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У 2012 році університет працю

вав за договорами із 43 закордон
ними університетами та підтримув 
ділові контакти в рамках міжнарод
них проектів ще з 29 університета
ми, зокрема із Північним універси
тетом Іллінойсу (США), Каліфорній
ським університетом (м. Ірвін, США), 
Кембриджським університетом (Ве
ликобританія), Інститутом сучасної 
механіки (Франція), Університетом 
П'єра та Марії Кюрі (Франція), Яге- 
лонським університетом (Польща), 
Військово-технічною академією імені 
Я. Домбровського (Польща), Універ
ситетом Шмалькальден (Німеччина), 
Маріборським університетом (Сло
венія), Таллінським технологічним

університетом (Естонія), Оренбурзь
ким державним університетом (Ро
сія), Технологічним університетом 
Таджикистану (Таджикистан), Санкт- 
Петербурзьким державним електро
технічним університетом «ЛЗТИ» (Ро
сія), Техніко-гуманістичною академі
єю м. Бельсько-Бяла (Польща).

Одним із напрямів міжнародного 
співробітництва у галузі освіти є про
грама подвійних дипломів. Укладе
но угоду і розпочато узгодження на
вчальних планів з членами Асоціації 
вищих інженерних шкіл Франції«/?+/» 
(м. Париж, Франція) за магістерськи
ми програмами: управляючі системи 
та технології; інженерія програмного 
забезпечення; комп'ютерні системи 
та мережі; автоматизоване управлін

ня технологічними процесами; про
мислове і цивільне будівництво.

Під час зустрічі ректора універси
тету П. В. Яснія та к.т.н., доц. М. Р. Пе
трика з директором Мережі фран
цузьких технічних університетів 
«п+і» (м. Париж) професором Жан 
П'єр Тронтіньоном обговорено пи
тання реалізації програми подвійних 
дипломів, основні підходи до узго
дження навчальних планів і термінів 
навчання за програмою подвійних 
інженерних і магістерських дипло
мів, оплата за навчання і джерела фі
нансової підтримки студентів. Під час 
відвідин Міжнародної школи наук та 
технології обробки інформації ГЕІБТІ 
в м. Сержі досягнуто домовленості 
про взаємну зацікавленість в підго
товці магістрів за програмою двох 
дипломів.

Наші студенти мають можливість 
отримати диплом нашого університе
ту і диплом І'ЕІБТІ за спеціальностями: 
8.05010101 Інформаційні управляю
чі системи та технології; 8.05010201 
Комп'ютерні системи та мережі; 
8.05010302 Інженерія програмного 
забезпечення. Визнано за необхідне 
детально проаналізувати та узгоди
ти навчальні плани ТНТУ і І'ЕІБТІ під
готовки магістрів за спеціальностя
ми комп'ютерні науки та програмна 
інженерія. Серед перспективних на
прямків визначено: подальше роз
ширення магістерських програм по
двійних дипломів; спільні докторські 
програми; проведення спільних на
укових досліджень; розробка спіль
них інноваційних проектів.

Значну організаційну роботу про
ведено з впровадженням програ
ми подвійних дипломів. Погоджено 
навчальні плани за програмою по-
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двіиних магістерських дипломів із 
Санкт-Петербурзьким державним 
електротехнічним університетом 
«ЛЗТИ» (Росія) за спеціальностстя- 
ми комп'ютерні науки, біомедичні 
системи та апарати, комп'ютерно- 
інтегровані технології.

Підписано угоди і започаткова
но україно-німецьку програму під
готовки бакалаврів з комп'ютерних 
наук з Університетом прикладних 
наук м. Шмалькальден, Німеччи
на. 31 травня університет відвідав 
проф. Хайнз-Петер Хюллер. Резуль
татом переговорів стало створення 
україно-німецької освітньої програ
ми обміну викладачів та студентів, а 
також подвійного диплому обох уні
верситетів. Планується, що студенти 
нашого університету навчатимуться 
впродовж чотирьох років, як в Укра
їні, так і в Німеччині та отримають 
одночасно українські та німецькі ди
пломи бакалаврів. Програма розпо
чала роботу з 1 вересня 2012 року.

У 2012 році укладено нові уго
ди про співробітництво з Універси
тетом Вісконсін-Мілуокі (м. Мілуокі,

США), Університетом Східного Сарає
во (Боснія і Герцеговина), Федераль
ним державним бюджетним освітнім 
закладом вищої професійної освіти 
«Пензенська державна технологічна 
академія» (Росія), Університетом Ма- 
унт Ст. Вінсент (м. Галіфакс, Канада).

З метою організаціїдистанційного 
навчання громадян зарубіжних країн 
українського походження та укра

їнських громадян, що перебувають 
за кордоном, Тернопільським націо
нальним технічним університетом 
імені Івана Пулюя 23 липня укладено 
Меморандум про взаєморозуміння з 
Українським культурним центром в 
штаті Мішіган (США). Угоду підписано 
ректором ТНТУ, професором Петром 
Яснієм та культурно-освітнім рефе
рентом Українського культурного 
центру паном Василем Перцем. Да
на домовленість дозволяє україно
мовним громадянам, що тривалий 
час проживають за межами України, 
отримати якісну вищу освіту україн
ською мовою за дистанційною фор
мою навчання.

Відповідно до державної бюджет
ної програми «Навчання, стажування, 
підвищення кваліфікації студенті в, ас
пірантів, науково-педагогічних та пе
дагогічних працівників за кордоном» 
та за рішенням Конкурсної комісії 
МОНМС кращі викладачі, нашого уні
верситету направлені на стажуван
ня у провідні закордонні навчальні 
заклади. У листопаді 2012 року роз
почав стажування в Університеті Ві- 
сконсін — Мілуокі (м. Мілуокі, США)

Практика та стажування студентів за кордоном
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зав. каф. технології і обладнання зва
рювального виробництва професор 
Підгурський М. І., а з 15 січня 2013 ро
ку в Французькому інституті новітніх 
технологій в механіці (Франція) про
ходитиме стажування доцент кафе
дри математичних методів в інжене
рії Ясній О. П.

Під час стажування студенти ме- 
ханіко-технологічного факультету та 
факультету переробних і харчових 
виробництв мали змогу ознайоми
тись із сучасним автоматизованим 
виробництвом та набути практично
го досвіду з виробництва пластико- 
воїтари, розливу та пакування безал
когольних напоїв. Крім спеціальних 
знань студенти набули досвід між
народного культурного спілкування 
та побували з екскурсіями у м. Празі 
(Чехія) і польських містах Вроцлаві 
та Кракові. Адміністрація компанії 
«Устронянка» висловила подяку сту
дентам за сумлінне навчання та прак
тику на їх виробництві.

Адміністрація університету зна
чну увагу приділяла виховній та про
світницькій роботі з іноземними сту
дентами. Під час щосеместрових збо
рів студентів факультету по роботі з 
іноземними студентами проректор 
з науково-педагогічної роботи Дя- 
чук С. Ф. та декан факультету Кова- 
люк Б. П. обговорили питання орга
нізації навчального процесу, правил 
внутрішнього розпорядку, поселен
ня та проживання у гуртожитку. Ін
спектор відділу міліції міграційного 
контролю УМВС у Тернопільській 
області майор міліції Королюк А. Б. 
проінформувала студентів-іноземців 
про зміни у чинному законодавстві 
України щодо термінів перебування, 
порядку реєстрації та отримання по
свідок на тимчасове перебування, а 
також відповіла на поставлені запи
тання.

Іноземні студенти беруть активну 
участь у культурному і громадсько
му житті не лише університету, міста, 
України, але й Європи.

1 лютого з нагоди першої річниці 
створення факультету по роботі з іно
земними студентами засновано між
народний інтерклуб. Засновниками 
інтеркпубу стали студенти універси
тету з Малі, Марокко, Судану, Нігерії, 
Кенії, Таджикистану, Гани, Зімбабве, 
Республіки Конго та Демократичної 
Республіки Конго, Камеруну та Замбії. 
Першим президентом клубу обрано 
Даніеля Сеюма.

Друге засідання міжнародного 
студентського клубу «Communication 
Culture and Skills» пройшло під гас
лом «Ви не можете досягти свого 
майбутнього, якщо Ви його для себе 
не визначили». Учасниками заходу 
також були студенти, які навчаються 
у медичному та економічному вишах 
Тернополя. Програма дійства скла
далась із різноманітних презентацій, 
сценок, конкурсів, ігор, вікторин. 
Свято організували студенти нашого 
університету Уде Тучукву та Дибі Та- 
муіебака.

17 березня студенти-іноземці

провели другий молодіжний афри
канський самміт «Volunteering and 
Sustainable Development in Africa».
Його гаслом майбутні лідери обра
ли такі слова: «Я мрію про красу, мир, 
про себе. Я думаю, що все завжди 
здається неможливим, поки воно не 
зроблено».

Молоді люди із більш, ніж 40 аф
риканських країн, які навчаються у 
Тернополі, засвідчили, що, як і в кож
ному суспільстві, молодь є майбутнім 
країни, і саме Африка у XXI столітті 
буде платформою для росту передо
вих інноваційних технологій. Тому у 
всіх виступах висловлювалось зане
покоєння сучасним станом справ в 
освіті, використанням людських та 
природних ресурсів в економіці та 
сільському господарстві, у сфері охо
рони здоров'я, довкілля, у подоланні 
бездіяльності та корупції для того, 
щоб зробити життя людей кращим та 
покращити уявлення про країни Аф
рики закордоном. *

Студенти із країн Африки, які на
вчаються у нашому університеті,
7 квітня організували семінар «Зна
чення неформальної освіти для роз
витку африканських країн». Доповідь
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випускника університету 2011 року 
Росанво Бабатунде, який є також ко
ординатором організації «Глобаль
ний африканський діалог», викликала 
особливий інтерес. Він охарактери
зував особливості освіти, отриманої 
поза межами формальних структур, 
розповів багато цікавих фактів із жит
тя людей країн Африки. Також сту
денти ознайомились із презентацією 
«Наша спільнота», під час якої обго
ворювались питання набут
тя якостей лідера, розуміння 
проблем інших, усвідомлення 
своїх обов'язків та прав для 
того, щоб бути невід'ємною 
частиною суспільства.

З нагоди завершення на
вчального року 25 травня на 
факультеті по роботі з інозем
ними студентами було про
ведено конференцію «Між
народна освітня політика в 
Україні». Студенти з цікавістю 
послухали лекцію «Європей
ська вища освіта» завідувача 
кафедри конструювання вер
статів, інструментів та машин 
Луціва І. В. Опісля відбулося 
нагородження кращих сту
дентів І-ІІІ курсів навчання у 
таких номінаціях:

За активну участь у гро
мадському житті університету: 
Бамгбосе Аджібола (III курс), 
Ехігіатор Ефоса (III курс), Удех 
Тучукву (II курс), Дібі Тамуно- 
міебака (II курс).

За участь у науково-до- 
слідній роботі: Бондонга Ліако 
Партік (II курс), Курбанов Бех- 
руз Кудратуллоєвіч (III курс).
За кращі спортивні досяг
нення: Шамсудінов Фазліддін 
Фатхудінович (III курс).

Проректор з науково-пе
дагогічної роботи Дячук С. Ф.,

декан ФРІ Ковалюк Б. П., заступник 
декана ФРІ з виховної роботи Кухар
ська В. Б. та доцент кафедри держав
ного управління та економіки Мари- 
ненко Н. Ю. були відзначені нагоро
дами за якість організації навчання 
та студентського життя і допомогу в 
адаптації студентів.

7 червня на факультеті по роботі
з іноземними студентами відбулось 
урочисте вручення дипломів. Ди

пломи бакалавра отримали 28 сту
дентів з Камеруну, Гани, Зімбабве, 
Ефіопії, Нігерії, Таджикистану та Росії. 
Студенти-іноземці здобули освіту за 
напрямом підготовки «Комп'ютерні 
науки», «Менеджмент» та «Інженер
на механіка». Дипломи з відзнакою 
отримали: Алерубо Труст, Еджо- 
йоках Фергусон Еріабоме, Інйамах 
Ннанна Ікечукву і Хоршакова Каміла. 
Після вручення дипломів декан ФРІ 

Б. П. Ковалюк нагородив гра
мотами кращих випускників у 
таких номінаціях:

— за успіхи у навчанні: Ін- 
йамах Ннанна, Алерубо Труст, 
Еджойоках Фергусон, Хорша
кова Каміла, Сіах-Армах Ед- 
мунд;

— за активну участь у гро
мадському житті університе
ту: Адджонйо Hoax;

— за участь у науково- 
дослідній роботі: Хоршакова 
Каміла, Алерубо Труст.

Усі студенти також отрима
ли пам'ятні медалі. Зі словами 
вдячності випускники зверну
лись до керівників універси
тету, його структурних підроз
ділів, з особливою теплотою 
згадали працівників деканату 
та викладачів, які навчали їх. 
Багатьом з них були вручені 
особливі відзнаки. Дійство су
проводжувалось переглядом 
презентацій з побажаннями- 
висловами видатних людей 
та фотографіями випускників 
упродовж всіх років навчан
ня в університеті. Свою пісню 
присутнім подарував Алерубо 
Труст, а завершальним акор
дом церемонії вручення ди
пломів стало виконання пісні 
Майкпа Джексона та Лаєна Рі
чі «We Are the World».
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