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Ознайомчі та виробничі практи
ки студентів за кордоном -  є одними з 
основних форм проведення високоякіс
ної підготовки майбутніх фахівців. Вони 
дозволяють студентам ВИШІв не тільки 
вивчати сучасні технології виробництва 
продукції сільського господарства, а й 
сприяють проведенню наукових дослі
джень та розробці передових методик. 
Студенти, які проходять виробниче ста
жування за кордоном, успішно працю
ють у спільних підприємствах, науко
вих закладах України та за кордоном.

Харківський національний тех
нічний університет сільського господар
ства ім. Петра Василенка завжди йде в 
ногу з часом. Завдяки підтримці рек
торату та особисто ректора академіка- 
Леоніда Тіщенка, в університеті велика 
увага приділяється саме міжнародній 
роботі. Це сприяє обміну досвідом, під
вищенню професійного рівня та конку
рентоспроможності випускників.

14 грудня минулого року відбув
ся візит делегації Німецького Селян
ського Союзу (Deutscher Bauerverband) 
до ХНТУСГ на чолі з керівником відділу 
міжнародних обмінів Антьє Баух. Варто 
відзначити, що вже протягом декілька 
років триває тісна співпраця універси
тету з Селянським Союзом та Міністер
ством сільського господарства Німеч
чини щодо організації та проведення 
мовно-професійних стажувань за кор
доном наших студентів.

Особливу зацікавленість деле
гації викликала презентація ректора 
ВИШу. В ній було викладено філософію 
успішності та розвитку ХНТУСГ, які базу
ються на реалізації Програми сталого 
розвитку університету та впровадженні 
Системи менеджменту якості.

Важливою подією цієї зустрі
чі стало саме підписання поновленої 
М іжнародної Угоди про співпрацю в га
лузі організації та проведення мовно- 
професійних стажувань студентів та 
магістрів між ХНТУСГ ім. П. Василенка, 
Міністерством сільського господарства 
Німеччини та Німецьким Селянським 
Союзом.

Також було презентовано Про
граму мовно-професійного стажування 
в 2016 році, яка триватиме 3,5 місяці (з 
08 травня по 25 серпня). Участь у ній, 
дорога та оформлення візи - безкош-

товні. Розмір стипендії становитиме 
250 євро на місяць. Практиканти будуть 
розміщені по сімейних фермах, які спе
ціалізуються як на рослинництві, так і 
на тваринництві.

Учасники програми мешкати
муть та працюватимуть разом із чле
нами фермерської родини з метою 
вивчення структури та організації ні
мецького родинного підприємства. 
При розподіленні враховуватимуться 
особисті інтереси та спеціалізація прак
тикантів.

Успішні практиканти матимуть 
змогу отримати 2 сертифікати, що під
тверджуватимуть проходження стажу
вання, грамоту Міністерства сільського 
господарства Німеччини, рекоменда
цію фермера, які надаватимуть можли-

вість в майбутньому працевлаштуван
ня на спільних українсько-німецьких 
підприємствах.

У рамках візиту також відбувся 
міжнародний конкурс на проходжен
ня мовно-професійного стажування в 
Німеччині (Федеральна земля Північна 
Рейн-Вестфалія) у 2016 році. Студенти- 
кандидати продемонстрували висо
кий рівень мовної та професійної під
готовки.

З питань проходження стажу
вання можна звертатися до директора 
ННІ ТС, професора Науменка O.A. та на 
кафедру мовної підготовки.
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