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11, 18 та 26 листопада цього 
року, за попередньою домовленістю, 
відбулися зустрічі керівництва ХНТУСГ 
ім. Петра Василенка з представниками 
іноземних делегацій Німеччини, Фран
ції та США. Серед головних завдань ві
зиту гостей було не тільки знайомство 
зі структурою, науково-методичною та 
міжнародною роботою університету, а 
насамперед обговорення актуальних 
питань і перспектив двостороннього 
співробітництва.

Під час зустрічі з господарями 
ВИШу, представники делегацій наочно 
побачили всі кроки його славетної істо
рії, стратегічний план розвитку універ
ситету на сьогоднішній день, а також 
наукову бібліотеку та сучасне облад
нання приміщень і аудиторій. Особли
ву зацікавленість викликав виставково- 
музейний центр ВНЗ. Гостей захопила 
розповідь директора ВМЦ професора 
Надії Москальової і вразила колекція 
історичних експонатів.

Акцент хотілося б зробити саме 
на делегації з Франції, зустріч із пред
ставниками якої відбулася 18 листо
пада. Дружній візит представників 
керівного складу Федерації «Обміни 
Україна — Франція» очолював відпові
дальний за співробітництво з аграрни
ми університетами пан Філіп Жене.

Гостей дуже зацікавила презен
тація розвитку ХНТУСГ ім. Петра Васи-

ленка, продемонстрована ректором, 
академіком Леонідом Тіщенком, в якій 
було викладено філософію успішнос
ті ВИШу. Вона базується на реалізації 
Програми сталого розвитку університе
ту, що є методологічною основою кон
цепції випереджаючої функції освіти.

Система менеджменту якості 
Університету забезпечує реалізацію 
Місії, Бачення, Цілей та Політики Уні-

верситету з метою підвищення задо
воленості споживачів освітніх послуг 
та наукових розробок. Завдяки реа
лізації структурованої організаційно- 
підготовчої роботи, плану заходів по
передніх і діючих програм, університет 
посідає провідні місця у всеукраїнських 
щорічних підсумкових рейтингах.

Приймаючи до уваги важливість 
інтеграційних процесів в європейсько
му просторі, ХНТУСГ ім. Петра Василен
ка та французькі партнери вже кілька 
років працюють спільно над організа
цією та забезпеченням діяльності між
народних програм.

У рамках візиту, також було 
оновлено Угоду про співпрацю між Фе
дерацією «Обміни Франція -  Україна» 
та Харківським національним техніч
ним університетом сільського госпо
дарства імені Петра Василенка. Угода 
передбачає співробітництво в галузі 
організації перебувань та стажувань 
у Франції студентів, викладачів, на
укових працівників ХНТУСГ, а також 
організацію перебувань та стажувань 
в Україні французьких студентів на
вчальних закладів-партнерів, представ
ників установ, які приймають стажерів, 
та будь-яких проектів, спрямованих 
на розвиток обмінів між Францією та
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