
Європейський Союз – Східне партнерство: співпраця у сфері освіти та 

науки 

25 січня 2016 р. у Чернігівському національному технологічному 

університеті відбувся круглий стіл «Європейський Союз – Східне партнерство: 

співпраця в сфері освіти та науки».  

На захід були запрошені представники вищих навчальних закладів – 

партнерів Університету, а саме: П. Чернецький – професор, ректор 

Варшавського університету менеджменту (Польща); М. Келемен – професор, 

ректор Кошицького університету охоронного менеджменту (Словацька 

Республіка); М. Бадіда – доктор наук, професор, завідувач кафедри процесів та 

інженерії довкілля Кошицького технічного університету (Словацька 

Республіка); Л. Соботова – професор Кошицького технічного університету 

(Словацька Республіка); С. Шабо – професор, завідувач кафедри повітряного 

транспорту факультету транспортних наук Чеського університету в Празі 

(Чеська Республіка); Б. Гечбаія – доктор економіки, керівник департаменту 

управління бізнесом Батумського державного університету ім. Шота Руставелі 

(Грузія); К. Голетіані – доктор технічних наук, декан факультету логістики 

Батумського Навчального університету навігації (Грузія) та Г. Джаміашвілі – 

магістрант Батумського державного університету ім. Шота Руставелі (Грузія). 

Підсумком круглого столу стало підписання угоди про створення 

Міжнародного консорціуму освітньо-наукової співпраці. Ініціатором і лідером 

Консорціуму є Чернігівський національний технологічний університет. Крім 

українського університету, Консорціум утворюють: Варшавський Університет 

Менеджменту (Республіка Польща), Кошицький технічний Університет 

(Словацька Республіка), Університет Охоронного Менеджменту в Кошице 

(Словацька Республіка), Чеський Університет в Празі (Чеська Республіка), 

Батумський Державний Університет ім. Шота Руставеллі (Грузія) та 

Батумський Навчальний Університет Навігації (Грузія). 

Об’єднані університети будуть співпрацювати в галузі наукових 

досліджень та освітнього процесу. Наукове співробітництво передбачає, 

зокрема, спільне виконання міжнародних грантів та науково-дослідних 

проектів, обмін досвідом, розширення можливості для взаємних публікацій у 

виданнях, спільне проведення конференцій тощо. Співробітництво також 

передбачатиме обмін студентами. 

Чернігівський національний технологічний університет висловлює подяку 

іноземним гостям за візит до Чернігова та готовність співпрацювати в рамках 

домовленостей, а також запрошує інші університети до співробітництва в 

рамках Міжнародного консорціуму освітньо-наукової співпраці (Європейський 

Союз – Східне партнерство: співпраця в сфері освіти та науки // 

Міністерство освіти і науки України (http://g.ua/NaC4). – 2016. – 27.01). 
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