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Проект
Підсумки міжнародної діяльності університету у  2018 році

та завдання на 2019 рік

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з науково-педагогічної, 
виховної роботи та міжнародних зв’язків Г.І. Шубартовського, вчена рада 
зазначає, що міжнародні зв’язки університету розвиваються, а ті, що існують, 
активно використовуються. Міжнародна діяльність в університеті є одним із 
пріоритетних напрямів діяльності і здійснюється згідно з Законом України «Про 
вищу освіту» № 15 56-VII від 01 липня 2014 року, «Стратегії інтернаціоналізації 
ОНЕУ».

Відповідно до тенденції поглиблення інтернаціоналізації, упродовж 2018- 
2019 н.р. підписано 7 нових угод про академічне співробітництво, зокрема з 
університетом Канзаса США, Університетом Мехмедбей Туреччина, EUROMED 
University (Італія), також підписано протокол про наміри участі в мережі 
співробітництва BSEMAN (Black Sea and Eastern Meditarranean Academic 
Network), угоду про проходження практики студентами ОНЕУ (туризм та ГТС) у 
турецькій фірмі Turism Seyahat, подовжено угоду з асоціацією «Обміни Франція- 
Україна», завершується робота щодо започаткування програми подвійних 
дипломів та програм мобільності на рівні магістратури з університетом 
Магдебурга (Німеччина).

Розвивається напрям мобільності. Збільшується кількість викладачів та 
студентів, які від’їжджають за кордон для навчання, стажування та участі в 
конференціях, міжнародних конкурсах. Минулого року 55 викладачів перебувало 
у відрядженнях за кордоном, зокрема 20 -  узяли участь у конференціях, 6 -  
пройшли стажування. До того ж, 16 іноземних викладачів та науковців узяли 
участь у науковій діяльності та викладацькій роботі в ОНЕУ. У вересні 2018 року 
в ОНЕУ проведено літню школу сумісно з викладачами та студентами 
університетів Магдебургу (Німеччина) та Харківської політехніки.

За програмою Еразмус + КА-1 в університеті навчаються студенти із 
Франції та Німеччини. Протягом 2018-2019 років 140 студентів університету 
взяли участь у міжнародних програмах, зокрема 38 студентів направлені на 
навчання за програмами мобільності, Еразмус + та подвійних дипломів в 
університети Німеччини, Польщі, Болгарії, 102 студенти узяли участь у 
міжнародних програмах практик, обміну, стажувань.

Триває участь у міжнародних проектах та програмах, зокрема Еразмус +, 
ДААД, ЕНАКТУЄ. У поточному році подано 9 заявок на участь у міжнародних 
проектах, зокрема 3 заявки на участь у проектах Еразмус + КА-2 Capacity building 
(розвиток потенціалу). Викладачі та науковці проявляють активність щодо подачі 
заявок на проекти за програмою Еразмус + та інших.

Проводиться навчання іноземних студентів на основних курсах та на 
підготовчому відділенні. У поточному навчальному році в університеті на всіх 
формах навчання навчалося 105 іноземців. Установлено прямі зв’язки з 5 
компаніями з Туреччини, Азербайджану, країн Африки щодо набору іноземних 
студентів на навчання.



Продовжується навчання англійською мовою на трьох курсах ФМЕ та 
другому курсі ФЕУП.

Продовжується міжнародна робота в науковій сфері. У позаминулому році 
Університет вступив до Європейської мережі докторів філософії з менеджменту та 
економіки -  CESEENet, Central, East and South-East European PhD Network in 
Management and Economics. Завдяки ініціативі Віденського університету ОНЕУ 
проводить щорічне навчання аспірантів (4 аспіранти за цей навчальний рік). 
Проводиться інформування викладачів про можливості участі в міжнародних 
конференціях, стажуваннях. Викладачі інформуються про можливості публікацій 
статей у закордонних виданнях, які індексуються в міжнародних наукометричних 
базах даних SCOPUS, Web of Science.

Викладачі університету вдосконалюють знання англійської мови. 10 
викладачів університету закінчили курси з вивчення англійської мови на кафедрі 
іноземних мов. 17 викладачів склали іспит та отримали сертифікати на знання 
англійської мови в міжнародній компанії LCCI, що є запорукою успішної участі в 
міжнародних програмах, проектах, просування університету на шляху подальшої 
інтернаціоналізації.

Плідно працює інформаційний центр Євросоюзу. Викладачі та студенти 
залучаються до участі в міжнародних програмах та проектах, здійснюється 
інформаційна та консультаційна підтримка всіх, хто бажає взяти в них участь. 
Проводяться заходи щодо залучення студентської молоді до участі в соціальних 
проектах. Під патронатом представництва Євросоюзу 25 квітня поточного року в 
університеті проведено день кар’єри. У заході взяли участь понад 450 учасників та 
32 компанії-роботодавці.

Продовжується проведення профорієнтаційної роботи в закладах освіти 
Одеси та Одеської області для поповнення контингенту студентів університету з 
високим балом навчання та знанням однієї чи декількох іноземних мов.

Відповідно до рішення вченої ради університету від 27 листопада 2018 року, 
проведено два семінари з відповідальними за міжнародну діяльність кафедр, 
спрямовані на поліпшення навчально-методичного забезпечення підготовки 
іноземних студентів.

Одночасно вчена рада зазначає, що робота з розвитку міжнародної 
діяльності має певні недоліки:

-  не належним чином проводиться робота щодо залучення іноземних 
студентів до навчання в ОНЕУ;

-  недостатньо використовується потенціал асоційованих органів освіти 
(ASECU, CESEENet) для стажування аспірантів та підготовки наукових статей;

-  незважаючи на інформування про можливості участі в міжнародних 
конференціях, міжнародне стажування, мала кількість викладачів та науковців 
беруть участь у таких заходах;

-  недостатньо викладачів, готових на високому рівні читати лекції 
англійською мовою, а також не розроблено навчально-методичні комплекси 
дисциплін англійською мовою на кафедрах університету;

-  кількість міжнародних проектів, у яких університет бере участь, не 
відповідає потенційним можливостям науково-педагогічного складу університету.

Керуючись зазначеним вище,



ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Розробити план заходів щодо залучення іноземців на навчання, зокрема 

шляхом більш тісної співпраці з Українським державним центром міжнародної освіти 
та укладанням угод із компаніями-посередниками.

Відповідальні: проректор з НПВРтаМЗ Шубартовський Г. І.
Термін виконання: протягом 2019-2020 н.р.
2. Розробити інформаційні матеріали для науково-педагогічних працівників та 

проводити регулярно роз’яснювальну роботу щодо можливостей участі в 
міжнародних проектах та програмах, можливостей стажувань в зарубіжних 
університетах.

Відповідальні: проректор з НПВРтаМЗ Шубартовський Г. /., проректор із 
наукової роботи Ковальов А. І.,

Термін: протягом 2019-2020 н.р.
3. Завершити забезпечення всіх дисциплін, які викладаються англійською 

мовою, електронними конспектами лекцій, термінологічними словниками.
Відповідальні: проректор з НПВРтаМЗ Шубартовський Г. І., завідувачі 

кафедр.
Термін виконання: ЗО грудня 2019 р.
4. Продовжити роботу щодо розширення участі університету в міжнародних 

програмах і проектах шляхом проведення цілеспрямованих, спеціальних семінарів за 
участю осіб, які виграли гранти та мають позитивний досвід співпраці з 
міжнародними фондами.

Відповідальні: проректор з НПВРтаМЗ Шубартовський Г. 1., проректор із 
наукової роботи Ковальов А. І.

Термін: протягом року.
5. Започаткувати проведення в університеті міжнародних конференцій із 

зарубіжними навчальним закладами-партнерами з подальшою публікацією матеріалів 
у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз.

Відповідальні: проректор з НПВРтаМЗ Шубартовський Г. І., проректор із 
наукової роботи Ковальов А. І.,

Термін: протягом 2019-2020 н.р.
6. Мотивувати участь аспірантів в асоційованих органах освіти (А8ЕСЕЇ, 

СЕ8ЕЕ№ї)
Відповідальні: проректор з наукової роботи Ковальов А. І., завідувачі кафедр.
Термін: постійно.
7. Продовжити роботу щодо залучення кафедр університету до використання 

Інформаційного центру Евросоюзу як майданчика для роботи з іноземними 
фахівцями.

Відповідальні: проректор з НПВРтаМЗ Шубартовський Г. І., доц. Шостак 1.1.
Термін: постійно.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з науково- 

педагогічної, виховної роботи та міжнародних зв’язків Шубартовського Г. І.

ГОЛОВА РАДИ

Проект рішення вносить 
проректор з НПВРтаМЗ

М. І. ЗВЄРЯКОВ

Г. І. Шубартовський


