
 

 

Кафедра матеріалознавства Луцького НТУ активно співпрацює з Katolicki 

Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II по бакалаврській програмі подвійних 

дипломів зі спеціальності Матеріалознавство (Inżynieria materiałowa). 

 

Наші студенти вже скористалися цією фантастичною можливістю та успішно 

захистили свої бакалаврські роботи  у Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w 

Stalowej Woli. 

           

 

https://www.facebook.com/KULlublin/?__tn__=K-R&eid=ARASZ88y4DxrlqVji2D0FpCjrLhtWaTyIWVbbxBFwz7BgUt3ZPx7Q1cLcB0GSv3MBPhcvnxEOBIeYgY6&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB5y8XBkP6dqldwmvHKDe-UU1Vbw3rn6rtwVBvBCIxi8tQIpRp4-IAMGYw2ceQeULb6fL8FU-MeIapvHDjPosS44x9_SPw1Tz_7XCLz__gcGsKTIIDCdooLtZj4OVnt7SwAIv3ylr4fR1nD1NXRgRtGsL077UPI2IbYyhnf7xKLPT6DleS9F2gcf0kYtp9J-gXkfm3WwOQv5MU65ynZ97eKOBcoTVL7KcYS_6YBSN_IGjr1Ox67gYHHFlbRI31QFRB525nXfEbw1yhq8_HFy9QcxDaFBASmQzcl8np0u4OXXBaaMqF9pdcDbrufPdmYj2fWFem4wUTdmk14Co_r_NHhENepZKJ1629dx9tbb0NkxiIf6X_LXcPY9QEewy5EAukTjNnzpSDnRlcLrsmyRm9Dzb_59IfjyafETrxT1Qh41xk
https://www.facebook.com/KULlublin/?__tn__=K-R&eid=ARASZ88y4DxrlqVji2D0FpCjrLhtWaTyIWVbbxBFwz7BgUt3ZPx7Q1cLcB0GSv3MBPhcvnxEOBIeYgY6&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB5y8XBkP6dqldwmvHKDe-UU1Vbw3rn6rtwVBvBCIxi8tQIpRp4-IAMGYw2ceQeULb6fL8FU-MeIapvHDjPosS44x9_SPw1Tz_7XCLz__gcGsKTIIDCdooLtZj4OVnt7SwAIv3ylr4fR1nD1NXRgRtGsL077UPI2IbYyhnf7xKLPT6DleS9F2gcf0kYtp9J-gXkfm3WwOQv5MU65ynZ97eKOBcoTVL7KcYS_6YBSN_IGjr1Ox67gYHHFlbRI31QFRB525nXfEbw1yhq8_HFy9QcxDaFBASmQzcl8np0u4OXXBaaMqF9pdcDbrufPdmYj2fWFem4wUTdmk14Co_r_NHhENepZKJ1629dx9tbb0NkxiIf6X_LXcPY9QEewy5EAukTjNnzpSDnRlcLrsmyRm9Dzb_59IfjyafETrxT1Qh41xk


«Емоції та враження від навчання у Польщі за програмою подвійного 

диплому виключно позитивні. Сподобався рівень викладання, гарна 

матеріально-технічна база, сучасні лабораторії. Під час навчання 

швидко опановуєш мову, навіть якщо до цього знання були на досить 

низькому рівні.» 

Тетяна Овчарук, студентка ПМ-41 

 
 

«В загальному враження, що склалося після року навчання позитивні. 

Викладачі та співробітники університету завжди намагалися 

зрозуміти та допомогти у будь яких ситуаціях, та давали відповіді на 

усі наші питання. Прекрасна лабораторія з сучасним обладнанням, що 

дозволяла без проблем створювати композитні матеріали та 

проводити їх фізико-хімічний аналіз. Не зважаючи на те, що мовні 

курси ми не проходили і доводилось адаптуватись на місці, сильних 

проблем з розумінням предметів не виникало. Стосовно Сталевої 

Волі, це місто в якому проходило наше навчання, воно має чудово 

розвинену інфраструктуру, і є доволі спокійним та чистим. Непоганий 

гуртожиток, який знаходиться в 10 хвилинах ходьби від будівлі 

університету. На поверсі душ, кухня, та безкоштовний інтернет в 

кімнаті. А сам гуртожиток знаходиться в невеликому парку в досить 

спокійному районі. В загальному досить цікавий досвід, який 

дозволяє вийти з зони комфорту, поспілкуватися з цікавими людьми 

та познайомитись з культурою життя мешканців іншої країни.» 

Іванна Михальчук, студентка ПМС-21 

  

«Навчання в Польщі пройшло весело. Отримав великий досвід за 

допомого досвідчених викладачів, які працювали там, і сучасного 

обладнання. Місто Stalowa Wola дуже цікаве. Гуртожиток в 2 хвилин 

від університету, умови були хороші. Завдяки проходженню практики 

в ML System, LioGong всі знання тільки закріпились.» 

Володимир Сливка, студентка ПМС-21 

 

 

  



В рамках реалізації проекту «MMATENG» за міжнародною програмою «Темпус» 

кафедрою куплено сучасне обладнання (твердомір марки Novotest TC-БРВ, 

мікроскоп ММП – 14Ц) та оснащено комп’ютерний клас, у якому студенти 

мають можливість вивчати програми у режимах 2D- і    3D-моделювання.  

          

 

З 17 по 23 жовтня у Батумському університеті відбулася чергова координаційна 

нарада та воркшоп спрямований на підготовку нових проектів за програмою 

Erasmus+KA2 на конкурс 2020 року. В результаті робочої зустрічі командою 

проекту за участі представника Луцького НТУ Мельничука Миколи були 

підготовлені драфти 2-х нових освітніх проектів CBHE.  

 

  
 

З січня 2020 стартував великий міжнародний проект «HEin4.0” за участі кафедри 

матеріалознавства Луцького НТУ. 
 

 

 

https://www.facebook.com/materials.science.lntu/photos/pcb.964349020598846/964348193932262/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBYGmdj-qXohFpOEd-k_eBiEP7FCyULlmIThlfvWFNI6iel2C-6PbB9oLWKrXIh-Rd4PIsqXB9qz1DX&__xts__%5B0%5D=68.ARDUc9ZfADKnezVMGmCjyca__ZTvShZTimbUGciZCiCV1MkSGSZaxfelu4LLPrE_JPxjxD5WdSnQY2yJmGJxl78QKuwKIBwRcZfy2TtTVaJLBMcofVdvhdGXeAUK-h7qOQJzAX80OmhtDaHcpTlniS5l9Nig3-NoxZAOHoSdAhWC2U263PkooWqRaZCFXWhxn-Wp4nv8ELJ92bzr9Z4YC7MXlxuRJxBwQ_gnPN11eKLI4UWYs9TH97sro2jml7dN3yT2UBsrzk6qex1SgUUrwTqFBBbcPVlcFQxz2y10fjkfQ8WawyUhVYPfyLQN0z63cqnYI1B6i5rCO-0z9ScIRUg
https://www.facebook.com/materials.science.lntu/photos/pcb.964349020598846/964348193932262/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBYGmdj-qXohFpOEd-k_eBiEP7FCyULlmIThlfvWFNI6iel2C-6PbB9oLWKrXIh-Rd4PIsqXB9qz1DX&__xts__%5B0%5D=68.ARDUc9ZfADKnezVMGmCjyca__ZTvShZTimbUGciZCiCV1MkSGSZaxfelu4LLPrE_JPxjxD5WdSnQY2yJmGJxl78QKuwKIBwRcZfy2TtTVaJLBMcofVdvhdGXeAUK-h7qOQJzAX80OmhtDaHcpTlniS5l9Nig3-NoxZAOHoSdAhWC2U263PkooWqRaZCFXWhxn-Wp4nv8ELJ92bzr9Z4YC7MXlxuRJxBwQ_gnPN11eKLI4UWYs9TH97sro2jml7dN3yT2UBsrzk6qex1SgUUrwTqFBBbcPVlcFQxz2y10fjkfQ8WawyUhVYPfyLQN0z63cqnYI1B6i5rCO-0z9ScIRUg


В грудні 2019 відбувся візит команди Луцького НТУ до Словаччини, за участі 

Боярської Інни викладача кафедри матеріалознавства. В рамках поїздки було 

напрацьовано спільний проект по можливість академічного обміну та подвійного 

диплому у Словацькому технічному університеті (м. Братислава) та 

Жилінському університеті. 

 

   


