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НАШІ СТАЖУЮТЬСЯ У КРАЩИХ УНІВЕРСИТЕТАХ СВІТУ
Відповідно до державної бюджетної програми «На

вчання, стажування; підвищення кваліфікації студентів, 
аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних праців
ників за кордоном» та за рішенням конкурсної комісії кра
щі викладачі, аспіранти, студенти нашого університету 
направлені на навчання і стажування у провідні закордон
ні навчальні заклади.

ЗАГОРОДНА Наталія Володи- 
I мирівна —  к.т.н., доцент кафедри 
І комп'ютерних наук.

Автор понад 40 наукових праць. 
[Стажування проходить на факультеті 
математичних наук в Університеті Пів
нічного Іллінойсу (США). Мета стажу- 

I вання —  підвищення теоретичного 
рівня в галузі прикладної математики та комп'ютерного 
моделювання для розроблення сучасних методик про
гнозу електроспоживання на основі математичного мо
делювання електронавантаження підприємств.

ЛУЦИК Надія Степанівна —  аспі
рант першого року навчання за спеці
альністю 01.05.02 -  Математичне мо
делювання та обчислювальні методи. 
Автор 3 наукових праць. Стажування 
проходить в Інституті сучасної механі- 
ки (ІРМА) Університету Блеза Паскаля, 

ш Вт  Клермон-Ферран, Франція. Мета ста
жування —  дослідження біомеханічних параметрів сер
ця, підвищення рівня теоретичноїта практичної підготов
ки в галузі біомеханіки, математичного та комп'ютерного 
моделювання шляхом проведення оригінальних автор
ських досліджень із використанням сучасного обладнан
ня й технологій.

МУЛЬ Олена Владленівна —  к.ф.- 
м.н., доцент кафедри комп'ютерно- 
інтегрованих технологій. Автор понад
50 наукових праць. У 2004-2007 рр. 
стажувалася на факультеті математи
ки університету м. Авейро (Португа
лія). Неодноразово вигравала гранти 
на участь у міжнародних школах і кон

ференціях. Стажування проходить у групі прикладного й 
обчислювального аналізу факультету прикладної мате
матики та теоретичної фізики Центру математичних наук 
Кембриджського університету (Великобританія) Мета

стажування —  підвищення теоретичного та практично
го рівня, проведення авторських наукових досліджень із 
використанням найсучаснішої методології розв'язування 
актуальних задач обчислювальної математики.

ПЕТРИК Михайло Романович —  
к.т.н., с.н.с., доцент, завідувач кафедри 
програмної інженерії, кавалер ордена 
Академічних Пальм (Франція). Автор 
понад 100 наукових праць, у тому чис
лі трьох монографій і 15 статей у між
народних журналах з високим імпакт- 
фактором. Стажування проходить в 

Університеті П'єра і Марії Кюрі (Вища Школа індустріаль
них фізики і хімії), м. Париж, Франція. Мета стажування —  
проведення комплексу досліджень з багатопараметрич- 
ної ідентифікації систем компетитивної дифузії в нанопо- 
ристих неоднорідних каталітичних середовищах.

ЯСНІЙ Володимир Петрович —  
аспірант першого року навчання за 
спеціальністю 01.02.04 -  Механіка де- 
формівного твердого тіла. В 2011 році 
з відзнакою закінчив магістратуру за 
спеціальністю «Автоматизоване управ
ління технологічними процесами». Ав
тор 8 наукових праць. Стажування про

ходить в Інституті сучасної механіки (ІЯМА), Університету 
Блеза Паскаля, Клермон-Ферран, Франція. Мета стажу
вання —  оволодіти новими сучасними методами дослі
дження напружено-деформованого стану з допомогою 
чисельних методів, зокрема пакета прикладних програм 
АпБуБ, АЬадіїБ, засвоїти сучасні методи дослідження трі- 
щиностійкості й довговічності матеріалів елементів кон
струкцій.

ЯСЬКІВ Анна Володимирівна —
навчається в магістратурі за спеціаль
ністю «Біотехнічні та медичні апарати і 
системи».

За студентськими програмами 
обміну двічі побувала у США (2010,
2011 рр.). Стажується на факультеті 
електротехніки та комп'ютерних наук 

Каліфорнійського університету, м. Іврвін, США. Мета ста
жування —  поглиблення знань у галузі силової електро
ніки, підготовка до захисту магістерської роботи.


