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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Тернопільський національний 
технічний університет імені Івана Пу- 
люя — член Європейської асоціації 
університетів (1999), член співдруж
ності Європейських університетів 
Magna Charta Universitatum (2005), за
кордонний член Мережі вищих інже
нерних шкіл Франції «Grandes Ecoles» 
Reseau"n+i» (2006).

У 2010 році діяло 24 угоди про 
співпрацю з університетами 11 кра
їн та було укладено п'ять нових угод 
про співпрацю з відомими зарубіжни
ми навчальними закладами, а саме: 
Воронезьким технічним університе
том (Російська Федерація), Клайпед
ським університетом (Литва), Ризь
ким технічним університетом (Лат
вія), Університетом Вісконсин, м. Мі- 
луокі (США), Центральною школою 
електроніки, м. Париж (Франція).

29 квітня 2010 року на базі універ
ситету за підтримки Інституту транс
формації суспільства та Посольства 
Словацької Республіки в Україні від
крито Тернопільський науково-ін
формаційний центр європейської та 
євроатлантичної інтеграції. У люто
му було проведено інформаційно- 
просвітницький семінар на тему 
«Євроатлантична інтеграція України
— регіональний аспект співробіт
ництва», а у листопаді — дебати сту
дентської молоді ВНЗ Тернополя.

Понад 10 років проводить євро- 
інтеграційну роботу Центр франко-

української наукової кооперації і під
готовки персоналу (директор к.т.н., 
доцент Петрик М. Р.), що дозволяє за
лучати на навчання до університету 
обдаровану молодь для підготовки 
інженерів європейського рівня в га
лузі комп'ютерної інженерії, інформа
ційних технологій та систем керуван
ня, виконувати інженерні та науково- 
технічні проекти в Тернополі. Універ
ситет — однин із засновників Україн
ської асоціації випускників французь
ких освітніх програм АІЮЕБР (2005), 
членами якої є понад 80 студентів і 
викладачів нашого вишу.

У провідних європейських вищих 
навчальних закладах наукові дослі
дження проводили начальник Цен
тру міжнародної освіти, доцент, к.ф.- 
м.н. Муль О. В. (Інститут Ісаака Ньюто
на у Великобританії й Варшавський

інститут математики (Польща) та до
цент кафедри математичних методів 
в інженерії Ясній О. П. (Університет 
Блеза Паскаля у Франції).

Підтримка й розвиток відносин з 
університетами-партнерами Фран
ції, Естонії, Індії, Таджикистану, Поль
щі дозволили створити ефективні 
міжуніверситетські програми обміну 
та стажування викладачів, науков
ців, аспірантів і студентів. Аспіран
ти електромеханічного факультету 
Паламар А. М. та Липницький В. В. 
продовжують стажування у Таллінн
ському технологічному університеті. 
Асистент кафедри програмної інже
нерії Михалик Д. М. стажувався в ла
бораторії квантової фізики в Універ
ситеті П'єра та Марії К'юрі.

З вересня 2010 року продовжи
ли навчання в нашому університеті
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семеро студентів спільного україно- 
таджицького факультету управління 
персоналом і прогресивних техноло
гій.

11 березня 2010 року ректор уні
верситету П. В. Ясній брав участь у 
весняній конференції Європейської 
асоціації університетів «Тенденції Єв
ропейського освітнього простору» у 
Відні.

Науковці нашого вузу брали 
участь у світових та європейських 
конференціях. Доценти Л. Г. Бодро
ва, Г. М. Крамар, аспіранти І. В. Ко
валь, В. І. Сушинський — у Світово
му конгресі з порошкової металургії 
у Флоренції (Італія); проф. П. В. Ясній
— у 18-й Європейській конференції з 
механіки руйнування у Дрездені (Ні
меччина), аспірант С. О. Костишин
— у Міжнародній конференції Berlin 
8 Open Access Conference у Пекіні 
(Китай), доц. О. В. Муль. — у Міжна
родній науковій конференції «Осінь 
конформних структур та 
динаміки» у м. Варшава 
(Польща).

Важливою складовою 
міжнародної діяльності 
університету є підготов
ка іноземних громадян.
Станом на 31 грудня 2010 
року в Центрі міжнарод
ної освіти вузу за базо
вими напрямами підго
товки, в т. ч. англійською 
мовою викладання, за на
прямами «Менеджмент» 
та «Комп'ютерні науки» 
і на підготовчому відді
ленні для іноземних гро
мадян навчалося 247 сту
дентів (159 — у 2009 р.) з
20 країн світу — Нігерії,
Конго, Марокко, Камеру
ну, Гвінеї, Індії, Сирії, Ту
реччини, Зімбабве, Гани,

Алжиру, Малі, Росії, Таджикистану та 
інших.

Іноземні студенти беруть активну 
участь у культурному і громадсько
му житті не лише університету, міста,

України, але й Європи.
Студент Росанво Бабатунде, як 

координатор Глобального Африкан
ського діалогу GADO, брав участь у 
пленарному засіданні II молодіжно

го саміту Африка-Європа у 
м.Тріполі (Лівія), який спря
мований на розвиток стра
тегічного партнерства між 
Африкою та ЄС.

Другий рік поспіль наш 
університет стає співор- 
ганізатором літнього мо
лодіжного міжнародно
го англомовного форуму 
«CACTUS'10» (Community 
Action Ukrainian Style). У
2010 році за активної підт
римки ММГО «Іскра», Єв
ропейського молодіжно
го парламенту та Корпу
су Миру в Україні форум 
зібрав 20 представників 
США, Польщі, Киргизста
ну, Нігерії та 70 учасників
із 15 областей України. Сту
денти Hoax Аджжонйо та

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

1 навчаються

план

2009 2010 2011 2012

Динаміка зростання контингенту іноземних студентів



Результати діяльності університету за 2010 рік

Студентка ТНТУ Мударікі Чідо Тес
са із Зімбабве взяла участь VI Міжна
родному святі лемківського мисте
цтва «Воскресни, писанко!»

У липні 2010 року на базі ОМК 
«Політехнік» проходили урочистості 
з нагоди 50-річчя заснування Демо
кратичної Республіки Конго. У жовтні 
відбулися святковий концерт наці
ональних виконавців та міжнародні 
спортивні змагання з футзалу, при
свячені Дню незалежності Федера
тивної Республіки Нігерія.

Традиційними у минулому році 
стали зустрічі ректорату та представ
ників правоохоронних органів з іно
земцями, що навчаються в універси
теті, з питань навчання, проживання 
та дотримання українського законо
давства.

тивніи англомовній атмо
сфері навчитися працювати 
в команді, планувати і втілю
вати в життя власні соціаль
ні проекти й громадські іні
ціативи.

Студенти з Нігерії є актив
ними членами Європейсько
го молодіжного парламенту 
(ЄМП-ІІА) та брали активну 
участь у його засіданнях. Зо
крема, Ученна Еґбете очо
лював один із комітетів під 
час регіональної сесії ЄМП у 
Франції (м. Ойоннакс), а та
кож разом із 17 українцями 
був учасником найбільшої 
сесії ЄМП (Міжнародна літ
ня сесія) у м. Франкфурт-на- 
Майні (Німеччина). Він та
кож був організатором сесії 
ЄМП-ІІА у Львові та голо
вою оргкомітету регіональ
ної сесії у м.Турку (Фінлян-

Ученна Еґбете були викладачами аф
риканської культури й керівниками 
груп форуму.

Учасники мали нагоду в інтерак-

дія). Hoax Аджжонйо у березні цього 
ж року головував на 12-му засіданні 
у Празі (Чехія) і був там єдиним пред
ставником студентів з України.


