
 4.4. Міжнародне співробітництво університету 

Міжнародна діяльність МДГУ здійснюється згідно із затвердженою Вченою радою 
Концепцією зовнішньої діяльності, яка побудована, виходячи з головної мети – сприяння 
конкурентоспроможності філії в умовах зростаючої конкуренції на ринку навчальних 
послуг. Структура концепції будується за чотирирівневою схемою (див. рисунок). Всі 
заходи підпорядковані досягненню основної мети. Якість продукції та належна інформа-
ційна політика – це стандартні засоби конкурентної боротьби, і ми повинні їх додержува-
тися. Тому, виходячи з головної мети, сформульовані два основні стратегічні напрямки 
зовнішньої діяльності: 

1. Підвищувати якість основної продукції філії, тобто рівня знань студентів і навчаль-
них послуг, що включає надання студентам можливостей отримувати додаткові 
знання, покращувати головне надбання університету – досвід і кваліфікацію профе-
сорсько-викладацького складу МДГУ, розвивати матеріально-технічне й організа-
ційне забезпечення навчального процесу. 

2. Поширювати інформацію про навчальну, наукову і соціальновагому діяльність 
МДГУ за межами України. Типові критерії акредитації ВНЗ вимагають, щоб кіль-
кість студентів з іноземних країн складала не менш ніж 3% від загальної кількості.  

Основна ідея реалізації концепції полягає у залученні до міжнародної співпраці ши-
роких кіл співробітників та студентів. Саме тотальний характер зовнішньої діяльності 
МДГУ може забезпечити перевагу.  

Досвід попереднього розвитку Академії, вивчення відповідної літератури та консуль-
тації з фахівцями свідчать про те, що зв’язки між університетами завжди починаються з 
особистих наукових і професійних контактів. Інші шляхи не працюють. Формальні дого-
вори про співпрацю залишаються тільки паперами.  

Хоча інтелектуальний потенціал і кваліфікація викладачів МДГУ є головною перева-
гою порівняно з іншими вузами Миколаєва, встановленню особистих наукових і профе-
сійних міжнародних контактів заважають 2 фактори: 

1. Неактивна наукова робота викладачів, що не дає підґрунтя для зв’язків. 
2. Недостатній рівень англійської мови у співробітників. 
 
Типові критерії акредитації ВНЗ вимагають, щоб участь у міжнародних та інших нау-

ково-технічних програмах спільно із зарубіжними науковими установами складала не 
менш ніж 15% від загальної кількості наукових програм. Установленню наукових конта-
ктів найкращим чином сприятимуть програми обміну науковцями й викладачами. На 
жаль, кожного року в програмах наукового обміну беруть участь усього декілька осіб. 
Для більшості викладачів ці програми не є доступними з тих самих причин (неактивна 
наукова робота і недостатній рівень англійської мови). 

Для подолання становища, що склалося, вважаємо необхідним: 
1. Розробити програму інтенсивного вивчення англійської мови, яка була б спрямована 



на забезпечення реального, а не декларативного статусу англійської мови як другої 
робочої. Це могла б бути дворічна програма для початківців і річна – для тих, хто 
вже володіє на рівні “advanced”. Приблизна вартість програми складає 2-3 тис. умов-
них одиниць. 

2. Створити умови, коли неволодіння англійською (або німецькою, французькою) вва-
жалося б недоліком, як і проблеми з українською. Таким шляхом пішла свого часу 
Києво-Могилянська академія, так слід рухатися і нам. 

3. Створити систему регулярних наукових семінарів по напрямках, які визначила Вче-
на рада. Загальні конференції, що відбуваються раз на рік, – це більш форма, ніж 
реальний зміст. Обмін результатами наукової діяльності викладачів повинен стати 
неформальним, дискусійним і постійним. 

4. Розробити програму внутрішніх грантів, які б носили інноваційний характер, були 
спрямовані на підготовку великих міжнародних наукових проектів і заявок на гран-
ти групами науковців. Це допомогло б формуванню наукових колективів і, в майбу-
тньому, наукових шкіл.  

В умовах жорсткої й зростаючої конкуренції між університетами саме високий між-
народний авторитет університету, який сформується шляхом установлення наукових і 
міжнародних зв’язків професорів і викладачів, дозволить нам перемогти.  

Міжнародна діяльність МДГУ почалася практично одночасно із створенням філії. 
Перші вступні іспити відбулися у червні 1996 року, а вже на початку 1997 року у філії 
почала працювати викладач з економічних дисциплін, волонтер Корпусу Миру США 
Лора Уффельман. У червні 1997 року почав викладати магістр школи бізнесу Гарвардсь-
кого університету Керн Льюїс. За час існування філії у МДГУ викладали 10 американсь-
ких викладачів. Серед запрошених викладачів – 2 випускники Гарвардського університе-
ту й 2 професори з економіки. За грантом The Fulbright Program протягом 5 місяців про-
фесор з США Файсал А. Насер викладав курс “Перехідна економіка” студентам другого 
та третього курсів економічного факультету. За грантом The Fulbright Senior Program 
завідуючий кафедрою економіки Park University, Parkville MO (США) професор Пітер 
Соул із лютого по червень 2002 року викладав 3 дисципліни на факультеті економічних 
наук. За програмою “Senior Specialist Program” у 2002 році на факультеті іноземної філо-
логії викладав професор Д. Флін. 

Протягом двох останніх років в академії працювали 3 викладачі вищої категорії із 
Франції (Жак Пус, Жорж Ру, Жак Лоранзан). Вони також взяли участь у формуванні 
навчальних програм МДГУ з французької мови та тестуванні студентів миколаївських за 
стандартними вимогами Франції.  

Ми практично вирішили проблему житла для іноземних викладачів. Академія підго-
тувала 4 добре обладнані номери у гуртожитку, яким уже скористалися більш ніж 20 
іноземних гостей Академії.  

Викладачі та співробітники МДГУ брали участь у програмах Fulbright Program, Edm-
und Muskie Program, Summer University Program, Junior Faculty Development. 

Фіналістами Junior Faculty Development Program були молоді викладачі МДГУ Світ-
лана Мамчу-ренко, Оксана Старшова та Вадим Черкасенко, які пройшли стажування в 
американських університетах протягом року. До них приєдналася викладач факультету 
іноземної філології Тетяна Животовська, яка збирається до США в цьому році. За про-
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грамою “Fulbright Student Exchange Program”, яка тільки другий рік впроваджується в 
Україні, викладач Вікторія Бокова – серед 8 фіналістів. Вона виграла право отримати 
диплом магістра в одному з університетів США. 

Із часу заснування міжнародного відділу ми зрозуміли, що маємо величезну перевагу 
перед іншими університетами завдяки могутній електронній університетській мережі. Це 
створило інформаційне середовище, доступне всім студентам та викладачам. Будь-яку 
інформацію вони легко отримують за рахунок спеціальних розділів на інститутському 
сервері, розсилки через електронну пошту повідомлень та аплікаційних форм, бази да-
них про програми обміну, яка доступна всім бажаючим, пошуку в Internet.  

За рік ми пропонуємо до 30 різних програм обміну. Крім того, ми регулярно проводи-
мо семінари за участю представників Міжнародного фонду “Відродження”, ACCELS, 
USIS, міжнародного центру “Освіта”, Fulbright Program. 

Викладачі та співробітники МДГУ брали участь у програмах Fulbright Program. У 
2000/2001 році у найпрестижнішій програмі Уряду США для професорів та науковців 
Fulbright Scholar Program взяла участь доцент факультету іноземної філології 
Г.В. Запорожець. Вона стажувалася протягом року в “University of Maryland”. Професор 
факультету комп’ютерних наук Ю.П. Кондратенко виграв грант на наукове стажування 
для професорів у Німеччині (стипендія DAAD).  

З нашим університетом плідно співпрацюють міжнародні організації. 
Інформаційна служба Сполучених Штатів Америки забезпечила нас довідниками 

про американські університети, умови тестування, навчання, отримання стипендій, а 
також реко-мен-да-ційними матеріалами про підготовку документів та проведення спів-
бесід. Три викладачі перемогли у програмі Junior Faculty Development Program. МДГУ 
отримав фінансову підтримку на переклад та видання підручника А. Кідвела “Фінансові 
інститути, гроші та ринки” (шосте видання, 1997 р.). За програмою “University Admini-
station in the USA” ректор та декан факультету іноземної філології взяли участь у програ-
мі з перебуванням в університетах США. 

 З 1997 року в МДГУ працювали 7 волонтерів Корпусу Миру Сполучених Штатів 
Америки – викладачі економічних, екологічних дисциплін та англійської мови, серед 
яких, наприклад, магістр школи бізнесу Гарвардського університету Керн Льюїс, який не 
тільки продовжив термін перебування в МДГУ, але ще і знайшов собі дружину – украї-
ночку. За підтримки Корпусу Миру на базі МДГУ відкрито Миколаївський ресурсний 
центр англійської мови, проведені літні школи з професійної англійської мови та видано 
навчальний посібник.  

Міжнародний фонд “Відродження” подарував 6 томів довідників про американські 
університети за окремими напрямами освіти, посібники для підготовки до програм тесту-
вання та пільгових форм освіти. У 1997 році ми отримали грант від Міжнародного фонду 
“Відродження” на виконання проекту “Створення Інтернет-центру Миколаївського на-
вчального національно-культурного комплексу” у розмірі 10700 доларів США (керівник 
– доцент факультету комп’ютерних технологій Ю.А. Батрак). У 1998 році проект 



“Конференц-центр ініціації суспільного діалогу з проблем трансформації освіти” зайняв 
друге місце серед приблизно 200 проектів, що були подані на конкурс проектів на підт-
римку суспільного діалогу з питань трансформування середньої та вищої освіти. В 1999 
році МДГУ отримав грант 7000 доларів США на розробку навчального курсу “Місцеве 
самоврядування та регіональний розвиток”. 

За програмою The Educational Leadership Program of The Christian A. Johnson 
Endeavor Foundation ректор брав участь у симпозіумі “Artes Liberales: Вільна освіта і 
наше суспільство”, 22-25 жовтня 1998, Будапешт, Угорщина, та 19-22 жовтня 2000, Вар-
шава, Польща. 

Викладачі МДГУ Т. Біла та С. Мамчуренко взяли участь у щорічній міжнародній 
конференції Міжнародної організації вчителів англійської мови TESOL, що відбула-
ся в Нью-Йорку 9-13 березня 1999 року. У конференції взяли участь 10000 викладачів з 
80 країн світу. З України було 8 викладачів. У листопаді 1999 року викладач 
С. Мамчуренко взяла участь у конференції TESOL штату Wisconsin, США, а доцент 
Т. Біла отримала запрошення на 34-ту конференцію TESOL, яка відбулася у березні 2000 
року у м. Ванкувер, Канада. 

Протягом п’яти років 22 студенти перемогли у програмах Freedom Support Act 
Undergraduate Program та Muskie/Freedom Support Act Graduate Fellowship Program, які 
впроваджує Американська Рада зі співробітництва у галузі освіти та вивчення мов 
(ACCELS). 

У найпрестижнішій програмі Уряду США для професорів та науковців Fulbright 
Scholar Program у 2000-2001 навчальному році взяла участь доцент факультету інозем-
ної філології Г.В. Запорожець, яка проводила наукові дослідження в “University of Maryl-
and”. Філія отримала можливість запросити двох професорів з економічних наук – Фай-
сала Насера (University of Texas) та Пітера Соула (Park University).  

Студентами економічного факультету зроблено 5 наукових доповідей на двох конфе-
ренціях: “Future in the Making: Opportunities, Choices, Consequences” та “Roundtable on 
Sustainble Rural Development”, що проводились в Угорщині в межах Civic Educational 
Project (CEP, Фонд Дж. Сороса). 

Британська Рада. 12 листопада 2001 року відбувся візит Надзвичайного та Повнова-
жного Посла Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні 
пана Роланда Смiта. Проректор із навчально-виховної роботи О.М. Трунов пройшов ста-
жування в Единбурзькому університеті, зав. кафедрою англійської мови Р.О. Гришкова 
та викладач англійської мови О.Н. Парсяк пройшли стажування в університеті Кембри-
дж, завідуюча кафедрою іноземної філології Г.В. Запорожець проходила стажування в 
Кентському університеті. Професор Ю.П. Кондратенко є дійсним членом двох інститутів 
категорії Fellow: Institute of Marine Engineers, Scientists and Technologists – IMarEST та 
Royal Institute of Naval Architechts – RINA (London). У вересні 2000 р. викладачі кафедри 
брали участь у семінарі з питань викладання Business English, який проводився на базі 
Британської Ради в Одесі. У жовтні 2000 року викладачі англійської мови провели у 



МДГУ міжрегіональний семінар Британської Ради з викладання професійної англійської 
мови (для викладачів з Одеси, Херсона та Миколаєва). Отримали від Британської Ради 
бібліотечку, до якої увійшли підручники з бізнесу, аудіокасети, підручники Master class, 
довідкова література, набір буклетів про Великобританію. Викладачі кафедри отримали 
запрошення на участь у конференції Британської Ради, яка відбудеться в Одесі у листо-
паді 2001 року. Викладачі Н.П. Бабкова та Л.В. Мельник включені до програми виступів 
на конференції. Викладачі МДГУ постійно користуються бібліотекою Британської Ради 
в Одесі. 

Гете-інститут. За його підтримки в МДГУ створюється ресурсний центр та прово-
дяться курси німецької мови.  

Посольство Австрії. Проведені 2 мистецькі виставки та літні школи з німецької мо-
ви для викладачів та студентів за участю чотирьох викладачів з Австрії. 

Посольство Норвегії. 5 березня відбувся візит посла Королівства Норвегії п. Йосте-
на Бернхардсена до університету. МДГУ, разом із Євроклубом Миколаєва, отримав 
грант на книжки та інші інформаційні видання про норвезьку мову та культуру. 

Асоціація “Альянс Франсез”. 7 червня 2002 року відбулася зустріч делегації фран-
цузьких військових із нашими студентами, а 15 червня 2002 року відбувся візит Посла 
Франції в Україні пана Філіпа Сюремена. Він зустрівся із ректором, відвідав Центр фран-
кофонії та постійне представництво Миколаївської обласної асоціації “Альянс Франсез” 
у приміщенні МДГУ. Раніше МДГУ відвідав Директор Французького Культурного 
Центру в Україні п. Марк Саньоль, представники французького військового корабля 
“Капітан Дюквін”. Викладачі та студенти НаУКМА через асоціацію Alliance Française та 
французький культурний центр при посольстві Франції в Україні беруть участь у ряді 
культурних програм: “Українська новела”, “Міжнародний конкурс театрів, який грають 
французькою”. В програмі “Тиждень французької культури в Миколаєві” взяли участь 
аташе з питань лінгвістики посольства Франції в Україні п. Антуан Аржаковскі, дирек-
тор Французького центру документації та освіти м. Одеси Карін Грийом. Студентський 
театр “Грааль” традиційно бере участь у фестивалі франкомовних театрів у Києві. Студе-
нтка факультету іноземної філології Ірина Ползікова двічі отримала спеціальну нагороду 
як краща актриса фестивалю й стипендію для участі у всесвітньо відомому фестивалі 
театрів в Авіньоні (Франція). За грантами “Альянс Франсез” у цьому році у МДГУ пра-
цювали три викладачі французької мови та отримано більш ніж 1000 книжок і підручни-
ків французькою мовою.  

МДГУ є одним з організаторів П’ятої міжнародної школи з моделювання AMSE-
UAPL (Шатськ, Україна, 25-30 червня, 2000 р.). В організації Школи взяли також участь 
Луцький державний технічний університет (Україна), Ржешовський педагогічний уні-
верситет (Польща), Ржешовський технологічний університет (Польща), Український 
державний морський технічний університет (Україна). До складу оргкомітету увійшов 
професор Ю.П. Кондратенко. 

 У Centre International de l’ISSN (Paris, France) зареєстровані три збірники: “Наукові 



праці”, “Студентські наукові студії “, “Неперервна професійна освіта”, які випускаються 
видавництвом МДГУ. Кожен з них отримав власний міжнародний номер періодичних 
видань ISSN. Необхідність звертатися безпосередньо до Паризького центру обумовлена 
відсутністю в Україні відповідного представництва. 

“Євроклуб-Миколаїв”. Студенти МДГУ беруть участь у заходах, пов’язаних з культу-
рними обмінами із європейськими молодіжними громадськими організаціями. Академія 
приймала делегацію на чолі з президентом організації “Association Soleil d’Energodar” 
Стефаном Фероном. Студентка 2-го курсу МДГУ, голова клубу Ірина Нагорна відвідала 
Францію за запрошенням французької організації. Надійшли комплекти книжок та аудіо- 
і відеоматеріалів про культурну спадщину Франції.  

Міжнародний благодійний фонд “Смолоскип”. За час існування філії отримано 20 
річних стипендій від американської діаспори. За підтримки цієї організації у МДГУ про-
ведені 3 наукові студентські конференції.  

З МДГУ співпрацюють університети Ruhr-University Bochum (Університет Рура, Ні-
меччина), Федеральний інститут технології (м. Цюріх, Швейцарія), Техаський А&М уні-
верситет, Український університет (м. Москва), Український дослідницький інсти-ту-т 
Гарвардського університету, Університет Квінз (Канада, провінція Онтаріо), Гетеборзь-
кий університет (Швеція), Universität Hannover (Університет Ганноверу, Німеччина).  

В 1997 році наші студенти вперше взяли участь у міжнародній програмі обміну сту-
дентами “Акт у підтримку свободи”, який впроваджується урядом США, і одразу досяг-
ли успіхів – троє студентів перемогли у конкурсі, який сягає, як правило, 20-30 осіб на 
одне місце. Тоді загальна кількість переможців складала 65 осіб. Тож приблизно кожний 
двадцятий студент, який поїхав на річне навчання до університетів США за найпрестиж-
нішою програмою для студентів бакалаврату в Україні, був студентом нашої філії. Така 
пропорція зберігалася і в наступні роки. Таким чином ми стверджували, що маємо чудо-
вих студентів і чудових викладачів. 

Наші студенти перемагають і в інших програмах. Кожного року студенти МДГУ 
отримують 4-5 річних стипендій від української діаспори США. У престижній програмі 
для студентів бакалаврату, яку впровадив Фонд Дж. Соросу, серед трьох переможців з 
України був і наш Володимир Федоренко. Він отримав право безкоштовно вчитися в 
університеті штату Арканзас. Студентка Ольга Кострова (департамент екологічних наук) 
отримала assistantship, тобто право на навчання з одночасною науковою роботою на магі-
стерській програмі в University of Alabama in Huntsville, США. Студент О. Балабушко 
(економічний факультет) переміг у 4 програмах, в тому числі у двох програмах (Edmund 
S. Muskie/Freedom Support Act Graduate Fellowship Program, Master’s Program at Central 
European University), що дають можливість безкоштовно отримати ступінь магістра, а 
також у програмі на отримання ступеня доктора Cornell University, Ithaca, New York. Три 
наших студенти серед 14 переможців з України виграли конкурс за Канадсько-
Українською парламентською програмою і отримали право на стажування в комісіях 
парламенту Канади.  

Під час перебування в США наші студенти проявляють себе дуже активно. Вони не 



тільки відмінно вчаться, але і беруть участь у міжнародних конференціях. Студентка 
факультету іноземної філології Марина Ващенко взяла участь у конференції “Свобода і 
лідерство молоді”, яка відбулася у Valley Forge (Пенсільванія, США). Студентка департа-
менту політології Олена Кричевська взяла участь у міжнародній конференції 
“Студентська модель Об’єднаних націй”, що відбулася у Греції. Тільки протягом одного 
року 10 разів викладачі та 14 – студенти брали участь у наукових та освітніх заходах за 
межами України.  

 
  
Ось деякі цитати з відгуків наших студентів та викладачів, а також викладачів із 

США, що працювали в МДГУ:  
Лора Уффельман, перший американський викладач нашого університету, 2 роки 

викладала економічні дисципліни: 
“Україна – це частина мого життя, яка залишиться зі мною назавжди…” 
В.П. Черкасенко, доцент кафедри, рік стажування в університеті “A&M” штату Те-

хас, США: 
“Американська система освіти краща, ніж техаські дівчата; наші дівчата набагато 

кращі за українську систему освіти…” 
Джудіт Ендерс, викладач факультету іноземної філології, 2 роки викладала англійсь-

ку мову: 
 “...Багато чого можна дізнатися про мову та культуру України, і я знайшла тут багато 

готових допомогти добрих вчителів. Мені приємно працювати в університеті і жити в 
Україні…” 

Ерік Граймс, викладач економічних наук, випускник Гарвардського університету, 2 
роки викладав у МДГУ: 

“Я дуже схвильований бути викладачем Академії. Я хочу поділитися моїми знаннями 
про американський бізнес, а також дізнатися про історію та культуру цієї частини сві-
ту…”  

Ольга Кострова, студентка факультету еколого-медичних наук, рік навчання в Uni-
versity of Alabama in Huntsville, США: 

“Я б хотіла розповісти про речі, які мене вразили найбільше, коли я потрапила до 
американського університету. Я побачила, що студенти самі обирають дні занять, години 
та викладачів!”  

Марина Ващенко, студентка факультету іноземної філології, рік навчання в Olney 
Central College, штат Іллінойс, США: 

“Містер Такер викладає світову літературу. Він не може зрозуміти, чому в “Смерті 
Івана Ілліча” Толстого у Івана два прізвища – Ілліч та Головін. А в його дружини прізви-



ще і не Ілліч, і не Головін, а взагалі Федорівна”. 
Катерина Романова, студентка факультету іноземної філології, рік навчання у Mars-

hall Town Community College, США: 
“Візьміть “левову” частку гамбургерів та хот-догів, залийте Кока-колою (обов’язково 

із льодом!), додайте добру жменю супермаркетів, м’ячей та бейсбольних біт, начиніть як 
слід комп’ютерами, “пробками” та неоновими рекламами, приправте білосніжними пос-
мішками і привітаннями різними мовами. Все це прикрасьте Статуєю Свободи та зоряно-
смугастими прапорами. Смакуйте, це – Америка! “Ну то й що ж: Україна чи Америка?” – 
інколи питають мене. Не варто порівнювати. Трохи переіначу відомі слова: “Тут вам – не 
там”. Ми різні. Можу лише сказати, що після того, як я побувала в США, моє бачення 
цієї країни багато в чому змінилося. Наприклад, візьмемо ті ж самі білосніжні усмішки, 
що “блищать” на кожному повороті. Усі штучні, так? Ні. Тепер я знаю, що “дежурных” 
посмішок насправді зовсім не так багато. А ставлення до праці, матеріальних та духов-
них цінностей? Тут нам нелегко зрозуміти один одного. Вважаю, нам є чому повчити 
американців та повчитися самим...” 

 
Катерина Оленнікова, студентка факультету іноземної філології, рік навчання в 

Університеті штату Небраска, США:  
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“Сказати, що мені сподобалось, – це майже нічого не сказати, бо цей вираз не може 
повністю розкрити всі мої враження.  

Моїм найбільшим відкриттям в Америці була система освіти, а точніше, те, наскільки 
приємно почувати себе студентом, який має майже безмежні можливості для свого про-
фесійного та персонального розвитку. Різноманітні студентські організації, клуби, угру-
пування за інтересами – все це сприяє успішному навчальному процесу. Мене також 
дуже вразило і ставлення самих студентів до навчання – більшість із них приділяють 
велике значення своєму рівню освіти і тому намагаються “вижати” зі своїх викладачів усі 
знання та досвід. 

Не можу також не розповісти про ті міста, які мені пощастило відвідати. Я сама жила 
у невеликому містечку Лінкольні, в самому центрі Америки, тому ви можете собі уявити, 
яке враження на мене справило місто хмарочосів – Нью-Йорк! Цей мегаполіс надає кож-
ному можливість відвідати такі відомі культурні місця, як музей мистецтв 
“Метрополітен”, Рокфеллер-центр, острів, на якому стоїть Статуя Свободи. Але більш за 
все мені запам’ятався Техас зі своїми привітними людьми та теплим кліматом. Ми також 
мали змогу відвідати Канзас-сіті – місто, цікаве своєю індустрією розваг та великою кіль-
кістю торгових центрів. 

Я дуже щаслива, що мені надали цю чудову можливість провести рік в Америці. Я 
сподіваюсь, що отриманий мною досвід буде сприяти подальшому розвитку нашого уні-
верситету та міста...” 

Ганна Прилепська, випускниця економічного факультету, яка у рамках Канадсько-
Української парламентської програми проходила тримісячне стажування у Парламенті 
Канади: 

“Тюльпани, усміхнені люди, тварини усюди, звуки музики, що лунають по вузеньких 
вулочках, змішані з сильним запахом кави... Магазини-магазини-магазини, великі люди, і 
разом з ними бігуни, потоки дивних різних автомобілів... Це – моє перше враження від 
Канади та її столиці Оттави. Оттава, безперечно, – королева тюльпанів. Ця традиція бере 
свій початок відтоді, коли голландці подарували тюльпани канадцям як знак подяки за 
надання притулку Королівському Сімейству Нідерландів протягом Другої світової війни.  

Канадці – це яскрава колоритна нація, благословенна жити на одній планеті в величе-
зній чудовій країні. Різні нації живуть тут як одна. Можливо, це звучить дивно, але тут 
людина може гордо сказати: “ Я – український канадець, я – німецький канадець, я – 
японський канадець”. Усі рівні! Мені довелося побачити монумент, який нагадує вхід до 
великих врат. На вході можна прочитати: “Усі люди вільні і рівні в достоїнстві і правах”. 
Запрошую вас увійти... Ви побачите модерні скульптури людей у стилі кубізму, які три-
мають у руках надписи “Достоїнство”, “Права” і “Рівність”. Цим Канада не схожа на 
жодну іншу країну. Навіть у мультикультурній Америці ви ніколи не почуєте: “Я – ки-
тайський американець” чи “російський американець”, тільки – “Я – американець”. 

Юн-Джин Чао, Південна Корея, викладач факультету комп’ютерних наук, програма 
AIESEC: “Я перебувала в Миколаєві більше 2 місяців, і це виявилося краще, ніж я очіку-



вала. Я зустріла талановитих людей. Працювати в університеті було для мене чудовим 
досвідом, тому що я змогла побачити систему освіти України, знайти прекрасних друзів 
та познайомитися з талантом та потенціалом молодої української генерації. Прикро, що 
приїхала лише на тримісячне стажування”. 

 Валерій Палій, студент факультету комп’ютерних наук, навчався рік в університеті 
Ешленд, штат Охайо, 2001-2002: 

“Немає сумнівів, що щодо освітнього рівня в КМА – він дуже високий та поважаєть-
ся в інших країнах, таких як США. Зараз я проходжу практику у відділі Інформаційних 
технологій університету Ешленд у штаті Охайо, й тут дуже задоволені результатами моєї 
роботи, як і тим, як я навчаюся. Я хотів би особисто подякувати ректорові Л.П. Климен-
ку та проректорові О.М. Трунову за те, що вони так добре наглядають за викладачами і 
студентами...” 

 Керн Льюїс, викладач з економічних наук, магістр Гарвардської школи бізнесу, 2 
роки викладав у МДГУ: 

“...це було справжньою пригодою, більш класною та корисною, ніж я очікував. Я 
мрію про те, щоб приїздити до Миколаєва регулярно, щоб спостерігати, як ви зростаєте”. 

 Пітер Соул, професор програми Фулбрайт, декан департаменту економіки в Парк- 
Університеті, Канзас-сіті, штат Міссурі, два триместри викладання в МДГУ: 

“Я був вражений тими проблемами, з якими стикаються пост-радянські країни, нама-
гаючись трансформувати економіку з планової у ринкову. Я був дуже задоволений тим, 
що мене було направлено до Миколаєва, тому що я розглядаю Україну як країну всере-
дині цього процесу трансформації, а Миколаїв – як більш типове для України місто, ніж 
Київ або Львів. 

Мені також було надано можливість викладати предмет про перехід у ринкову еконо-
міку. Безсумнівно, я сам вчився у своїх студентів, коли викладав у них”. 

 
  

 

 


