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Візит співпрезидента Федерації 
Обмінів Франція -  Україна

23 л ю то го  ■ наш ом у 
унів е р си те ті перебував 
з о ф іц ій н и м  візитом  с п і- 
в п р е зи де н т Ф е де р а ц ії 
О бм інів Ф р а нція  -  Украї
на (Ф О Ф У ), в ідп о в іда ль 
ний за в ід д іл  сп ів р о б іт
ни цтва, Ж ак Ф орж ерон.

В ході його візиту було під- 
біпо підсумків діяльності за 
останні ромі, розгляну іо пла
ни на майбутнє. а саме продов
ження прийому сгуденпн га 
відповідальних осіб універси
тету у Франції, організовано 
нові проекти іа  курси фран
цузької мови ,ия  навчання сту
дентів іншомовної комунікації.

Відбулася зусіріч в рамках 
парі перства з проректором з 
шумово-педагогічної робоги га 
міжнародної діяльності Л.О. 
Рижковим га координатором 
французьких програм, стар
шим викладачем французь
кої мови М.С. Виноградовою.

На зустрічі обговорювалися 
актуальні питання подальшої 
співпраці між університетом 
та Федерацією Обмінів Фран
ція - Україна, Було обговорено 
ряд питань стосовно співпраці 
в освітній сфері, розширення 
можливостей активізації спів
робітництва між вищими на
вчальними закладами, отриман
ня короткострокових стипендій 
для навчання за фахом, популя
ризації францу зької мови та про- 
ірамн академічної мобільності 
студентів та викладачів для отри
мання закордонного педагогіч
ного досвіду, що є одним з най
більш пріоритегних напрямів 
міжнародної діяльності нашого 
університету та сприяє посилен
ню позитивного іміджу Украї
ни іа  української науки у світі.

V' цей важливий день на зу
стрічі були присутні також сту
денти-стажери, яки мали чудову 
нагоду особисто поспілкувати
ся з співпрезиденіом Федерації 
Обмінів та Лшеліною Климчук, 
довіреною особою V Києві В

і щорічний прийом францу зьких 
делегацій в університеті. Також 
висловив прагнення продовжу- 
ваі н дружні ділові місії та надію

цьому році 19 студентів прой
дуть стажування у Франції, з 
яких двоє відправляться на ше
стимісячну виробничу прак
тику на великі фран
цузькі підприємства.

Жак Форжерон дав 
високу оцінку пере
бування наших сту
дентів на стажуванні, 
був задоволений їх по
ведінкою на підприєм
ствах, з точки зору їх 
професійного, лінгві
стичного, технічного 
росту у виробничому 
та сімейному інтер- 
культурному аспекті, 
а також визнав наш 
університет найкра
щим серед аграрних 
ВНЗ України за резуль
татами міжнародних 
стажувань як в якіс
ному так і в кількісному плані 

Від імені ФОФУ снівнрезн- 
дент Федерації подякував ад
міністрації університету за пре
красну роботу викладацького 
складу з підготовки студентів до 
знайомства з новою культурою 
га мовою, за сприяння прове
денню міжнародних стажувань

на подальшу плідну співпрацю, 
яка дозволить розвивати і погли
блювати партнерські відносини 
між Францією та університетом.

Олеся ДАНИЛЮК, 
прес-служба університету


