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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
2011 року університет приєднав

ся до мережі Балтійської університет
ської програми ВІІР та Міжнародної 
асоціації наукових та технічних біб
ліотек університетів (ІАТШ).

У рамках подальшого розширення 
співпраці між Україною і Таджикиста
ном 1 вересня минулого року на базі 
Технологічного університету Таджи
кистану у м. Душанбе було відкрито 
локальний центр дистанційного на
вчання ТНТУ. Це —  перший, створе
ний в Таджикистані, центр дистанцій
ної освіти з українськими вищими на
вчальними закладами, який прово
дитиме навчання за бакалаврськими 
програмами за напрямами підготов
ки фахівців з менеджменту, автома
тизації та комп'ютерно-інтегрованих 
технологій. Відбувся телеміст Душан
бе — Тернопіль, у якому взяли участь: 
президент Республіки Таджикистан 
Емомалі Рахмон, міністр освіти Та
джикистану Абдуджаббор Рахманов, 
ректор Технологічного університету 
Таджикистану Нуралі Шоєв, перший 
проректор нашого університету Ми
кола Митник і проректор з науково- 
педагогічної роботи Степан Дячук, 
які перебували з робочою поїздкою в 
Таджикистані. У Тернополі в телемос- 
ті взяли участь: ректор університету 
проф. Петро Ясній, декан факультету 
по роботі з іноземними студентами 
Богдан Ковалюк, декан факультету 
управління та бізнесу у виробництві 
Павло Дудкін, начальник відділу між
народних зв'язків Валерій Лазарюк та 
студенти, в тому числі й з Таджикис
тану.

Під час телемосту для студентів 
новоствореного центру дистанцій
ного навчання у Таджикистані завіду
вач кафедри фізики ТНТУ ім. І. Пулюя

Юрій Скоренький прочитав першу 
лекцію «Фізика у XXI столітті».

У лютому на базі Центру міжна
родної освіти створено факультет 
по роботі з іноземними студентами 
(ФРІ). Виконуючим обов'язки дека
на факультету призначено Ковалю- 
ка Б.П., його заступниками стали Ша- 
найда В.В. та Боднарчук І.О.

За активну участь у громадсько
му житті університету студентам ФРІ 
було оголошено подяку ректора —  
Нянджі Мампуту та Кассамбара Коні- 
бі —  за участь у Нобелівських читан
нях; Росанво Бабатунде та Суле Абі- 
одуну —  за організацію святкування 
дня незалежності Нігерії; Манфоу Га
рольду і Бабінгу Марті —  за організа
цію футбольного турніру, присвяче
ного дню незалежності Камеруну.

29 червня відбувся перший ви
пуск факультету по роботі з інозем
ними студентами. Навчання в уні
верситеті успішно завершили перші 
п'ять бакалаврів-іноземців —  ніге

рійці Ашіру Аделеку Казеем, Омото- 
шу Адедоїн Доркас, Росанво Бабатун
де Адевале, Шодіпо Адейінка Адего- 
ріола та студент з Індії Сінг Паван Вір, 
які навчались за напрямом «Менедж
мент».

У 2011 році підписано ряд угод про 
співпрацю із закордонними науково- 
дослідними і навчальними закладами 
з питань науково-освітньої співпра
ці, обміну студентами, викладачами, 
участі в спільних проектах із Німець
ким Селянським Союзом, м. Бонн, Ні
меччина; факультетом комп'ютерних 
наук Університету прикладних наук 
м. Шмалькалден, Німеччина (навчан
ня за програмою отримання подвій
них дипломів); Санкт-Петербурзьким 
державним електротехнічним уні
верситетом «ЛЕТІ» (навчання за про
грамою отримання подвійних ди
пломів); Батумським державним 
університетом імені ІІІота Руставе- 
лі; Військово-технічною академією 
ім. Я. Домбровського, м. Варшава,

Закордонні відрядження науковців, викладачів та студентів
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Польща; Асоціацією зі співробітни
цтва в галузі екології, сільського гос
подарства та розвитку села у Східній 
Європі «АПОАПО», м. Берлін, Німеч
чина; Університетом Упсала, м. Упса- 
ла, Швеція; Технічно-гуманістичною 
академією, м. Бельсько-Бяла, Поль
ща; Державною вищою технічною 
школою, м. Новий Сонч, Польща.

У провідних закордонних вищих 
навчальних закладах, наукових уста
новах та компаніях проводили до
слідження та стажувалися аспірант 
кафедри будівельної механіки Бре- 
вус В.М. (Французький інститут сучас
ної механіки), аспіранти електроме
ханічного факультету Паламар А.М. 
та Липницький В.В. (Таллінський тех
нологічний університет), к.т.н., доц. 
Сташків М.Я. (Асоціація співробітни
цтва в галузі екології, сільського гос
подарства та розвитку села Східної 
Європи «АПОЛЛО»), а також шестеро 
переможців конкурсу МОНмолодь- 
спорту України.

У рамках виконання міжнародного 
україно-словенського проекту «Влас
тивості зони термічного впливу звар
них з'єднань сучасних сталей, стійких 
до повзучості» делегація вкраїнських 
учених у складі доцента кафедри тех
нології й обладнання зварювального 
виробництва Окіпного І.Б. та асистен
та кафедри будівельної механіки Со- 
рочака А.П. перебувала з науковим 
візитом у Маріборському університе
ті (м. Марібор, Словенія).

У роботі європейського кон
гресу з матеріалознавства Еиготаї 
-2011 (м. Монтпельє, Франція) брали 
участь доценти кафедри будівельної 
механіки Бодрова Л.Г.та Крамар Г.М. і 
провідний інженер Сушинський В.І.

Делегація університету в складі 
ректора Яснія П.В. та першого про
ректора Митника М.М. 14-15 верес
ня перебувала з офіційним візитом 
у Санкт-Петербурзькому державно
му електротехнічному університеті 
«ЮТИ» (Російська Федерація). В ході

зустрічі сторонами досягнуто домов
леності про розробку спільних магіс
терських програм подвійного дипло
му між університетами за спеціаль
ностями 8.05010201 —  Комп'ютерні 
системи та мережі, 8.05020201 —  Ав
томатизоване управління технологіч
ними процесами, 8.05100302 —  При
лади і системи точної механіки.

1 б вересня у Москві в Російському 
державному гуманітарному універ
ситеті відбулася зустріч працівників 
вищої освіти й університетської нау
ки Російської Федерації та України, у 
якій взяв участь ректор університету 
П.В. Ясній.

Науково-професійна і лінгвістич
на підготовка студентів для їх участі 
в європейських освітніх програмах 
здійснюється в Центрі іноземних мов 
та у Центрі франко-української на
укової кооперації та підготовки пер
соналу, що дозволило понад 120 сту
дентам університету взяти участь у 
міжнародних молодіжних програмах
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обміну, стажуваннях та практиках на 
підприємствах Великобританії, США, 
Франції, Німеччини, Польщі. В черв
ні відбулось вручення сертифікатів 
зі знання французької технічної мови 
групі 30 випускників Центру франко- 
української наукової кооперації і під
готовки персоналу.

В університеті ефективно працює 
об'єднана французько-українська на
укова команда: професор Жак Фрес- 
сард, дійсний член Французької ака
демії наук, Вища школа фізики та Хімії 
Парижа ЕБРСІ, Університет П. і М. Кюрі 
та завідувач кафедрою програмної 
інженерії к.т.н., доц. М.Р. Петрик, кава
лер ордена Академічних Пальм.

Влітку, впродовж трьох тиж
нів, група студентів 3-го курсу на
пряму 6.050103 —  Програмна ін
женерія факультету комп'ютерно- 
інформаційних систем і програмної 
інженерії у складі Володимира Ка- 
ширця, Богдана Коваля, Ігоря Снігу
ра, Марії Петрик та Василя Бакальця

проходили технологічну практику у 
французько-українській софтверній 
компанії «Open-Ukraine», яка є од
ним із європейських лідерів у галузі 
створення прикладного програмно
го забезпечення у сфері цифрового 
зв'язку, управління складними тех
нічними системами, розподіленими 
базами даних та ін.

Ст. гр. СН-61 Віктор Кукурудзяк, 
Олена Керенцева та Назарій Пйонт- 
ко пройшли конкурсний відбір на 
навчання за французькою освітньою 
магістерською програмою «Master-2 
d'lnformatique» в одному з найпре- 
стижніших університетів Європи —  •
Центральній школі електроніки Па
рижу (Ecole Centrale d'Electronique 
de Paris —  /ЕСЕ/) в рамках підписаної 
угоди щодо навчання та студентсько
го обміну в галузі програмної інже
нерії та інформатики між ЕСЕ і ТНТУ 
ім. І. Пулюя.

Центр Франко-української науко
вої кооперації і підготовки персона-

лу та кафедра програмної інженерії в 
липні 2011 року провели:

презентацію нових французьких 
освітніх програм у рамках науко
вої співпраці з Вищими інженер
ними школами, університетами 
та підприємствами Франції: Ме
режа Reseau des Grandes Ecoles 
«n+і», Вища Школа Електроніки 
Парижа (ЕСЕ), Вища школа фізи
ки та хімії Парижа, Університет 
П'єра і Марії Кюрі Paris 6, компа
нії з розроблення програмного 
забезпечення «Smile», «Театіод», 
«Ореп» та ін.;
до 100-річчя від вручен
ня Нобелівської премії Марії 
Склодовській-Кюрі ексклюзив
ний показ кінофільму фран
цузькою мовою (з українськи
ми субтитрами) «Академічні 
Пальми пана Шутца» (Palmes 
Academiques de М. Shuts) за підт
римки Посольства Франції в 
Україні.

У 2011 році 35 студентів різних 
технічних спеціальностей проходи
ли практику на підприємствах поль
ської фірми «Устронянка», яка є одні
єю з провідних у Польщі на ринку ви
робництва мінеральних вод і напоїв.

Адміністрація університету приді
ляє значну увагу виховній та просвіт
ницькій роботі з іноземними студен
тами. У традиційних щорічних зустрі
чах брали участь представники мігра
ційної служби ВГІ та РФО ТМВ УМВСУ 
в Тернопільській області, відділу у 
справах національностей та релігій 
головного управління з питань вну
трішньої політики, національностей, 
релігій, преси та інформації ТОДА. 
Обговорювали зміни у законодавстві 
України щодо правил перебування та 
реєстрації іноземних громадян на те- 
риторіїУкраїни, питання протидії ксе
нофобії, расової та етнічної дискримі-

Кількість слухачів центру іноземних мов
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нації в українському суспільстві, зо
крема в Тернопільській області.

За час навчання в університеті 
іноземні студенти на високому рівні 
вивчають українську мову. 20 травня 
вперше проведено олімпіаду з укра
їнської мови для іноземних студентів. 
Переможцями змагань стали: серед 
слухачів підготовчого відділення —  
Нгелека Діедонне, друге місце —  А6- 
нульгід Радіа та Мбакі Лема Гіжермен; 
серед студентів 1-І 11 курсів —  Курба- 
нов Бехруз, друге місце посів Алеру- 
бо Траст, третє —  Кувейя Овен.

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

25-26 березня відбулася презен
тація та міні-сесія Європейського мо
лодіжного парламенту в Україні. За
вдяки іноземним студентам нашого 
університету —  Ученні Егбету та Ноа 
Еджньо, які є членами Європейсько
го молодіжного парламенту, Терно
піль та університет були обрані міс
цем проведення міні-сесії ЄМП. На 
підтримку молодіжної ініціативи і єв- 
роінтеграції виступила міська влада

Тернополя, у роботі сесії взяв участь 
заступник міського голови з гумані
тарних питань Леонід Бицюра.

Третій рік поспіль в університе
ті відбувався літній моло
діжний міжнародний англо
мовний форум «CACTUS'I1». 
Співорганізаторами та парт
нерами стали Всеукраїнська 
молодіжна громадська орга
нізація «Фундація регіональ
них ініціатив», Європейський 
молодіжний парламент, Кор
пус миру в Україні та наш уні
верситет. Протягом восьми 
днів відбувались різноманіт
ні майстерні, які проводили 
досвідчені громадські ліде
ри, а також інші цікаві захо
ди —  день пікніка, латино
американська вечірка, вечір 
ігор, жива бібліотека.

Важливим фактором 
адаптації іноземних студен
тів є їх участь у культурному 
та спортивному житті уні
верситету й України.

Студенти з Республіки Таджикис
тан Курбанов Бехрус (ІБМ-21) та Хор-

кашова Каміла (ІБМ-31) відвідали міс
то Львів, де взяли участь у II міжна
родному фестивалі «Лемківська пи
санка». Бехруз та Каміла долучилися

Практика та стажування студентів за кордоном
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до прадавнього мистецтва українців 
з ініціативи викладача кафедри іно
земних мов к.філол.н. Гавдиди Н.І., яка 
запропонувала іноземним студен
там проявити свої художні здібності 
у творчому процесі писанкарства. Зі 
Львова студенти привезли незабутні 
враження та почесні нагороди.

У смт. Оброшине Львівської об
ласті відбулися змагання з футбо
лу між командами Польщі, Нігерії та 
України. Збірна Нігерії, у якій грали 
наші студенти, —  Олошале Содік та 
Бамгбосе Аджібола, посіла друге міс
це у командному заліку.

На міських змагання з футболу, 
присвячених дню незалежності Ніге
рії; збірна команда нашого універси
тету виборола перше місце.


