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Заслухавши й обговоривши доповідь відповідальної за наукову та 
міжнародну діяльність університету Давиденко Г.В. «Про подальший розвиток 
співпраці Університету «Україна» із закордонними закладами освіти»,
Вчена рада відзначає, що розвиток світової спільноти на сучасному етапі 
характеризується зростаючою роллю міжнародної освіти, яка стабільно сприяє 
поглибленню та диверсифікації міждержавних політичних, соціально- 
культурних, економічних зв’язків, інтеграції держав у глобальний економічний 
простір.

Тому Університет «Україна» має посилювати конкурентну боротьбу за 
лідерство у світовій системі освіти, яке визнається одним із найбільш 
ефективних важелів впливу на міжнародні події. Освітній потенціал 
університету дозволяє йому увійти до числа лідерів світової освітньо-наукової 
спільноти, а його міжнародний професійний імідж -  сприяє розширенню 
географії зовнішньоекономічних контактів із різними країнами світу.

Ініціація заходів, спрямованих на побудо~ву міжнародних партнерських 
відносин, проведення студентських обмінів, обмін науково-педагогічними 
кадрами, реалізація міжнародних освітніх та науково-дослідних проектів тощо -  
це процеси, які безпосередньо впливають на якість освіти та стають ключовими 
чинниками конкурентоспроможності та ефективності Університету «Україна». 
Відтак актуальним та своєчасним є прийняття «Стратегії інтернаціоналізації 
Університету «Україна» на 2021-2025 p.p.», яка спрямована на впровадження в 
університеті комплексних заходів із підвищення міжнародної конкуренто
спроможності освітнього потенціалу.

Мета Стратегії інтернаціоналізації Університету «Україна» полягає в 
формуванні нового бачення міжнародної діяльності Університету як невід’ємної 
складової роботи кожного його структурного підрозділу, спрямованої на 
підвищення його авторитету в науково-освітньому міжнародному просторі.

Завданням Стратегії є формування системи ефективного використання 
освітнього потенціалу університету у сфері підготовки висококваліфікованих 
кадрів міжнародного рівня з урахуванням пріоритетів і потреб як України, так і 
іноземних партнерів, а також створення умов для запобігання спричинення 
шкоди національним інтересам та уникнення загроз національній безпеці 
України у процесі надання освітніх послуг громадянам зарубіжних країн. 
Виконання Стратегії повинно забезпечити створення сприятливих умов для 
просування освітніх послуг університету на закордонні освітні ринки.

Одним із пріоритетних напрямів Стратегії інтернаціоналізації 
Університету «Україна» є участь та реалізація міжнародних проектів та програм, 
таких як: Tempus, Erasmus+, Horizon 2020 та інші.



В освітній сфері планується розширення географії країн, які зацікавлені в 
отриманні міжнародної освіти в Університеті «Україна», .а також забезпечення 
інформаційно-рекламної присутності на міжнародних ринках, у результаті чого 
прогнозується збільшення частки іноземних студентів. Реалізація Стратегії 
ставить за мету комплексне підвищення якості освітніх послуг як на технічних, 
так і на гуманітарних спеціальностях та спеціалізаціях Університету «Україна».

У науково-технічній сфері університету очікується посилення співпраці з 
міжнародним високотехнологічним бізнесом, провідними закордонними 
закладами вищої освіти, у тому числі через розширення можливостей науково- 
виробничого й HayKQBo-дослідного потенціалу Університету «Україна», його 
учасхі в міжнародних проектах і програмах.

Основними результатами реалізації Стратегії має стати посилення 
міжнародного іміджу України як технічної держави та підвищення 
конкурентоздатності, зміцнення авторитету Університету «Україна» як одного із 
провідних ЗВО світової системи освіти з метою досягнення передових позицій у 
міжнародних рейтингах кращих закладів освіти світу.

Інтернаціоналізація Університету «Україна» в сучасному контексті 
виступає як стратегія активного впровадження міжнародного виміру в усі базові 
сфери життєдіяльності ЗВО і як явище є значно ширшим, ніж просто сукупність 
різних видів міжнародної діяльності.

Виконання Стартегії інтернаціоналізації Університету «Україна» на 2021- 
2025 pp. повинно відбуватися одночасно в декількох взаємопов’язаних вимірах:

• інтернаціоналізація освітньої діяльності;
• інтернаціоналізація наукової діяльності;
• інтернаціоналізація суспільного розвитку,

Основоположними принципами інтернаціоналізації Університету «Україна» 
є системний підхід, тобто присутність міжнародного виміру в усіх напрямах 
діяльності університету; поєднання централізованого та децентралізованого 
методів управління міжнародною діяльністю; досягнення цілей і пріоритетів 
стратегічного розвитку університету при здійсненні міжнародного 
співробітництва.

Враховуючи вище зазначене, Вчена рада ухвалює:

1. Затвердити «Стратегію інтернаціоналізації Університету «Україна» на 
2021-2025 р.р.» (додається, на 64 стор.).

2. Контроль за виконанням Стратегії покласти на першого проректора 
університету, відповідальну за наукову та міжнародну діяльність, проректора з 
навчально-виховної роботи.

Відповідальні: Кучерявий І. Т., Давиденко Г. В., 
Коляда О. П..
Термін: з 23.04.2020 постійно.
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