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Державний університет «Житомирська політехніка» – лідер у сфері міжнародної
діяльності та співпраці в нашому регіоні, а також один з найкращих університетів в Україні,
за кількістю міжнародних проєктів, що реалізуються за участі університету.

Розвиток міжнародного співробітництва є одним із ключових пріоритетів розвитку
«Житомирської політехніки». Попри перешкоди, що виникли у зв’язку із запровадженням
карантинних заходів, 2021 рік виявився достатньо успішним для університету в сфері
міжнародної діяльності.

У 2021 році продовжується співпраця з
Британською Радою в Україні в межах реалізації
програми «Активні громадяни», що має за мету
сприяння соціальним змінам і забезпечення сталого
розвитку шляхом створення і розбудови мережі
молодих лідерів із залученням молодіжних
організацій. Відповідальний виконавець проєкту –
доц. Богоявленська Ю.В.

У 2021 році також успішно завершується реалізація проєкту Європейської Комісії за
програмою Еразмус+/КА2 SmaLog «Магістерська програма з смарт-транспорту і
логістики для міста».

Мета проєкту: розробка та впровадження відповідної магістерської програми в межах
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 цей проєкт містив додатковий компонент
мобільності, що дало можливість
студентам/аспірантам, викладачам пройти
довгострокове навчання, стажування на базі
університетів ЄС учасників консорціуму.

Загальний бюджет проєкту – 1.479.002,00 євро;
частка Державного університету «Житомирська
політехніка» – 172.541 євро. Зокрема, в межах
реалізації проєкту, відбулася закупівля обладнання
для кожного ЗВО України та Грузії на суму
43 тис. євро.

Відповідальні виконавці від Державного університету «Житомирська політехніка»:
• академічна складова – доц. Бегерський Д.Б., кафедра автомобілів і транспортних

технологій;
• організаційна складова – Мамрай В.В., начальник відділу міжнародних зв’язків.
Веб сторінка проєкту – http://SmaLog-2017.uniroma2.it
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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 межах цього проєкту впродовж року було

проведено низку координаційних нарад у режимі
онлайн. Також було завершено закупівлю
обладнання для лабораторій кафедри автомобілів і
транспортних технологій. Професорами
університетів країн ЄС проведено відкриті лекції
для наших студентів. Організовано стажування
аспіранта нашого університету на базі Університету
прикладних наук м. Вісмар (Німеччина).
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ЕРАЗМУС+ SMALOG: ВІЗИТ ПРОФЕСОРА СІЛЕЗЬКОЇ 
ПОЛІТЕХНІКИ ДО ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ

В межах міжнародної співпраці за
проєктом Еразмус+ «Магістерська програма
з смарт-транспорту і міської логістики»
триває візит професора Олександра
Сладковського (факультет транспорту та
авіаційних технологій, Сілезька
політехніка/Польща) до Житомирської
політехніки.

На даний момент відбулася зустріч
проф. Сладковського з керівництвом
університету та деканами факультетів. Під
час зустрічі, зокрема було обговорено ряд
важливих питань, що стосуються розвитку
подальшої співпраці між нашими
закладами вищої освіти: щодо проведення
спільних українсько-польських конферен-
цій і семінарів, можливості участі студентів
усіх рівнів навчання обох ЗВО в програмах
академічного обміну, питань подвійного
дипломування, а також перспектив
заснування спільного українсько-
польського факультету тощо.

Програмою візиту також передбачена
участь проф. Сладковського у ряді
академічних та культурних заходів,
проведення онлайн-лекцій та семінарів,
зокрема для студентів магістрів
спеціальності 275 «Транспортні технології
(на автомобільному транспорті)», освітньо-
професійної програми «Розумний
транспорт та міська логістика».

Тож, побажаємо гостеві та нашим
студентам плідної спільної роботи і
подальшого ефективного розвитку
міжнародного співробітництва між
Сілезькою та Житомирською
політехніками!
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Упродовж 27-31 липня 2021 року на
базі нашого університету у змішаному
форматі – дистанційно для представників
більшості іноземних учасників та за
присутності делегатів від України
відбулася робоча нарада за проєктом
Еразмус+ SmaLog Магістерська програма
з «Розумного транспорту та міської
логістики».

Участь у заході взяли представники
вітчизняних і зарубіжних закладів вищої
освіти та наукових установ з України,
Грузії, Італії, Німеччини та Польщі.

Під час зустрічі учасники обговорили основні
завдання щодо завершального етапу проєкту, а
саме: акредитацію ОНП/ОПП «Смарт-транспорт і
логістика для міст» освітнього ступеня «Магістр»,
розробленої в межах проєкту; впровадження
напрацювань по програмі підготовки докторів
філософії (PhD) за спеціальностями транспортного
профілю; публікацію спільного підручника
(посібника) для підтримки магістерської програми;
адміністрування і контроль якості виконання
проєкту.

Приємним сюрпризом під час наради став візит
Міністра освіти і науки України
проф. Шкарлета С.М., який перебував з робочим
візитом у Житомирській політехніці. Сергій
Миколайович привітав учасників наради і побажав
вдалої реалізації проєкту.

В культурній частині програми для гостей було
організовано ряд екскурсій визначними місцями
міста і Житомирщини.

ЕРАЗМУС+ SMALOG: РОБОЧА ЗУСТРІЧ ЗА ПРОЄКТОМ У 
ЖИТОМИРСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЦІ
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ЕРАЗМУС+ SMALOG: СТАЖУВАННЯ 
АСПІРАНТА ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ 

В УНІВЕРСИТЕТІ ПРИКЛАДНИХ НАУК 
м. ВІСМАР (НІМЕЧЧИНА)

Упродовж 27.09-14.10.2021 року
аcпірант кафедри інформаційних систем
в управлінні та обліку Житомирської
політехніки Дмитро Захаров пройшов
стажування в Університеті прикладних
наук м. Вісмар (Німеччина). Стажування
відбулося в межах реалізації проєкту
Еразмус+/КА2 SmaLog.

Стажування спрямоване на підтримку
професійного розвитку викладання в
університеті, участь у курсах та підготовці
конкретних заходів для створення основи
для використання проєкту, а також на
підвищення кваліфікації PhD досліджень
в ЄС, враховуючи професійно орієнтовані
тренінги та тренінги докторів наук у ЗВО
ЄС. Це дозволить поширювати та
впроваджувати набутий досвід у
науковий та навчальний процес у закладі
вищої освіти.

Під час проходження стажування
Дмитро мав змогу ознайомитися з
університетською системою Hochschule
Wismar, з методами навчання з метою
вдосконалення педагогічної практики та
провести наукову роботу.



ФІНАЛЬНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗА ПРОЄКТОМ ЕРАЗМУС+ SMALOG

Упродовж 04-06 жовтня 2021 року на базі Національного
університету міського господарства
ім. О.М. Бекетова (м. Харків) відбулася фінальна
конференція за проєктом Еразмус+SamLog «Магістерська
програма з розумного транспорту і логістики для міст». У
зв’язку з епідеміологічною ситуацією зустріч пройшла у
змішаному форматі. Участь у конференції взяли
представники навчальних закладів та установ учасників
проєкту.

Житомирську політехніку на зустрічі представляли начальник відділу міжнародних
зв’язків університету Василь Мамрай, провідний фахівець відділу міжнародних зв’язків
Артур Махно, завідувач кафедри автомобілів і транспортних технологій Дмитро
Бегерський, проф. кафедри автомобілів і транспортних технологій Олександр Кравченко.

Також до заходу було долучено
Національний Еразмус+ Офіс України,
Директорат ЄС з питань освіти, культури і
аудіовізуальних засобів, підприємства та
організації в галузі транспорту м. Харкова.

Під час конференції представники ЗВО
країн-партнерів представили результати
виконання проєкту у своїх навчальних
закладах, а саме щодо впровадження
одноіменної магістерської програми –
«Розумний транспорт і логістика для міст»,
розробки навчально-методичного
комплексу, створення лабораторій для
підтримки освітнього процесу.

Нагадаємо, що реалізація проєкту SamLog
у Житомирській політехніці триває з
2017 року та завершується в кінці 2021 року.
Окрім зазначених вище результатів, в
межах цього проєкту студенти, аспіранти та
викладачі університету мали можливість
пройти навчання, стажування відповідно на
базі університетів країн ЄС учасників
консорціуму.
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У 2021 році продовжується реалізація проєкту Європейської Комісії за програмою
Еразмус+/КА2 DigEco «Діджиталізація економіки як елемент стійкого розвитку
України і Таджикистану» (2020-2023)».

Мета проєкту: розробка та впровадження навчальних модулів з акцентом на цифрові
технології в межах спеціальностей економічного профілю, що містить видання
методичних матеріалів, впровадження курсів електронного навчання, облаштування
спеціалізованих навчально-лабораторних аудиторій, організацію стажування
студентів/аспірантів і викладачів на базі європейських університетів-учасників
консорціуму.

Університети партнери:
ЄС:
• Університет Миколаса Ромеріса (Литва);
• Університет м. Марибор (Словенія);
• Університет прикладних наук

м. Гамбург (Німеччина);
Україна:
• Приазовський державний технічний університет;
• Національний університет кораблебудування

ім. адмірала Макарова;
• Державний університет «Житомирська політехніка»;
• Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка;
• Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Д. Моторного;
• Міністерство цифрової трансформації України;
• TOB «COMPANY M-MASTER»;
• Вінницька міська громадська організація «Паросток».
Таджикістан:
• Таджицький технічний університет ім. акад. М.С. Осімі;
• Таджицький державний фінансово-економічний університет;
• Худжандський політехнічний інститут таджицького технічного університет;
• Група компаній «Нексігол».
Загальний бюджет проєкту – 995404,00 євро.
Координатор проєкту від Державного університету «Житомирська політехніка» –

доц. Богоявленська Ю.В., кафедра цифрової економіки та міжнародних економічних
відносин.

Веб сторінка проєкту – http://dig2eco.eu/; https://dig2eco.ztu.edu.ua/
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Проєкт ERASMUS+  «Діджиталізація економіки як елемент сталого розвитку України та 
Таджикистану / DigEco», 618270-ЕРР-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP

Державний університет «Житомирська політехніка»
реалізує міжнародний проєкт за програмою ERASMUS+
«Діджиталізація економіки як елемент сталого розвитку
України та Таджикистану» (DigEco) 618270-ЕРР-1-2020-1-
LT-EPPKA2-CBHE-JP.

Проєкт фінансується за програмою фінансування ЄС:
Європейський інструмент сусідства (ERASMUS+: KA2
CBHE).

Цільова група: студенти, викладачі, люди з
обмеженими можливостями, Уряд.

Мета проєкту: впровадження цифрової економіки у процес вищої освіти України та
Таджикистану, що базується на міжнародній практиці освіти 4.0 для забезпечення сталого
розвитку економіки України та Таджикистану.

Завдання проєкту:
- модернізувати поточні навчальні програми шляхом впровадження

мультидисциплінарних навчальних програм з цифрової економіки для магістрів в Україні
та Таджикистані до грудня 2023 року;

- створити можливості для інклюзивної освіти в галузі цифрової економіки;
- залучити зацікавлені сторони до навчального процесу.
Очікуваними результатами проєкту є:
- діджиталізація і модернізація вищої освіти;
- навчальна програма DigEco, розроблена та впроваджена в навчальний процес у ЗВО

партнерських країн;
- кадровий потенціал викладачів; вигода для адміністративного персоналу,

різноманітність навчальних програм;
- інклюзивна освіта;
- підвищена автономність ЗВО;
- кращі відносини на ринку праці; розширена співпраця;
- міжнародний вимір; нові інструменти – моніторинг забезпечення якості, міжнародні

відносини.
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Партнерами проєкту є 16 учасників, зокрема:
Університет прикладних наук (Гамбург,
Німеччина), Університет Марібор (Словенія),
Державний вищий навчальний заклад
«Приазовський державний технічний
університет» (Україна), Державний вищий
навчальний заклад «Національний університет
кораблебудування імені адмірала Макарова»
(Україна), Державний університет «Житомирська
політехніка» (Україна), Кам’янець-Подільський
національний університет імені Івана Огієнка

(Україна), Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
(Україна), Таджицький технічний університет імені академіка М. Осімі (Таджикистан),
Таджицький державний фінансово-економічний університет (Таджикистан), Худжандський
політехнічний інститут Таджицького технічного університету (Таджикистан), Вінницька
міська громадська організація соціального розвитку та становлення окремих
малозахищених категорій молоді «Паросток» (Україна), Товариство з обмеженою
відповідальністю «Компанія М-Мастер» (Україна), Група Компаній «Нексігол Навовар»
(Таджикистан), Міністерство цифрової трансформації України.

За рік реалізації проєкту:
 підготовлено до підписання та підписано Грантову Угоду та Партнерську Угоду, План
Закупівель, а сам проєкт зареєстровано у Секретаріаті Кабінету Міністрів України;
 започатковано сайт проєкту і створено сторінку на офіційному сайті Житомирської
політехніки;
 забезпечено поширення інформації про проєкт у ЗМІ, створені сторінки, групи в
соціальних мережах та телеграм-канали;
 взято участь у стартовій конференції DigEco 12.02.2021 року у форматі онлайн, де було
обговорено виклики, з якими стикається вища освіта в Україні, Таджикистані, інших
країнах-партнерах та Європі.

Під час онлай-конференції 16.02.2021 року, що тривала на стадії розробки навчальних
програм DigEco, і перед початком навчання DigEco команди університетів країн-партнерів і
науковці Університету Миколаса Ромеріса (Литва) обговорили українські та таджицькі
регіональні потреби в області цифрової економіки. Обговорення було зосереджено на
результатах навчання.
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23.02.2021 року відбулася онлайн-
конференція для обговорення стратегії
розробки навчальних планів, програм,
впровадження нових дисциплін і створення
колабораційних груп для розвитку 13 дисциплін
DigEco. Після продуктивних конференцій та
корисних обговорень, 25.02.2021 року відбувся
«старт» навчання – пройшов перший діджитал-
тренінг DigEco для цільових університетів за
темою «Blockchain, Innovation management and
Disruptive technology». Викладання 13 дисциплін
тривало з 25.02.2021 року по 23.03.2021 року.
Теми та зміст дисциплін були не просто

цікаві, але й актуальні та охопили такі курси, як:
– Цифрові бізнес-моделі;
– Аналіз великих даних та бізнес-аналітика;
– Аналіз великих даних у галузі фінансів;
– Гнучке управління проєктами;
– Цифрова ефективність у бізнесі та економіці;
– Цифровий маркетинг у дії;
– Аналіз даних для маркетингу;
– Управління великими даними;
– Дизайн мислення;
– Цифрова грамотність;
– Інформаційне підприємництво в дії;
– Fintech у банківській справі, страхуванні та управлінні активами.
По завершенні навчання у період з березня по квітень 2021 року проведено аналіз

задоволеності учасників, моніторинг задовленості, конкретизовано оперативні завдання
(15.04.2021 р.), започатковано зустрічі із стейкхолдерами (28.04 і 19.05.2021 р.) задля розробки
нових навчальних планів та 13 силабусів дисциплін університетами України та
Таджикистану.

У межах проєкту Erasmus+ організовано секцію Оnline-конференції, присвяченої Дню
Науки 25.05-26.05.2021 року, відбулася міжнародна конференція на тему «Digitalization of the
economy as a factor sustainable development», де на меті було консолідувати зусилля
наукового товариства та практичний досвід у розвитку цифрової економіки України та
країн-партнерів з урахуванням досвіду європейських країн; дати аналіз розробки та
впровадження в навчальний процес інноваційних методів навчання цифровій економіці у
вищих навчальних закладах.

Забезпечено організацію закупівлі обладнання, зокрема для людей з особливими
потребами, для навчальних цілей у межах проєкту, програмного забезпечення.

У період до 24.08.2021 року розроблено конспекти лекцій, методичні рекомендації до
практичних занять та самостійної роботи, тестові завдання повністю забезпечено.

Завдяки змінам до навчальних планів у частині включення до освітніх програм
спеціальностей діджитал-дисциплін створено можливості для провадження пілотного
навчання у 2021/2022 навчальному році.
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1 вересня 2021 року для магістрантів
розпочато пілотне навчання в межах виконання
проєкту у Державному університеті
«Житомирська політехніка». Під час пілотного
навчання студенти здобувають практичні
навички та досвід, можливість отримати від
лекторів відповіді на усі запитання та взяти
участь у дискусіях щодо тематики предмета.

За перші 2 місяці навчання студенти вже

розробили перші проєкти, які подані на грантові

конкурси.
У період з 30 вересня по 06 жовтня 2021 року, завдяки партнерству з колегами по проєкту –

Таджицьким технічним університетом імені академіка М. Осімі, Таджицьким державним
фінансово-економічним університетом, Худжандським політехнічним інститутом Таджицького
технічного університету та компанією «Нексігол Навовар» – командою підготовлено та
презентовано звіт за результатами річної імплементації проєкту, інформацію про хід початку
пілотного навчання у Житомирській політехніці, інноваційні лекції та практичні заняття,
зокрема, презентацію на близько 100 слайдів з розробленої діджитал-дисципліни «Цифрові
бізнес-моделі», щоб краще закріпити матеріал та вдосконалювати набуті знання.

09-10.10.2021 року в межах реалізації проєкту відбулася міжнародна науково-практична
конференція «Цифрова трансформація бізнесу» завдяки Таврійському державному
агротехнологічному університету.

Рік проєкту завершив моніторинг проєкту DigEco, який відбувся 22.10.2021 року
Державний університет «Житомирська політехніка» активно приєднався до моніторингу
проєкту DigEco (Erasmus+) 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP «Діджиталізація
економіки як елемент сталого розвитку України та Таджикистану» та представили на
високому рівні звіт щодо виконаних завдань робочої групи P6.

DigEco – це великий проєкт, який несе в собі багато досвіду та дозволяє прокачати
навички. За цей немаленький проміжок часу відбулося багато конференцій, зустрічей
(онлайн), навчання та обговорення. Моніторинг допоміг якнайкраще представити
результати проробленої роботи.

Проєкт розпочав свій другий рік, в якому чекають детальне пропрацювання інклюзивного
компоненту та нові можливості.

Реалізація проєкту триватиме впродовж 2020-2023 років у Державному університеті
«Житомирська політехніка». Проєктом передбачено розробку та впровадження навчальних
модулів з акцентом на цифрові технології, в межах спеціальностей економічного профілю,
що включає також підготовку відповідних методичних матеріалів, облаштування
спеціалізованої навчально-лабораторної аудиторії, стажування студентів/аспірантів і
викладачів.
*Еразмус+ – це програма Європейського Союзу, що підтримує проєкти, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, професійної
підготовки, молоді і спорту.
Disclaimer: Digitalization of economic as an element of sustainable development of Ukraine and Tajikistan / DigEco 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP

This project has been funded with support from the European Commission. This presentation reflects the views only of the author, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained there in.
Цей проєкт фінансується за підтримки Європейської Комісії. Цей документ / презентація відображає лише думки автора, і Комісія не несе

відповідальності за будь-яке використання інформації, що міститься в ній.
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МІЖНАРОДНЕ СТАЖУВАННЯ СПЕЦІАЛІСТІВ РЕСПУБЛІКИ 
КАЗАХСТАН ЗА ПРОГРАМОЮ «МЕНЕДЖМЕНТ І ЛІДЕРСТВО» 

У ЖИТОМИРСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЦІ

У лютому 2021 року між Казахським національним дослідним університетом
ім. К.І. Сатпаєва та Державним університетом «Житомирська політехніка» був підписаний
договір щодо міжнародного стажування семи спеціалістів Республіки Казахстан за
програмою «Менеджмент та лідерство».

Координатор цього договору від Житомирської політехніки – д.е.н., професор Остапчук
Тетяна Петрівна. Реалізація даної програми повною мірою здійснювалася професорсько-
викладацьким складом кафедри менеджменту і підприємництва університету.

Програма міжнародного стажування передбачала використання дистанційного
навчання. Термін стажування – два тижні (з 15 по 26 лютого 2021 року). Навчальний план
програми «Менеджмент і лідерство» передбачав як теоретичну, так і практичну підготовку
з таких дисциплін:
Загальний менеджмент (методологічні основи менеджменту, функції менеджменту,

комунікації в менеджменті);
Стратегічний менеджмент (роль стратегії в управлінні компанією, аналіз бізнес-

середовища, типи стратегій, особливості використання стратегій компаніями);
Проєктний менеджмент (загальна характеристика системи управління проєктами,

підходи до планування і контролю проєктів, управління ризиками та якістю проєктів);
Тайм-менеджмент (формування цілей у системі тайм-менеджменту, планування часу,

корпоративний тайм-менеджмент);
Управління конкурентоспроможністю суб’єктів господарювання (конкуренція і

конкурентоспроможність, аналіз конкурентоспроможності підприємства та оцінка його
конкурентного становища, стратегія і програма забезпечення конкурентоспроможності).
Як підсумок, учасники міжнародного стажування підготували та успішно захистили

випускну роботу за особисто обраними ними темами. Захист випускних робіт відбувся
26 лютого 2021 року. Всі учасники також отримали сертифікати про проходження
міжнародного стажування.

255

https://news.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/8-1.jpg
https://news.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/7-5.jpg


ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА –
УЧАСНИК МІЖНАРОДНОГО ПРОЄКТУ ONL211

Не потрібно доводити, що освіта −
найбільше благо для людини. А якісна
освіта – запорука успішного та
щасливого майбутнього. Житомирська
політехніка – лідер у забезпеченні
якісної освіти у регіоні – є членом
наукової спільноти Open Networked
Learning (ONL) та учасником одного з
наймасштабніших міжнародних
проєктів ONL211.

Вже декілька років поспіль ONL
згуртовує представників Департаментів

освіти і науки, знаних науковців та вчених з різних куточків світу для знаходження шляхів
покращення якості дистанційної освіти.

Серед наукових пріоритетів ONL спільноти особливою актуальністю вирізняється
розробка дистанційних курсів та впровадження сучасних інформаційних технологій у
навчання. Великою популярністю користуються довго- та короткотривалі тренінги ONL-
спільноти з удосконалення умінь та навичок викладання онлайн.

Цього року доцент кафедри теоретичної та прикладної лінгвістики Оксана Черниш є
співфасилітатором ONL211. Протягом трьох місяців викладач співпрацюватиме з
представниками більш ніж 15 країн світу з метою вирішення нагальних питань з
удосконалення дистанційної освіти.

Команда ONL211 представлена науковцями зі Швеції, Швейцарії, Великобританії,
Ірландії, Німеччини, Італії, Канади, Фінляндії, Китаю та інших країн (ONL211 Team
Members).

Житомирська політехніка має честь представляти Україну у проєкті та сподівається на
плідну співпрацю й обмін досвідом.
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Державний університет «Житомирська політехніка» постійно посилює партнерство з
Британською Радою в Україні за програмою «Активні громадяни», починаючи з 01.06.2019 року.

За період з 29.12.2020 року по 05.03.2021 року проведено перші тренінги за програмою в
онлайн-форматі.

Житомирська політехніка першою із закладів вищої освіти
України розпочала імплементацію програми «Активні
громадяни» у цифровому форматі, і крім діджитал ворк-шопів,
виступила співрозробником університетської моделі «Активні
громадяни», програма якої протягом 2020/2021 навчального
року у якості пілоту була інтегрована у навчальну дисципліну.
Було розроблено і саму програму, і робочий зошит студента.

Проєкт гідно зарекомендував себе, а випускники програми
розробили проєкти соціальної дії.

Активності у межах програми дозоволили не лише
підтвердити партнерство, а й створити новий, унікальний
партнерський проєкт соціальної дії, що став відомим за
межами України. Зокрема, таким проєктом став «UniSport»,
який був підтриманий програмою, і у період
08.05-06.06.2021 р. об’єднав людей й інституції з різних регіонів
України і закордону, зокрема, Державний університет
«Житомирська політехніка», ДВНЗ «Приазовський державний
технічний університет» (м. Маріуполь), Кам’янець-Подільський
національний університет імені Івана Огієнка, Державну
установу «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф.
М.І. Ситенка НАМН України» (м. Харків), «Smart Fitness
Academy» (м. Київ), і навіть Індію. Такі проєкти об’єднують
країну, людей, бо є створеними для людей.
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На початку 2021 року Європейська Комісія офіційно
оголосила про відкриття нової Програми ЄС Еразмус+
на 2021-2027 роки. Державний університет
«Житомирська політехніка» вже розпочав свою активну
участь у підготовці і впровадженні проєктів академічної
мобільності в межах нового етапу програми.

Нагадуємо, що відповідно до підсумків, підведених
Національним Еразмус+ Офісом України,
«Житомирська політехніка» за період реалізації
попереднього кола програми Еразмус+ (2014-2020)
посіла 15 місце серед більш як 200 ЗВО України та
увійшла в ТОП-25 найкращих закладів вищої освіти
України за кількістю реалізованих проєктів Еразмус+/
«Міжнародна кредитна мобільність».

Партнерами по проєктам стали закордонні ЗВО,
здебільшого країн Євросоюзу, проте також вдалося
підготувати низку проєктів з університетами
Туреччини.

Запорукою такої плідної діяльності стало як
попереднє багаторічне співробітництво Житомирської
політехніки з багатьма закордонними навчальними
закладами, так і розвиток та налагодження співпраці з
новими партнерами.

«ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» - ЛІДЕР СЕРЕД ЗВО 
УКРАЇНИ ЗА КІЛЬКІСТЮ РЕАЛІЗОВАНИХ ПРОЄКТІВ 

ЕРАЗМУС+ / «МОБІЛЬНІСТЬ»
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Упродовж вказаного періоду значна кількість студентів, аспірантів,
докторантів, а також викладачів нашого університету скористалися
можливістю пройти навчання, стажування відповідно на базі
партнерських навчальних закладів.

Житомирська політехніка надалі лишається єдиним університетом
Житомирщини, який за кількістю реалізованих міжнародних проєктів,
зокрема міжнародної мобільності, є лідером серед інших ЗВО регіону і за
його межами.

У період попереднього раунду програми Еразмус+ в Житомирській
політехніці було реалізовано 58 проєктів мобільності з представленими
нижче навчальними закладами (з деякими ЗВО було реалізовано декілька
проєктів):
1. Господарська академія ім. Д.А. Ценова м. Свіштов (Болгарія);
2. Університет Ковентрі (Великобританія);
3. Технологічний інститут Західної Македонії (Греція);
4. Університет м. Кордова (Іспанія);
5. Університет Країни Басків (Іспанія);
6. Університет м. Парма (Італія);
7. Університет «Ла Сапієнца» м. Рим (Італія);
8. Європейський університет Кіпру (Кіпр);
9. Кіпрський Інститут Маркетингу (Кіпр);
10. Університет Александраса Стулгінскіса (Литва);
11. Університет Вітовта Великого (Литва);
12. Університет прикладних наук м. Роттердам (Нідерланди);
13. Технічний університет «Гірнича академія» м. Фрайберг (Німеччина);
14. Вроцлавська Політехніка (Польща);
15. Сілезька Політехніка (Польща);
16. Університет ім. М. Коперника м. Торунь (Польща);
17. АГХ Університет науки і технології м. Краків (Польща);
18. Університет м. Гданськ (Польща);
19. Економічний університет м. Бидгощ (Польща);
20. Вища школа м. Сопот (Польща);
21. Вища техніко-економічна школа м Ярослав (Польща);
22. Економічна академія м. Бухарест (Румунія);
23. Белградський технічний університет (Сербія);
24. Університет «Думлупинар» м. Кютаг’я (Туреччина);
25. Університет «Осман Газі» м. Ескішехір (Туреччина);
26. Університет ім. Аднана Мендереса м. Айдин (Туреччина);
27. Університет «Шейха Едебалі» м. Біледжик (Туреччина);
28. Католицький університет м. Лілль (Франція);
29. Технічний університет м. Ліберець (Чехія);
30. Університет Південної Богемії (Чехія);
31. Університет м. Лулео (Швеція);
32. Університет м. Лунд (Швеція).
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ПРОЄКТ ЕРАЗМУС+ / МОБІЛЬНІСТЬ З УНІВЕРСИТЕТОМ 
«ДУМЛУПИНАР»: ОНЛАЙН-НАРАДА КООРДИНАТОРІВ 

УЧАСНИКІВ КОНСОРЦІУМУ

Державний університет «Житомирська політехніка» – активний учасник проєктів
академічної мобільності в межах програми Еразмус+. Черговий проєкт реалізується спільно
з Університетом «Думлупинар» м. Кютаг’я (Туреччина).

22-го лютого 2021 року в межах цьогопроєкту відбулася онлайн-нарада координаторів від
університетів учасників консорціуму.

На початку зустрічі з привітальним словом виступили представники Університету
«Думлупінар»: проректор з міжнародної діяльності – проф. Хасан Гочмес та керівник
відділу міжнародного співробітництва – проф. Октай Шахбаз.

Учасниками наради стали представники провідних університетів країн Африки –
Університет ім. Хасіби Бен Буалі м. Шлеф, Університет м. Тлемсен (Алжир), Університет
Мулай Ісмаїла м. Мекнес (Марокко), Боснії і Герцеговини – Університет м. Сараєво, а також
України – НТУУ КПІ ім. І. Сікорського та Державний університет «Житомирська
політехніка», які виступили з відповідними презентаціями.

Метою проведення наради було обговорення можливих варіантів подальшої реалізації
проєкту – взаємних обмінів серед студентів та представників професорсько-викладацького
складу в період пандемії. Було обговорено питання щодо подальшого зміцнення та
розширення вже існуючої співпраці, а також налагодження та встановлення нових зв’язків.

Нагадаємо, що співпраця між нашим навчальним закладом та Університетом
«Думлупінар» триває з 2014 року. За роки спільної реалізації проєктів
Еразмус+/Мобільність та Мевлана студенти та викладачі обох ЗВО отримали змогу
здійснити взаємні візити з метою навчання, стажування та викладання. Протягом наступних
трьох років триватиме черговий раунд проєкту Еразмус+/Мобільність з турецьким
університетом партнером.
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ВІЗИТ ПРОФЕСОРКИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ 
БРИТАНСЬКОЇ КОЛУМБІЇ (КАНАДА) ДО ЖИТОМИРСЬКОЇ 

ПОЛІТЕХНІКИ

17 вересня 2021 року до Державного
університету «Житомирська політехніка» з
робочим візитом завітала професорка Світлана
Комінко – представниця Бізнес Школи
Технологічного Інституту Британської Колумбії
(ТІБК) м. Ванкувер, Канада.

Світлана Комінко провела презентацію свого
навчального закладу, розповіла про можливості
навчання на базі ТІБК в межах програми
академічної мобільності та участь в літніх школах.

Під час зустрічі з адміністрацією університету
було обговорено можливі варіанти співпраці між
навчальними закладами.

Також для гості було організовано оглядову
екскурсію Житомирською політехнікою –
продемонстровано навчальні аудиторії,
лабораторії, музей університету.
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ЕРАЗМУС+ / МОБІЛЬНІСТЬ: ВІЗИТ ВИКЛАДАЧА КАФЕДРИ 
ЕКОЛОГІЇ ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ ДО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ МИКОЛАЯ КОПЕРНИКА м. ТОРУНЬ (ПОЛЬЩА)

Упродовж останніх трьох років Державний університет «Житомирська політехніка» та

Університет імені Миколая Коперника м. Торунь злагоджено співпрацюють у напрямі

реалізації міжнародного проєкту програми Еразмус+ «Міжнародна кредитна мобільність».

Влітку 2021 року професор кафедри екології та доктор біологічних наук Житомирської

політехніки, Олена Уваєва пройшла тижневе стажування на базі закордонного ЗВО за

рахунок коштів, отриманих від Європейського Союзу.

Програма передбачала проведення дослідження в межах експедиції до заповідника

«Пташиний рай» під керівництвом Ельжбєти Жбіковської – професора Торуньського

університету та голови Польського малакологічного товариства, і професора Вроцлавського

університету Іоанни Хільдебрант – голови Польського паразитологічного товариства.

За результатами проведених досліджень у лабораторії Торуньського університету було

визначено близько 23 видів прісноводних молюсків та понад 30 видів їх паразитів,

небезпечних для риби, птахів, худоби і людини. Для визначення видової належності

мікроскопічних паразитів, окрім традиційних морфологічних методів, було використано і

ПЛР-тести.

Польські колеги гостинно запрошують українських дослідників до наукової співпраці та

розширення її горизонтів.
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ЕРАЗМУС+ / МОБІЛЬНІСТЬ: ВІЗИТ ДЕЛЕГАЦІЇ КІПРСЬКОГО 
ІНСТИТУТУ МАРКЕТИНГУ 

ДО ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ

Початком співпраці Житомирської політехніки з Кіпрським інститутом маркетингу/КІМ
(м. Нікосія/Лімасол) у 2019 році послугувало підписання договору про співпрацю між
навчальними закладами в межах підготовки спільного проєкту Еразмус+/Мобільність.

2020 рік увінчався успіхом для закладів вищої освіти, адже проєктну заявку було
затверджено представництвом Європейскої Комісії. Цей проєкт передбачає реалізацію
мобільностей в межах спеціальностей економічного профілю, наявних в нашому і
партнерському навчальних закладах.

Протягом 19-23 липня 2021 року до Житомирської
політехніки завітала делегація Кіпрського інституту
маркетингу, яку очолила проф. Катріна Павлоу – директор
наукового бізнес-центру, Константінос Константіноу –
академічний координатор по роботі зі студентами ОР
«Бакалавр» та Джорджія Трасівулу – викладач, фахівець у
сфері соціальної психології. Делегація представників КІМ
мала можливість представити роботу, якою інститут
займається вже протягом 43 років. Візит представників
Кіпрського інститут маркетингу до Державного університету
«Житомирська політехніка» виявився насиченим на події.

У межах започаткованої
співпраці між навчальними
закладами відбулася зустріч з
представниками факультету
бізнесу та сфери
обслуговування, під час якої

координатор програми від Житомирської політехніки – декан
факультету, професор Тарасюк Галина Миколаївна та
завідувачі кафедр обговорили план дій щодо імплементації
проєкту: порядок реалізації міжнародних академічних
мобільностей, можливості подальшої співпраці шляхом
розробки та впровадження програми подвійних дипломів,
підготовку спільних публікації тощо.

У свою чергу, представники відділу міжнародних зв’язків та іноземні представники
поділилися досвідом організації роботи при підготовці та реалізації проєктів академічної
мобільності. Цікавою виявилася екскурсія на АТ «Житомирський маслозавод» (компанія
«Рудь»), під час якої гості ознайомилися з виробничим процесом.

Реалізація цього проєкту триватиме впродовж 2021-2022 н.р., під час якого планується
здійснити взаємні обміни студентів і викладачів.
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ЕРАЗМУС+ / МОБІЛЬНІСТЬ: ВІЗИТ ПРЕДСТАВНИКІВ 
УНІВЕРСИТЕТУ ДУМЛУПІНАР 

ДО ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ

В межах міжнародної співпраці Житомирської політехніки та Університету Думлупінар
(м. Кютаг’я, Туреччина) за проєктом Еразмус+/ «Міжнародна кредитна мобільність»,
протягом 18-24 липня 2021 року університет відвідала делегація представників відділу
міжнародних зв’язків партнерського університету: начальник відділу - проф. Октай Шахбаз
та віце керівник центру «Європейських проєктів» др. Вехбі Онур Демірчілєр.

Під час візиту відбулася серія зустрічей гостей з керівництвом університету,
представниками гірничо-екологічного факультету, кафедри біомедичної інженерії та
телекомунікацій, завідувачем Центру довузівської освіти та роботи з іноземними
студентами.

Під час зустрічей зокрема було обговорено ряд важливих питань, що стосуються розвитку
подальшої співпраці між ЗВО: щодо підготовки спільних наукових і освітніх проєктів,
спільних досліджень, конференцій і семінарів, можливості участі студентів у програмах
академічного обміну, питань подвійного дипломування та наукового керівництва
аспірантів, перспектив заснування турецького культурного центру на базі Житомирської
політехніки тощо. Крім того, представники турецького ЗВО ознайомилися з лабораторною
базою Житомирської політехніки.

У межах зустрічей було підведено підсумки зазначеного проєкту та намічено план
реалізації нового проєкту мобільності на період 2020-2023 років. Представники
університетів-партнерів обговорили спільні пріоритети інтернаціоналізації, узгодили
тематику спільних проєктних заявок у межахконкурсів програм Erasmus+ KA2/CBHE та
Horizon Europe на найближчі роки.
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УЧАСТЬ СТУДЕНТКИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ В 
«ЛІТНІЙ ШКОЛІ 2021» НА БАЗІ РИЗЬКОГО ТЕХНІЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ

Державний університет «Житомирська політехніка» впродовж останніх п’яти років
активно співпрацює з Ризьким технічним університетом м. Латвія. ЗВО розпочали
співпрацю ще у 2012 році в межах підготовки та реалізації проєкту програми Темпус.
Упродовж останніх трьох років щороку студенти Житомирської політехніки активно
долучаються до участі у Літній Школі на базі Ризького технічного університету.

У період з 12 по 31 липня 2021 року в межах реалізації Літньої Школи 2021 за
спрямуванням «3D-анімації» на базі Ризького технічного університету (Латвія) студентка
Державного університету «Житомирська політехніка», факультету Інформаційно-
комп’ютерних технологій, спеціальності «Комп’ютерна інженерія» Шмиріна Тетяна
отримала фінансування з боку Державної організації з розвитку вищої освіти Республіки
Латвія та успішно взяла участь у заході.

Студенти з усіх куточків світу: Естонії, Бельгії, Франції, Італії, Греції, Лівії, Азербайджану,
України згуртувалися на базі університету задля того, аби здобути неабияких досвід у сфері
міжкультурного спілкування та набути практичний досвід за відповідним спрямуванням.

Програма школи передбачала відвідування лекційних та
практичних занять, підготовку власного дослідницького
проєкту, екскурсійні прогулянки містом та за його межами.
Тетяна безсумнівно впоралася з дослідницьким проєктом,
успішно представила його під час звітної зустрічі з
керівництвом та організаторами Літньої Школи і була
нагороджена сертифікатом участі у заході.
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У межахміжнародної співпраці за проєктом Еразмус+/
«Міжнародна кредитна мобільність» протягом 25-31 липня
2021 року відбувся візит представників Житомирської
політехніки до Університету м. Парма (Італія). До складу
делегації університету увійшли завідувач кафедри
біомедичної інженерії та телекомунікації, доц. Нікітчук Т.М.,
завідувач центру довузівської освіти та роботи з іноземними
студентами, доц. Черниш О.А., доцент кафедри екології
Давидова І.В., начальник відділу міжнародних зв’язків
Мамрай В.В. та співробітники відділу.

З викладачами факультету було обговорено досвід
викладання та навчання в межах мобільностей під час
пандемії, розвиток та використання платформ для
дистанційного навчання. Також учасники підвели
підсумки цього проєкту, обговорили особливості реалізації
проєктів міжнародної мобільності.

Протягом двох днів делегація Житомирської
політехніки брала участь в онлайн-зустрічах з учасниками
проєкту – студентами та аспірантами, які поділилися
враженнями від навчання за кордоном під час пандемії,
впливу мобільності на їх професійну кар’єру.

Крім того, відбулася цікава зустріч з професором Марко
Бартолі, який розповів про сучасні методики викладання,
приділяючи особливу увагу взаємодії між викладачем та
студентами в умовах пандемії з використанням сучасних
цифрових технологій та «безпечного середовища
навчання».

Окрім цього було розглянуто напрями подальшої
співпраці між університетами-партнерами щодо спільної
участі в найближчих конкурсах проєктних заявок у
межахпрограм Erasmus+ та Horizon Europe.

Під час перебування в партнерському ЗВО було
проведено серію зустрічей з представниками факультету
хімії, наук про життя та екологічної стійкості, а також
керівництвом відділу міжнародних зв`язків Університету
м. Парма.

ЕРАЗМУС+ / МОБІЛЬНІСТЬ: ВІЗИТ ПРЕДСТАВНИКІВ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ ДО УНІВЕРСИТЕТУ 

м. ПАРМА (ІТАЛІЯ)
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ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА – СПІВОРГАНІЗАТОР 
ПРЕЗЕНТАЦІЇ «ЕРАЗМУС+ ДНІ ДЛЯ МОЛОДІ УКРАЇНИ»

12 квітня 2021 року в онлайн-режимі, на платформі
Zoom, представництво Національного Еразмус+ офісу
України спільно зі студентською організацією Erasmus
Student Network Kyiv стали організаторами заходу,
присвяченого старту нового раунду програми
Європейського Союзу Еразмус+ щодо можливостей
навчання, викладання, практики та стажування в
університетах країн ЄС.

У заході взяли участь місцева молодь, молодіжні
працівники, студенти, викладачі та співробітники
провідних університетів Північного регіону країни, а саме

Сумщини, Полтавщини, Вінниччини, Житомирщини, Київщини, Черкащини та
Чернігівщини, під час якого відбулася презентація нової програми Еразмус+ 2021-2027.
Зокрема, учасники мали змогу довідатися про індивідуальні освітні можливості програми.
Державний університет «Житомирська політехніка» як один із провідних ЗВО регіону в
галузі міжнародного співробітництва став співорганізатором цього заходу.

Представники відділу міжнародних зв’язків,
будучи координаторами відповідної «сесійної зали»
(Zoom breakout room), представили презентацію для
зацікавленої аудиторії щодо специфіки та умови
реалізації проєктів Еразмус+/КА107: «Міжнародна
кредитна мобільність», поділилися досвідом
реалізації цих проєктів у Житомирській політехніці.

Також у межах презентації міжнародної роботи університету долучилися двоє студенток
Житомирської політехніки, які раніше були учасницями проєктів міжнародної академічної
мобільності. Вони розповіли про власний досвід участі в проєкті – умови проведення
конкурсного відбору, процедуру підготовки документів, особливості навчання/стажування
в закордонному ЗВО, перезарахування та визнання результатів навчання.

Сподіваємося, що завдяки подібним заходам зростатиме поінформованість, а також
мотивація здобувачів вищої освіти та викладачів вітчизняних університетів щодо участі в
проєктах мобільності за програмою Еразмус+.
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ЕРАЗМУС+ / МОБІЛЬНІСТЬ: НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ 
НА БАЗІ УНІВЕРСИТЕТУ «ЛА САПІЄНЦА»

У 2017 році Державний університет «Житомирська політехніка» та Університет «Ла

Сапієнца» (м. Рим, Італія) започаткували співпрацю в межах реалізації проєкту

Еразмус+/КА2 SmaLog «Магістерська програма зі смарт-транспорту і логістики для міст».

В межах цього проєкту студенти та викладачі отримали змогу пройти різнотермінові

стажування, навчатися на базі закордонного ЗВО і водночас працювати над дипломними

роботами/проєктами.

Вже у 2020 році ЗВО розширили горизонти співпраці, спільно підготувавши проєктну

заявку в межах програми Еразмус+ проєкту «МКМ», яку було затверджено представництвом

Європейської Комісії.

Цей проєкт передбачає реалізацію академічних мобільностей середспеціальностей

юридичного спрямування, наявних в нашому і партнерському навчальних закладах.

За результатами конкурсного відбору восени 2021 року двоє студенток четвертого року

навчання факультету публічного управління та права – Яцківська Анастасія (спеціальність

«Правоохоронна діяльність») та Данілевська Надія (спеціальність «Публічне управління та

адміністрування») було номіновано на участь у цьому проєкті. Протягом осіннього семестру

Надія та Анастасія старанно навчатимуться на базі Університету країни-партнера,

набуваючи цінний досвід навчання в закордонному ЗВО.
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ЕРАЗМУС+ / МОБІЛЬНІСТЬ: ВІЗИТ ПРОФЕСОРА 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ КІПРУ 

ДО ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ

З 2019 року у Державному університеті «Житомирська
політехніка» триває реалізація проєкту
Еразмус+/Мобільність спільно з Європейським
університетом Кіпру м. Нікосія.

Цей проєкт передбачає академічні обміни викладачів
обох університетів з метою викладання, участі в
тренінгах середдисциплін математичного профілю:
«Вища математика», «Теорія ймовірностей і математична
статистика» та інші. Відповідальним виконавцем проєкту
у Житомирській політехніці є кафедра фізики та вищої
математики.

Упродовж 27 вересня – 01 жовтня 2021 року в межах
проєкту до університету завітала професор кафедри
комп’ютерних наук та інженерії Європейського
університету Кіпру, доктор Наталія Полікару Іванова.

Було проведено зустріч з адміністрацією
університету, а також професорсько-викладацьким
складом кафедри фізики та вищої математики.
Обговорено можливості подальшого поглиблення і
розширення співпраці. Завідувач кафедри
д.ф-м.н., проф. Москвін П.В. зауважив про
важливість розвитку міжнародного
співробітництва на кафедрі.

Доктор Полікару Іванова представила
презентацію Європейського університету Кіпру.
Також упродовж тижня гостя провела лекційні
заняття з дисципліни «Вища математика» для
студентів 1-го курсу університету.

Розвитку співпраці з кіпрським ЗВО університет
завдячує активній роботі доцента кафедри фізики
та вищої математики к.ф-м.н., доц. Прилипка О.І.,
яким було ініційовано налагодження
співробітництва з цим закордонним партнером.
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РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ З ТЕХНІЧНИМ 

УНІВЕРСИТЕТОМ м. КОНЬЯ (ТУРЕЧЧИНА)

Державний університет «Житомирська політехніка» постійно працює в напрямі

розширення кола міжнародних партнерів. Так у 2020 році було підписано угоду про

співробітництво з Технічним університетом м. Конья (Туреччина).

26-27 жовтня 2021 року відбувся перший робочий візит до турецького університету.

Начальник відділу міжнародних зв’язків Житомирської політехніки, доц. Василь Мамрай

зустрівся з проректором з міжнародних зв’язків проф. Хусейном Сельчуком Халакджи,

керівництвом відділу міжнародних справ: керівником – доц. Яймуром Кючюкбезірчі,

координатором програм академічних обмінів – Тесліме Гьокгьол.

За результатами проведених перемовин було досягнуто домовленостей стосовно

подальшого розвитку співробітництва між обома університетами, а саме щодо спільної

підготовки і подачі проєктних заявок у межахміжнародних програм Mevlana та Erasmus+.

Наразі Державний університет «Житомирська політехніка» має договори про співпрацю з

п’ятьма університетами Туреччини:

 Університет Думлупринар, м. Кютаг’я;

 Університет Османгазі, м. Ескішехір;

 Університет ім. Аднана Мендереса, м. Айдин;

 Університет ім. Шейха Едебалі, м. Біледжик;

 Технічний університет, м. Конья.

З усіма вище зазначеними ЗВО реалізується активна міжнародна співпраця як в межах

спільних проєктів, так і відповідно до двосторонніх договорів.
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ЕРАЗМУС+ / МОБІЛЬНІСТЬ: ВІЗИТ ДЕЛЕГАЦІЇ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ ДО УНІВЕРСИТЕТУ 

«ОСМАНГАЗІ», м. ЕСКІШЕХІР

З 2019 року в Державному університеті

«Житомирська політехніка» триває реалізація

проєкту Еразмус+/Мобільність спільно з

Університетом «Османгазі», м. Ескішехір

(Туреччина). Цим проєктом передбачено

здійснення академічних обмінів викладачів

студентів, аспірантів/докторантів з метою

стажування та навчання відповідно. Проєкт

охоплює такі спеціальності: «Інженерна

механіка», «Туризм», «Гірництво».

У межах цього проєкту впродовж 08-12 листопада
2021 року відбувся візит делегації представників
Житомирської політехніки до партнерського ЗВО:
факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій
мехатроніки і робототехніки, кафедра інженерної
механіки – к.т.н., доц. Балицька Н.О.; факультет бізнесу
і сфери обслуговування, кафедра туризму і готельно-
ресторанної справи – к.е.н., доц. Мілінчук О.В.; відділ
міжнародних зв’язків: начальник відділу – к.т.н., доц.
Мамрай В.В., провідний спеціаліст відділу –
Махно А.М. (сумісники гірничо-екологічного
факультету, кафедри маркшейдерії).

Під час перебування викладачі провели лекційні
заняття для студентів відповідних спеціальностей
турецького університету.

Також було організовано зустрічі з керівництвом
факультетів та кафедр, задіяних у проєкті, відділом
міжнародних зв’язків. Обговорено можливі варіанти
розширення співпраці, зокрема в науковій сфері,
наступні кроки імплементації проєкту – особливості
здійснення мобільності студентів,
аспірантів/докторантів.

271



ЕРАЗМУС+/МОБІЛЬНІСТЬ: ВІЗИТ ДЕЛЕГАЦІЇ ЖИТОМИРСЬКОЇ 
ПОЛІТЕХНІКИ ДО КІПРСЬКОГО ІНСТИТУТУ МАРКЕТИНГУ

З 2020 року триває спільний проєкт з
Кіпрським інститутом маркетингу
м. Нікосія/м. Лімассол. Цим проектом
передбачено здійснення академічних
обмінів викладачів, студентів з метою
стажування та навчання, відповідно.
Проєкт охоплює спеціальності
економічного профілю наявні в обох
ЗВО: «Менеджмент», «Маркетинг»,
«Облік і оподаткування», «Фінанси,
банківська справа і страхування».

Влітку відбувся перший етап
імплементації проєкту – візит
представників партнерського інституту
до нашого університету. Наразі
впродовж 22-26 листопада 2021 року
іноземний навчальний заклад відвідала
делегація Житомирської політехніки у
складі завідувача кафедри менеджменту
і підприємництва, д.е.н., проф.
Остапчук Т.П., завідувача кафедри
інформаційних систем в управлінні і
обліку, д.е.н., проф. Легенчука С.Ф. та
начальника відділу міжнародних
зв’язків, к.т.н., доц. Мамрая В.В.

Під час перебування представники ФБСО
провели лекційні заняття для студентів
відповідних спеціальностей Кіпрського
інституту маркетингу в обох кампусах – Нікосії
та Лімассолі. Також було організовано зустрічі з
керівництвом інституту, навчальних
департаментів, задіяних у проєкті, відділом
міжнародних зв’язків. Обговорено можливі
варіанти розширення співпраці в освітній і
науковій сферах, наступні кроки імплементації
проєкту – особливості здійснення мобільності
студентів.
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ЕРАЗМУС+: ВІЗИТ ДЕЛЕГАЦІЇ ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ 
ДО УНІВЕРСИТЕТУ ДУМЛУПІНАР, м. КЮТАХЬЯ (ТУРЕЧЧИНА)

З 29 листопада по 03 грудня 2021 року
представники Державного університету
«Житомирська політехніка» в рамках проєкту
Еразмус+/Міжнародна кредитна мобільність
відвідали з робочим візитом Університет
Думлупінар, м. Кютахья (Туреччина).

Співпраця між Державним університетом
«Житомирська політехніка» та Університетом
Думлупінар, м. Кютахья розпочалася ще у
2016 році з налаштування робочих зв’язків між
кафедрами гірничого профілю Житомирської
політехніки та департаментом гірничої справи
партнерського ЗВО, результатом чого й стала
спільна реалізація проєкту за програмою
Еразмус+/Мобільність.

У листопаді-грудні 2021 року Житомирську
політехніку під час візиту до м. Кютахья
представляли проректор з НПР та молодіжної
політики, кандидат економічних наук, доцент
кафедри менеджменту і підприємництва Олена
Денисюк; завідувач Центру довузівської освіти та
роботи з іноземними студентами, кандидат
філологічних наук, доцент кафедри теоретичної та
прикладної лінгвістики Оксана Черниш; доктор
технічних наук, професор кафедри розробки
родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т.
Валентин Коробійчук та доцент кафедри
маркшейдерії, кандидат технічних наук Андрій
Панасюк.

Під час візиту відбулося ряд робочих зустрічей,
зокрема зустріч з проректором університету
Prof., Dr. Hasan Göçmez, керівництвом факультетів,
керівництвом міжнародного відділу, науково-
педагогічними працівниками, співробітниками
Університету Думлупінар. Представники
Житомирської політехніки прочитали лекції
студентам відповідних факультетів та представили
результати наукових досліджень, долучилися до
університетських наукових заходів, відвідали
Думлупінар Технокент, ознайомилися з
матеріально-технічною базою університету.
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Зокрема, доц. Олена Денисюк зустрілася із деканом
факультету економіки та адміністративних наук Prof.,
Dr. Cengiz DURAN, колегами з факультету
партнерського ЗВО та прочитала лекції для студентів з
курсів «Підприємництво» (бакалаври спеціальності
«Міжнародна торгівля»), «Організаційна психологія»
(магістри різних спеціальностей факультету), «Сучасні
тренди в менеджменті» (бакалаври спеціальності
«Бізнес адміністрування»).

За участі доц. Оксани Черниш відбулися планові
перемовини з кафедрою іноземних мов та літератури,
а також кафедрою перекладу щодо студентської
мобільності. По даному напряму узгоджено деталі
здійснення онлайн-навчання у межах колаборативних
веб-платформ; заплановано написання наукових праць
у співавторстві та реалізації проєкту зі створення
електронного багатомовного термінологічного
словника; домовлено про організацію низки
міжнародних конференцій. Цікавого також видається
співпраця в аспекті покращення методики викладання
іноземної мови, що передбачає проведення Оксаною
Черниш серії вебінарів з розвитку компетентностей
студентів-філологів Університету Думлупінар.

Представники гірничо-екологічного факультету
Житомирської політехніки, проф. Валентин Коробійчук
та доц. Андрій Панасюк провели презентації своїх
досліджень та відвідали лекцію Assis. Prof., Dr. Necmettin
ÇETİN. З метою розширення співробітництва було
проведено зустріч із керівництвом департаменту гірничої
справи – Prof., Dr. Ali Uçar. Також для викладачів ГЕФ
було організовано низку візитів до лабораторій
університету – Ore Processing Labs та Rock Mechanic Labs.

За результатами робочого візиту, було вирішено
продовжити співпрацю за відповідними освітніми
програми з точки зору забезпечення реалізації
академічної мобільності, збільшити кількість
спеціальностей університетах-партнерах для академічної
мобільності у майбутньому та розширити можливості для
публікації результатів спільних наукових досліджень
викладачів обох закладів вищої освіти, організації
наукових конференцій різних рівнів тощо.

Чекаємо наших колег та студентів Університету
Думлупінар, м. Кютахья (Туреччина) з візитом у
Державному університеті «Житомирська політехніка».



Представники Наукової школи «Цифрові освітні технології» Державного університету
«Житомирська політехніка» разом з Краківським Економічним університетом у межах
співпраці вирішили провести масштабне дослідження якості дистанційного навчання на
території України та Польщі.

Для початку було вирішено зібрати досвід восьми закладів вищої освіти України
проведення занять під час пандемії для ретельного аналізу і розробки рекомендаційної
системи покращення якості дистанційної освіти. Зібрані дані допоможуть виявити сильні та
слабкі сторони дистанційного навчання.

СПІВПРАЦЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ  
З КРАКІВСЬКИМ ЕКОНОМІЧНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ

ОНЛАЙН-ЛЕКЦІЯ З ЦИФРОВІЗАЦІЇ В МЕЖАХ КУРСУ 
«БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК» ВІД ПРОФЕСОРА

УНІВЕРСИТЕТУ «ARTIFEX» (м. БУХАРЕСТ)
21 травня 2021 р. в рамках курсу

«Бухгалтерський облік», який
викладає д.е.н., проф., професор
кафедри інформаційних систем в
управлінні та обліку Ірина Жиглей,
було проведено онлайн-зустріч з
д.е.н., професором Геннадієм
Чіобану, який викладає в
університеті «Artifex» в Бухаресті, а
також проводить наукові
дослідження в Національному

дослідницькому інституті праці та соціального захисту Румунії.
Лекція була присвячена цифровізації, яка пронизує усі сфери життя, з акцентом на бізнес

та бухгалтерський облік.
Слухачі ОС «молодший бакалавр» та «бакалавр» спеціальності «Облік та оподаткування»

почули про світовий досвід цифровізації, а також про основні тенденції її розвитку та
впровадження в систему бухгалтерського обліку.
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УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ У МІЖНАРОДНІЙ 
КОНФЕРЕНЦІЇ (РЕСПУБЛІКА БОЛГАРІЯ, М. СВІШТОВ)

8 жовтня 2021 року співробітники
кафедри менеджменту і підприємництва
д.е.н., проф. Тетяна ОСТАПЧУК, к.е.н.,
доц. Світлана БІРЮЧЕНКО, к.е.н., доц.
Ангеліна СОТНИК, PhD Тетяна ЗАВАЛІЙ
взяли участь у Міжнародній конференції
«Торгівля – наукове знання і бізнес-
реальність», організатором якої виступила
кафедра торговельного бізнесу
Господарської академії ім. Ценова
(Республіка Болгарія, м. Свіштов).

Участь представників «Житомирської політехніки» у цій конференції відбувалася в межах
реалізації договору про співпрацю та укладеного протоколу про створення наукової мережі
між кафедрою менеджменту і підприємництва Державного університету «Житомирська
політехніка» і кафедрою «Торговельний бізнес» Господарської академії ім. Ценова. Метою
міжнародного співробітництва між кафедрами є досягнення загальних цілей у науковій
сфері, налагодження комунікаційних зв’язків щодо обміну інформацією і технологіями та
надання власних наукових ресурсів для користування.

Доповіді, презентовані на конференції, стосувалися широкого кола наукових проблем,
зокрема: формування облікового забезпечення системи управління земельними ресурсами
(Тетяна ОСТАПЧУК), створення START-UP проєктів в рітейлі (Світлана БІРЮЧЕНКО),
перспектив розвитку комерційної діяльності торговельних підприємств
(Ангеліна СОТНИК), необхідність вартісно-орієнтованого управління клієнтським
капіталом (Тетяна ЗАВАЛІЙ).
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