


МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Державний університет «Житомирська політехніка» – активний учасник програм

міжнародної співпраці та єдиний університет Житомирщини, який за кількістю
реалізованих міжнародних проектів серед інших ЗВО області, та за її межами, належить до
ТОП-кращих університетів та є взірцем для інших вищих навчальних закладів регіону.

Наразі в університеті триває реалізація наукового проекту за програмою Горизонт 2020:
Дія Марії Складовської-Кюрі–WІNMER – «Вимірювання і моделювання теплових явищ в
механічній обробці».

Партнери: Університет прикладних наук м. Лунд (Швеція);
Агентством з інновацій WINNOVA (Швеція).
Тривалість проекту: 2017–2020;
Обсяг фінансування: 200 тис. євро.
Відповідальний виконавець проекту – доц. Крижанівський В.Б.
З початку 2019 р. в рамках співпраці з фондом «Британська Рада» розпочато реалізацію

проекту «Активні громадяни», що має на меті сприяння соціальним змінам і забезпечення
сталого розвитку шляхом створення і розбудови мережі молодих лідерів із залученням
молодіжних організацій. Відповідальний виконавець проекту – доц. Богоявленська Ю.В.

Другий рік поспіль триває реалізація проекту «Бурштинові відклади та їх
характеристика».

Партнери: НАН Польщі;
Музей землі м. Варшава;
НАН України.
Тривалість проекту: 2018–2020;
Обсяг фінансування: 5000 євро.
Відповідальні виконавці проекту: проф. Ремезова О.О;
ст. вик. Ковалевич Л.А.

Третій рік в Державному університеті «Житомирська політехніка» 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 програми 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 дає можливість
студентам/аспірантам, викладачам пройти довгострокове навчання, стажування на базі
університетів ЄС учасників консорціуму.

Загальний бюджет проекту – 1.479.002,00 євро; частка Державного університету
“Житомирська політехніка” – 172.541 євро. У тому числі, в рамках реалізації проекту,
планується закупівля обладнання для Державного університету «Житомирська політехніка»
на суму 43 тис. євро.
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Відповідальні виконавці Державного університету «Житомирська політехніка»:
• Академічна складова – проф. Кравченко О.П., завідуючий кафедрою автомобілів і

транспортних технологій;
• Організаційна складова – Мамрай В.В., начальник відділу міжнародних зв’язків.
Веб-сторінка проекту – http://SmaLog-2017.uniroma2.it
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;
• Державний університет «Житомирська політехніка»;
• 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 координаційна нарада, літня школа,

закупівля обладнання, стажування викладачів та студентів Державного університету
«Житомирська політехніка» на базі університетів ЄС учасників консорціуму.

КООРДИНАЦІЙНА НАРАДА В УНІВЕРСИТЕТІ 
«ЛА САПІЄНЦА» (РИМ, ІТАЛІЯ).

З 8 по 10 травня 2019 року в університеті «Ла Сапієнца» (Рим, Італія) відбулася четверта
координаційна зустріч комітету менеджерів проекту. Житомирську політехніку
представляли представники відділу міжнародних зв’язків Мамрай В.В. та Махно А.М.

Основними темами, що обговорювалися на координаційній нараді були:
• Контроль і моніторинг якості проекту.
• Діяльність по розповсюдженню та експлуатації результатів проекту.
• Менеджмент проекту.
• Мобільність викладачів.
• Мобільність студентів.



ДРУГА ЛІТНЯ ШКОЛА В НАЦІОНАЛЬНОМУ 
УНІВЕРСИТЕТІ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

30-31 липня 2019 року в Національному
університеті «Львівська політехніка» відбувся
ІІ щорічний тренінговий семінар щодо
впровадження нової навчальної програми з
«Розумного транспорту і логістики для міст».

Лекції проводили професори з університетів-
партнерів ЄС. Провідні професори з
університетів-партнерів ЄС ознайомили учасників
семінару з навчальними модулями в рамках
програми SmaLog.

В рамках реалізації проекту «SmaLog» відбулася
планова закупівля обладнання для кафедри
«Автомобілів і транспортних технологій», яка
відповідальна за підготовку майбутніх магістрів з нової
спеціальності «Транспортні технології», освітня-
професійна програма «Розумний транспорт і міська

ЗАКУПІВЛЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ 
ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

«ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Від Державного університету «Житомирська політехніка» участь в зазначеному заході
взяли представники: завідуючий кафедри «Автомобілів і транспортних технологій» –
проф. Кравченко О.П. та провідний спеціаліст відділу міжнародних зв’язків – Махно А.М.
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 стосуються навчання студентів українських та
грузинських університетів відповідно до розробленої в рамках проекту магістерської
програми/спеціалізації.

логістика». Була закуплена комп’ютерна техніка та безпілотний
літальний апарат «DJI Mavic 2 Pro» на суму 400000 грн., а також згодом
планується закупівля ліцензійного програмного забезпечення та
додаткових лабораторних приладів для підтримки навчального
процесу студентів транспортних спеціальностей Житомирської
політехніки.
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СТАЖУВАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ В 
УНІВЕРСИТЕТАХ ІТАЛІЇ, НІМЕЧЧИНИ І ПОЛЬЩІ

В рамках реалізації проекту протягом 45 днів на базі
провідних університетів Європи, які виступають
партнерами даного проекту, відбулися освітньо-
професійні стажування викладачів «Житомирської
політехніки», які викладають за спеціальностями, що
включають предмети профілю транспорт, логістика:

• доц. Колодницька Р.В., кафедра «Автомобілів і
транспортних технологій», з 30.09.2019 по 13.11.2019 –
Університет «Тор Вергата» м. Рим (Італія).

• доц. Шумляківський В.П., кафедра «Автомобілів і
транспортних технологій» та асис. Махно А.М.,
кафедра «Маркшейдерії», з 02.06.2019 по 16.07.2019 –
Університет «Ла Сапієнца» м. Рим (Італія).

• доц. Ільченко А.В., кафедра «Автомобілів і
транспортних технологій» та ст. вик. Мамрай В.В.,
кафедра «Маркшейдерії», з 19.05.2019 по 02.07.2019 –
Університет «Сілезька політехніка» м. Катовіце
(Польща).

• доц. Кучменко В.О., кафедра «Економічної безпеки,
публічного управління та адміністрування» та доц.
Шлапак В.О., кафедра «Розробки родовищ корисних
копалин ім. проф. Бакка М.Т.», з 11.06.2019 по
25.07.2019 – Університет прикладних наук: технологій,
бізнесу та дизайну м. Вісмар (Німеччина).

Учасниками даних стажувань і тренінгів також були
представники й інших партнерських навчальних
закладів з України і Грузії.

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



Протягом 2019 н.р. викладачі, студенти, аспіранти та докторанти здійснювали візити до
закордонних ЗВО з метою стажування, читання лекцій, участі в тренінгах та конференціях,
навчання. Більшість таких візитів було реалізовано в рамках проектів за програмою
Еразмус+. Вцілому 67 осіб взяло участь в даних поїздках: 23 студенти, 1 аспірант,
2 докторанти, 41 викладач.

Протягом чотирьох років в університеті здійснюється підготовка та реалізація
міжнародних проектів Європейської Комісії Еразмус+ «Міжнародна Кредитна Мобільність»
та «Розвиток потенціалу вищої освіти». Запорукою такої плідної діяльності є багаторічна
співпраця Державного університету «Житомирська політехніка» з численними
університетами країн ЄС.

З 2017 року триває реалізація проекту за програмою Еразмус+/Розвиток потенціалу
вищої освіти – «Магістерська програма зі смарт транспорту і міської логістики», окрім
безпосередніх задач даний проект також містить додатковий компонент мобільності, що
надав можливість викладачам та студентам пройти довгострокове навчання, стажування на
базі університетів ЄС учасників консорціуму. 11 студентів-магістрів третього семестру
навчання «Житомирської політехніки» в рамках даного проекту навчаються та працюють
над дипломними роботами/проектами на базі європейських університетів:

• Університет Тор Вергата м. Рим (Італія) – 3 осіб;
• Університет «Ла Сапієнца» м. Рим (Італія) – 2 осіб;
• Сілезький технологічний університет м. Катовіце (Польща) – 2 осіб;
• Університет прикладних наук: технологій, економіки та дизайну

м. Вісмар (Німеччина) – 4 осіб.

Наш університет також відвідали численні делегації
закордонних навчальних закладів-партнерів з метою
обговорення умов співпраці, а також окремі
представники факультетів та кафедр – для викладання
та проходження стажування.

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).

Аспірант факультету бізнесу та сфери обслуговування Петрук Анастасія протягом
весняного семестру за програмою «Міжнародного Вишеградського Фонду» пройшла
стажування на базі Вищої школи економіки м. Прага (Чехія).

118

ОСВІТА
НАУКА
МОБІЛЬНІСТЬ
FREETIME



119

Станом на 2019 рік Державний університет «Житомирська політехніка» в рамках

проектів Еразмус+/Міжнародна Кредитна Мобільність співпрацює із 14-ма ЗВО Європи та

інших регіонів світу, серед яких:

•Університет м. Ковентрі (Великобританія);

•Університет країни Басків м. Більбао (Іспанія);

•Університет м. Кордова (Іспанія);

•Вища школа м. Лілль (Франція);

•Університет м. Парма (Італія);

•Вроцлавська Політехніка (Польща);

•Сілезька Політехніка м. Катовіце (Польща);

•Університет ім. М. Коперника м. Турон (Польща);

•АГХ Університет науки і технології м. Краків (Польща);

•Університет «Думлупінар» м. Кютахья (Туреччина);

•Університет «Османгази» м. Ескішехір (Туреччина);

•Технологічний інститут Західної Македонії (Греція);

•Європейський Університет Кіпру (Нікосія, Кіпр);

•Університет м. Лулео (Швеція).

Протягом чотирьох років між Вищою Школою м. Лілль

(Франція) та Державним університетом «Житомирська

політехніка» триває плідна співпраця в рамках проекту

міжнародної академічної мобільності. На базі даного

навчального закладу протягом двох семестрів

навчатиметься студент магістр гірничо-екологічного

факультету, спеціальності «Технологія захисту

навколишнього середовища» – Кобилинський Владислав.

Також наш студент проходитиме практику на

підприємствах та в установах регіону, водночас

продовжуючи навчання за індивідуальним графіком в

«Житомирській політехніці».

Наш навчальний заклад тісно співпрацює з університетами Іспанії. На початку

2019 навчального року двоє студентів-магістрів факультету комп’ютерно-інтегрованих

технологій, мехатроніки, робототехніки, спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології»: Гриневич Марія та Георговський Дмитро розпочали 5 місячне

навчання в Університеті Країни Басків м. Більбао (Іспанія). Студенти працюють над

магістерськими роботами та проводять науково-практичні дослідження.



Цього року, в період з 21 по 25 жовтня, представники нашого університету також
відвідали Університеті Країни Басків м. Більбао. Співробітниця відділу міжнародних
зв’язків Остапчук А.С. стала однією із 30 учасників інтеграційної зустрічі – «Staff Training
Week», під час якої отримала змогу провести робочі зустрічі з партнерами, налагодити
зв’язки. В той же час завідувач кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих
технологій – доц. Ткачук А.Г. провів ряд лекцій та зустрівся із професорсько-викладацьким
складом кафедри системної інженерії та автоматизації партнерського університету,
ознайомився із новітніми методами викладання профільних дисциплін в Університеті.
Заходи відбувалися на теренах біскайських міст: Доностія/Сан-Себастьян, Віторія-Гастейз
та Більбао.

Також «Житомирська політехніка» співпрацює ще з
одним іспанським навчальним закладом, що на півдні
Іспанії – Університет м. Кордова, в якому наразі протягом 5
місяців навчається студентка факультету комп’ютерно-
інтегрованих технологій, мехатроніки, робототехніки,
спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології» – Дем’янюк Валерія.

Протягом 8-9 квітня 2019 року
викладачі гірничо-екологічного
факультету, кафедри розробки
родовищ корисних копалин
ім. проф. Бакка М.Т. на запрошення
іспанської сторони взяли участь в
Міжнародній конференції «Екотехно-
логії в будівництві ICGC 2019» на базі
Політехнічної школи м. Бельмез,
Університету Кордови.
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Протягом 15-17 липня в Житомирській політехніці
перебувала делегація представників Університету Хаєн:
директор департаменту досліджень та випробувань
матеріалів Проф. Др. Хуан Марія Терронес Саета;
заступник директора департаменту досліджень та
випробувань матеріалів Проф. Др. Хорхе Суарез Масіаз.

Під час перебування в Житомирській політехніці
іноземні гості провели робочі зустрічі із
представниками університету: начальником відділу
міжнародних зв’язків – Мамраєм В.В., викладачами

Протягом чотирьох років поспіль Державний університет «Житомирська політехніка» та
Університет «Думлупінар» м. Кютахья (Туреччина) в рамках проекту Еразмус+
«Міжнародна кредитна мобільність» здійснюють взаємні обміни студентів та викладачів.
Впродовж 1-5 квітня 2019 р. делегація «Житомирської політехніки» вкотре відвідала
Університет «Думлупінар». Під час візиту викладач кафедри розробки родовищ корисних
копалин, гірничо-екологічного факультету – доц. Шлапак В.О. провів ряд лекцій для
студентів та аспірантів спеціальностей гірничого профілю. Тим часом, представники відділу
міжнародних зв’язків взяли участь в тренінговій сесії для координаторів міжнародних
проектів, провели перемовини щодо подальшого розширення та поглиблення
співробітництва між університетами.

У 2019 р. до співпраці зі згаданим вище турецьким
університетом активно долучилася кафедра прикладної
механіки і комп’ютерно-інтегрованих технологій ФКІТМР.
Навесні цього року докторант та водночас викладач – доц.
Балицька Н.О. протягом 2 місяців пройшла стажування на
базі Університету «Думлупінар», під час якого вона
працювала над науковою роботою на інженерному
факультеті. В свою чергу, 20 листопада до «Житомирської
політехніки» прибув студент з партнерського університету
з метою проходження двомісячного стажування під
керівництвом доц. Балицької Н.О.

Впродовж жовтня-листопада 2019 року «Житомирську політехніку» відвідали численні
делегації Університету «Думлупінар» з метою викладання. Так 7-11 жовтня доц. Мерве
Коньяр читала лекції для студентів спеціальності «Прикладна лінгвістика».

кафедри розробки родовищ корисних копалин – Коробійчуком В.В. та Шамраєм В.І.



Протягом 4-8 листопада доц. Хулія Акаш провела ряд лекцій для студентів Житомирської
політехніки спеціальності «Публічне управління та адміністрування».

26 жовтня до «Житомирської політехніки» завітала
делегація у складі проректора з міжнародних зв’язків –
проф. Хасан Гьочмез та начальника міжнародного офісу –
доц. Октай Шахбаз. Сторони обговорили імплементацію
діючого проекту Еразмус+ та подальше розширення
співпраці.

Житомирська політехніка плідно співпрацює з провідним
італійським університетами.

З 2018 року Житомирська політехніка в консорціумі з
Дніпровським державним аграрно-економічним університетом та
Університетом м. Парма (Італія) бере участь в реалізації проекту
Еразмус+/Мобільність.

Впродовж 13-17 травня делегація університету у складі: проректор
з науково-педагогічної роботи – доц. Морозов А.В., викладач
кафедри екології – доц. Давидова І.В., співробітники міжнародного
відділу – Мамрай В.В. та Остапчук А.С. взяли участь в
координаційній нараді на базі Університету м. Парма.
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Від початку 2019 навчального року 3 студента та 1 аспірант
спеціальностей екологічного профілю, а також один студент
спеціальності «Біомедична інженерія» проходять навчання та
стажування відповідно в Університеті м. Парма тривалістю
8 місяців.

Державний університет «Житомирська політехніка» активно співпрацює з провідними
університетами Польщі: Вроцлавською політехнікою, Сілезькою політехнікою (м. Глівіце),
Університетом Миколи Коперника (м. Торунь).

Навесні 2019 року викладач кафедри екології – доц. Давидова І.В. відвідала Університет
Миколи Коперника, з метою налагодження міжкафедральних зв’язків.

З 21 по 25 жовтня 2019 року в «Сілезькій політехніці» відбувся міжнародний навчальний
семінар, учасниками якого стали завідувач центру довузівської освіти та роботи з
іноземними студентами – доц. Черниш О.А. та представник відділу міжнародних зв’язків –
Махно А.М. Під час семінару особлива увага приділялася проблемі інтернаціоналізації
вищої освіти, що є ключовим фактором успіху університетів на глобальному ринку освітніх
послуг.

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

На початку жовтня до нас вчергове завітав
проф. Франко Мілано з Університету
м. Флоренція. Проф. Ф. Мілано – почесний
професор Житомирської політехніки,
всесвітньо відомий спеціаліст в сфері
радіофізики та радіології, багато років поспіль
відвідує наш університет з метою читання
лекцій для студентів гірничо-екологічного
факультету, спеціальностей екологічного
профілю.



Навесні впродовж трьох місяців докторант кафедри
автомобілів і транспортних технологій – доц. Колодницька Р.В.
пройшла наукове стажування на базі англійського університету.
В свою чергу, в квітні, з тижневим візитом до нашого
університету завітала делегація викладачів Університету
Ковентрі. Було прочитано ряд лекцій для студентів
транспортних спеціальностей.

Восени 2019 року представники
Житомирської політехніки двічі
відвідали Університетом Ковентрі
в рамках проекту
Еразмус+/«Міжнародна кредит-
на мобільність». Викладачі
кафедри автомобілів і транспорт-
них технології: завідувач кафедри
проф. Кравченко О.П.,
доц. Ільченко А.В. та
доц. Колодницька Р.В. пройшли
тижневе стажування (09-13.09) на
базі університету-партнера; а вже
згодом до Університету Ковентрі
завітала делегація керівництва

Житомирської політехніки на чолі з ректором проф. Євдокимовим В.В., до складу групи
візитерів увійшли також перший проректор проф. Олійник О.В. та начальник відділу
міжнародних зв’язків – Мамрай В.В. Делегати провели переговори з керівництвом
партнерського університету щодо зміцнення вже існуючого співробітництва та обговорили
інші можливі шляхи міжуніверситетської співпраці.

З 2018 року розпочалася
співпраця між нашим
університетом та грецьким
Університетом Західної
Македонії м. Козані, Греція в
рамках реалізації спільного
проекту.

На початку 2019 року
«першою ластівкою» у сфері
академічних обмінів серед
студентів стала студентка
факультету бізнесу та сфери
обслуговування – Поливанюк
Ірина, яка протягом весняного
семестру проходила навчання на
базі грецького університету.
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РОБОЧИЙ ВІЗИТ ПРЕДСТАВНИКІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ 
ПОЛІТЕХНІКИ ДО УНІВЕРСИТЕТУ ЗАХІДНОЇ МАКЕДОНІЇ 

(м. КОЗАНІ, ГРЕЦІЯ)

З 13 по 18 травня відбувся візит представників Житомирської
політехніки до Університету Західної Македонії (м. Козані,
Греція) в рамках участі у проекті Еразмус+ (КА107 Міжнародна
кредитна мобільність). Зі сторони Житомирської політехніки
участь у проекті взяли керівник даного проекту від
університету, професор, в.о. декана факультету економіки та
менеджменту Тарасюк Галина Миколаївна та доцент, проректор
з науково-педагогічної роботи та молодіжної політики Денисюк
Олена Григорівна.

Протягом робочого тижня відбулися зустрічі з керівництвом,
викладачами та студентами Університету Західної Македонії,
зокрема:

– відбулися робочі зустрічі у Департаменті фінансів по
координації роботи європейських проектів, з проректом з
академічного навчання університету;

– ознайомилися з роботою бібліотеки університету (бібліотечний фонд та електронні
ресурси);

– з магістрами програми МВА з бізнес-адміністрування, під час лекцій, подискутували
щодо стану та особливостей розвитку економіки України, механізмів співпраці України та
країн Європейського союзу, зовнішньої та внутрішньої політики України в умовах
Євроінтеграції. Порівняли досвід та умови господарювання підприємств України та Греції.

– під час зустрічі зі студентами магістерської програми МВА з управління освітою, було
презентовано особливості системи освіти в Україні, механізми управління освітою на різних
рівнях;

– презентовано історію становлення Житомирської політехніки, її міжнародних зв’язків,
навчального процесу, наукової роботи університету тощо;

– визначено пріоритети подальшої співпраці між Житомирською політехнікою та
Університетом Західної Македонії.

До заходів, в межах робочого візиту, долучилася студентка магістратури спеціальності
“Менеджмент” факультету економіки та менеджменту Житомирської політехніки Ірина
Поливанюк, яка з лютого 2019 років навчається відповідно до даного проекту по
студентському обміну в Університеті Західної Македонії (термін 6 місяців).



Протягом 2019 р. викладачі університету також відвідали ряд конференцій за кордоном.
Найбільш рейтингові з яких наведено нижче:

• «Міжнародна конференція транспорту, дорожнього руху та мобільності»,
02-05 вересня, Університет Сорбонна (Франція);

• «Міжнародна конференція інновації та ощадливе видобування корисних копалин»,
27 лютого – 2 березня, Гірнича академія м. Фрайберг (Німеччина);

• «Міжнародна науково-технічна конференція 2019», 17-18 жовтня, Університет гірництва
та геології, м. Софія (Болгарія).

З 2019 року в Житомирській політехніці розпочато
реалізацію проекту міжнародних академічних обмінів
Еразмус+/Мобільність» спільно з Європейським
університетом Кіпру м. Нікосія. Впродовж 7-11 жовтня
викладач кафедри фізики та вищої математики –
доц. Прилипко О.І., яким було прочитано ряд лекцій
для студентів магістрів спеціальності «Математика», а
також начальник відділу міжнародних зв’язків –
Мамрай В.В. відвідали даний університет. Делегати
провели зустрічі з керівництвом університету, під час
яких було обговорено перспективи розширення
напрямків співпраці, в тому числі організації
академічних обмінів студентів та аспірантів.

126

ОСВІТА
НАУКА
МОБІЛЬНІСТЬ
FREETIME



127

УГОДА ПРО СПІВПРАЦЮ 
З УНІВЕРСИТЕТОМ ПІВДЕННОЇ БОГЕМІЇ

Довготривале міжнародне стажування викладачів
кафедри теоретичної та прикладної лінгвістики
факультету публічного управління та права
завершилося підписанням угоди про співпрацю з
університетом Південної Богемії в Чеському Будейовіце
(Чеська Республіка).

Співпраця передбачає обмін досвідом у реалізації
передових освітніх технологій, методів, форм і засобів
навчання, підготовку та реалізацію спільних науково-
дослідних проектів в інтересах розвитку науки та
освіти. Налагодження тісних зв’язків освітян відкриває
нові горизонти для впровадження спільних проектів,
що сприяє підвищенню якості освіти. Це найкращий
шлях до здійснення прагнень молоді у сучасному
глобалізованому суспільстві.

15 лютого в конференц-залі Житомирської політехніки
відбулася зустріч студентів нашого університету з
представником консультативного освітнього центру
«Education USA» Неллі Петлик.

Організація «Education USA» має близько 400
консультативних центрів по всьому світу, котрі фінансує
Бюро з питань освіти і культури Державного
департаменту США і безпосередньо підтримується
Посольством США в Україні. Радники мережі «Education
USA» пропонують інформацію, консультації та
рекомендації у пошуках закладів вищої освіти у
Сполучених Штатах для молоді та студентів.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОГРАМ НАВЧАННЯ В США

Для студентів університету проведено презентацію, щодо вибору найкращих
університетів у США, критеріїв відбору для вступу, можливості одержання грантів та
стипендій на навчання студентами з України у США, можливістю академічних і
професійних програм обміну між нашими державами. Представник організація «Education
USA» також відповіла на ряд важливих питань, які цікавили наших студентів.

Такі зустрічі зі студентами сприяють глибшому взаєморозумінню системи вищої освіти у
США, а також зміцнюють стосунки між молоддю, студентами і основними інститутами
США та України.
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УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ У ПРОГРАМІ 
АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ «FREEMOVER»

Студентка університету Вікторія Черниш протягом
І семестру 2018/2019 н.р. взяла участь у програмі
академічної мобільності «Freemover» у Південночеському
університеті міста Чеське Будейовіце.

Південночеський університет є одним з кращих та
найбільших в Чеській Республіці. Майже всі 8 факультетів
зручно розташовані в місті Чеське Будейовіце. На території
університету також знаходяться гуртожитки, їдальня,
студентський центр та сучасна бібліотека. Саме бібліотека
є місцем, де студенти проводять найбільше часу під час
навчання. У зв’язку з високим рівнем комп’ютеризації,
користуватися бібліотекою надзвичайно зручно, пошук
необхідної інформації займає не більше 5 хвилин. Велика
кількість комп’ютерів, принтерів, наявність кімнат для
індивідуального навчання та затишна кав’ярня на
першому поверсі створюють всі необхідні умови для
навчання студентів.

Одним з позитивних моментів є можливість обирати
власні предмети та зручний внутрішній веб-сайт, де можна
знайти всю необхідну інформацію. Крім того, завжди
цікаво вчитись та спілкуватись у міжнародній компанії.
Майже щодня студентським самоврядуванням
організовуються різноманітні заходи, конкурси, вечірки,
що ще більше наповнює яскравими фарбами студентське
життя. Також, у зв’язку з територіальним розташуванням
Чеської Республіки, відкривається можливість побувати у
вільний час в багатьох країнах Європи.

Головною метою даної програми є здобуття нових знать
та вдосконалення професійних навичок. Навчання за
кордоном розширює кругозір, робить студентів
впевненими, цілеспрямованими та більш відкритими. Це
справді безцінний досвід, нові знання та яскраві емоції на
все життя!

ОСВІТА
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОГРАМИ ЄС ЕРАЗМУС+ З ІНДИВІДУАЛЬНИХ 
ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 

У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА МОЛОДІ
9 лютого 2019 р. студенти, аспіранти, викладачі та

представники відділу міжнародних зв’язків Державного
університету «Житомирська політехніка» брали участь у
заході-презентації Програми ЄС Еразмус+ з
індивідуальних та організаційних можливостей у сфері
вищої освіти та молоді, організатором якого виступив
Національний Еразмус+ офіс в Україні (Проект ЄС)
спільно з Управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту
Житомирської міської ради. Житомирська політехніка є
активним учасником академічних програм мобільностей
різних рівнів.

Представник Національного Еразмус+ офісу в Україні Катерина Жданова презентувала
можливості Програми ЄС Еразмус+ та запропонувала інформаційну підтримку можливих
проектів учасників.

ЕРАЗМУС+ – це програма Європейського Союзу на
період 2014-2020 рр., що підтримує проекти співпраці,
партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти,
професійної підготовки, молоді та спорту. Разом з понад
150 країнами світу, Україна є однією з країн-партнерів
(Programme Countries) Програми Еразмус+. Країнами-
членами (Partner Countries) Програми виступають
28 держав-членів ЄС; країни Економічного Союзу: Ісландія,
Норвегія, Ліхтенштейн; країни-кандидати: Туреччина,
Македонія та Сербія (з 2018 р.). Бюджет програми на 2014-
2020 роки складає 14,7 млрд. євро.

Під час презентації обговорювалися питання академічної мобільності, спільних
магістерських програм, програми розвитку потенціалу вищої освіти, освітніх закордонних
практик, підтримки реформ тощо.

УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ В КОНФЕРЕНІЇ НА БАЗІ 
ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ м. ФРАЙБЕРГ

Викладачі гірничо-еколгічного факультету: кафедри
розробки родовищ корисних копалин – доц. Шлапак В.О.
та кафедри маркшейдерії – ст. викл. Мамрай В.В. впродовж
20-22 березня 2019 р. взяли участь в міжнародній ювілейній
конференції «Інновації і сталий розвиток гірничої справи»
присвяченій 65-річчю заснування Інституту відкритих
гірничих робіт, на базі Технічного університету «Гірнича
академія» м. Фрайберг (Німеччина).
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ЕРАЗМУС+: ВІЗИТ АДМІНІСТРАЦІЇ ТА ВИКЛАДАЧІВ 
УНІВЕРСИТЕТУ ЗАХІДНОЇ МАКЕДОНІЇ (ГРЕЦІЯ) ДО 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ

Протягом тижня Державний університет «Житомирська політехніка» приймав в своїх
стінах з робочим візитом делегацію Університету Західної Македонії (Греція). Таким чином
відбувся зворотній візит представників університету-партнеру Житомирської політехніки в
рамках програми академічної мобільності “Еразмус+”.

До складу делегації Університету Західної Македонії увійшли Siskos Evangelos, Professor;
Darvidou Konstantina, Office Administrator of internship ESPA in Kastoria; Antoniadou
Theodora, Administrative Staff; Giannakis Konstantinos, Office Administrator of internship ESPA
in Kozani.

В межах візиту відбулися лекції економічного спрямування, гості поділилися досвідом
організації роботи над проектами академічної мобільності та побудованою системою
навчальних практик студентів в Університеті Західної Македонії. Гості ознайомилися з
Житомирською політехнікою та здійснили декілька екскурсійних заходів по м. Житомиру.

ЛІТНЄ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-МІЖНАРОДНИКІВ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ ЗА КОРДОНОМ

Марина Прокопчук, студентка 4-го курсу
спеціальності «Міжнародні економічні відносини»
(група МЕ-2) стала призером конкурсу, оголошеного
Національною агенцією академічного обміну Польщі
(NAWA NAWA Narodowa Agencja Wymiany
Akademickiej) та отримала стипендію на участь в
Літній школі з польської мови та культури.

З 8 по 29 липня 2019 року Марина прослухала більше
140 годин лекцій з польської мови та культури в
Центрі польської мови та культури для поляків та
іноземців Університету Марії Кюрі-Склодовської
(м. Люблін, Польща).
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СТУДЕНТ ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ ДЕНИС 
ЛЮБЧЕНКО – УЧАСНИК СТАЖУВАННЯ «МІСІЯ AРР ТА 

УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМЦІВ ІТ-ІНДУСТРІЇ ДО ПОЛЬЩІ»

Студент та координатор Starup HUB’у
Житомирської політехніки Денис Любченко
став учасником стажування «Місія AРР та
українських підприємців ІТ-індустрії до
Польщі». Його було запрошено як представника
одного з найкращих стартапів BeeWorker та
університету Житомирщини від Агенції
регіонального розвитку в кооперації з PARP до
міст Варшава та Гданськ.

Під час 4-денної поїздки Денис став учасником
Wolves Summit 10th edition у м. Варшава. Це
міжнародний саміт, який відбувається по всім країнам Європи, в рамках якого стартапи та
бізнес мають можливість знайти собі партерів, інвесторів чи просто неоціненний досвід.

Окрім цього, учасники саміту відвідали простори Google for startups (безкоштовний
коворкінг та простір для стартапів, який був побудований замість старого спиртового
заводу) та Facebook, де Денис познайомився з бізнес-інструментами для малого та
середнього бізнесу від цієї компанії та з відповідальною особою за політику Facebook в
Україні (зазначимо, що Facebook посилено підтримує Україну та робить все заради
інформаційної безпеки українців, бо наша країна знаходиться в зоні ризику). Був візит
учасників і до Агенції регіонального розвитку Польщі (організатора програми).

Також поїздка передбачала перебування у Гданську для ознайомлення з Гданським техно-
парком – місцем, де народжуються технології для всієї Польщі. Для нас цінним є те, що у
ході B2B зустрічей з польським бізнесом, окремі його представники вже знали про
Житомирську політехніку та бажали університету не знижувати темпи розвитку.

В поїздці брали участь представники стартапів, Агенцій регіонального розвитку, керівники
та працівники IT-бізнесу й кластерів зі всієї України.
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У ЖИТОМИРСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЦІ ВІДБУЛАСЯ ЗУСТРІЧ 
З ПРЕДСТАВНИКОМ ОРГАНІЗАЦІЇ «БАКИНСЬКОГО 

МІЖНАРОДНОГО ЦЕНТРУ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ»
9 жовтня 2019 р. на базі українсько-азербайджанського

культурно-освітнього центру, який вже декілька років
функціонує в стінах Державного університету «Житомирська
політехніка» відбулася зустріч студентів факультету бізнесу та
сфери обслуговування і факультету публічного управління та
права з представником організації «Бакинського міжнародного
центру мультикультуралізму» Мариною Гончарук.

На початку зустрічі була проведена лекція на тему
«Азербайджанський мультикультуралізм як фундаментальна концепція миру та толерантності».

Студенти Державного університету «Житомирська політехніка» взяли активну участь у
обговоренні питань дискримінації, міжкультурної толерантності, поваги до представників
різних національностей. Також студентам було запропоновано написати коротке есе (реферат)
і кожному висловити свою точки зору, щодо вказаних проблем. Найкращі 10 робіт будуть
відзначені цінними подарунками, а автори трьох найкращих робіт матимуть змогу поїхати до
столиці Азербайджану м. Баку і взяти участь у літній школі «Бакинського міжнародного центру
мультикультуралізму» разом із студентами з майже 60 інших країн світу.

Продовженням зустрічі зі студентами стали перемовини представника організації
«Бакинського міжнародного центру мультикультуралізму» з керівництвом Житомирської
політехніки, під час яких обговорювалися питання можливості проведення нових важливих
заходів, обміну студентів та подальшого розвитку тісних і дружніх відносин на базі
українсько-азербайджанського культурно-освітнього центру нашого університету.

ВІЗИТ ПРОФЕСОРА СІЛЕЗЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ ДО НАШОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ В РАМКАХ ПРОЕКТУ «SMALOG»

З 11 по 22 березня в стінах Державного університету
«Житомирська політехніка» в рамках програми Erasmus+ перебував
професор Сілезької політехніки (Польща), завідувач кафедри
промислової логістики і транспорту – Олександр Сладковський.

Цей візит відбувся завдяки діючому міжнародному проекту
«Смарт-транспорт та логістика для міст – «SmaLog», учасником
якого є наш університет. Професор Сладковський провів ряд
зустрічей з керівництвом та викладачами університету, а також

провів відкриті лекції студентам та аспірантам транспортних спеціальностей нашого університету.
Для студентів проведено цікаві і змістовні лекції щодо логістики, транспортних та

пасажирських перевезень, розглянуті питання моделювання транспортних систем сучасних
«розумних міст». Професор Сладковський також відповів на ряд важливих питань, які цікавили
наших студентів, щодо можливості покращення транспортної інфраструктури міст України.

Такі заходи дають змогу нашим студентам, транспортних спеціальностей зокрема,
розширити та отримати нові знання, а також сприяють глибшому розумінню сучасних
транспортних систем країн Європи.
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ПРОГРАМА ПОДВІЙНОГО ДИПЛОМУ З ВІЛЬНЮСЬКИМ 
ТЕХНІЧНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ ІМ. ГЕДІМІНАСА

Початок весни відзначився вкрай важливою
подією для кафедри економіки та
підприємництва Житомирської політехніки – в
результаті тривалої та кропіткої праці з обох
сторін було підписано Меморандум
порозуміння з Вільнюським технічним
університетом ім. Гедімінаса (ВГТУ), що
забезпечує значне розширення освітніх
можливостей для студентів спеціальності
«Економіка» (освітня програма «Бізнес-
економіка»). Зокрема, відповідно до
Меморандуму, вже з наступного навчального року студенти магістратури, що
навчатимуться за відповідною спеціальністю, зможуть брати участь у програмі подвійного
диплому, яка реалізується у рамках проекту міжнародної академічної мобільності.

Програма подвійного диплому, що реалізується Житомирською політехнікою спільно з
ВГТУ, передбачає паралельне навчання як в магістратурі нашого університету, так і у
магістратурі одного з провідних державних вищих навчальних закладів Литовської
Республіки. Відповідно до програми, студент-учасник протягом першого та третього
семестру магістратури навчатиметься у Житомирській політехніці, натомість навчання у
другому семестрі проходитиме у ВГТУ. Навчальна програма у ВГТУ складатиметься з
програмних дисциплін університету, які будуть визначені за погодженням обох
університетів. За підсумками навчання у обох закладах та за умови захисту магістерської
роботи як в Житомирській політехніці, так і перед екзаменаційною комісією ВГТУ (в онлайн
режимі) учасник програми матиме можливість отримати одночасно два дипломи про вищу
освіту державного зразка.

Диплом країни Європейського Союзу значно розширить можливості до працевлаштування
та підвищить рівень конкурентоспроможності випускника як на вітчизняному, так і на
міжнародному ринку праці.

Наразі Державний університет «Житомирська політехніка» цілеспрямовано продовжує
налагоджувати зв’язки із закордонними університетами, розширюючи мережу контактів із
провідними навчальними закладами різних профілів освітньої і наукової діяльності, задля
поглиблення академічного співробітництва, розширення сфер співпраці, а також пошуку
нових можливостей розвитку.
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