


  МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Другий рік в ЖДТУ триває реалізація проекту Європейської Комісії за програмою 
Еразмус+/КА2 SmaLog “Магістерська програма з смарт-транспорту і логістики для міста”.  

Мета проекту: розробка та впровадження відповідної магістерської програм в рамках 
спеціальності «Транспортні технології», а також теоретичних засад аспірантської – PhD 
програми, що включає видання методичних матеріалів, облаштування спеціалізованої 
навчально-лабораторної аудиторії, організацію стажування студентів/аспірантів і 
викладачів. 

Також даний проект містить додатковий компонент мобільності, що дасть можливість 
студентам/аспірантам, викладачам пройти довгострокове навчання, стажування на базі 
університетів ЄС учасників консорціуму. 

Загальний бюджет проекту – 1479002,00 євро; частка ЖДТУ – 172541 євро. В тому числі, в 
рамках реалізації проекту планується закупівля обладнання для ЖДТУ на суму 43 тис. євро. 

Відповідальні виконавці від ЖДТУ: Академічна складова – проф. Кравченко О.П., 
завідувач кафедри автомобілів і транспортних технологій; 

Організаційна складова – Мамрай В.В., начальник відділу міжнародних зв’язків. 
Університети партнери: 
ЄС: 

Університет Тор Вергата м. Рим (Італія);  
Університет «Ла Сапієнца» м. Рим (Італія); 
Сілезький технологічний університет м. Катовіце (Польща); 
Університет прикладних наук: технологій, економіки та  
дизайну м. Вісмар (Німеччина). 

Україна: 
Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова; 
Національний університет «Львівська політехніка»;  
Національний транспортний університет;  
Житомирський державний технологічний університет;  
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України;  
ТОВ «Система Сервіс». 

Грузія: 
Технічний університет Грузії м. Тбілісі; 
Державна морська академія м. Батумі; 
ТОВ «Батумі Автотранспорт». 

В рамках даного проекту впродовж року відбулася низка зустрічей: координаційні 
наради, навчальні візити, тренінги. 
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Навчальний візит до Університету прикладних наук технології, бізнесу і дизайну  
м. Вісмар (Німеччина)  

9–13 квітня 2018 р. відбувся перший навчальний візит делегації ЖДТУ, кафедри 
Автомобілів і транспортних технологій до одного з партнерів – Університету прикладних 
наук технології, бізнесу і дизайну м. Вісмар (Німеччина). Під час перебування учасники 
довідалися про особливості підготовки магістрів і аспірантів за спеціальностями профілю 
транспорт і логістика, ознайомилися з лабораторною базою. Було проведено зустріч 
делегатів з міським відділом транспорту м. Вісмар, а також організовано візит на ряд 
логістичних компаній регіону. 

Навчальний візит до Університету «Сілезька політехніка» м. Катовіце (Польща) 
23–27 квітня відбувся черговий навчальний візит викладачів кафедри Автомобілів і 

транспортних технологій до Університету «Сілезька політехніка» м. Катовіце (Польща). 
Учасниками заходу були також інші партнерські навчальні заклади з України і Грузії. Під 
час перебування в закордонному ВНЗ делегати ознайомилися з особливостями навчальної 
програми підготовки магістрів і аспірантів за транспортними спеціальностями. Відвідали 
лабораторії факультету транспортних технологій. 

Окрема презентація була присвячена забезпеченню контролю якості навчального процесу. 
В один із днів було організовано візит до аеропорту м. Катовіце та на авіаремонтне 

підприємство «LineTech», де присутні мали можливість ознайомитися з процесом технічного 
обслуговування повітряних суден. 

Координаційна нарада в Університеті «Тор Вергата» м. Рим (Італія) 
Впродовж 29 травня – 01 червня на базі координатора проекту – Університету «Тор 

Вергата» м. Рим (Італія) відбулася координаційна нарада учасників проекту. Участь в заході 
взяли технічні координатори проекту – представники університетів України, Грузії, Польщі, 
Німеччини, Італії. 

Під час зустрічі було обговорено поточний стан виконання проекту по кожному з 
розділів, уточнено технічні та фінансові аспекти менеджменту проекту, визначено дати 
наступних заходів/зустрічей, порядок закупівлі обладнання. Починаючи з 2018–2019 н.р. 
розпочнеться реалізація додаткового компоненту мобільності, що дасть можливість 
студентам спеціальностей «Автомобільний транспорт» і «Транспортні технології» пройти 
навчання на базі університетів партнерів країн ЄС.  
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Координаційна зустріч в Харківському національному університеті міського 
господарства імені О.М. Бекетова 

Перша літня школа в Батумі 
10–14 вересня 2018 р. на базі одного з представників  

консорціуму – Державної морської академії м. Батумі (Грузія) 
пройшла перша літня школа проекту. 

Від ЖДТУ участь в зазначеному заході взяли представники 
кафедри автомобілів і транспортних технологій, на чолі із 
завідуючим – проф. Кравченком О.П. Присутніми були також 
делегації університетів, що беруть участь в проекті, з Італії, 
Німеччини, Польщі, України і Грузії. Відповідно до програми 
доповідачами університетів ЄС було представлено презентації 
щодо особливостей організації навчального процесу в даних 
закордонних ВНЗ за суміжними із тематикою проекту 
спеціальностями. Особливу увагу було приділено вирішенню 
логістичних задач, плануванню оптимальних маршрутів та іншим 
актуальним питанням, що торкаються навчання студентів 
українських та грузинських університетів відповідно до 
розробленої в рамках проекту магістерської 
програми/спеціалізації. 

З 31 липня до 2 серпня 2018 р. в Харкові відбувалася робоча 
зустріч учасників проекту.  

Темою зустрічі були презентації навчального плану і 
навчальних програм в українських та грузинських 
університетах, співпраця між викладачами університетів, курси 
дистанційного навчання, додатковий компонент мобільності – 
Special Mobility Strand і фінансовий менеджмент. 

Координаційна нарада в Національному університеті «Львівська Політехніка» 

Впродовж 22–25 жовтня на базі Національного університету 
«Львівська Політехніка» відбулася Координаційна нарада 
учасників проекту, включно з моніторинговою місією 
Національного Еразмус+ Офісу України. 

Від ЖДТУ участь в заходах взяли викладачі кафедри 
«Автомобілів і транспортних технологій» та представники 
відділу міжнародних зв’язків. Учасниками зустрічі були також 
інші партнерські навчальні заклади з Італії, Німеччини, Польщі, 
України і Грузії. Крім того в рамках моніторингової місії були 
присутніми представники Національного Еразмус+ Офісу 
України, які дали позитивну оцінку ефективності реалізації 
проекту. 
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Стажування викладачів ЖДТУ в університетах Німеччини і Польщі 
В рамках реалізації проекту відбулися планові освітньо-професійні стажування 

викладачів транспортних спеціальностей ЖДТУ на базі провідних університетів Європи, які 
виступають партнерами даного  проекту. 

Від ЖДТУ участь в стажуваннях взяли викладачі кафедри «Автомобілів і транспортних 
технологій». Зокрема, доц. Бегерський Д.Б. проходив стажування з 29.10.2018 р. по  
09.11.2018 р. в Університеті прикладних наук: технологій, економіки та дизайну м. Вісмар 
(Німеччина);  доц. Шумляківський В.П., доц. Ільченко А.В. та ст. викл. Мамрай В.В. з 
05.11.2018 р. по 16.11.2018 р. перебували в «Сілезькій політехніці» м. Катовіце (Польща). 
Учасниками даних стажувань і тренінгів також були представники й інших партнерських 
навчальних закладів з України і Грузії. 

Під час перебування викладачі ЖДТУ переймали передовий досвід колег і викладачів 
університетів ЄС, відвідуючи лекції, семінари різного виду презентації, які мали на меті 
підвищити професійний рівень викладання навчальних дисциплін за новою Магістерською 
програмою, яка власне розробляється в рамках проекту – “Смарт-транспорт і логістика для 
міста”.   

Житомирський державний технологічний університет – 
активний учасник програм університетської співпраці 
Європейського Союзу та єдиний університет Житомирщини, 
який за кількістю реалізованих міжнародних проектів 
вважається лідером серед інших ВНЗ регіону і, за його межами, 
будучи одним із ТОП-кращих взірцевих університетів для 
інших ВНЗ України.  

Наразі триває реалізація наукового проекту за програмою Горизонт 2020: Марії 
Складовської-Кюрі–WNMER – «Вимірювання і моделювання теплових явищ в механічній 
обробці» спільно із Університетом прикладних наук м. Лунд (Швеція).  

Тривалість: 01.10.2017 – 30.09.2019 роки та із загальним обсягом фінансування проекту – 
200 тис. євро (6 млн. грн.). Відповідальний виконавець проекту – доц. Крижанівський В.Б. 

В рамках програми «Visby» фонду «Шведський Інститут» доц. Коваль А.В. з факультету 
комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки впродовж осіннього 
семестру проходить стажування на базі Університету м. Лулео (Швеція). 
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Вже протягом трьох років в університеті здійснюється підготовка та реалізація 
міжнародних проектів Європейської Комісії «Еразмус+ Міжнародна кредитна Мобільність». 
Запорукою такої плідної діяльності є багаторічна співпраця ЖДТУ з багатьма 
університетами країн ЄС. 

У 2018 році було продовжено на 2 роки дію деяких проектів Еразмус +/Мобільність, що 
діяли в попередньому році, а саме: 

Університет м. Ковентрі (Великобританія); 
Університет країни Басків м. Більбао (Іспанія);  
Університет м. Кордова (Іспанія); 
Вроцлавська Політехніка (Польща); 
Сілезька Політехніка м. Катовіце (Польща); 
Університет «Думлупінар» м. Кютахья (Туреччина); 
Вища школа м. Ліль (Франція).  
Також на 2018–2020 рр. отримано нові проекти Еразмус +/Мобільність з наступними 

університетами: 
Університет м. Парма (Італія); 
Університет ім. М. Коперника м. Турон (Польща); 
Технологічний інститут Західної Македонії (Греція);  
Університет м. Лунд (Швеція).  
  
Протягом 2018 н.р. стажування, навчання в зарубіжних ВНЗ, передусім, в рамках 

програми Еразмус+/Мобільність пройшли – 71 особа: студенти – 23; аспіранти – 6; 
викладачі – 42. До того ж, ЖДТУ відвідали численні делегації університетів партнерів. 

На разі, на 2018–2019 н.р. бюджет проектів мобільності по програмі Еразмус+ складає 
близько 100 тис. євро (3,2 млн. грн.). 

  
Третій рік поспіль триває проект із Вищою Школи м. Лілль, Франція. На базі даного 

навчального закладу студенти магістри гірничо-екологічного факультету ЖДТУ, що 
навчаються за спеціальностями екологічного профілю, проходять навчання протягом двох 
семестрів за програмою «Менеджмент стійкого розвитку забруднених територій», при 
цьому паралельно продовжуючи навчання за індивідуальним планом в ЖДТУ. Станом на 
2017–2018 н.р., двоє студентів мали змогу пройти навчання у Франції, а двоє викладачів 
пройшли тижневе стажування на базі університету. Окрім безпосередньо навчання, 
програмою перебування передбачено також проходження практики на підприємствах та 
установах регіону, що працюють в галузі охорони довкілля. 
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Впродовж 2017–2018 років шестеро 
студентів факультету комп’ютерно-
інтегрованих технологій, мехатроніки, 
робототехніки, спеціальності 
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології» навчалися в університеті Країни 
Басків м. Більбао (Іспанія), де вони 
відвідували заняття, працювали над 
курсовими проектами та магістерськими 
роботами, а також проводили наукові 
дослідження в лабораторіях протягом  
5 місяців осіннього та весняного семестрів. 

Також ЖДТУ співпрацює ще з одним іспанським університетом, що на півдні Іспанії, у 
місті Кордова. Четверо студентів, троє з яких студенти гірничо-екологічного факультету 
(спеціальностей «Гірництво» та «Екологія») та студентка факультету економіки та 
Менеджменту («Туризм») відвідали сонячну Іспанію з метою навчання та здійснення 
науково-дослідної роботи. 

 
 
 
 
 
 
 
В свою чергу, в липні 2018 р. ЖДТУ відвідав академічний координатор проекту від 

університету м. Кордова проф. Антоніо Адольфо Родеро Серрано. 
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Впродовж двох останніх років, починаючи з 2016 року, гірничо-
екологічний факультет співпрацює з Технічним університетом 
«Гірнича академія» м. Фрайберг (Німеччина). Відповідно до умов 
проекту реалізуються взаємні візити викладачів, студентів, аспірантів. 
У 2018 році студент гірничо-екологічного факультету навчався на базі 
«Гірничої академії» протягом 5 місяців весняного семестру. 

Під час реалізації обмінів викладачів представники ЖДТУ провели 

лекційні заняття, презентації для студентів магістрантів партнерського 

ВНЗ. З метою розширення співробітництва було проведено зустріч із 

керівництвом інститутів «Маркшейдерської справи» та «Відкритих 

гірничих робіт». Викладачі гірничо-екологічного факультету відвідали 

науково-дослідні лабораторії: геомеханіки, механіки ґрунтів, води, 

лабораторію маркшейдерських та геодезичних приладів, науково-

дослідницьку шахту «Райхе Цехе» (глибиною понад 150 метрів). Також 

для викладачів було організовано візит до одного з найбільших у світі 

музеїв мінералів і гірських порід «Terra Mineralia». 

Наразі ЖДТУ плідно співпрацює з провідними технічними 
університетами Польщі: Вроцлавською політехнікою  
(м. Вроцлав) та Сілезькою політехнікою (м. Глівіце). Весняний 
семестр 2018 року студент факультету інформаційно-
комп’ютерних технологій, спеціальності «Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані технології» навчався у Сілезькій 
політехніці протягом 5 місяців з обраних ними дисциплін 
згідно з умовами проекту. 

Житомирський державний технологічний університет та університет 

«Думлупінар» м. Кютахья (Туреччина) вже три роки поспіль здійснюють 

взаємні обміни студентів, викладачів і мають на меті розширити напрямки 

подальшої співпраці як у сфері освіти, так і науки. На весні 2018 р. відбувся 

візит делегації ЖДТУ у складі першого проректора – проф. Олійник О.В. 

та завідувача кафедри іноземних мов – доц. Могельницької Л.Ф. до даного 

університету. Впродовж червня-липня 2018 р. ЖДТУ відвідали численні 

делегації з партнерського університету.  

Впродовж двох останніх років факультет комп’ютерно-інтегрованих 
технологій, мехатроніки, робототехніки в рамках спеціальностей 
транспортного профілю проводить співпрацю з університетом Ковентрі, 
Великобританія. Студенти та викладачі обох університетів здійснюють 
взаємні обміни з метою навчання та стажування. 

Впродовж весняного семестру 2017–2018 н.р. студенти-автомобілісти 
отримали змогу впродовж 3 місяців пройти навчання в університеті 
Ковентрі.  
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Протягом 4–9 листопада завідувач кафедри розробки родовищ корисних копалин  
ім. проф. Бакка М.Т. гірничо-екологічного факультету проф. Віктор Тодосійович 
Підвисоцький на запрошення адміністрації штату Мато Гроссо взяв участь в 7-мій 
міжнародній конференції з геології алмазів, яка проходила в м. Сальвадор (Бразилія). 
Доповідачем було представлено доповідь на тему «Первинні розсипи алмазів крейдового 
віку в кімберлітовій провінції Жуіна, штат Мато Гроссо, Бразилія». В конференції взяли 
участь 182 делегата – з Бразилії, Канади, США, Венесуели, Німеччини, країн Африки. 

З 2014 р. проф. В.Т. Підвисоцький неодноразово запрошувався до Бразилії як геолог-
консультант для проведення польових робіт і проведення оцінки на родовищі алмазів 
компанії «LVR-Rysin». 

21–24 березня 2018 року викладачі гірничо-екологічного факультету ЖДТУ: д.геол.н., 
проф. Ремезова О.О. (координатор проекту від України) та ст. викл. Ковалевич Л.А. в 
рамках спільного польсько-українського проекту “Бурштинові шляхи” взяли участь в 
Міжнародному Симпозіумі, присвяченому видобутку бурштину, що відбувся в конференц-
центрі виставкового комплексу AMBEREXPO м. Гданськ (Польща). 

УЧАСТЬ ДЕЛЕГАЦІЇ ЖДТУ В МІЖНАРОДНОМУ СИМПОЗІУМІ 
У М. ГДАНСЬК (ПОЛЬЩА) 

Захід зібрав понад 470 учасників з більш ніж 20 країн світу: Австрії, Бельгії, Китаю, Данії, 
Норвегії, Франції, Німеччини, Індії, Італії, Латвії, Литви, Естонії, Туреччини, України, 
Великобританії, США та Польщі. Секція симпозіуму “Наука та мистецтво” включала 
найважливішу частину серії семінарів. В рамках даної секції свої доповіді представили 
близько 70 дослідників.  

Доповіді української делегації були присвячені питанням генезису родовищ бурштину, 
прогнозуванню найбільш перспектиівних розсипів, дослідженню формувань продуктивної 
на бурштин товщі та екологічним аспектам видобування. 

Представлені результати проекту “Шляхи бурштину” викликали значний інтерес у 
науковців з інших країн. Крім того, у 2018 році розпочнеться новий етап проекту – польсько-
українські дослідження умов формування покладів бурштину. 

УЧАСТЬ У 7-МІЙ МІЖНАРОДНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ З ГЕОЛОГІЇ 
АЛМАЗІВ (М. САЛЬВАДОР, БРАЗИЛІЯ) 
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НАУКОВЕ СТАЖУВАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ЖДТУ 

Житомирський державний технологічний університет 
продовжує активно співпрацювати із закородонними 
університетами-партнерами. За підтримки керівника Чеського 
центру освіти і культури ім. Вацлава Длоугі, професора кафедри 
обліку і аудиту, д.е.н., проф. Чижевської Людмили Віталіївни було 
організовано черговий науковий візит викладачів ЖДТУ до 
провідного економічного університету Чехії. 

 Протягом періоду з 12 лютого по 12 березня 2018 року доцент кафедри фінансів і кредиту 
Полчанов Андрій та аспірант кафедри обліку і аудиту Омельчук Сергій проходили наукове 
стажування на базі факультету фінансів і обліку Економічного університету м. Прага 
(Vysoká škola ekonomická v Praze). За сприяння декана факультету проф. Ladislav Mejzlík та 
завідувача кафедри фінансового обліку і аудиту David Procházka було проведено серію 
зустрічей та семінарів щодо проблем та перспектив проведення спільних академічних 
досліджень у сфері обліку і фінансів. 

За сприяння Чеського центру освіти і культури  
ім. Вацлава Длоугі Житомирського державного 
технологічного університету в І семестрі 2017–2018 н.р. 
студент ФЕМ Мороз Ігор приймав участь в програмі 
академічної мобільності «Freemover» у Південночеському 
університеті міста Чеське Будейовіце.  

УЧАСТЬ В МІЖНАРОДНІЙ ПРОГРАМІ «FREEMOVER» 

Варто зазначити, що культура обміну студентами в Чехії є досить розвинутою.  
В Південночеському університеті навчаються студенти з різних країн Світу, таких як 
Австрія, Німеччина, Польща, Мексика, Іспанія, Італія, Португалія, Греція тощо. 

Південночеський університет досить добре забезпечений всім необхідним для 
навчального процесу обладнанням. На території кампусу досить зручно 
розташовані  майже усі факультети та гуртожитки, їдальня, а також сучасна бібліотека. 

ВИКЛАДАЧІ ЖДТУ У ПРОЕКТІ ВІД ЕРАЗМУС+ ТА RITA 
З 28 травня по 6 чeрвня 2018 року викладачі ЖДТУ Литвинчук 

Оксана, Загурська-Антонюк Вікторія та Ткачук Дмитро  навчалися 
неформальним методикам викладання гуманітарних дисциплін 
у  Міжнародному проекті «Innowacje w edukacji o dziedzictwie 
kulturowym. Seminarium szkoleniowo-inspiracyjne». Таке науково-
методичне стажування відбулось в Stowarzyszeniu Pracownia 
Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego у Варшаві.  

Навчання фінансувалося програмою Еразмус+, програмою Європейського Союзу на 
період 2014–2020 рр., що підтримує проекти, партнерства, заходи і мобільність у сфері 
освіти, підготовки, молоді і спорту;  Фондом «Освіта для демократії» (оператором програми) 
та Польсько-Американським Фондом Свободи (спонсором та ініціатором 
програми). Другий етап (реалізація проектів) буде відбуватись в Україні. 
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Завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, 
д.е.н. Катерина Романчук у конкурсному відборі виборола 
участь у проекті «Інноваційний університет і лідерство. 
Фаза IV: комунікаційні стратегії та відносини університет – 
школа». Проект реалізовується у співпраці з Міністерством 
освіти і науки України, Міністерством науки і вищої освіти 
Республіки Польща та під почесним патронатом фундації 
 

УЧАСТЬ ЖДТУ У МІЖНАРОДНОМУ ПРОЕКТІ «ІННОВАЦІЙНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ І ЛІДЕРСТВО. ФАЗА IV: КОМУНІКАЦІЙНІ 

СТРАТЕГІЇ ТА ВІДНОСИНИ УНІВЕРСИТЕТ – ШКОЛА» 

польських ректорів – Інституту суспільства знань. Крім неї, учасниками стали  
24 представники закладів вищої освіти України. 

Співорганізаторами проекту з польської сторони виступили: Варшавський університет, 
Фундація Artes Liberales, Ягеллонський університет (м. Краків); з української сторони – 
Міжнародний благодійний Фонд «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики», 
Спілка ректорів вищих навчальних закладів України. 

Протягом 5–30 листопада 2018 р. учасники проекту мали змогу: 
– взяти участь у цікавих та надихаючих лекція, тренінгах, семінарах, підготовлених 

професорсько-викладацьким складом Варшавського та Ягеллонського університетів; 
– провести ряд консультацій за тематикою власних мікропроектів, які розробляються та 

виконуються в рамках даного проекту, з Президентом Міжнародного фонду досліджень 
освітньої політики Тарасом Володимировичем Фініковим;  

– ознайомитися та обговорити проблеми реформування вищої освіти в Польщі з 
Держсекретарем в Міністерстві науки та вищої освіти Республіки Польща доктором 
Пйотрем Дарджіньскім;  

– представити власні мікропроекти та обговорити їх проблематику з заступником 
Міністра освіти України Юрієм Рашкевичем та деканом факультету Artes Liberales 
Варшавського університету професором, доктором хабілітованим Робертом А. Сухарскім та 
всіма учасниками проекту.  

За результатами першого етапу проекту Катериною Романчук представлено мікропроект 
на тему «Модель формування професійно-орієнтованого світогляду учнівської молоді (на 
прикладі кафедри міжнародних економічних відносин ЖДТУ)», який планується 
реалізовувати протягом двох наступних навчальних років. 
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Більше 15 років триває співробітництво між ЖДТУ та 
Флорентійським університетом (Італія). За роки співпраці 
було реалізовано декілька наукових та освітніх 
міжнародних проектів: NATO, Tempus. Студенти та 
аспіранти ЖДТУ неодноразово проходили навчання та 
стажування на базі партнерського навчального закладу. 

Тісна, багаторічна співпраця між кафедрою екології 
ЖДТУ та департаментом природничих наук університету 
Флоренції триває завдяки самовідданій і натхненній 
діяльності проф. Франко Мілано. (В 2013 р. проф. Мілано 
отримав звання Почесного Професора ЖДТУ.) 

СПІВПРАЦЯ ЖДТУ ТА УНІВЕРСИТЕТУ ФЛОРЕНЦІЇ 

Цього разу проф. Мілано завітав до ЖДТУ із курсом лекцій з радіаційної безпеки для 
студентів спеціальностей екологічного профілю. Як і в попередні роки, лекції викликали 
великий інтерес у студентської аудиторії. 

Окрім цього було проведено зустріч із керівництвом університету, обговорено розвиток 
подальшої співпраці – можливість участі в спільних міжнародних проектах за програмами 
Erasmus+, Twinning. 

ERASMUS+/МОБІЛЬНІСТЬ: ВІЗИТ ДЕЛЕГАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ 
«ДУМЛУПІНАР» ДО ЖДТУ 

Впродовж 28.05–01.06.2018 викладачі з університету 
«Думлупінар» (м. Кютахья, Туреччина) професор Алі Учар 
та аспірант Севгі Карача пройшли тижневе стажування на 
базі гірничо-екологічного факультету Житомирського 
державного технологічного університету. З 2016 р. між 
кафедрами гірничого профілю нашого університету та 
департаментом гірничої справи партнерського ВНЗ триває 
спільна реалізація проекту за програмою 
Еразмус+/Мобільність. 

Під час перебування представники турецького 
університету провели лекційні заняття із технології 
видобування, переробки та збагачення вугілля для 
студентів-магістрів спеціальності 184 «Гірництво», освітньої 
програми «Розробка родовищ та видобування корисних 
копалин». Окрім того, турецькі колеги поділилися досвідом 
реалізації різних науково-дослідних проектів, організації і 
проведення занять. 

Сторони обговорили варіанти співпраці в рамках даного 
проекту, а також перспективи спільної участі у наукових 
проектах. 
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Вже традиційним стало проведення Літньої школи в 
Чеській республіці в рамках співпраці Чеського центру 
освіти і культури ім. Вацлава Длоугі при ЖДТУ та 
Південночеського університету міста Чеське Будейовіце.  
У літній школі цього року прийняли участь студенти 
ЖДТУ, учні Житомирського обласного ліцею-інтернату для 
обдарованих  дітей та спеціалізованої середньої школи  
№ 16 міста Житомира. Під час проведення літньої школи з 
22  по 29 червня 2018 року  студенти та учні ознайомилися з 
особливостями європейської освіти, умовами та 
організацією навчання в Південночеському університеті. 

СТУДЕНТИ ЖДТУ В ЛІТНІЙ ШКОЛІ 2018 

Студентки 4-го курсу ЖДТУ, спеціальності «Автоматизація 
та комп’ютерно-інтегровані технології», а саме Гриневич 
Марія та Дем‘янюк Валерія стали учасницями літньої школи 
«Робототехніка: практичне застосування» на базі Технічного 
університету в м. Рига в період з 2–27 липня 2018 року. 

Лише 10 учасників з усього світу мали змогу навчатися 
безкоштовно, отримавши стипендію уряду Латвії; наші 
студентки опинилися серед них. Повернулися дівчата з 
новими ідеями для втілення, набутим практичним досвідом 
та готовністю розпочати плідний навчальний рік. 

ЖДТУ-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ М. РИГА (ЛАТВІЯ):  
ЛІТНЯ ШКОЛА РОБОТОТЕХНІКИ  

(“ROBOCAMP” SUMMER SCHOOL) 2018 
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