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Collaboration with high-tech machine-
building enterprises as the foundation 

for the internationalization  
of educational and scientific activities 
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 Participation in joint research projects with 
foreign partners  

 Exchange programs  
 Educational programs, certification of 

specialists 
 Creation of educational, scientific and 

innovation industrial centers  
 Holding of international conferences 



5 workstations 
Education, training and retraining 
Attachments – software and specialized 

interface equipment 
Project budget - 10 000 euro 
Realization - 2007 



1 program control system 
Training and retraining 
The practical part of the training 

classes 
Project budget - 22 000 euro 
Realization - 2010 



травень, 2016 



лютий , 2017 
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