
На практику 
за кордон? 
Будь ласка!
Міжнародне співробітництво - один Із пріоритетних на
прямів державної політики України, а тому с невід'ємною 
частиною діяльності ТДАТУ, яка спрямована на інтеграцію 
університету до європейського та світового освітянсько
го І наукового простору шляхом розвитку співробітництва 
з відомими зарубіжними університетами, організаціями, 
асоціаціями, агентствами, фондами й установами. Гео
графія зв'язків університету охоплю« такі країни, як США, 
Німеччина, Франція, Польща, Болгарія, Росія, Білорусія 
тощо.

Наш університет має у різноманітних науково- 
прямі договори та угоди про освітніх проектах, в тому 
співпрацю з 20 університе- числі шляхом створення 
тами та науковими устано- спільних, творчих колек- 
вами 18 країн світу. Вчені тивів, участю науковців у 
університету співпрацюють міжнародних конференці- 
із закордонними колега- ях (тільки на базі ТДАТУ в 
ми з питань удосконалення 2011 р. їх було проведено 4). 
якості освіти, беруть участь Щорічно університет від-

відують закордонні партне- дозволяє студентам нашого 
ри. За останні 3 роки (2009- університету проходити без- 
2011) понад 100 науковців коштовне стажування та до- 
із CÏÏLA, Німеччини, Фран- даткове навчання у Вищій 
ції, Польщі, Росії, Швеції сільськогосподарській шко- 
відвідали університет з ме- лі Франції у м. Анже. 
тою участі в наукових кон- Цього року, як ніколи, 
ференціях, для проведення успішно пройшли співбесі- 
спільних досліджень, вста- ду 15 студентів нашого уні- 
новлення ділових зв’язків, верситету. Приклад успіш- 
Лише за останні 4 місяці в ного фіналіста програми 
університеті побували 4 де- - Захар Середа, спеціаліст 
легації. з переробки сільськогоспо- 

Одним із головних за- дарської продукції, який, 
вдань міжнародної діяль- закінчивши ТДАТУ за рів
ності університету е його нем бакалавр, пройшов- 
подальше інтегрування у ши всі рівні програми ста- 
світове та європейське осві- жування FEFU, виборов 
тянське співтовариство стипендію на навчання у 
шляхом розширення акаде- Франції на магістра і вже 
мічної мобільності студен- зараз працює директором 
тів, аспірантів, науковців, на франко-українському 
Наш навчальний заклад підприємстві у Дніпропе- 
вже понад 10 років займа- тровську. Ще дві наші сту- 
ється організацією вироб- дентки здобувають рівень 
ничих практик студентів магістра у Франції.
»  кор*шом. Сьогодні сту. СпяуШАИИШ .  Н ім .ччииі
денти університету мають
можливість пройти практи- Успішно реалізовуеть-
ку більш ніж за 20 програ- ся університетом програма
мами у 12 країнах світу. сільськогосподарської прак-
II » .u . uun тики Німецької Селянської
д о  Ф р а н ц і ї  С п іл к и  (НСС) д л я  м о л о д и х

фахівців з України, яка діє
Взаємне прагнення до тіс- за дорученням Міністерства

ної співпраці у межах про- сільського господарства і
грами «Федерація обміну охорони прав споживачів
Франція - Україна* (FEFU) ФРН з 1998 року. Щороку



студенти нашого навчаль
ного закладу мають мож
ливість проходити виробни
чу практику у фермерських 
господарствах ФРН.

У взаємній співпраці уні
верситету та наших парт
нерів враховуються нові 
вимоги європейського се
редовища, глобалізаційних 
процесів агропромислово
го виробництва. До майбут
ніх фахівців, а тому й вже 
до сільськогосподарських 
практикантів виставляють
ся такі вимоги, як мобіль-' 
ніеть, добра фахова теоре
тична підготовка, вміння 
спілкуватися іноземною мо
вою, практичний досвід ро
боти в сучасному сільсько
му господарстві.
Наукова співпраця 
із С Ш А

Позитивні наслідки уні
верситет має від угоди про 
співробітництво універси
тету з Британською компа
нією Ііеісат ріс.

Плідною е співпраця з

Пенсільванським універ
ситетом, Державним уні
верситетом Колорадо та 
Міністерством сільсько
го господарства США за 
програмою FEP (Faculty 
Exchange Program). Вже 
більше 10 молодих вче
них університету пройшли 
навчання в США за 4 та 
6-місячними програмами 
FEP. Ця програма сприяє 
розширенню знань і удоско
наленню навичок у сфері 
сільськогосподарської еко
номіки, маркетингу і агро

бізнесу. Щойно повернулися 
двоє наших наукових спів
робітників: доцент кафедри 
економічної теорії Попова 
Тетяна Вікторівна та аспі
рант кафедри менеджменту 
та маркетингу Капінос Сер
гій Сергійович.
З - за  к о р д о н у  і д о  н а с !

З проходженням ліцен
зування підготовки закор
донних громадян з'явився 
ще один напрям міжна
родної діяльності - залу
чення іноземних громадян 
до навчання в університе
ті та їх супровід. Ця робо

та ВНЗ всебічно регламен
тована урядом і МОН сім’ї 
та молоді, де дуже жорстко 
виписаний порядок набору, 
навчання, режиму прожи
вання, наявність медично
го обслуговування та інше. 
Університет веде роботу по 
налагодженню співпраці з 
міжнародними освітніми 
агенціями, які мають пра
во на надання цього виду 
діяльності. Наш потенцій
ний контингент - російсько- 
або українськомовний іно
земний громадянин, тобто 
мешканець країн постра
дянського простору • Росії, 
Молдови, Білорусії.
Всі заходи міжнародної 
спрямованості, що відбу
ваються в університеті, 
націлені на реалізацію су
часної політики і стра
тегії держави, спрямова
ної на подальшу розбудову 
національної системи ви
щої освіти, адаптацію її до 
соціально-оріснтованої еко
номіки, інтеграцію у євро
пейське І світове товари
ство.

і. А  ЄЛІСЄЄВ, 
начальник відділу МЗ.


