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Корисна співпраця
r f t ü f c f u t f u y ÿ U fr C c liÉ tlfe A U ft
г а и о ^ ф с л jA tiU
.* a У рамках виконання міжнарод
ного договору «СхіДнв партнерство» з
СврбНейСькими університетами, 27-29
вересня в нашому університеті пере
бувала з відповідним візитом делега
ція Rhine-Waal University (Німеччина) у
складі: декана факультету Life Science,
професора
кафедри
Environmental
Technology Matthias Щеіпке та професо
ра кафедри BiomeiJiziaund Enqineering
факультету Technologie und Bionik Ivan
Volosyak.
•в перший день відбулась зустріч
закордонних гостей із в.о. ректора ХарKitffcbKOro національного технічного
VMifeép'cHTerry сільського господарства
ім П. Василенка Віктором Жилою В
процесі співбесіди обговорювались
ригання співробітництва у освітянсько'О Д т а науковому напрямках, зокрема,
можливість обміну студентами на один
'"семестр або рік, починаючи з З курсу,
проходження стажування викладачів у
Німеччині, взаємообмін викладачами
f які читають спеціальні дисципліни,
можливість проведення наукових до 
сліджень аспірантами та докторанта
ми »сучасних лабораторіях Rhine-Waal
University та îw,
flQ-rtw відбулось знайомство з
кафедрами. та викладачами ННІ БМ,
під час якого .булавиявлена зацікавлен
ність у гюдальшій співпраці з питання
організації виробицвае аграрній сфе
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рі та обговорення актуальних питань в
економічній теорії з професорами Онегіною В.М. та Маренич Т. Г. Підсумком
роботи першого дня було проведення
круглого столу з метою обговорення
умов узгодження навчальних програм
університетів для отримання можли
вості обміну студентами.
На другий день делегація озна
йомилась із професорсько-викладаць
ким складом та лабораторіями ННІ
ЕКТ. Так, о 10.30 гості презентували для
студентства та викладачів Навчальнонауковиого інституту енергетики та
комп'ютерних технологій Rhine-Waal
University:
лабораторно-навчальну
базу, умови навчання студентів, науко
ві досягнення викладачів та ін. Спочат
ку лекція читалась англійською, а поім
російською мовами, що викликало не
абиякий інтерес у студентів та співро
бітників інституту.
Під час знайомства з лаборатною базою кафедр ННІ ЕКТ, виклада
чами інституту та іноземними гостями
обговрювались можливі напрямки
співпраці у наукових дослідженнях,
можливість публікацій молодих вчених
у виданнях Європейських університетів
та проведення сумісних досліджень, а
також питання участі наших вчених у
виконанні проектів по міжнародній Єв
ропейській програмі «Горизонт-2020».
Зорема, з професором Миколою Ли-

сиченком обговорювся план робіт по
проекту «Розробка нанотехнологій в
біомедичній інженерії», який готується
для представлення третій стороні ви
конавців та можливого подальшого по
дання на конкурс.
Представники ННІ ПХВ - профе
сор Богомолов О.В. і професор Шаніна
О.М. також висловили бажання май
бутньої співпраці із колегами RhineWaal University.
Представники іноземної делега
ції були приємно вражені матеріальнотехнічною базою кафедр інституту та
рівнем викладання інженерних дисци
плін. По завершенню відбулась нарада
в дирекції ННІ ЕКТ, під час якої учасни
ки обмінялись враженнями та обгово
рили конкретні напрямки подальшої
співпраці.
А наступного дня відбулась
аналогічна зустріч зі студентами та ви
кладачами ННІ БМ у конференцзалі.
Нажаль, місткість аудиторії виявилась
недостатньою - бажаючих послухати
інформацію із перших вуст було зна
чно більше, ніж стільців. Представлена
інформація щодо можливості пройти
семестрове або річне навчання в Ні
меччині привернула увагу студентів, а
викладачів більше цікавили умови проходженя стажування.
По завершенню перебування
делегації в університеті відбулась під
сумкова зустріч у ректораті, де узго
дили конкретний план наступних дій
у реалізаціях обговорених напрямків
співпраці.
ЛИСИЧЕНКО Микола,
д.т.н., проф., за о каф. АЕМ С.
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