
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Розвиток міжнародного спів

робітництва в галузі освіти і 
науки є важливим якісним по
казником потенціалу універси
тету в міжнародній сфері, його 
здатності конкурувати на ринку 
освітніх послуг і наукових дослі
джень.

З 27 жовтня 1999 року універ
ситет є повним членом Євро
пейської Асоціації Університетів 
(ЄАУ) -  організації, яка об'єднує 
понад 820 університетів Європи 
та національних асоціацій рек
торів з 46 країн. Упродовж 2008- 
2009 pp. університет брав участь 
в конференціях ЄАУ у Вроцлаві і 
Празі. Університет активно пра
цює над вирішенням одного з 
головних завдань Асоціації та 
Болонського процесу -  ство
рення європейського простору 
вищої освіти, в якому студенти, 
викладачі, науковці зможуть ре
алізувати власні наміри та ідеї на 
основі загальноприйнятих євро
пейських освітніх норм.

16 вересня 2005 року у м. Бо
лонья (Італія) університет при
єднався до європейської декла
рації вищих навчальних закладів 
Великої Хартії Університетів -  
Magna Carta Universitatum, яка 
охоплює фундаментальні прин
ципи, права та обов'язки уні
верситетів, як ключових центрів 
культури, знань і досліджень та

об'єднує понад 530 провідних 
університетів Європи, серед 
яких 24 з України.

У серпні 2006 року універси
тет приєднався до Мережі Ви
щих Інженерних Шкіл Франції 
"Grandes Ecoles" Reseau "n+і", що 
дає змогу обмінюватись студен
тами, навчатись за програмою 
одержання подвійного диплома 
магістра (Official Master Degree).

Міжнародні зв'язки із 
зарубіжними універси
тетами та науковими
установами

Університет підтримує міжна
родні освітньо-наукові зв'язки
із понад 30 провідними закор
донними університетами та на
уковими інститутами з 19 країн 
Європи, Америки, Азії, Африки.

Започатковано ряд міжна
родних проектів з організації 
навчання іноземних студентів. 
Центр міжнародної освіти, ство
рений у 2007 році, організовує 
навчальний процес іноземних 
громадян. У вересні 2008 року 
створено підготовче відділен
ня і розпочато підготовку іно
земних громадян до вступу в 
університет та вищі навчальні 
заклади України. Підготовка іно
земних громадян проводиться

українською та англійською мо
вами за акредитованими спеці
альностями. У 2009 - 2010 н. р. 
в університеті навчається по
над 150 студентів-іноземців з
21 країни світу, зокрема: Нігерії, 
Індії, В'єтнаму, Сирії, Туреччини, 
Іраку, Ефіопії, Зімбабве, Гани, 
Уганди, Камеруну, Конго, Алжи
ру, Марокко, Узбекистану, Мол
дови, Росії.

Продовжували навчання 
іноземні студенти англійською 
мовою в рамках створеного 
з Університетом Шобіт (Індія) 
україно-індійського факульте
ту за напрямом «Менеджмент». 
Після успішного закінчення на
вчання вони отримають україн
ський та індійський дипломи.

У травні 2008 року із Техно
логічним університетом Таджи
кистану розпочато навчання на 
спільному україно-таджицькому 
факультеті управління персона
лом і перспективних технологій 
за спеціальностями «Менедж
мент» та «Автоматизація техно
логічних процесів».

Підписано угоди з трьома 
університетами Республіки Чад 
про навчання студентів країни 
на підготовчому відділенні, за 
магістерськими програмами і в 
аспірантурі університету.

У 2009 році розпочалася 
програма спільної підготовки
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магістрів та докторантів з Тал- 
лінським технологічним універ
ситетом. Аспірант Паламар А.М. 
отримав фінансову підтримку 
на стажування у 2009/2010 н. р. 
у даному університеті від євро
пейської програми "ОоРа5". За 
програмою спільної підготовки 
науковців у 2009 році аспірант 
Шульган І.В. захистив кандидат
ську дисертацію (наукові керів
ники -  проф. Ясній П.В (Україна) 
та проф. Лапуста Ю. (Франція)).

Вчені університету у 2008- 
2009 роках проходили науко
ві стажування в європейських 
університетах, зокрема у Фран
цузькому інституті сучасної 
механіки (проф. Ясній П.В.), Ру- 
анському університеті (доц. Шин- 
карик М.М.), Університеті П'єра 
та Марії Кюрі (доц. Петрик М.Р.), 
Військово-технічній академії ім. 
Я. Домбровського ( доц. Гладьо 
В.Б.), Ягелонському університеті 
(доц. Скоренький Ю.Л.). У 2008 
році проф. Андрійчук В.А. опо
нував докторську дисертацію 
у Таллінському технологічному 
університеті.

Науковці та аспіранти висту
пили з доповідями на міжна
родних наукових конференціях 
в США, Канаді, Німеччині, Італії, 
Норвегії, Франції, Росії, Білорусії, 
Польщі, Литви, ОАЕ та інших кра

їнах. У 2008 році ними зроблено 
142 доповіді на міжнародних 
конференціях, у 2009 -  188.

У 2008-2009 роках працівни
ки університету в рамках між
народних наукових проектів 
працювали над виконанням 
проекту «Темпус» у Дрезден
ському технічному університеті 
(Німеччина) та Каталонському 
технічному університеті (Іспа
нія), проводили наукові дослі
дження в Університеті Марібор 
(Словенія), Комп'єнському уні
верситеті технологій (Франція),

українсько-китайському тех
нопарку високотехнологічно- 
го співробітництва м. Цзинань 
(КНР), Каліфорнійському універ
ситеті (США), Інституті сучасної 
механіки (Франція), Військовій 
технічній академії ім. Я. Домб
ровського (Польща), Універси
теті Торонто (Канада).

Розробки університету де
монструвались на міжнародних 
виставках-ярмарках та фору
мах.

Міжнародні угоди про 
співробітництво

У 2009 році в університет ви
конував міжнародні освітні про
екти з міжнародними корпораці
ями, іноземними університетами 
та фірмами.

Зокрема, за угодами про 
співпрацю з франкофонійною 
агроіндустріальною асоціацією 
Кі - Франс (Франція); про обмін 
студентів та спільну магістрату
ру із мережею вищих інженер
них шкіл Франції «п+І» (м. Париж, 
Франція); про практику студентів 
з підприємством "Устронянка"(м. 
Устронь, Польща); про співпра
цю з університетом Шобіт (м. Ме- 
єрут, Індія); про співробітництво
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з фірмою "Глобал технологідж 
(м. Сінгапур, Гонконг); про стажу
вання в'єтнамських спеціалістів. 
У 2009 році для В'єтнамською 
фірмою "ХІТАКО" було перепідго
товлено 15 фахівців в галузі об
робки цифрових даних.

У Центрі інформаційних тех
нологій університеті створено 
регіональну академію мереже
вих технологій CISCO. Станом на 1 
січня 2010 року від регіональної 
академії CISCO створені і успіш
но функціонують 9 локальних 
академій (з них у вищих закла
дах освіти Києва -  3, Львова -  1, 
Сум -  1, Чернівців -  1, Житомира
-  1, Тернополя -  2). Це дозволило 
створити додатково робочі міс
ця в університеті, істотно покра
щити матеріально-технічну базу 
навчально-наукового процесу.

У Центрі інформаційних тех
нологій діють: регіональна ло
кальна академія CISCO, Інститут 
економіки і підприємництва 
CISCO, сертифікаційний центр 
від Віртуального європейського 
університету для прийому іспи
тів, навчальна лабораторія від 
фірми Schneider-Electric. Фірмою 
CISCO-System університету у ви
гляді гранту передано обладнан
ня для комп'ютерних мереж на

" суму 85 тис.дол.США.
Спільна лабораторія ство-

рена у рамках підписаної угоди 
про співробітництво провідних 
українських університетів та 
компанії $ТМісгоеІесЮпіс5. Вона

обладнана сучасною мікропро
цесорною технікою, лаборатор
ними стендами та спеціальним 
програмним забезпеченням для 
проведення курсів по вивченню 
технологій $ТМІСГОЄІЄСІГОПІС5.

У рамках підписаної уго
ди, при університеті створена 
дизайн-софт студія для проекту
вання та розроблення програм
ного забезпечення на замов
лення українських компаній на 
базі мікроконтроллерів компанії 
БТМісгоєієсігопісб.

У Центрі вивчення іноземних 
мов пройшло підготовку 90 сту
дентів з англійської та 45 з поль
ської мов.

За угодою із фірмою «Устро- 
нянка» -  провідним підприєм
ством харчової промисловості 
Польщі, упродовж 2007-2009 ро
ків десять викладачів універси
тету, відвідавши дане підприєм
ство, ознайомилися з передовим 
європейським виробничим до
свідом, а 105 студентів універси
тету пройшли літню виробничу 
практику на заводах підприєм
ства «Устронянка» у містах Бяла 
та Устронь (Польща).

Два студенти стажувалися на 
підприємстві асоціації Кі-Франс 
(м. Раурет, Франція), 38 студентів
-  за програмою з обміну досві
дом (США).


