


МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Рік, що минає в сфері міжнародного співробітництва можна сміливо назвати роком

міжнародних програм академічної мобільності. Так, з початку 2016-2017 н.р. в ЖДТУ
розпочато реалізацію низки нових проектів за програмою Еразмус +/Мобільність.

Мета даного виду проектів – організація двосторонньої академічної мобільності
студентів, аспірантів та викладачів між ЖДТУ та університетами партнерами країн ЄС:
Вища школа м. Ліль (Франція);
Університет країни Басків м. Більбао (Іспанія);
Технічний університет «Гірнича академія» м. Фрайберг (Німеччина);
Університет «Думлупінар» м. Кютахья (Туреччина);
Технічний університет м. Ліберець (Чехія);
Вроцлавська Політехніка (Польща);
Сілезька Політехніка м. Катовіце (Польща);
Вища школа м. Сопот (Польща);
Університет Вітовта Великого (Литва);
Університет Александраса Стулгінскіса (Литва).
Загальний бюджет проектів мобільності за програмою Еразмус+ на наступні 2 роки

складає понад 150000 євро (4,2 млн. грн.).
З 1 вересня двоє студентів магістрів спеціальності «Технології захисту навколишнього

середовища» вирушили на навчання впродовж 2 семестрів на базі Вищої школи м. Ліль
(Франція).

Двоє студентів магістрів спеціальностей гірничого профілю: «Маркшейдерська справа»
та «Розробка родовищ корисних копалин» протягом семестру проходитимуть дипломне
проектування в ТУ «Гірнича академія» м. Фрайберг (Німеччина). У весняному семестрі
троє студентів магістрів ФІКТ та ГЕФ матимуть можливість пройти навчання на базі
Університету країни Басків м. Більбао (Іспанія) та Університету «Думлупінар»
м. Кютахья (Туреччина) відповідно.
Варто зазначити, що вартість навчання, проїзд та перебування (стипендія – 850 €/міс.)

студентів у закордонних ВНЗ повністю покривається за рахунок коштів відповідних
проектів.
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Також у рамках даних проектів викладачі ЖДТУ матимуть можливість пройти
стажування в європейських ВНЗ партнерах.
Окрім цього викладачі університету здобули гранти в рамках програм індивідуальної

мобільності і пройдуть стажування тривалістю понад 6 міс. на базі закордонних ВНЗ:
доц. Сазонов А.Ю. – ФІКТ, Технічний університет м. Відень (Австрія);
асист. Ксендзук В.В. – ФОФ, Познанський економічний Університет (Польща);
доц. Мілінчук О.В. – ФЕМ, Центрально-шведський університет (Швеція).
4 рік поспіль в університеті діє проект мобільності за програмою Еразмус-Мундус

«Ініціатива технічних університетів Кавказького та Євро-Атлантичного регіонів в
забезпеченні високих освітніх стандартів». Частка фінансування ЖДТУ –
понад 60 тис. євро (1,75 млн. грн.).

У попередні роки студенти, аспіранти та викладачі університету мали змогу пройти
навчання, стажування на базі університетів учасників консорціуму проекту:
доц. Соболевський Р.В. – ГЕФ, Технічний університет м. Прага (Чехія);
доц. Коваль А.В. – ФІКТ, Університет країни Басків м. Більбао (Іспанія);
ст. вик. Мамрай В.В. – ГЕФ, Університет м. Тренто (Італія).
Наразі в рамках даного проекту доц. Левицький В.Г. (ГЕФ) проходить стажування в

Варшавській Політехніці (Польща).
У 2016 р. завершується реалізація проекту за програмою TEMPUS «Безпека людини на

територіях забруднених радіоактивними речовинами». Даним проектом передбачено
розробку передової магістерської програми з підготовки фахівців зі спеціальності
“Радіоекологія”, спеціалізація “Контроль якості продуктів харчування” та докторської
програми – рівня «доктор філософії» (PhD) в рамках переходу до триступеневої системи
підготовки фахівців відповідно до вимог Болонської декларації. Частка бюджету ЖДТУ –
100000 євро (2,8 млн. грн.).
Впродовж вересня в рамках даного проекту місячне стажування в Університеті

м. Парма (Італія) пройшли 2 студентів магістрантів та докторант спеціальності
“Радіоекологія”.
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З вересня 2016 року в університеті розпочалася реалізація міжнародного наукового
проекту “Вимірювання і моделювання теплових явищ в механічній обробці” в рамках
програми Марія Кюрі “WINNMER” за підтримки Агентства Інновацій Швеції –
«VINNOVA» спільно з Університетом прикладних наук м. Лунд (Швеція). Загальний
обсяг фінансування проекту – 200000 євро (5,6 млн. грн.).

Вже традиційним стало проведення щоосені інфотижня відділу міжнародних зв’язків в
рамках якого було проведено ряд презентацій для студентів, аспірантів, викладачів щодо
особливостей отримання фінансування для навчання, наукового стажування та
виконання наукових проектів.

В університеті й надалі триває робота з підготовки проектів по цілому ряду напрямків,
включаючи обмін студентами та викладачами, покращання існуючих та розробка нових
навчальних курсів відповідно до передових міжнародних стандартів, розвиток та
вдосконалення структури ВНЗ, наукове співробітництво.
ЖДТУ активно працює в напрямку розширення і розвитку міжнародних зв’язків. Ми

будемо завжди раді зустріти нових партнерів в освітніх та наукових проектах!

Спільний проект ЖДТУ та Hogeschool Rotterdam
Троє студентів-програмістів Житомирського державного технологічного університету

відвідали Нідерланди, де розпочали роботу над міжнародними проектами разом зі своїми
колегами з Hogeschool Rotterdam (Роттердамського університету прикладних наук).
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УКРАЇНСЬКО-АЗЕРБАЙДЖАНСЬКИЙ 
ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР ЖДТУ

8 листопада 2016 року в Українсько-Азербайджанському освітньо-культурному центрі
ЖДТУ відбулося урочисте святкування 125-річчя з дня народження вченого-
шевченкознавця Олександра Багрія — українця за походженням, який більше 20 років
жив і працював в Азербайджані. Його визнали фундатором створення в Азербайджані
галузевої бібліографії, він прискіпливо вивчав фольклор народів Кавказу, здійснював
активну науково-видавничу діяльність, підготував фундаментальні праці, присвячені
життю і творчості Т.Г. Шевченка.
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Участь у святкуванні Посольством Туркменістану національного свята 
Туркменістану – Дня Відродження, Єдності та поезії Махтумкулі Фрагі і

24-ї річниці прийняття Конституції Туркменістану 18 травня 2016 р.
На запрошення Надзвичайного та Повноважного Посла Туркменістану в Україні Пана

Нурберди Аманмурадова, делегація ЖДТУ у складі ректора університету професора
Євдокимова В.В., радника ректора професора Овезгельдиєва А.О. і завідувача центру
довузівської освіти та роботи з іноземними студентами доцента Прилипка О.І.
18 травня 2016 року взяла участь у святкуванні національного свята Туркменістану – Дня
Відродження, Єдності та поезії Махтумкулі Фрагі і 24-ї річниці прийняття Конституції
Туркменістану, яке відбулося в Посольстві Туркменістану в Україні.


