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Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з наукової та 
міжнародної діяльності Давиденко Г.В. «Про підсумки співпраці університету 
із закордонними закладами вищої освіти», Вчена рада зазначає, що у 2021 
році в Університеті «Україна» співпраця із закордонними закладами вищої 
освіти проводилась відповідно до «Стратегії інтернаціоналізації Університету 
«Україна» на 2021-2025 роки», що затверджена «23» квітня 2020 р. рішенням 
Вченої ради (Протокол №3) та поступово реалізовується. Цим документом 
визначені чіткі завдання, заходи, терміни та відповідальні особи, зокрема, і в 
питанні співпраці університету із закордонними закладами вищої освіти, а також 
участі навчально-виховних підрозділів у грантових проектах, конкурсах, 
програмах мобільності, вебінарах та інформаційних заходах закордоном. 
Давиденко Г.В. наголосила, що доцільно провести моніторинг реалізації 
Стратегії в частині окресленого питання, а саме: пункту І. Інтеграція 
університету у світовий освітній і науковий простір, II. Інтернаціоналізація 
освіти і науки в університеті з метою підвищення його конкурентоздатності на 
міжнародному ринку освітніх послуг.

Важливим і найпершим питанням становлення Університету, підвищення 
його конкурентоздатності і співпраці із закордонними ЗВО є потрапляння в 
міжнародні рейтинги. На початку 2021 р. ми розпочали плідну роботу, щоб 
потрапити в рейтинг QS. На засіданні Науково-експертної ради 15.04.2021 р. 
було обговорено результати першого кроку до виконання першочергової вимоги 
реєстрації в рейтингу, це -  сформувати перелік із двохсот (200) партнерів- 
науковців та двохсот (200) партнерів-роботодавців, 50% із яких мають бути 
іноземцями, що в подальшому зможуть за нас проголосувати під час опитування 
про академічну репутацію «QS Global Academic Survey». Детальніше колеги 
можуть ознайомитись у листі №1/26-1 від14.01.2021р. Станом на 27.04.2021 р. 
зібрано контактів: партнери-науковці: 206 (Україна -  173, іноземці -  33), 
партнери-роботодавці: 269 (Україна -  237, іноземці -  32). Враховуючи той факт, 
що не всі підрозділи подали інформацію, щодо вітчизняних колег ми майже 
виконали плановий показник, а по іноземних партнерах -  науковців і



роботодавців нам потрібно ще приблизно 135 контактів, щоб хоча б мати змогу 
подати Університет на рейтинг.

Однією зі стратегічних цілей інтернаціоналізації є: Розвиток
стратегічного партнерства із зарубіжними університетами, науковими 
установами, міжнародними асоціаціями, консорціумами.

Університет «Україна» підтримує багатосторонні зв’язки з освітніми і 
науковими центрами зарубіжних країн та України. Найбільш ефективне ділове 
співробітництво розвивається із закладами вищої освіти Білорусії, Литви, 
Польщі, Кореї та ін.

На сьогодні відповідно до укладених угод студенти та викладачі нашого 
ЗВО можуть скористатися такими програми: ERASMUS+, DAAD -  Німецька 
програма академічних обмінів, Програма стажування та оплачуваної практики в 
Німеччині від Profiteam (вже другу онлайн-зустріч і презентацію можливостей 
було проведено 11 березня 2021 p.), Програма стажування та оплачуваної 
практики в Німеччині для студентів спеціальності «Фізична терапія, 
ерготерапія», Програма подвійних дипломів «Твій Шанс» (Україна -  Польща), 
Програма академічної мобільності (Україна -  Литва), до речі, зараз ведуться 
перемовини з переукладання угоди та реалізації ще одного спільного проекту. 
П’ятий рік поспіль Інститут філології та масових комунікацій працює в рамках 
реалізації проєкта з міжнародного стажування в галузі туризму, співпрацюючи з 
Департаментом міжнародного туризму Комітету прав захисту людини при 
Міністерстві закордонних справ України (в 2015-2020 роках 172 студенти 
старших курсів університету реалізували програму стажування в Турції та на 
Кіпрі (м. Анталія, Бодрум, Белєк). Завдяки співпраці з туристичним 
підприємством ВВSTAFF (керівник Беркер Биннер) та туристичною агенцією 
«ПЕРЛА ТУРИСТ» (керівники Йордан Хрістов та Силвія Ніколова) студенти 
проходять стажистську практику в м. Приморско, в 5*;4*;3* готельних 
комплексах Болгарії. Постійно проводиться моніторинг можливості участі у 
програмах Фулбрайта. Окремо, 12 березня, було проведено офісом Фулбрайта в 
Україні онлайн-презентацію щорічних конкурсів для науковців, викладачів та 
студентів старших курсів Університету.

На початку року розпочалась плідна співпраця і підписано угоду про 
співпрацю з Відокремленим підрозділом ВМГО "АЙСЕК в Україні" в
університетах м. Києва, які надають можливості міжнародного стажування, 
обміну, мовну практику. На базі Університету вже проведено 3 зустрічі для 
студентів і навіть у лютому було проведено саме на базі нашого ЗВО вступну 
Конференцію для нових учасників Айсек. Під час останнього заходу з 
партнерами НВП базової структури продемонстрували дуже низьку активність.
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Проводиться робота щодо розширення можливостей участі у 
програмах академічної мобільності: Ганна Давиденко веде перемовини щодо 
започаткування в університеті магістерської програми подвійного диплому з 
Британськими ЗВО. Окремо вивчаються можливості участі у налагодженні 
співпраці з альянсом університетів Нідерландів та інші пропозиції.

Під час відрядження в Польщу до партнерів, із якими ми реалізовуємо 
проект «Кращий старт», Ганна Давиденко домовилась про підписання угоди про 
співпрацю із провідним польським ЗВО Академією ВСБ у м. Домброва-Гурнича. 
Під час візиту колег в Університет «Україна» 11 березня 2021 року було 
підписано угоду. Наші нові партнери пропонують для наших студентів навчання 
на близько 70 спеціальностей, участь у міжнародних стажуваннях, 
конференціях. Розглядається можливість відкриття ще однієї програми 
подвійного диплому.

Також у стані розробки участь у спільних науково-дослідних проектах 
(конкурс спільних українсько-литовських науково-дослідних проектів) і участь у 
спільних магістерських програмах Erasmus Mundus Joint Masters Scholarships для 
навчання або викладання в магістратурі.

У 2018 році Університетом було розпочато співпрацю з Британською 
Радою. За роки співпраці реалізовано спільний грантовий проект «ІСТАР» -  
інклюзивна освіта для соціальної трансформації, доступності та 
відповідальності; у рамках співпраці команда з Університету взяла участь у 
тренінгах із лідерства та трансформаційної діяльності і відвідала з навчальним 
візитом Портсмутський Університет, де представила університет на 
міжнародному рівні.

У 2021 р. оголошено набір програми на другий рік і ми збираємось знову 
взяти участь, наразі формуємо команду і розробляємо грантовий проект.

Також готується заявка на участь Університету у проектах від Британської 
Ради (програма «Студентська академічна мобільність (САМ)».

Передумовою успішної інтернаціоналізації є володіння учасників 
освітнього процесу іноземними мовами. Відповідно до виконання цього 
завдання Університет «Україна» виграв грант від English Score Assessment 
Centre, який надає безкоштовну можливість для 100 наших співробітників і 
студентів (пріоритет -  викладачі) пройти тест від Британської Ради та отримати 
сертифікат, що визначить рівень володіння англійською мовою. Була розроблена 
спеціальна Google-форма для бажаючих
(https://forms.gle/dD6wurX370PbG42B9). Форму заповнили 40 осіб і всі вже 
отримали запрошення з інструкціями для проходження тесту. Але, на запит 
наших колег, ми працюємо над організацією онлайн-навчання з технічних 
питань проходження тесту.
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З 7 по 23 квітня 2021 р. команда з 60 науковців університету -  базової 
структури (ІБМТ, ІСТ, адміністрація), Вінниці, Полтави, Хмельницького -  взяла 
участь у програмі міжнародного онлайн-стажування: «Університет 4.0 цифрова 
трансформація університетів», організаторами якої були Республіканський 
Інститут Вищої Школи Республіки Білорусь спільно з освітньою онлайн- 
платформою SKLAD (Мінськ, Білорусь). У рамках стажування у нашої команди 
була можливість ознайомитись із досвідом провідних ЗВО: Технологічного 
університету Суінберн (Австралія), Гамбургського технічного університету 
(Німеччина), Портсмутського університету (Велика Британія), Міського 
університету Дубліна (Ірландія), Датського технічного університету (Данія), 
університету Масарика в Брно (Чехія), Університетського коледжу Лондона 
(Велика Британія), Університету Суонси (Уельс, Велика Британія). Всього у 
програмі стажування взяли участь 2 479 осіб із різних країн світу.

Завдяки активним діям за напрямом розвитку міжнародного 
співробітництва Університет «Україна» має можливості стати одним із лідерів 
серед ЗВО України на міжнародній арені. Це можливо лише через командну 
роботу, поліпшення позитивного іміджу Університету, мобільність здобувачів і 
науково-педагогічних працівників, а також підвищення міжнародної 
конкурентоспроможності шляхом входження Університету до міжнародних 
рейтингів.

Враховуючи вищезазначене, Вчена рада ухвалює:

1. Забезпечити інформування здобувачів вищої освіти щодо можливостей 
участі у програмах мобільності і стажуваннях від Університету «Україна» 
та розповсюдити через спільні чати у месенджерах посилання на анкету: 
https://docs.google.eom/fomis/d/10YcitiLgZKAOenvh3KFlq2xPoftkFewLfc Р 
XOzrNN4/edit.

Відповідальні: керівники навчально-виховних 
підрозділів, завідувачі кафедр 
Термін: до 01.09.2021 р.

2. Продовжити роботу щодо реалізації процесу включення до рейтингу «QS» 
Університету «Україна» шляхом виконання завдань, зазначених у листі 
№1/26-1 від 14.01.2021 р.

Відповідальні: Давиденко Г.В., керівники
навчально-виховних підрозділів 
Термін: до 17.06.2021 р.

3. Встановити контакт і укласти угоду про співпрацю з підрозділами Айсек у 
містах відповідно розташування територіально відокремлених
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структурних підрозділів Університету: Івано-Франківськ, Кропивницький, 
Полтава, Дніпро, Вінниця.

Відповідальні: Кіт Г.В., Пупишева В.Я.,
Мякушко Н. С., Шепель Н.О., Давиденко Г.В. 
Термін: до 01.09.2021 р.

4. Створити на офіційному сайті університету окрему сторінку «AIESEK в 
Україні» у розділі «Міжнародний вектор» та розмістити інформацію про 
співпрацю з організацією «AIESEK в Україні» та міжнародні програми 
стажувань; додавати актуальну інформацію за запитом партнерів.

Відповідальні: Базиленко С.О., Гребенюк А.О. 
Термін: до 01.06.2021 р.

5. Забезпечити участь здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних 
працівників в інформаційних заходах щодо міжнародної діяльності, що 
проводяться в Університеті «Україна», у розрахунку не менше 10 
учасників від НВП.

Відповідальні: керівники НВП, Гребенюк А.О., 
голова та члени НТСАДіМВ Університету 
Термін: постійно, починаючи з 29.04.2021 р.

6. Залучати кращих студентів-науковців, президентських стипендіатів, до 
участі у програмах академічної мобільності, міжнародних програмах 
стажувань (не менше двох здобувачів від кафедри на навчальний рік).

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

7. Створити базу перспективних здобувачів вищої освіти та науково- 
педагогічних працівників НВП, яких можна залучати до міжнародної 
діяльності: написання грантових, науково-дослідних проектів, стартапів; 
проектів із міжнародної академічної мобільності.

Відповідальні: Давиденко Г.В. -  контроль, 
Гребенюк А.О., керівники навчально-виховних 
підрозділів, завідувачі кафедр 
Термін: до 01.09.2021 р.

8. Зобов’язати науково-педагогічних працівників Університету 
щоквартально оновлювати свій профіль у Google Scholar, вносячи туди всі 
свої публікації.

Відповідальні: науково-педагогічні працівники
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Термін: щоквартально, починаючи з 29.04.2021 р.

9. Посилити формування та розвиток міжнародного бренду університету, в 
тому числі шляхом просування власних Інтернет-ресурсів та реклами, 
присутності на міжнародних освітніх заходах, публікацій у закордонних 
наукових виданнях тощо.

Відповідальні: Кучерявий І.Т.,
Зимбалевська Ю.В., Базиленко С.О., керівники 
навчально-виховних підрозділів, завідувачі 
кафедр
Термін: постійно, починаючи з 29.04.2021 р.

10. Продовжувати та покращувати співпрацю 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.

Відповідальні: Давиденко Г. В., 
Тиндиченко Ю.В., керівники 
виховних підрозділів 
Термін: упродовж 2020/2021 н.р.

навчально-

11.Продовжити пошук нових партнерів для розвитку програм подвійних 
дипломів.

Відповідальні: Давиденко Г.В., Коляда О.П., 
Веденєєва О.А., департамент наукової та 
міжнародної діяльності
Термін: починаючи з 2020/2021 н.р. та
упродовж 2021/20Й2 н.р.

Голова Вченої ради

Секретар Вченої ради

Петро ТАЛАНЧУК

Ольга КАРПЕНКО
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