
У  2013 році університет пра
цював за договорами із 38 
закордонними універси
тетами та підтримува ділові контак

ти в рамках міжнародних проектів 
ще з 29 університетами.

З метою підвищення привабли
вості спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка фахівців 
в університеті, започатковуються 
нові програми стажування і про
довження навчання за кордоном.

У 2013 році укладено угоди про 
співробітництво з Гліндворським 
університетом (Великобританія), 
Люблінською Політехнікою (Поль
ща), Сибірським державним ін
дустріальним університетом (Ро
сія), Школою економіки та бізнесу 
(Португалія), Вищим інститутом 
електроніки м. Париж (Франція), 
Католицьким університетом м. Па
риж (Франція), факультетом мате- 
матики, фізики та інформатики 
Університету Марії Склодовської- 
Кюрі в Любліні (Польща), факуль
тетом управління і суспільної ко
мунікації Ягеллонського універ
ситету (Польща).

Відповідно до державної бюд
жетної програми "Навчання, ста
жування, підвищення кваліфікації 
студентів, аспірантів, науково-пе- 
дагогічних та педагогічних праців
ників за кордоном" кращі виклада
чі нашого університету направле
ні на стажування у провідні закор
донні навчальні заклади. У 2012-
2013 навчальному році за рекомен
дацією конкурсної комісії МОНУ 
проходили стажування у провід
них вищих навчальних закладах

за кордоном завідувач кафедри 
технології та обладнання зварю
вального виробництва д.т.н., проф. 
Підгурський М.І. та к.т.н., доц. ка
федри математичних методів в 
інженеріїЯснійО.П.

У Міжнародній вищій школі ком
п'ютерних наук та інформаційних 
технологій (м. Сержі, Франція) за 
програмою подвійних дипломів 
навчається Касамбара Коніба, у 
Гліндворському Університеті (м. 
Рексем, Уельс, Великобританія)-  
магістр Паньків Віталій.

К.т.н., доц. Петрик М.Р виграв 
грант на Міжнародне стажування в 
рамках проекту БАБ РІ\/ЕРП" в ла
бораторії прикладної математики 
І_МР С^ИБ Комп'єнського універ
ситету технологій (Франція).

11-15 лютого ректор Петро Ясній
і начальник відділу міжнародних 
зв'язків Валерій Лазарюк взяли 
участь у стартовій нараді з проекту 
ТЕМПУС 530349-ТЕМРиЭ-1 -2012- 
І-РЇЧ-ТЕМРиЗ-иРНЕБ «Міжвузів
ська програма створення студен
тами стартапів інноваційного роз
витку та підприємництва».

У 2013 році продовжувалась ор
ганізаційна робота з упровадже
ння спільних освітніх програм под
війних дипломів. Укладено угоди 
про співробітництво щодо реаліза
ції програм академічної мобіль
ності та визнання еквівалентними 
освітніх документів, узгоджено нав
чальні плани та графіки навчаль
ного процесу з Люблінською полі
технікою (Польща), підписано ме
морандум про взаєморозуміння з 
Гліндворським університетом (Ве
ликобританія).

На даний час розроблено та по
годжено навчальну документацію 
для реалізації програм подвійних 
дипломів за спеціальностями ОКР 
"магістр": інформаційні управляю
чі системи і технології, промисло
ве і цивільне будівництво, облад
нання переробних і харчових ви
робництв, технологія машинобу
дування, менеджмент організацій і 
адміністрування, менеджмент 
інноваційної діяльності, маркетинг, 
фінанси і кредит, автоматизоване 
управління технологічними проце
сами, комп'ютерні системи та ме
режі, прилади і системи точної ме
ханіки та напрямом ОКР "бака
лавр" комп'ютерні науки.

Продовжується робота з органі
зації програм подвійних дипломів 
з мережею вищих інженерних шкіл 
Франції «п+і» (Франція) зі спеці
альностей: інженерія програмного 
забезпечення, інформаційні управ
ляючі системи та технології, ком
п'ютерні системи та мережі, авто
матизоване управління техноло
гічними процесами, промислове і 
цивільне будівництво, енергетич
ний менеджмент.

25-28 березня ректор Петро Яс
ній та директор Центру франко- 
української наукової кооперації і 
підготовки персоналу, професор 
кафедри програмної інженерії 
Михайло Петрик на запрошення 
керівництва Мережі Вищих Інже
нерних шкіл Фанції Резеаи «п+і» 
взяли участь у роботі Міжнарод
ного симпозіуму програм подвій
них дипломів магістрів інженерних 
спеціальностей і наукових напря
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мів у Парижі, присвяченого 15-й річ
ниці Мережі. Про значущість цього 
європейського науково-освітнього 
форуму, що відбувся під патрона
том президента Франції Франсуа 
Оланда у залі Клемансо Люксем
бурзького палацу -  престижній ре
зиденції французького Сенату, 
свідчить широкий інтерес світових 
наукової і освітньої громадськості, 
що була представлена на цьому 
форумі понад 100 європейськими і 
світовими університетами та Ви
щими інженерними школами.

15 травня за участю студентів 
ФБВ, МТФ, ФХМ відбулася відео- 
конференція між нашим універ
ситетом та університетом Groupe 
ESA (Франція) щодо навчання 
студентів за програмами Erasmus 
Mundus.

12-14 вересня з офіційним ві
зитом у Люблінській політехніці 
(Польща) перебувала делегація 
нашого університету: вчений сек
ретар університету Галина Кра
мар, декани факультетів: ФБВ -  
Павло Дудкін, ФІС -  Олександр 
Мацюк, ФПД -  Галина Ціх, заві
дувач кафедри Тетяна Вітенько, 
викладачі Ольга Владимир, Надія 
Голда, Ольга Павликівська, Марія 
Паньків та 7 студентів з ФБВ, ФІС, 
ФХВ, МТФ, ФПД. З польської сто
рони участь у зустрічі взяли Вєс- 
лав Сікора -  керівник відділу з пи
тань Східного партнерства, Єва 
Бояр -  декан факультету менедж
менту, Йоланта Слоніц -  заступ
ник декана по роботі зі студентами 
факультету менеджменту, Павел 
Комада -  заступник директора 
Інституту інформатики.

Метою візиту було знайомство з 
польським закладом, узгодження 
програм подвійних дипломів та 
студентської мобільності в рамках 
Болонської системи. Спільна під
готовча робота багатьох кафедр і 
факультетів обох університетів 
завершилася створенням пакетів 
базових документів щодо започат- 
кування магістерських програм 
подвійних дипломів.

Двоє магістрів з факультету уп
равління та бізнесу у виробництві 
Василина Була та Анастасія Кре- 
котень розпочали навчання за про
грамою подвійних дипломів і у лип
ні 2014 року стануть першими ма
гістрами, що отримають дипломи 
ТНТУ і Люблінської політехніки.

Під час візиту ректора Петра Яс- 
нія, проректора з науково-педаго- 
гічної роботи Степана Дячука, зас
тупника завідувача кафедри буді
вельної механіки Олександра Ко- 
нончука та начальника відділу між
народних зв'язків Валерія Лазарю- 
ка було підписано угоду про спів
робітництво щодо реалізації прог
рам академічної мобільності, до
даткову угоду про визнання екві
валентними освітніх документів, а 
також узгоджено графіки навчаль
ного процесу. Це дозволить магіст
рам нашого університету за спеці
альностями «Інформаційні управ
ляючі системи і технології», «Про
мислове і цивільне будівництво», 
«Обладнання переробних і харчо
вих виробництв», «Технологія ма
шинобудування», «Менеджмент 
організацій і адміністрування», 
«Менеджмент інноваційної діяль

ності», «Маркетинг», «Фінанси і 
кредит» уже з початку нового року 
продовжити навчання у Люблінсь
кій політехніці за спорідненими 
спеціальностями.

З лютого 2014 року заплановано 
продовження навчання за програ
мами подвійних дипломів у Люб
лінській політехніці ще 9 студентів.

З 23 по 29 вересня делегація 
університету перебувала у Вели
кобританії з робочим візитом. Рек
тор Петро Ясній та начальник від
ділу міжнародних зв'язків Валерій 
Лазарюк відвідали Бакінгемшир- 
ський новий університет (Buckin
ghamshire New University) та Глін- 
дорський університет (Glyndwor 
University). У Бакінгемширському 
новому університеті делегація 
взяла участь у семінарі європей
ського проекту SUCSID «Створе
ння мережі міжуніверситетських 
Стартап центрів для підтримки та 
просування студентських інно
ваційних проектів». Під час лекцій 
та тренінгів присутні учасники се
мінару з Білорусі, Молдови, Украї
ни та Франції ознайомилися зі 
структурою, організацією та д і
яльністю університетських цен
трів розвитку молодіжного підпри
ємництва у Великобританії. Предс
тавники університетів-партнерів 
проекту відвідали та ознайомили
ся з бізнес-центром Basepoint Bu
siness Centres, університетською 
спін-оф ф  компанією  CRDM зі 
швидкісного прототайпингу та 3D 
друку у Хай Вікемі, соціальним 
підприємництвом у Clare Charity 
Centre у Саудертоні та інновацій-
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ним середовищем Хертфордсь- 
кого коледжу Оксфордського уні
верситету.

З січня 2013 року університет є 
співвиконавцем Темпус-проекту 
БиСБЮ, головна мета якого-роз
виток молодіжної інноваційної та 
підприємницької діяльності через 
навчання студентів інженерних 
спеціальностей основам підпри
ємництва, ведення бізнесу, ство
рення та просування інноваційних 
проектів, що сприятиме вищій кон
курентоспроможності випускників 
університетів. Результатом роботи 
в рамках цього проекту є відкриття 
у нашому університеті за фінансо
вої підтримки Європейського Сою
зу регіонального Стартап центру.

Під час зустрічі ректора Петра 
Ясній з проректором Бакінгем- 
ширського нового університету 
Дереком Годфреєм досягнуто до
мовленості про створення міжу- 
ніверситетської програми под
війних дипломів, у першу чергу, 
для студентів інженерних спе
ціальностей, та підготовлено спіль
ний Меморандум про співробіт
ництво.

З жовтня ректор Петро Ясній 
зустрівся з магістрами факультету 
контрольно-вимірювальних і ра- 
діокомп'ютерних систем Воло
димиром Кругльовим та Олегом 
Щербаєм, які виграли конкурс на 
здобуття державних стипендій 
Міністерства освіти і науки Ро
сійської Федерації на навчання у 
Санкт-Петербурзькому держав
ному електротехнічному універ
ситеті «ЛЕТІ» імені В.І. Ульянова

(СПбДЕТУ) за спільною магістер
ською програмою подвійних дип
ломів і відповідно до Програми пе
дагогічного експерименту з акаде
мічної мобільності студентів ТНТУ 
та СПбДЕТУ. Під час спілкування 
ректор побажав студентам успіхів 
у навчальній та науковій д іяль
ності за кордоном та висловив на
дію, що вихованці нашого універ
ситету зарекомендують себе як 
одні з кращих у своїй галузі.

29 жовтня делегація універси
тету відвідала Університет прик
ладних наук Шмалькальдена та 
підписала угоду про співпрацю. 
Українські та німецькі студенти, які 
навчаються за напрямом «Ком
п'ютерні науки», матимуть змогу 
отримати дипломи обох універ
ситетів. Програма розрахована на 
спільну підготовку бакалаврів за 
напрямом 6.050101 Комп'ютерні 
науки.

Ректор Петро Ясній, перший про
ректор Микола Митник та декан 
факультету комп'ютерно-інфор- 
маційних систем і програмної інже

нерії Олександр Мацюк зустрілися 
з ректором Університету приклад
них наук Шмалькальдена Ельма- 
ром Хейнеманом. Під час зустрічі 
сторони обговорили умови навча
ння студентів, ознайомилися з нау
ковими розробками, матеріаль- 
нотехнічною базою закордонного 
вишу.

В нашому університеті за прог
рамою подвійних дипломів ТНТУ і 
Університету прикладних наук 
Шмалькальден (Німеччина) нав
чаються 20 студентів першого кур
су та 7 студентів другого курсу.

Успішно продовжується спів
праця університету з провідними 
західними компаніями щодо про
ходження студентами практики. У 
2013 році 35 студентів технічних 
спеціальностей практикувалися 
на підприємствах польської фірми 
„Устронянка”.

З метою поглибленого вивчення 
студентами німецької мови та їх 
стажування на аграрних підпри
ємствах Німеччини відповідно до 
договорів з асоціацією з співробіт-

Закордонні відрядження науковців, викладачів та студентів
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ництва в галузі екології, сільського 
господарства та розвитку села у 
Східній Європі "Аполло" та об'єд
нанням "Німецький селянський 
союз" у 2013 році 13 студентів уні
верситету проходили сільськогос
подарську практику в аграрних ком
паніях Німеччини, та 2 студенти -  
в аграрних компаніях Швейцарії.

Адміністрація університету й на
далі значну увагу приділяє вихов
ній та просвітницькій роботі з іно
земними студентами. Відбувають
ся щосеместрові збори студентів 
факультету по роботі з іноземними 
студентами, на яких традиційно 
обговорюються питання організа
ції навчального процесу, правила 
внутрішнього розпорядку, поселе
ння та проживання в гуртожитку.

Іноземні студенти беруть ак
тивну участь у культурному й гро
мадському житті не лише універ
ситету, міста, України, але й Євро
пи. Нігерійська асоціація студентів 
ТНТУ, президентом якої є студент 
групи ІСН-32 Дібі Тамуномієбака, 
втретє провела молодіжний Афри
канський саміт для усіх, хто ціка
виться проблемами Африки та роз
витком свого лідерського потен
ціалу.

22 квітня студенти, які стали пе
реможцями І туру Всеукраїнської 
олімпіади з української мови як 
іноземної, взяли участь у II турі, що 
проходив у Донецьку. Третьокурс- 
никУтомакілі Овіемуно (гр. ІСН- 
32) та слухачка підготовчого відді
лення Одум Араба Осо достойно 
представили наш університет. Овіе
муно отримав грамоти за найкра

ще виконання завдання з аудіюва- 
ння, за найкращий виклад конкурс
ної теми та переміг у фотоконкур- 
сі «Україна очима іноземців».

На адресу університету надійш
ла подяка від Посольства Респуб
ліки Таджикистан в Україні й Надз
вичайного та Повноважного Посла 
Республіки Таджикистан в Україні 
Шухрата Султонова за допомогу у 
підготовці спеціалістів для Респуб
ліки Таджикистан. У листі відзна
чено високий рівень підготовки ст
удентів, який вони продемонстру
вали підчас 11-ого Форуму студен
тів Таджикистану, які навчаються 
за кордоном, що відбувся 26-28 
квітня в Одесі.

2 липня на факультеті по роботі 
з іноземними студентами відбу
лось урочисте вручення дипломів 
бакалавра 28 випускникам з Ка
меруну, Гани, Нігерії, Габону, Рес
публіки Конго, Демократичної Рес
публіки Конго, Тунісу, Малі, Ма
рокко, Таджикистану. Студенти- 
іноземці здобули освіту за нап
рямами підготовки: «М енедж
мент», «Радіоелектронні апара
ти», «Електротехніка та електро- 
технології», «Харчові технології та 
інженерія», «Комп'ютерні науки». 
Урочисте дійство розпочалось 
виконанням Державного Гімну 
України. Зі словами вітань до ви
пускників звернулись ректор Пет
ро Ясній, проректор з науково-пе- 
дагогічної роботи Степан Дячук, 
декан факультету Богдан Кова- 
люк. Зі словами вдячності випуск
ники звернулися до керівників 
університету, його структурних

підрозділів. З особливою теплотою 
згадали працівників деканату та 
викладачів, які навчали їх. Бага
тьом з них студенти-іноземці вру
чили особливі відзнаки. Свою піс
ню присутнім подарував Удех Тер- 
рі(гр. ІСН-42).

14 жовтня студенти другого кур
су (гр. ІСН-22) ДубеЧарльз, Коро- 
ма Ломпрі та Овусі Рексфорд заві
тали до Технічного коледжу ТНТУ 
імені Івана Пулюя, щоб зустрітися 
зі слухачами курсів із поглиблено
го вивчення англійської мови. Гос
ті підготували англійською мовою 
цікаві та пізнавальні мультиме
дійні презентації своїх країн: Дубе 
Чарльз представив Зімбабве, Ову
сі Рексфорд-Гану, Корома Ломпрі
-  Сьєрра-Леоне. Свою змістовну 
розповідь студенти-іноземці ілюс
трували світлинами, які передава
ли колорит далеких країн та сприя
ли кращому розумінню англійської 
мови. Українські студенти довіда
лися про географічні, кліматичні, 
економічні та політичні особливос
ті цих африканських держав. Ор
ганізували захід доцент кафедри 
української та іноземних мов На
талія Гавдида та викладач вищої 
категорії циклової комісії інозем
них мов Технічного коледжу ТНТУ 
Ірина Тверда.

26-27 жовтня відбулася все
українська зустріч іноземних сту
дентів християнського об'єднання 
«Fellowship of Christian Students». 
У зустрічі взяли участь іноземні 
студенти з Тернополя, Києва, Хар
кова, Львова, Луганська. Впро
довж двох днів учасники пока
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зували ігри-драми, презентації, 
виконували пісні на релігійну те
матику.

Спеціальними гостями події бу
ли засновник і президент об'єдна
ння Mount Zion Drama ministry, a 
також виконавчий продюсер і ди
ректор Mount Zion Film Productionin 
Nigeria Майк Бамілоє з дружиною 
Глорією та сином, які прибули з Ні
герії, щоб долучитись до дійства.

ЗО жовтня відбулася зустріч 
студентів факультету по роботі з 
іноземними студентами із предс
тавниками Державної міграційної 
служби та адміністрацією універ
ситету. Проректор з наукової ро
боти Роман Рогатинський звернув 
увагу на реалізацію в університеті 
державної політики, спрямованої 
на розширення ринку надання ос
вітніх послуг для іноземних грома
дян та підготовки з їх числа спеціа
лістів різних освітньо-кваліфіка- 
ційних рівнів для зарубіжних країн 
на контрактних засадах.

До Міжнародного дня студента
15 листопада в університеті від
булася посвята іноземних студен
тів у першокурсники. Студентів 
привітали ректор Петро Ясній, про
ректор з науково-педагогічної ро
боти Степан Дячук, декан факуль
тету по роботі з іноземними студен
тами Богдан Ковалюк, заступник 
декана Ірина Крамар. Першокурс
никам вручили залікові книжки. 
Для присутніх студенти-іноземці 
підготували мистецьку програму.

Цьогоріч першокурсниками уні
верситету стали 38 студентів із 
Гани, Камеруну, Нігерії, Республіки 
Конго, Демократичної Республіки

Конго, Зімбабве, Єгипту, Сирії, Сер
бії, Німеччини, Марокко, Сьєрра- 
Леоне. Студенти-іноземці навча
тимуться за такими напрямами: 
«Менеджмент», «Радіоелектронні 
апарати», «Електротехніка та 
електротехнології», «Харчові тех
нології та інженерія», «Автома
тизовані і комп'ютерно-інтегровані 
технології», «Комп'ютерні науки», 
«Інженерна механіка», «Будівниц
тво», «Облік і аудит».

14 грудня відбувся Форум іно
земних студентів за участі студен
тів нашого університету та інших 
вищих навчальних закладів міста. 
Відкривав засідання президент 
студентського об'єднання, студент 
четвертого курсу ТНТУ Тучукву 
Удех. Під час засідання були зас
лухані доповіді:

■ Мариненко Наталія «Забез
печення сталого розвитку сус
пільства (досвід Швеції)».

■ Еммануель Ікемефуна Ннамані 
«Профілактика ВІ Л-і нфекції та 
групи ризику».

■ Крамар Ірина «Секрети успіху 
(на прикладі життєвої історії Вор- 
рена Едварда Бафета)».

■ Кухарська Вікторія «Україна і 
Африка -  що нас об'єднує».

Усім студентам форуму було вру
чено сертифікати учасників, а до
повідачі отримали подяки за актив
ну участь у проведенні заходу.

17 грудня в гуртожитку №1 від
бувся конкурс на кращу кімнату 
серед студентів-іноземців. Най
кращою виявилася кімната, в якій 
проживає Окафор Джуд (гр. ІБМ- 
32). Він отримав можливість про
тягом 6 місяців користуватися 
Інтернетом безкоштовно. Друге 
місце посіла Осамбо Маріте (гр. 
ІБФу-31) і отримала в подарунок 
електрочайник.
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