історією, культурою. В рамках 

професійного стажування за кордоном студенти розміщуються на базі 

висококатегорійних готелів, де власне проходять практику. Вищезгадані заклади (готелі) 

вищого гастрономічного стандарту є основною передумовою для отримання досвіду, 

знань та навичок, які є базовими та необхідними для можливого майбутнього 

застосування в усьому Європейському Союзі. Студенти постійно спілкуються з 

персоналом готелю (який розмовляє словацькою та англійською мовами), гостями та 

переважно з іноземними клієнтами. В результаті студенти, крім набуття професійного 

досвіду, також підвищать свої мовні навички. 

Професійне стажування НПО «Академія професійної освіти Меркур» проводить 

протягом 3 місяців / 90 днів. За весь період професійного стажування за кордоном 

студенти отримують безкоштовне проживання та харчування в тому закладi, до якого 



вони прикріплені. Студенти, які можуть брати участь у цьому стажування, обираються 

на основі особистих навичок, мовних знань та умовних критеріїв, таких як вік студента 

або спеціальність, на якій навчається студент. Студенти, які проходять професійне 

стажування за кордоном, також забезпечуються трансфером до місця проходження 

стажування. 

Основні умови для студента: 

 

а) Стажування можуть проходити лише студенти віком  старші 18 років. 

б) Студент повинен володіти словацькою мовою (хоча б на мінімальному розмовному 

рівні, щоб він міг спілкуватися та розуміти елементарний дiалог). 

в) Студент повинен мати принаймні базові навички та знання характеру роботи, яку він 

вивчає (обслуговування, приготування їжі, комп’ютерні технології, техніки масажу). 

г) Про місце розташування студента вирішує НПО «Академія професійної освіти 

Меркур» на основі вимог, критеріїв та угоди між нею та закладом розміщення (готелем). 
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