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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

М

іжнародне співробітництво було
С. С. Рубіна опубліковані в Бельгії, Голлані залишається одним із пріоридії, Болгарії, Угорщині, Китаї, Румунії,
тетів розвитку Уманського наПольщі, ФРН, США та ін.
ціонального університету садівництва,
У 1982 р. навчальний заклад відвідала деневід’ємним складником життя універсилегація вчених з міста Нітра (Чехословачтету, що розвивається в межах єдиного
чина). У 1986 р. інститут приймав гостей із
процесу інтеграції вищої школи України
США, які брали участь у Марші миру.
у світову систему вищої освіти.
У 1988 р. О. І. Здоровцов, Б. П. ДмиТрадиції обміну викладачами із зарубіжтрук та В. С. Зубов взяли участь у Міжнаними закладами вищої освіти з метою навродній конференції з аграрних питань
чання та стажування беруть свій початок від
у Польщі. Багато викладачів працювали
першого директора Головного училища саспівробітниками та викладачами у навРИБЧАК
дівництва О. Д. Нордмана, який навчався на
чальних закладах зарубіжних країн, а саме:
Віталій Іванович
медичному факультеті Берлінського універпроф. О. П. Іванов — у Китаї, М. Ю. ХомДиректор центру
ситету й обіймав посаду професора історії
чак — на Кубі, П. Д. Плахотнюк — у Монгоприродознавства університету. Професор
лії, А. Ф. Балабак — у Таїланді, А. І. Опалко,
філософії Г. К. Брун навчався у Дерптському універси- І. А. Білан — у Гвінеї.
теті та прослухав курс лекцій у Німеччині. В. В. ПашкеАспіранти теж не стояли осторонь міжнародвич стажувався у Німеччині та Австрії. Ю. Р. Ланцький ної діяльності. Так, аспірант кафедри овочівництва
з 1889 р. пройшов дворічне стажування в Проскаусь- М. І. Вдовенко захистив дисертацію при Познанській
кому помологічному інституті та Помологічному інсти- сільськогосподарській академії. Аспірант кафедри екотуті Люкаса з метою поглиблення професійних знань. номіки О. О. Школьний стажувався в Англії, а завідувач
О. І. Душечкін, завідувач кафедри агрохімії і ґрунтоз- кафедри іноземних мов М. Ю. Замаховська пройшла пенавства Уманського СГІ з 1897 до 1899 р., удосконалю- репідготовку в Берлінському університеті.
вав свої знання з хімічної технології й органічної хімії
Значний вклад у розбудову міжнародної співпраці
у найкращих фахівців Політехнічного інституту в Цю- зробили вчені-науковці: О. П. Іванов, М. Ю. Хомчак,
ріху (Швейцарія) та інших лабораторіях за кордоном. О. М. Геркіял, І. А. Білан, О. І. Здоровцов, І. М. КараТакий склад викладачів сприяв набору студентів з різних сюк, В. А. Гаврилюк, П. Г. Копитко, А. О. Красноштан,
країн — у 1911 р. серед 52 першокурсників було 25 україн- О. В. Мельник, Г. К. Карпенчук, В. Є. Березовський,
ців, 14 росіян, шість поляків, молдовани, греки, євреї —
по двоє з кожної країни та один естонець.
Після Другої світової війни міжнародні зв’язки продовжували успішно розвиватися. Досягнення аграрної
науки та здобутки наших учених у ті часи забезпечили
визнання університету за кордоном. Підтвердження
цьому — стажування у 1959 р. в Уманському сільськогосподарському інституті трьох аспірантів з Китаю: ГоуЧань-хуа, Оу-Ян-цзы и Сун-Чжень-го.
Навесні 1957 р. Уманський сільськогосподарський інститут відвідав аспірант із Кореї Кім Хон Док,
який ознайомився з науковими дослідженнями кафедри
загального землеробства.
Викладачі інституту брали активну участь у міжнародних наукових конференціях: у 1966 р. проф. С. С. Рубін
був учасником XVII Міжнародного конгресу з садівництва у США. У 1974 р. С. С. Рубін разом із доц. А. О. БонЗ офіційним візитом в Уманському НУС Надзвичайний
даренко стали учасниками VII Міжнародного колоквіуму
і Повноважний Посол Туркменістану в Україні Нурберди
Аманмурадов, 2016 р.
з діагностики живлення плодових у ФРН. Наукові праці
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Проректор В. Карпенко на стажуванні у рамках Темпус-проекту
«Qantus» у м. Відень (Австрія), 2014 р.

Л. С. Обіход, А. І. Опалко, А. М. Шатохін, Т. Г. Сухомейло, Г. М. Господаренко, О. П. Школьний, Б. М. Марін, А. Ф. Балабак, О. П. Василенко.
У 1990 р. Уманський сільськогосподарський інститут відвідала делегація фермерів з Великої Британії,
яка ознайомилася із сортовою колекцією яблук, оглянула сади в с. Родниківка та поділилася досвідом догляду за ними.
У 1991 р. ректори УСГІ О. І. Здоровцов та Каліфорнійського університету Т. Хілері (США) підписали договір про співпрацю. У тому ж таки 1991 р. студентка
Леслі Петтон проходила стажування в Уманському сільськогосподарському інституті, а студент Дональд Бін
навчався на агрономічному факультеті. У відповідь студенти Оксана Гринчак та Наталка Гончарук їздили на
навчання до Каліфорнійського університету.
У 1992 р. студенти навчального закладу Ю. Зимбарович та А. Коваль пройшли літню практику на фермі
біля міста Лімож (Франція). У цей час в Уманському
сільськогосподарському інституті стажувалися викладач економіки сільського господарства Фам Фонг Зуе
та співробітник Центральної сільської Ради Нгуен Ван
Хонг (В’єтнам).
З 1993 року за Програмою міжнародного обміну
педагогічним досвідом із Департаментом сільського
господарства США багато викладачів змогли пройти
стажування в університетах цієї країни.

Участь науковців університету на чолі з ректором О. Непочатенко
у засіданні Вишеградської Асоціації університетів, 2015 р.

Завдяки програмам стажування за кордоном молоді
дослідники поглиблювали знання та практичні навички
в господарствах Великобританії, США, Польщі, Німеччини, Фінляндії, Нідерландів, Швеції, Швейцарії, Австралії, Італії, Росії, Франції, Канади. Щорічна участь
у програмах стажування дозволяла понад 350 студентам
відвідувати найкращі господарства розвинених країн
і зростати морально, духовно та професійно.
На початку 90-х рр. у структурі Уманського сільськогосподарського інституту було створено асоціацію
«Інтер-Агро-Україна», яка об’єднувала Укрпромбанк,
Уманський тепличний комбінат, селекційно-генетичну
станцію, деякі сільськогосподарські та промислові підприємства. Вона організовувала обмін науковою інформацією, рекламувала продукцію різних фірм, допомагала
у впровадженні нових технологій і сприяла співпраці
з закордонними партнерами. Асоціація функціонувала
з 1991 до 2000 р. На зміну їй прийшов міжнародний відділ, який у 2011 р. став відділом міжнародних зв’язків.
Зважаючи на вимоги сучасних інтеграційних процесів, наприкінці 2013 р. відділ міжнародних зв’язків було
реорганізовано в Центр організації роботи з іноземними студентами для виконання важливих завдань із активної співпраці університету на міжнародному рівні,
підготовки іноземних громадян до вступу у заклади вищої освіти та навчання іноземних студентів за акредитованими напрямами (спеціальностями).
Наприкінці 2017 р. відбулася реорганізація у Центр
міжнародної освіти та співпраці із поділом на підготовче відділення для іноземних громадян та відділ міжнародних зв’язків.
Головні напрями міжнародної діяльності університету — навчання іноземних громадян в університеті; залучення університету до участі у міжнародних проектах;
співробітництво з міжнародними освітніми установами
й агенціями; організація стажувань і підвищення кваліфікації викладачів та студентів, професійної практики
студентів за кордоном; використання міжнародного досвіду у навчально-методичній та культурно-виховній роботі; сприяння науковій співпраці вчених університету
з іноземними колегами.
Стажування викладачів, аспірантів, докторантів,
молодих науковців і студентів за кордоном здійснюють як за прямими договорами між Уманським НУС
та закордонними партнерами, так і за їх власною ініціативою. Міжнародну наукову діяльність університет
провадить у межах 37 договорів про співпрацю з іноземними освітніми закладами, стипендіальними програмами, грантами.
В Уманському національному університеті садівництва навчаються студенти з Габонської Республіки, Грузії, Республіки Бангладеш, Республіки Камерун, США,
Таджикистану, Туніської Республіки, Туркменістану,
Узбекистану.
Студенти Уманського НУС проходять наукове та виробниче стажування у передових господарствах Австралії, Болгарії, Данії, Польщі, Німеччини, Туреччини,
Франції, Фінляндії, США, Канади, Швеції, Швейцарії, Італії, Нідерландів, Таїланду, Чехії за програмами:
Лого, Аполло, Німецький Селянський Союз, приватних
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фермерських господарств Міхаеля Шумахера та Петера
Штоппеля, СІМО, САЕП, МАСТ, Агроімпульс, Стіхтін
Аутвісселінг тощо.
Разом з Природничим університетом у м. Вроцлав (Республіка Польща) триває співпраця щодо підвищення академічної мобільності студентів і педагогічного
персоналу обох університетів у межах проекту Erasmus+.
Університет як повноправний член співпрацює з Вишеградською Асоціацією університетів, що була створена в листопаді 2011 р. у межах реалізації стратегічного
проекту «Стійкість в агросекторі країн Вишеградської
четвірки і співпрацюючих регіонів» та за підтримки
Міжнародного фонду Вишеградської групи. Основна
мета — налагодження співпраці університетів-партнерів для забезпечення якісної освіти та наукового середовища, яке сприятиме розвитку тіснішої співпраці між
країнами Вишеградської групи та інших регіонів у контексті сталого розвитку.
Триває співпраця за проектом GUMLOG. «Німецько-українська магістерська програма в області логістики». GUMLOG є спільним проектом, який фінансує
Німецька служба академічних обмінів DAAD, між кафедрою «Морський бізнес та логістика» Університету
Бремен, Київським національним економічним університетом ім. Вадима Гетьмана, Одеським національним
морським університетом та Уманським національним
університетом садівництва. Основною метою проекту
є спільне розроблення навчальної програми та створення магістерської програми в області логістики відповідно до місцевого контексту в Україні та стану справ
у сфері транспорту та логістики. У межах проекту відбулося науково-педагогічне стажування викладачів Уманського НУС в університетах України та Німеччини,
спільне навчання та обмін студентами, які навчаються за
магістерською програмою з логістики, проведення науково-практичних конференцій за участі вітчизняних
і європейських вчених і підприємств-партнерів.
Уманський НУС активно співпрацює з фірмою
«TAYGA DANISMANLIK», що займається наданням послуг у сфері гостинності та працевлаштуванням студентів в провідних готелях Туреччини в Анталії, Аланії,
Белеку, Бодрумі, Мармарисі, Кемері й інших туристичних містах.
Триває співпраця за проектом з Палацьким уні
верситетом в Оломоуці (Чеська Республіка) —
CZ.1.07/2.3.00/30.0004, ECOP project POSTUP. Від
університету участь в проекті бере завідувач кафедри математики і фізики В. Є. Березовський.
У 2017 р. університет започаткував співпрацю за
грантовою угодою з CRDF Global США. Між УНУС та
Мічиганським університетом (США) укладено грантовий договір за проектом «Технології вирощування покривних культур і засоби зондування для забезпечення
стабільності виробництва кукурудзи та пшениці».
У межах проекту буде задіяна надсучасна дослідницька техніка для дослідження та розробки технологій сталого виробництва сільськогосподарських культур
в умовах стабільно змінюваного клімату.
Уманський національний університет садівництва у 2017 р. був обраний партнером з реалізації

Знайомство іноземних студентів з історією становлення
і розвитку Уманського НУС, 2016 р.

демонстраційного проекту в межах «uр_Running» програми Європейського Союзу «Горизонт 2020». Цей
проект сприяє розвитку та поширенню технологій біоенергетичної утилізації деревини від обрізки та викорчовування виноградних, оливкових і плодових плантацій.
Для досягнення мети проект поєднує дії, що спрямовані
на зміну сприйняття сектору, на підвищення рівня технологічної обізнаності, на поширення інформації щодо
реальних успішних прикладів і моделей, яких можна дотримуватися, на просування та заохочення енергетичної утилізації відходів від обрізки та викорчовування
плантацій.
Уманський НУС системно підходить до питання інтеграції до європейського та світового освітянського товариства, що характеризується розвитком
співробітництва з відомими зарубіжними університетами аграрного профілю, організаціями, асоціаціями,
агентствами, фондами й установами.
Головна мета міжнародної діяльності спрямована
на формування позитивного міжнародного іміджу університету, підтримку та розвиток зарубіжних відносин
в освітньо-наукових, соціальних і культурних сферах.
Розширення географії міжнародних зв’язків, прагнення закордонних інститутів до співробітництва із
Уманським НУС та участь нашого університету в роботі
міжнародних організацій свідчать про його визнання та
дедалі більший авторитет на міжнародній арені.

149

Студенти-іноземці ознайомлюються із науковими працями
викладачів університету, 2016 р.

