
На навчання до Франції
З 5 по 9 грудня в університеті перебувала делегація Фе
дерації обмінів «Франція - Україна- (ФОФУ), яка тісно та 
плідно співпрацює з університетом вже протягом 7 років.

Делегацію представляли: 
Філій Жене, президент Асо
ціації «Співробітництво Пу
ату Шарант - Україна», від
повідальний за відносини з 
аграрними університетами 
та за сільськогосподарські 
стажування студентів; Жо- 
зет Жене, секретар ФОФУ; 
Жюль Ляйе, керівник сіль
ськогосподарських стажу
вань студентів: Марина Ко- 
рощук, перекладач.

Метою перебування деле
гації було проведення пре
зентації освітніх програм 
ФОФУ. підписання догово
ру про продовження спів
робітництва між ТДАТУ та 
Федерацією обмінів на на
ступні два роки, проведен
ня співбесіди зі студентами- 
кандидатами на літні сіль
ськогосподарські стажуван
ня задля підвищення знань 
французької мови, знайом
ства з новітніми технологі
ями на сільськогосподарсь
ких підприємствах Франції

та забезпечення практично
го застосування практич
них знань практикантів.

На конференції, яку ор
ганізував відділ міжнаро
дних зв’язків університе
ту, Федерація презент)’вала 
студентам багаторівневий 
цикл стажувань, кінцевим 
результатом яких є допомо
га у підготовці майбутніх 
укряївськнх франкомовних 
висококваліфікованих спе
ціалістів у різних галузях 
сільського господарства. Ці 
етапи стажування протя
гом декількох років допов
нюють навчання студентів 
в університеті. У співробіт
ництві з вашими партнера
ми університет намагаєть
ся забезпечити студентів, 
які прагнуть відкритості по 
відношенню до світу, мож
ливістю обміну, стажуван
ня та подальшого навчання 
у Франції.

На конференції висту
пили: проректор із міжна

родної діяльності Андрій 
Олександрович Рижков, 
студентн-стажери, які по
вернулися з Франції. Щорі
чно студенти університету 
демонструють компетент
ний рівень володіння фран
цузькою мовою, що безпосе
редньо спрняє успішному 
проходженню стажувань на 
сільськогосподарських під
приємствах Франції.

Федерація обмінів вий
шла на новий виток спів
праці та пропонує студен

там у кінці всіх етапів ста
жувань і завдяки спільним 
партнерським відносинам 
із Вищою сільськогосподар
ською школою в м. Анже та 
Політехнічним інститутом 
Ла-Саль Бове можливість 
продовжити послідовне на
вчання у Франції в допов
нення до українського дип
лому.

Делегація мала зустрі
чі з проректором із науко
во-педагогічної роботи та 
міжнародної діяльності Ан
дрієм Рижковим і першим 
проректором Олександром 
Скляром, на яких обгово
рювались умови подальшої 
співпраці з Федерацією об
мінів «Франція - Україна».

Французькі гості відві
дали краєзнавчий музей 
нашого міста, подивилися 
ювілейний концерт капе
ли «Таврія». побували в го
стях у сім'ях стажерів та з 
чудовими враженнями за
лишали наш університет і 
наше улюблене місто з на
дією знову повернутися.

Маргарита ВИНОГРАДОВА, 
ст. викладач кафедри 

іноземних мов.


