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Учасники проекту:
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Склад Консорцiуму проекту "Promeng" налiчуе 20 '1
учасникlв 1 представлений вищими навчальними

-

заклада ми та органiзацiями трьох кра"iн Евроnейсь
кого Союзу -
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Бельrii, Литви, Нiмеччини, й трьох

кра"iн -партнерiв- Укра"iни, Pocii та Узбекистану.
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НАШI КООРДИНАТИ:

. v ..... '

European Commiss'ion

43018,Укра'iна,
Волинська область,

......

~Aii

Луцьк, вул. Львiвська

Европейський Союз представлений:

75

Тел.+З80332746103,+380509064716

Techn ical University Berlin (Н iмеччина );
Lessius Un iversity (Бельгiя);
Vilnius Ged i minas Technical University (Литва);
ЕСМ Office (Нiм еччина) ;

E-mail: promeng@lntu.edu.ua
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Органiзацi"i, якi задiянi в peaniзaцii" проектv:

КДТУ iм . А. Н. Туполева (Росiя, Казань) ;

«PROMENG»

КООРДИНАТОРИ ПРОЕКТУ В ЛНТУ:

МIЖ НАРОДНИЙ OCBITHIЙ ПРОЕКТ

проф., д. е . н . Герасимчук З.В.

МГТУ iм . Н . Е . Баум ана ( Росiя, Москва) ;
Поволжський державний унiверситет телекомунiка- ,

(( nрофесiйно-орiентован i магiстерськi

доц., к. т .н Герасимчук О .О

цiй та iнформатики (Рос iя);
Л уцький

нацiональний

тех нiчний

(Укра'iна , Луцьк);
Запорiзький

нацiональний

.

..

.

..

ТеХНIЧНИИ

(Укра·iна , Запорiжжя) ;
Приазовський

державний

програми в сферi iнжинiринrу

унiверситет

Те ХНIЧНИИ

в Poci'i1 Укра'iнi та Узбекистанi»

•

ун1верситет

.

ун1верситет

(Укра·iна , Марiуполь) ;
Каршiнський ...

(Узбекистан, Каршi);
Таш кентс ький

•

iнженерно-економiчний

держа вний

.

..

те х н1чнии

1нститут

(

.

.; "
...

ун1верситет

(Узбекистан, Ташкент);
Ферганський полiтехнiчний iнститут (Узбекистан, Фе
ргана );
Асоцiацiя технiчних унiверситетiв СНД
Мiнiстерства Вищо'i освiти

i БалтП;

RU, UA, UZ;

торгово-промисловi палати, промисл ов i органiзацП та
iнженернi фiрми .

•

Презентацiя проекту Tempus в Л НТУ
Проект фiнансуЕТЬся

Тривалiсть проекту -

3

роки

(2010- 2013

рок и)

Европейською комiсiею

NSULT NG
дND MдNAGEMENT OFFI~E

•
•

ПР0ЕI<Т

ПРОГРАМА ТЕМПУС

Темпус

(транс-ЕВроnейська

nporpaмa

дnя навчання в унlверситетах)

-

ньо1 допомоrи

мобiльностi

В березнi

- це nporpaмa зовнiw , эаснована з ме ••

••

•

СПIВрООIТНИЦТВа МIЖ

н ах- сусlдах ЕС

•

•

•

• ,_,..

вчальних закnаДiв та 1нших IНституцаи, яю nрацюють у

сферi вищоi" освiти

1

з

27 краiн - членiв ЕС

1

16

Европейськоi полiтики добросусiдства (у тому чи

Украiна), 5 краiн Центральноi" Aзi"i 1 6 краlн Захiдн
Балкан .

.

~

·

Проrрама Темпус надае фiнансування з метою заЬ
хочення взаемодii та збалансованоrо спlвробiтництеа
мiж

вищими

нанчальним

конкурс Программ Темпус

ДИСЦИПЛIН та МОДУЛIВ:

закладами

у

••
краlнах-

партнерах та в Европейському Союзi. Проrрама щорiч

на раундова, тобто надання rрантiв здiйснюетьсSJ на
основi багаторlвневоi оцlнки nоданих у встановленому
фор матi заявок.
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areнцii з питань освiти, аудiовiзуальноi" продукцi"i та

2010

29

року увlйшnа до вlдlбра

1

- комунlкацiйнl моду/11 1 протокали передачi да
них (технiчна lнформатика);

- CAD/CAM/CAE проектування в обnастi механiки,
електротехнiки та еnектронiки;
•
•
•

- IНЖИНiрИНГ ЯКОСТI;
· .
мендованих до фiнансування проектiв. '(,. ~. - lнжинiринг та управniння у сферi захмету навко•
асникlв даного проекту е Луцький НТУ ~·~~(;
.
nишньоrо середовища.
Мета проекту
.,,..", '*'~"'~;.
- осн.ови сертифlкацli на базi стандартlв cepl"i ISO;
м проекту е розробка i адаптацiя
- моделювання виробничих систем; M!ч~·""'"'iJ , ~\i ,~~
••
•
... реiнжинlринr;
.~~~
~
до
мов
кра1н -учасникав
нанчальних
професlйно-орlентованих магtстерських nporpa'м з lн
- теорiя i практика в и рiшення iнженерних завдань
жинlрингу з метою пlдсиnення ponl сиетеми освiти в
(Модерн- ТРIЗ);
економiчному розвитку i пропозицli навчання, спря- \
- soft skills для iнженерiв (основи поведlнки, кому
мованого на задоволення потреб економiчноrо сере- . ·' нiкабельнi~ть тощо).
if"
• довища.
..
Основним завданням ''Prorneng" Е розробка нанча
,

ТЕМПУС В YI<PA"iHI
Укра"iна приедналася до программ Темпус

nporpa-

•

•

проектну пропозицiю пiд

Pocii, Укра"iнi та Узбекистан!»,

~

••

IV

Promeng.., яка за рiшенням Виконавчоi

культури (ЕАСЕА) в nипнi

1'

У рамках проекту очiкуеться досяrнення н .аступн.их

основних резуnыатiв у виrлядi розробки навчаnьних

скорочено вищих на-

-.:-.

пи1цна цiннiсть проекту

ким технlчним унlверситетом рQзробив та подав на

ми в сферi iнжинiрингу в

ВНЗ кра"iн ЕС 1 кра"iн партнерiв.
Сьоrоднi програма Темпус вiдкрита для

року l<онсорцiум на чoni з Берпlнсь

назвою «Професiйно орiентованi магiстерськi

ВИЩОI ОСВIТИ В краi -

тою сприяння

2010

"PROMENG"

'1

квiтня·

Головна особnивlсть прое-

льних

кту полягае в тому, що вiн

вими

пропонуе нову, професiйно

класи

курсiв за европейським прикладом. Важпи складовими

частинами

·Проекту

европейських професорiв
•

в

е

..

маистер-

унiверситетах•

-орiентовану методику пiд

..~ парrнерах, стажування викnадач1в в уневерситетах-

р. На той перlод, програма Темпус мала спрямо-

готовки спецiалiстlв в обл а

партнерах проекту, а також створеннJI мережi про

ванiсть на удосконаnення управлiння закладами освl 

стi комп'ютерних техноnо

ти, оновЛення або розробку нових нанчальних про
rрам i пiдвищення кваnlфlкацl"i викладачlв, особливо у

феdйно-орiентованих бюро, як iнструмент взаемодii

т ехн iчне забезпечення проекту

гiй,

ВНЗ з .ринком.

таких дисциплiнах, як економiка, iноземнi мови, суспl

cтpoir/ 1а досniдженням протоколlв безпровlдноi пере

розроблений

льнi науки, европейськi студl"i та право.

дачi даних, уnравnlння охороною навкоnишньоrо се

забезпечить постiйний доступ широкоi аудиторii до

редовища. 3 цiею метою буде розробnена декiлька

lнформацii про проект.

1993

Починаючи з

f

2000

р. до проектiв Темпус, окрiм унl 

верситетlв, долучаються lнwl партнери

пов'язану з

ванням

проекту

елеитронних

npи-

- пlдприемства,

нових нанчальних планiв пiдrотовки фахiвцiв, а до на

неурядовi opraнiзaцfi., орrани вnади. Тож, учасниками

вчальноrо процесу буде iнтеrрована потужна тex~i'*fa

проектiв Темпус в Укра"iнi стають Секретарiат l<абlнету

база, яка сnугуватиме закрiпnенню теоретичних знань

Мlнlстрiв Укра"iни, мiнiстерства освiти i науки, моnодi

майбутнlх фахlвцlв практичними навиками. Буде орга

та сnорту, охорони довкinnя, arpapнoi поnlтики, облас

нiзована лабораторlя передачi даних

нi державнi адмlнlстрацl"i та мiськi ради, спlлки п роми 

клас проектних

сnовцlв, аграрнl пiдприемства, порти, слухацькi ради

спецiаniзованим програмним забезпеченням, якими

унlверситетlв 1науково-досnlднllнституцl"i.

~

•

i комп'ютерний

i конструкторских робlт з вiдповlдним

будуть оснащенi всi ВНЗ Укра"iни,
що беруть участь в проектi

Pocii та Узбекистану,
"Promeng" .

Для висвiтnення найважливiших подiй проекту
веб-портаn

(www.promeng.eu), який

