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РІШЕННЯ
Вченої ради Університету «Україна» 

з питання «Про результати та перспективи співпраці університету із 
закордонними закладами вищої освіти»

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з наукової та міжнародної 
діяльності університету Ганни ДАВИДЕНКО «Про результати та перспективи 
співпраці університету із закордонними закладами вищої освіти», Вчена рада 
зазначає, що Університет «Україна» підтримує багатосторонні зв’язки з освітніми 
і науковими центрами зарубіжних країн та України. Найбільш ефективне ділове 
співробітництво розвивається із закладами вищої освіти: Литви, Грузії, Польщі, 
Кореї та ін. Аналіз наявних в Університеті «Україна» договорів/меморандумів 
про співпрацю із зарубіжними університетами свідчить про те, що найбільша 
кількість угод укладено з закордонними ЗВО таких країн, як: Польща (23) , 
Білорусь (5), Грузія (4).

Члени вченої ради зазначають, що окремі НВП мають такі результати 
співпраці з закордонними ЗВО: Білоцерківський, Васильківський,
Мелітопольський, Луцький, Новокаховський, Рівненський, Тернопільський, 
Центральноукраїнський, Чернігівський інститути та Інститути базової структури 
(біомедичних технологій, права та суспільних відносин, комп’ютерних 
технологій, Інженерно - технологічний) приймають участь та організовують 
спільні міжнародні заходи, беруть участь у міжнародних програмах підвищення 
кваліфікаціїї, вебінарах, конференціях і вивчають можливості міжнародної 
співпраці, також подають грантові проекти у міжнародні організації і залучають 
до співпраці закордонних колег.

Члени вченої ради відзначили окремо співпрацю, що започаткована у 
2021-2022 навчальному році навчально-виховними підрозділами Університету:

Інститут соціальних технологій реалізовує програму подвійного диплому 
та активно розширює напрями співпраці з Вільнюським університетом (подано 
декілька заявок на співпрацю у межах Е р азм ус+ ).

Вінницький інститут: ведуть активну діяльність у напрямку мобільності 
здобувачів, успішно реалізована співпраця з Міжнародним благодійним фондом 
Help Us Help UA та програмою European Solidarity Corps(M. Люблін).

Дубенська філія: ведуть перемовини із Міжнародним університетом 
лінгвістичних подорожей ( Республіка Кіпр).

Миколаївський інститут: 24 вересня 2021 року підписали Меморандум 
про співпрацю між Миколаївським інститутом розвитку людини Університету

24 лютого 2022 р.
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«Україна» та Вищою Школою Управління і Адміністрації в Ополє 
(WSZiA,Республіка Польща) у галузі сумісних наукових досліджень та побудови 
системи подвійних дипломів; також ведуть перемовини щодо організації та 
підписання Меморандуму про співпрацю між Миколаївським інститутом 
розвитку людини Університету «Україна» та Nederlandse Business School in 
Doetinchem (Нідерландська бізнес-школа в Дутинхемі).

Полтавський інститут: співпрацюють з Akademia im. Jakuba z Paradyza w 
Gorzowie Wielkopolskim, European University Viadrina Frankfurt, редакцією 
міжнародного наукового журналу «Соціальні науки», Inland Norway University of 
Applied Sciences; окремо колегами у межах міжнародного співробітництва 
проведено мотиваційні зустрічі з волонтером Олафа Саксегора (Норвегія), який 
підтримує українців у межах діяльності благодійної організації «Familiehjelpen 
Ukraina», із здобувачами освіти., на тему: «Менеджмент: організаційна культура» 
(проведено три семінари та залучено понад 60 здобувачів освіти); заклад 
провадить активну співпрацю над налагодженням партнерських стосунків з 
National Louis University (США) через Міжнародну культурно-освітню асоціацію 
(ІСЕА) та партнерських взаємин з Ягеллонським університетом (Польща) через 
Фундацію «Зустріч» (Польща).

Хмельницький інститут: ведуть перемовини щодо проходження науково- 
педагогічної практики студентами спеціальності 017 „Фізична культура і спорт” 
освітнього рівня „магістр” на базі: Державного університету фізичного виховання 
і спорту Республіки Молдова, м. Кишинів та Вищої педагогічної школи в Лодзі, 
Польща, м. Лодзь.

Центральноукраїнський інститут: працює над розвитком зв’язків із 
Вищою школою професійного навчання у Вроцлаві (Польща) і з ЗВО Казахстану, 
також працюють з приватною установою «Академія «Bolashaq»» з приводу 
спільного проведення наукових заходів.

Інститут філології: працює над створенням Центру міжнародної освіти із 
залученням провідних науковців ЗВО Грузії в рамках академічної мобільності та 
розробки спільних наукових проектів. Також колеги співпрацюють у рамках 
проведення спільних заходів з Приватним коледжем з туризму (м. Благоєвград, 
Болгарія) та освітньо-інформаційним центром: «Європейська перспектива» (який 
функціонує за підтримки Міжнародного центру впровадження програм 
ЮНЕСКО) та Академічним співтовариством Міхала Балудянського (Словаччина)

Інститут економіки та менеджменту долучається у якості співвиконавців 
різноманітних міжнародних грантових та наукових проектів, залучає до співпраці 
з Університетом Посольства та закордонних партнерів.

Члени вченої ради відзначили, що найбільшими перепонами, що заважають 
успішному налагодженню співпраці з закордонними ЗВО і установами є: 
невелика кількість викладачів і співробітників Університету, які володіють 
англійською мовою та відсутність власних гуртожитків.

Не менш важливим у співпраці з закордонними ЗВО є підписання угод та 
меморандумів, які мають бути розміщені на сайті Університету.

Департаментом наукової та міжнародної діяльності проводиться робота 
щодо розширення перспектив співпраці з закордонними закладами вищої освіти, 
а саме: вивчається актуальність впровадження на базі Університету курсів 
вивчення Китайської мови, навчання гри на китайський музичних інструментах і
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малювання китайських ієрогліфів; сформовано і подано декілька проектів 
Еразмус+ з Вільнюським університетом (Литва), до цієї роботи приєднались 
Інститут соціальних технологій та Інститут біомедичних технологій, ведеться 
розробка проекту: "Електронний університет" для подачі його також за 
програмою Еразмус+. В стані розробки заявка до співпраці над проектом 
«Entrepreneurial Skills for Social Scientists» у рамках Еразмус+ з Stavros 
PARLALIS, Frederick University (Кіпр). Відповідно до листа № 02.01./26- 13 від 
15. 02. 2022 р. Спільно з ЕШП Університету формується заявка на участь у проекті 
«The Global Lectures» з метою отримання унікальної можливості стати 
приймаючим університетом для закордонних лекторів «The Grassroots Institute» 
(Квебек, Канада) і проводиться відбір наших науковців у якості міжнародних 
лекторів проекту. Продовжується співпраця з офісом програм Фулбрайта і 
відповідно до листа № 02.01./26- 12 від 14.02. 2022 р. про оголошення початку 
приймання заявок для участі в чергових конкурсах на здобуття стипендій імені 
Фулбрайта ведеться робота по залученню на навчання, стажування й проведення 
дослідження на 2023-2024 академічний рік у закордонних ЗВО: для здобувачів та 
випускників, для молодих викладачів і дослідників, для кандидатів та докторів 
наук, дослідників та фахівців. Також, проводяться зустрічі та постійне 
інформування щодо участі у міжнародних програмах стажування наших 
партнерів: Profiteam, AIESEC, тощо.

Члени вченою ради зазначають, що академічна мобільність, як вітчизняна, 
так і закордонна керується «Положенням про порядок реалізації права на 
академічну мобільність», яке потребує оновлення.

На науковий імідж університету та перспективи співпраці з закордонними 
ЗВО впливають міжнародні рейтинги. Так, спільною перемогою в цьому, вже 2022 
році стало потрапляння Університету «Україна» до Рейтингу цитування ЗВО у 
Google Scholar від Webometrics — january 2022 (version 13.0.1). Лабораторія 
Cybermetrics оприлюднила черговий рейтинг цитованості провідних вчених у 
профілях Google Scholar (Transparent Ranking: Top Universities by Citations in Top 
Google Scholar profiles). Серед 87 ЗВО України, які потрапили до цього рейтингу, 
ми знаходимось на 69 місці, у загальному рейтингу всіх 4761 представлених ЗВО 
світу ми на 3465 місці. Для просування по рейтингу на найвищі місця члени 
вченої ради вважають доречним ввести індекс DOI до наших наукових видань і 
статей, а також активно публікувати наукові праці, наповнювати та слідкувати за 
профілями у Google Scholar кожного науковця університету.

Враховуючи вищезазначене, Вчена рада ухвалює:

1. Затвердити «Положення про порядок реалізації права на академічну 
мобільність» (Додаток 1).

2. Створити роботу групу та виробити пропозиції щодо створення на базі 
Інституту філології та масових комунікацій курсів англійської мови для 
співробітників і науково-педагогічних працівників університету, та 
виробити алгоритми залучення до вивчення англійської мови 
адміністративно-управлінського персоналу та науково-педагогічних 
працівників.
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Відповідальні: Ганна ДАВИДЕНКО,
Наталя БАРНА, Оксана КОЛЯДА,
Анастасія ГРЕБЕНКЖ, Наталя
ЛОПОНОСОВА.
Термін: протягом 2021/2022 н.р.

3. Завантажувати на google-диск PDF-версії підписаних угод з закордонними 
закладами вищої освіти, науковими установами, організаціями для 
подальшого розміщення на сайті Університету, за посиланням: 
https://drive.google.com/drive/folders/lTlkZdkWY 80GMWJgSuXdRbl09FRLvBHQ?usp= 
sharing

Відповідальні: Керівники НВП,
Анастасія ГРЕБЕНКЖ, Віра ПІДДЯЧА, 
Сергій БАЗИЛЕНКО 
Термін: постійно

4. Слідкувати за оновленням профілів у Google Scholar науково-педагогічних 
працівників та афілюванням цих профілів з університетом та надавати 
актуальну інформацію щодо наявних публікацій з високим індексом 
цитування до Департаменту наукової та міжнародної діяльності для 
приєднання до профілю університету.

Відповідальні: Керівники НВП,
Анастасія ГРЕБЕНКЖ, Віра ПІДДЯЧА, 
Термін: постійно

5. Виробити механізми та алгоритми з присвоєння міжнародного стандарту 
ідентифікації інформації -  ідентифікатора DOI Університету науковим 
статтям, збірникам наукових статей, анотаціям конференцій, доповідям 
конференцій, рецензіям на наукові статті, дисертаціям, патентам, 
підручникам, науковим посібникам, монографіям, та іншим науковим 
працям, що видаються Університетом «Україна».

Відповідальні: Ганна ДАВИДЕНКО, 
Анастасія ГРЕБЕНКЖ.
Термін: до 01.06.2022 р.

6. Продовження та покращення співпраці із закордонними університетами- 
партнерами на основі двосторонніх угод, розширення напрямів співпраці з 
метою більш широкого залучення викладачів, науковців, аспірантів 
університету до виконання спільних міжнародних наукових проектів, 
академічного обміну і мобільності, зокрема розширення можливостей 
завдяки проектам Еразмус+.

Відповідальні: Ганна ДАВИДЕНКО,
Анастасія ГРЕБЕНКЖ, керівники навчально- 
виховних підрозділів 
Термін: упродовж 2021/20122 н. р.
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7. Залучати кращих студентів-науковців, президентських стипендіатів, до 
участі у програмах академічної мобільності, міжнародних програмах 
стажувань, в тому числі Profiteam, AIESEC, тощо.

Відповідальні: керівники навчально-виховних 
підрозділів, завідувачі кафедр 
Термін: упродовж 2021/2022 н. р.

8. Забезпечити участь у дослідженні актуальності включення в освітній 
процес вивчення китайської культури здобувачами вищої освіти, за 
посиланням: https://forms.gle/LkaMRn2іgVfMVda 1A

Відповідальні: керівники навчально-виховних 
підрозділів, завідувачі кафедр 
Термін: до 10.03.2022 р.

Голова Вченої ради

Секретар Вченої ради

Петро ТАЛАНЧУК

Ольга КАРПЕНКО
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