З 1 квітня по 5 квітня 2019 року
в Університеті Памуккале (Турецька
Республіка)
пройшов
9-ий
Міжнародний тиждень в рамках
програми Еразмус+, на який були
запрошені 75 учасників з двадцяти
різних
країн.
Представниками
Луцького
НТУ
були
декан
факультету бізнесу Надія Хвищун,
завідувач кафедри електроніки та
телекомунікації
Валентин
Заблоцький та фахівець відділу міжнародних зв’язків, викладач відділу
неперервного навчання, Ольга Гнатюк. Тиждень видався дуже цікавим та
насиченим. Працівники університету Памуккале вдало поєднали мобільність
стажування та викладання з
неймовірно
захопливим
дозвіллям.
Отже, більш детально про
незабутній тиждень у м. Денізлі.
Відкриття
міжнародного
тижня розпочалось із засідання
на
чолі
з
керівництвом
університету
Памуккале,
протягом якого ректор не тільки
у своїй промові, а й особисто з кожним учасником привітався та подарував
символічні сувеніри на згадку про їхній заклад та місто.

По обіді розпочався «Education Fair» (ярмарок
освіти), де всі присутні мали змогу якнайкраще
познайомити,
розрекламувати
та
візуально
продемонструвати свої ЗВО. Ольга Гнатюк презентувала
Луцький національний технічний університет як для
представників всіх інших закладів, так і для студентів
університету. Серед присутніх було багато зацікавлених
осіб, котрі ділились контактами, знаходили споріднені

спеціальності та вбачали подальшу співпрацю у сфері освіти та міжнародної
діяльності. Відбувався дуже бурхливий та цікавий діалог між усіма учасниками
заходу про особливості навчання, наявні спеціальності, можливі спільні
програми та напрямки співпраці в майбутньому. Ми також ознайомились з
організацією та структурою Університету Памуккале. Були вражені
масштабами території університетського містечка, по якому, навіть, курсують
автобуси та маршрутні таксі, кожен факультет та підрозділ розташований в
окремому приміщенні, а ландшафт дивує своєю красою та мальовничим
дизайном.
Програма тижня була ретельно спланована: щодня в першій половині дня
учасників чекали пізнавальні візити по лабораторіях та дослідницьких центрах
університету. Так, ми відвідали наукову лабораторію «Biyom», де прослухали
лекцію про виведення унікальних культур та наочно переглянули їх.
Для Туреччини, особливо для місцевості Денізлі, характерні землетруси.
Більше того, протягом цього тижня місто Денізлі тричі відчуло поштовхи землі
шкалою 4-5 балів. Тому, звичайно, вчені університету Памуккале розробляють
та досліджують бетонні конструкції, які витривалі до найпотужніших
землетрусів.
Місто Денізлі відоме своєю текстильною
промисловістю,
тому
вивчення
різних
видів
декоративного мистецтва дуже актуальне. Учасників
міжнародного тижня запросили відвідати Технікум
технічних наук при університеті, де ми стали не лише
глядачами майстер-класу з техніки ебру, а й самі мали
змогу долучитись до створення неймовірно гарних
візерунків, які переносили на шовк або папір.
І, звичайно, декілька слів про найголовніше – мобільність викладання.
Надія Хвищун та Ольга Гнатюк проводили курс лекцій з проектного
менеджменту для студентів факультету економіки та адміністративних наук та
практичне заняття, на основі якого учасники мали змогу реалізувати
мікропроект та позмагатися своїми вміннями та знаннями про проекти.

Валентин Заблоцький проводив заняття
зі студентам технологічного факультету на
теми «Організація навчальної та науководослідної роботи у Луцькому НТУ» та
«Напівпровідникова
електроніка.
Давачі
Холла. Вплив термічної обробки на магнітну
чутливість
опромінених
електронами
монокристалів n-Ge».

Не можна оминути про неймовірно цікаве та незабутнє дозвілля. Нас
знайомили не лише з університетом, а й з містом, історичними пам’ятками
місцевості та західної території Туреччини. Ми відчули колорит турецької
культури та архітектури, відвідали доволі багато закладів харчування, де
посмакували та високо оцінили багатство та різноманіття кухні. Побували на
руїнах та історичних пам’ятках Лаодікея, Памуккале, Ефес та у Церкві
Богородиці Марії, де надихнулись духом античності, поєднанням стилів різних
епох та атмосферою духовності.

