ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

Міжнародна діяльність

М

іжнародна діяльність університету, якою
керує проректор із науково-педагогічної
роботи і міжнародних зв’язків Георгій Іванович Тохтар, здійснюється за двома напрямами: міжнародна освіта і міжнародна співпраця. Якщо перші іноземні студенти навчалися в університеті ще
у 1948 р., то міжнародна співпраця суттєво активізувалося після отримання ХНАДУ статусу національного, тобто з 2001 р.
Найбільшим досягненням у напрямі міжнародної
співпраці університету за останні роки є:
– 62 міжнародні угоди, укладені з вишами, підприємствами, фірмами Німеччини, США, Польщі, Франції, Росії, Китаю, Йорданії, Литви, Латвії, Болгарії та
інших країн світу, відповідно до яких здійснюється
співпраця вчених, викладачів, аспірантів та студентів університету;
– участь ХНАДУ в реалізації загальноєвропейського проекту TEMPUS-MULTICEP (2003–2008)
щодо розробки мультимедійних навчальних прог
рам з інженерної педагогіки для вищих технічних
навчальних закладів Росії та України. Виконання проекту вартістю півмільйона євро здійснювалося у складі консорціуму з відомих європейських
університетів: німецького Баухаус-університету
(м. Веймар); австрійського (м. Клагенфурт) і двох
російських — Державного технічного університету
«Московський автомобільно-дорожній інститут»
(МАДІ) та Тамбовського державного технічного університету. За підсумками реалізації проекту,
його учасниками розроблено сучасний мультимедійний підручник з інженерної педагогіки (у тому
числі в електронному вигляді), а також в ХНАДУ
створено єдиний в Україні мультимедійний клас
(за кошти Європи) із сучасним обладнанням із ме-

тою проведення спеціальних тренінгів для підготовки висококваліфікованих викладацьких кадрів,
удосконалення педагогічної майстерності молодих викладачів та розробки мультимедійних програмних продуктів, а також курсів дистанційного
навчання для їх подальшого впровадження у нав
чальний процес.
У 2014 р. університет виборов європейський грант
(1,3 млн євро) і став виконавцем міжнародного проекту TEMPUS-EANET, головним завданням якого є створення міжнародної Асоціації випускників-підприємців
і за їх допомогою — сприяння кращому працевлаштуванню майбутніх випускників ВНЗ — членів Асоціації.
До складу консорціуму проекту входить 12 університетів з Німеччини, Голландії, Румунії, Грузії, Молдови.
Термін його закінчення — 2017 р.
Найбільш резонансною подією в міжнародному житті університету стала участь спортивної команди студентського проектно-конструкторського бюро (СПКБ)
ЛША — ХНАДУ (2010–2014) у міжнародних змаганнях з економії палива «Shell Eco-marathon», що проходили в Німеччині та Нідерландах. За підсумками виступів студентської команди в цих перегонах, створений
зусиллями СПКБ автомобіль «ХАДІ-34» було занесено
до Книги рекордів України як найенергоефективніший
автомобіль країни.
Вагомим внеском у підвищення міжнародного рейтингу ХНАДУ є численні міжнародні індивідуальні гранти співробітників університету, що роблять можливим
(за кошти Європи і США) їх навчання та проходження
наукового і професійного стажування у провідних ВНЗ,
науково-дослідних інститутах та лабораторіях, підприємствах і компаніях світу, дозволяють брати участь
у міжнародних наукових конференціях, симпозіумах
і семінарах. Серед них:

Підписання міжнародної угоди про співпрацю
між Університетом м. Дамаська (Сирія) і ХНАДУ

(Україна)

Зустріч із ректором А. М. Туренком керівництва німецького
центру міжнародної міграції і розвитку — СІМ
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Подальший розвиток університеків i студентів іноземними мовами для
ту неможливий без його міжнародної
навчання за кордоном, стажувань, обміспівпраці з провідними вишами Європи
ну досвідом i ділового спілкування із заi світу, без його участі в різноманітних
рубіжними партнерами.
міжнародних програмах, проектах і конСаме виконання всіх цих умов є наференціях.
разі головним i повсякденним завданА це можливо лише за умови виконям науково-педагогічної діяльноснання таких складових: високого рівня
ті ХНАДУ задля постійного зміцнення
наукових досліджень вчених універсипозиції університету на міжнародному
ТОХТАР
тету i публікацій їх результатів у проринку освітніх послуг. Адже високий
Георгій Іванович
відних світових журналах i виданнях;
міжнародний рейтинг вишу приваб
широкого впровадження у навчальний
лює відповідний контингент іноземних
Проректор
з науково-педагогічної
процес сучасних освітніх мультимедійстудентів (до речі, їх кількість в уніроботи і міжнародних
них та інтерактивних технологій; висоверситеті сьогодні становить майже
зв’язків
ких показників успішності, активнос1500 осіб із 40 країн світу), що є не тільті, самостійності та відповідальності
ки об’єктивним визнанням його міжстудентів.
народних досягнень, а й запорукою фінансової стаДля поширення міжнародних контактів необхід- більності, впевненої стратегії i самовдосконалення
ним має бути належний рівень володіння співробітни- університету.

– грант американського фонду FULBRIGHT, що отримала докторант кафедри теоретичної механіки і гід
равліки А. А. Тропіна, яка упродовж шести місяців
проходила стажування в Прінстонському університеті США (2009–2010), де разом з американськими
вченими здійснювала наукові дослідження в напрямі
удосконалення процесу згоряння з метою зниження
шкідливих викидів ДВЗ. У 2011 р., захистивши дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук, Альбіна Тропіна перемогла в міжнародному конкурсі, оголошеному МОН України, і знову
проходила тримісячне наукове й викладацьке стажування в університеті м. Прінстон (США), беручи участь у спільних наукових дослідженнях з американськими колегами, знайомлячись з організацією

Урочисте засідання, присвячене відкриттю Академії BOSCH
на кафедрі технічної експлуатації і сервісу автомобілів ХНАДУ


і змістом підготовки студентів у вишах Сполучених
Штатів Америки;
– грант стипендіальної програми ім. Л. Кіркланда Польсько-Американського Фонду Свободи, що
виборов докторант кафедри транспортних технологій В. С. Наумов, який проходив наукове стажування упродовж 2010–2011 навчального року
в найстарішому університеті Польщі — Ягеллонсь
кому (м. Краків);
– у 2014–2015 рр., захистивши докторську дисертацію,
В. С. Наумов виборов грант німецької служби академічних обмінів DAAD і пройшов тримісячне наукове
стажування в німецькому університеті м. Дуйсбург
під керівництвом відомого вченого в галузі транспорту і логістики проф. А. Нохе;

Зустріч у ХНАДУ Надзвичайного і Повноважного Посла
Алжирської Народної Демократичної Республіки в Україні
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Фото на згадку після координаційного засідання
учасників європейського проекту TEMPUS-EANET
(Нідерланди)

Навіть Почесному Консулу Гвінеї стало цікаво скористатися
сучасними технологіями мовної підготовки, впровадженими
на підготовчому відділенні ФПІГ

– грант американського фонду FULBRIGHT, згідно з яким викладач-стажист факультету транспортних систем О. С. Токмиленко упродовж 2011–
2013 рр. навчалася в американському університеті
м. Клємсон, отримавши диплом магістра за напрямом «Транспорт»;
– у 2012 р. аспірантка кафедри екології Л. С. Михайлова перемогла в конкурсі та отримала міжнародний
грант МОН України, згідно з яким проходила тримісячне стажування в Бранденбурзькому університеті
м. Котбус (Німеччина), за підсумками якого успішно
захистила кандидатську дисертацію в галузі охорони
навколишнього середовища;
– грант стипендіальної програми ім. Л. Кіркланда
Польсько-Американського Фонду Свободи, що виборола аспірантка кафедри транспортних технологій Т. О. Омельченко і у 2014–2015 навчальному
році проходила наукове стажування в Люблінській
політехніці (Польща) за напрямом «Удосконалення
транспортних перевезень і логістики»;
– грант Міністерства освіти Республіки Польща, що
отримала магістр факультету транспортних систем
М. В. Заблодська і зараз проходить навчання за магістерською програмою за напрямом «Транспорт»
в Люблінській політехніці (Польща);
– грант DAAD, згідно з яким бакалавр дорожньобудівельного факультету А. Є. Павлюк вивчав німецьку мову на літніх мовних курсах у Німеччині,
а потім згідно з програмою ActNet (Academic Training
Network) упродовж шести місяців (2013–2014) проходив стажування у відомій будівельній компанії
у Нюрнберзі;
– гранти DAAD і міжнародної програми IAESTE
(Міжнародна асоціація студентських обмінів з метою набуття технічного досвіду), згідно з якими
майже 30 студентів ХНАДУ (2008–2013) проходили професійне стажування (від двох до 12 місяців)
за обраними спеціальностями на провідних підприємствах, у вищих навчальних закладах, науководослідницьких інститутах і лабораторіях Німеччини,
Австрії, Польщі, знайомилися із сучасними технологіями, матеріалами, обладнанням, брали участь

у наукових дослідженнях, розрахунках, лабораторних експериментах, аналізі та обробці отриманих ре
зультатів.
І особливо міжнародний проект із Німецьким Центром Міграції і Розвитку (СІМ), згідно з яким в університет було делеговано (2010–2013) СІМ-експерта
Маттіаса Цілліха, головною метою якого була інтеграція ХНАДУ до освітнього й індустріального простору
Німеччини. Найвагомішим результатом проекту стало
створення в університеті німецько-українського цент
ру (НУЦ) з обладнанням за німецькі кошти в розмірі
20 тис. євро — сучасними комп’ютерами, оргтехнікою та
меблями, який перетворився і наразі залишається реальним «штабом» активної міжнародної співпраці ХНАДУ.
У рамках діяльності Центру впродовж чотирьох останніх років німецькі фахівці-філологи, делеговані DAAD,
навчали українських студентів німецької мови, познайомили з культурою, традиціями, фольклором Німеччини через вечори німецького кіно, дискусійні клуби,
страви німецької кухні та інші культурно-розважальні
заходи. Постійно з українськими студентами ведуться консультації, тренінги з питань їхньої участі у різноманітних міжнародних програмах і проектах, зустрічі
з представниками DAAD, які допомагають в оформленні відповідних документів. У вересні 2013 р. з ініціативи Харківської міської ради разом із мерією м. Нюрнберг
за участі німецької делегації на чолі з Генеральним консулом Німеччини в Україні паном Детлефом Вольтером
відбулось яскраве свято «Ніч науки», під час якого провідні науковці та викладачі університету у цікавій оригінальній формі розповідали численним школярам міста
Харкова і області, у тому числі й абітурієнтам, про спеціальності й досягнення університету, демонстрували роботу сучасного лабораторного і науково-дослідного обладнання.
Під час реалізації СІМ-проекту було підписано
п’ять угод із ВНЗ Німеччини, а саме з технічними університетами міст Вупперталь, Вільдау, Ганновер, Нюрнберг (університет ім. Г. Ома), з Бранденбурзьким університетом м. Котбус. У рамках цих угод до Харкова
у 2013 р. завітали делегації науковців німецьких університетів, які провели низку презентацій, семінарів,
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оглядових лекцій, перемовини з ученими і колегами

ХНАДУ.
І, як підсумок, упродовж півтора року ведуться спільні наукові дослідження у таких напрямах: сучасних дорожньо-будівельних матеріалів (проф. В. О. Золотарьов — проф. Х. Бекедаль, ТУ Вупперталь),
охорони навколишнього середовища (кафедра екології ХНАДУ — проф. Бранденбурзького університету Томас Фішер); двічі (у 2014 та 2015 р.) до Ганновера виїжджав проф. кафедри деталей машин і теорії механізмів
та машин І. В. Янчевський, який разом з проф. Р. Лахмайєром проводили спільні теоретичні розрахунки в напрямі інженерної механіки, а саме: оптимізації геометрії
і випробування деталей машин в умовах екстремальних
навантажень. Упродовж двох років студенти ХНАДУ
беруть участь у конкурсах програми Нюрнберзького
технічного університету ім. Георга Сімона Ома ActNet.
Шість років поспіль здійснюються студентські обміни
з технічним університетом м. Аахена.
За сприяння СІМ-експерта Маттіаса Цілліха суттєво активізувалася робота з DAAD. І, наразі, разом
з її представником у Харкові, паном Тімо Янца, готується візит студентської делегації ХНАДУ до технічного університету м. Мюнхена, де в січні 2015 р. завідувач кафедри інженерної та комп’ютерної графіки
проф. О. В. Черніков взяв участь у роботі міжнародного
семінару з питань комп’ютерного і графічного моделювання, підписано протокол про співпрацю в галузі освіти з відомим німецьким проф. Людвигом Кристофером.
Наприкінці 2014 р. делегація студентів ХНАДУ взяла
участь у молодіжному міжнародному проекті з проблем
захисту прав дітей у країнах світу (м. Кельн), отримавши за підсумками підготовленої презентації та активної
участі в обговоренні цієї проблеми високу оцінку організаторів проекту.
За останні п’ять років суттєво активізувалася спів
праця з вищими навчальними закладами Республіки
Польща. Підстави для такого вибору логічні та зрозумілі. По-перше, це європейська, до того ж сусідня держава
з високим рівнем підготовки студентів і високим рівнем
наукового потенціалу вчених. По-друге, для успішного розвитку міжнародних контактів це мінімальні транспортні витрати, що роблять співпрацю з польськими

вишами особливо привабливою і економічно ефективною. І, насамкінець, для оформлення шенгенської візи
дуже зручними є розміщення в м. Харкові Генерального консульства Польщі (на одній вулиці з університетом) і добрі конструктивні відносини з колишнім Генеральним консулом Яном Гранатом і нинішнім — паном
Станіславом Лукасіком, які часто відвідують університет, зустрічаються з українськими студентами і науковцями, а також із польськими гостями під час їхніх візитів до Харкова.
Сьогодні активно розвиваються контакти з найстарішим у Польщі Ягеллонським університетом, підписані міжнародні угоди з політехніками міст Лодзь, Краків,
економічним університетом ХУМАНІТАС (м. Сосновіце), а з грудня 2014 р. — із Варшавською політехнікою.
Головними напрямами співпраці є транспорт і логістика,
інженерна механіка і газодинаміка, економіка і охорона
навколишнього середовища. Найбільш результативними є спільні наукові дослідження науковців ХНАДУ —
професорів П. Ф. Горбачова, В. С. Наумова, І. Г. Кириченка, В. І. Мощенка, А. А. Тропіної і професорів Польщі
Михала Зайонца, Анджея Шарати, Лукаша Качмарика,
Ірека Збічинського. Щорічно здійснюються студентські
обміни, візити вчених, викладачів, аспірантів і магістрів
з метою участі в міжнародних науково-технічних конференціях і семінарах, видаються спільні публікації наукових статей в університетських збірниках і журналах.
У 2014 р. найвідоміший серед польських партнерів за
своїми публікаціями в системі SCOPUS професор І. Збічинський увійшов до складу редакції наукового журналу ХНАДУ, а у 2015 р. професор університету Альбіна
Тропіна прочитала курс лекцій студентам і аспірантам
Варшавської політехніки з питань газодинаміки. Ведеться активна підготовка до реалізації програми подвійного диплома для українських студентів із політехнікою
м. Лодзь. До речі, студенти ХНАДУ після успішного виконання спеціально розробленої навчальної програми
можуть отримати подвійний диплом відповідно до міжнародної угоди, укладеної зі Швейцарською вищою школою бізнесу.
Активно, давно і плідно ХНАДУ співпрацює зі своїми російськими партнерами, головними серед яких є

Професор Томас Фішер (Німеччина) під час презентації
науково-дослідницької лабораторії з проблем екології
Бранденбурзького технічного університету (м. Котбус)

Лабораторію швидкісних автомобілів ХНАДУ
відвідав професор Прінстонського університету
Річард Майлз (США)
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Яскравий захід «Ніч науки в ХНАДУ»

відвідав
Генеральний консул Німеччини в Україні пан Детлеф Вольтер

Студенти ХНАДУ

— учасники міжнародної програми IAESTE —
звітують членам вченої ради університету
про своє закордонне стажування

Професор Йорданського університету м. Зарка Імад Аль-Шалоут
під час церемонії вручення йому високого звання
«Почесний професор ХНАДУ»

 ержавний технічний університет (МАДІ), БєлгородД
ський державний технологічний університет ім. В. Г. Шухова, Бєлгородський державний університет, Воронезька
державна лісотехнічна академія та Саратовська політехніка. У межах укладених угод партнерські контакти майже
всіх 40 кафедр університету створюють умови для численних контактів українських і російських науковців і студентів, які беруть участь у міжнародних форумах, наукових конференціях, семінарах і засіданнях круглих столів,
виступаючи з доповідями та презентаціями, в олімпіадах,
двосторонніх спортивних змаганнях, культурних заходах
тощо. Крім того, постійно здійснюються обміни вченими,
педагогами, керівниками університетських підрозділів,
які, окрім наукових доповідей, обговорюють спільні проблеми підвищення якості підготовки студентів і фахівців,
адаптації болонських освітніх технологій, виховної роботи, студентського самоврядування тощо.
Найбільш поширеною формою міжнародної співпраці завжди залишається проведення в університеті
міжнародних науково-технічних конференцій, симпозіумів, семінарів і участь українських науковців у подібних заходах за кордоном. Упродовж останніх років
у таких наукових заходах, що проходили в США, Німеччині, Польщі, Росії, Білорусі, Бельгії, Швейцарії, Туреччині, Греції, Польщі, Словаччині, брали участь провідні вчені ХНАДУ: В. О. Золотарьов, В. М. Колодяжний,
А. А. Тропіна, В. С. Наумов, П. Ф. Горбачов, Д. А. Горовий, В. К. Жданюк, Є. Б. Угненко, О. В. Черніков,
В. В. Маляр, О. В. Бажинов, В. О. Юрченко, Л. С. Безкоровайна, В. І. Клименко, О. Я. Ніконов та О. Г. Гурко. На
конференції, що проводилася в Американському інституті аеронавтики та космонавтики у 2012 р., професора
А. А. Тропіну було призначено головою секції «Діагностика та моделювання плазми» з повним фінансуванням
її участі (грант Window on Science), що свідчить про високий рівень її наукових досліджень і досягнень та світове визнання. Фонд Window on Science тричі фінансував участь Альбіни Тропіної в наукових конференціях,
що проводилися в Сполучених Штатах Америки.
Найбільш представницькими науковими конференціями, що проходили в ХНАДУ, були: конференція
з проблем підвищення безпеки, комфорту і культури дорожнього руху (квітень 2013 р.) і «Сучасні комп’ютерноінноваційні технології проектування, будівництва та
експлуатації автомобільних доріг і аеродромів (листопад 2012 р.). У кожній із них взяли участь делегації вчених шести країн світу з університетів і наукових установ
США, Німеччини, Польщі, Росії, Білорусі, Сирії, Литви,
Латвії, Грузії та Естонії. Під час останньої конференції на
кафедрі вишукувань та проектування доріг і аеродромів
було відкрито спеціальний KREDO-центр, комп’ютерне
обладнання якого, разом із пакетом сучасних авторських
програм, подарував кафедрі її білоруський партнер — відома європейська фірма KREDO-DIALOG. Нині встановлене обладнання успішно й ефективно використовують студенти у навчальному процесі, а також під час
занять із підвищення кваліфікації фахівців дорожньої
галузі країни та у сучасних наукових дослідженнях.
У листопаді 2013 р. на кафедрі технічної експлуатації та сервісу автомобілів відкрито Академію BOSCH, де
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студенти автомобільного факультету за допомогою сучасного німецького обладнання вивчають технології діагностування транспортних засобів і після успішного
завершення спеціально розробленої програми отримують відповідні сертифікати німецької фірми, що сприяє
їх кращому працевлаштуванню. Чотири студентки факультету управління та бізнесу, ставши переможцями
міжнародного освітнього конкурсу бізнес-планів, організованого німецькою фірмою BOSCH CAR SERVICE,
отримали стипендії BOSCH і відповідні дипломи «Перший крок до бізнес-кар’єри».
Серед найвагоміших міжнародних досягнень студентів університету в останні роки стала їхня участь і результати міжнародного конкурсу чотирьох країн СНД
з комп’ютерного моделювання (2013–2014), організованого всесвітньо відомою американською компанією
AUTODESK. Студентська команда ХНАДУ під керівництвом завідувача кафедри інженерної та комп’ютерної
графіки професора О. В. Чернікова надала свої роботи
до журі конкурсу, яке відібрало 250 найкращих, і за остаточним рішенням студенти нашого університету (за два
роки) отримали п’ять перших і три других місця. Представництвом компанії AUTODESK у країнах СНД підписано міжнародну угоду про створення на базі ХНАДУ
першого в Україні освітнього центру з наданням університету відповідного сертифікату і статусу стратегічного партнера AUTODESK. У подальшому в створеному
Центрі передбачається надання на комерційних засадах
освітніх послуг за програмою компанії з видачею відповідних сертифікатів.
У останні роки вчені й фахівці дорожньо-будівель
ного факультету під керівництвом професорів В. О. Золотарьова і В. К. Жданюка успішно співпрацюють із закордонними фірмами і компаніями з Італії, Кіпру, Росії,
виконуючи дослідницькі роботи на їх замовлення щодо
підвищення фізико-механічних властивостей дорожньобудівельних матеріалів, а також здійснення науковотехнічного супроводу робіт із капітального ремонту автомобільних доріг України.
Дуже важливою з погляду якості фахової підготовки
і перспектив працевлаштування студентів університету є
можливість проходити стажування у відомих закордонних фірмах і компаніях за обраними спеціальностями.
Упродовж п’яти років студенти механічного, дорожньобудівельного та факультету комп’ютерних технологій
і мехатроніки проходили стажування в Німеччині на заводах фірми WIRTGEN, що виробляє надійні та енергоефективні дорожньо-будівельні машини. Знайомство
з сучасними технологіями та організацією виробництва,
матеріалами й обладнанням, конструктивними рішеннями та інноваціями роблять студентів більш досвідченими, обізнаними, креативними і здатними ефективно вирішувати проблеми розбудови дорожньо-транспортного
комплексу України. Кількість студентів університету,
які беруть участь у міжнародних програмах, студентських обмінах, стажуваннях, конференціях та інших заходах, постійно збільшується і становить у середньому
щорічно понад 100 осіб.
Об’єктивним визнанням здобутків університету на
міжнародному рівні є вибір іноземними студентами,
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Упродовж п’яти років поспіль до ХНАДУ приїжджають студенти
з технічного університету м. Аахена (Німеччина)

Відомий німецький науковець Роланд Лахмайер (технічний
університет ім. Лейбніца, м. Ганновер) під час перемовин
з колегами із ХНАДУ

Захистивши дисертацію на кафедрі будівництва та експлуатації
автомобільних доріг ХНАДУ, професор Ша Аймінь сьогодні є
професором технічного університету м. Сіань (Китай)
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аспірантами і викладачами провідних учених і фахівців
ХНАДУ для проходження стажування на його кафед
рах і факультетах. Із цією метою у 2012 р. за всесвітньо
відомою програмою ІАЕSТЕ до України завітали студенти з Німеччини, Іспанії, Тунісу, які впродовж двох
місяців, спілкуючись англійською і французькою мовами з науковими керівниками стажування, знайомилися з результатами і методиками наукових досліджень,
брали активну участь у проведенні експериментів і обробці їх результатів, готували звіти і презентації на ка
федрах технології дорожньо-будівельних матеріалів
(під керівництвом проф. В. О. Золотарьова), екології (під керівництвом проф. А. В. Гриценка). У 2013–
2014 рр. до університету завітали: аспірант із Канади
для участі у проведенні експериментальних досліджень
кафедри двигунів внутрішнього згоряння (завідувач
проф. Ф. І. Абрамчук); аспірант з Якутії (на цю ж кафед
ру) — для знайомства та участі в дослідженнях роботи
ДВЗ на альтернативних видах палива; викладач Саратовської Політехніки — для знайомства із лабораторним обладнанням, методичним забезпеченням і змістом
навчального процесу на кафедрах автомобільного факультету. Усі вони залишали університет, даючи високу
оцінку науковому потенціалу кафедр, факультетів і вчених — керівників стажування.
Однією зі значних проблем на шляху до стрімкого
міжнародного розвитку університету є недостатній рівень володіння науковцями, викладачами, аспірантами
і студентами іноземними мовами. Із метою невідкладного вирішення цієї проблеми в університеті розроблено, затверджено вченою радою і впроваджено Концепцію мовної підготовки співробітників ХНАДУ. Згідно
з її положеннями створені групи окремо для провідних учених, завідувачів кафедр і деканів факультетів, для викладачів і співробітників (у тому числі наукової бібліотеки), для аспірантів і студентів, з якими
за інтенсивними програмами працюють найкращі вик
ладачі і фахівці кафедр іноземних мов. Перші результати цієї роботи не забарилися — після успішного завершення програми навчання спеціальні сертифікати
отримали: декан факультету комп’ютерних технологій і мехатроніки проф. А. І. Левтеров; завідувачі ка
федр проф. О. В. Черніков і П. Ф. Горбачов, професори
В. О. Карпенко і В. О. Юрченко; провідні викладачі, доценти О. І. Позднякова, Н. В. Внукова, С. В. Анісімова;
докторанти Д. М. Клец, О. Г. Гурко. Вони дають їм право
викладати окремі дисципліни англійською мовою, що є
вимогою часу для українських і особливо для іноземних
студентів університету.
Результатом міжнародної співпраці ХНАДУ сьогодні є: численні партнерські контакти з провідними
університетами Європи і США, участь у міжнародних
проектах, програмах і конференціях, а також значний
контингент іноземних студентів, які успішно навчаються за спеціальностями університету і забезпечують його
високий міжнародний рейтинг в освітньому просторі,
сприяють його постійному удосконаленню, створюючи
реальні підстави для подальшого стабільного розвитку
вишу і зміцненню його позицій на міжнародному ринку освітніх послуг.


Перемовини керівництва факультету комп’ютерних технологій
і мехатроніки з представниками Міністерства транспорту Сирії

Професор кафедри транспортних технологій В. С. Наумов
доповідає на науково-технічній конференції в Лодзинській
політехніці (Польща)

Делегація ХНАДУ

була визнана кращою за підсумками участі
в молодіжному міжнародному проекті із захисту прав дітей
(м. Кельн, Німеччина)
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