
Дані щодо діючих угод про співробітництво із зарубіжними партнерами 

кафедри ЕРМІТ станом на грудень 2020 року 

Країна 

партнер 

(за алфа-

вітом) 

Установа - 

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництв

о 

Практичні 

результати від 

співробітництв

а 

1 2 3 4 5 

Австрія 

 

 

 

 

  

Університет 

природних 

ресурсів і наук 

про життя 

(University of 

Natural 

Resources and 

Life Sciences - 

BOKU), 

Відень 

Розробка 

електронної 

апаратури і 

комп’ютерних 

програм для 

оптимізації 

параметрів і 

управління 

біотехнологічним

и процесами 

отримання з 

біомаси і відходів 

висококалорійног

о біогазу як 

палива, 

підвищення 

ефективності 

газогенераторних 

систем 

Грант на 

виконання 

спільних 

наукових 

досліджень 

Україна-Австрія. 

Договори з МОН  

№ М/93-2019 

№ М/110-2020 

Роботу 

завершено 24.12. 

2020. Звіт 

надано. Акти 

впровадження 

підписано. 

Науковий 

керівник – проф. 

Яновський Ф.Й. 

Гонконг, 

КНР  

Видавництво 

«Сучасна 

освіта і 

комп’ютерні 

науки» 

(Modern 

Education and 

Computer 

Science Press, 

Hong Kong) 

Редагування 

журналу 

«International 

Journal of Image, 

Graphics and 

Signal Processing» 

Certificate of 

Authorization 

(Посвідчення 

про 

повноваження)  

від 28.01.2017 

Засновано 

журнал, 

Головний 

співредактор – 

від НАУ – проф. 

Яновський Ф.Й. 

Індія 

 

 

 

Міжнародний 

інститут 

інформаційних 

технологій 

Фонду Надії 

(Hope 

Foundation’s 

International 

Institute of 

Information 

Technology 

(I²IT), Pune, 

India) 

Співробітництво в 

галузі науки та 

освіти 

Угода про 

співробітництво 

Угода на 

підписанні 

 



Іспанія 
 

  

Університет 

Країни басків, 

Більбао 

(Universidad 

del País Vasco) 

 

Обмін студентами Угода про 

співробітництво 

(Erasmus plus) 

від 2016 

Студенти їдуть 

до Іспанії на 

один семестр. 

Кенія 

 

Університет 

імені Кеньятта 

(Kenyatta 

University, 

Nairobi) 

 

Співробітництво в 

галузі освіти та 

науки 

Угода про 

співробітництво 

Угода на 

підписанні 

КНР 

 

 

 

 

Класичний 

університет 

центрального 

Китаю, м. 

Ухань 

(Central China 

Normal 

University) 

Розвиток 

співробітництва в 

області науково-

технічного 

прогресу та 

підвищення 

ефективності 

навчальної 

діяльності 

Угода про 

співпрацю 

2016, на 3 роки 

Здійснено обмін 

делегаціями і 

проведені 

переговори про 

співпрацю. 

Проведено 2 

конференції. 

Прийнято 

докторанта в 

НАУ. Отримано 

заявку на 

стажування 

професора з 

Китаю в НАУ  

Республіка 

Корея 

 

Санчонський 

національний 

університет 

(Sunchon 

National 

University, 

Suncheon) 

 

Співробітництво в 

галузі науки та 

освіти 

Угода про 

співробітництво 

У 2019 році 

підписано 

контракт на 

виконання 

досліджень 

Республіка 

Корея 

 

 
 

 

Фонд 

співпраці між 

промисловіст

ю та освітою, 

Санчонський 

національний 

університет 

(Industry-

Academy 

Cooperation 

Foundation 

(IACF) of 

Sunchon 

National 

University of 

Korea) 

 

Моделювання і 

придушення 

клаттеру 

Договір 

(контракт) на 

виконання 

досліджень від 

08.05.2019 р. 

Здано фінальний 

звіт. Підписано 

Акт здачі-

приймання, 

оплату 

отримано. 



Литва  
 

 

Вільнюський 

технічний 

університет ім. 

Гедемінаса 

(Vilniaus 

Gedimino 

technikos 

universitetas) 

 

Науково-

дослідницьке та 

навчальне 

співробітництво у 

сфері електроніки, 

авіації та 

транспортної 

інженерії 

Договір про 

співпрацю, 

23.01.2017 на 3 

роки 

Проведено  дві 

науково-технічні 

конференції (у 

Вільнюсі та 

Києві), готується 

заявка на 

проведення НДР 

Україна-Литва  

Польща 

 

 

Варшавський 

технічний 

університет 

(Політехніка 

Варшавська) 

Warsaw 

University of 

Technology 

 

Співпраця у галузі 

науково-дослідної, 

навчальної роботи 

і культури 

Угода про 

співпрацю, 

04.2010, на 5 

років з 

автоматичним 

продовженням 

Запрошення 

професорів для 

читання лекцій, 

стажування і 

виконання 

спільних 

проектів. Обмін 

студентами, 

стажування 

викладачів. 

 


