
                                                    КОНЦЕПЦІЯ  
                       реалізації положень розділу «Міжнародне співробітництво»  
                          Закону України «Про вищу освіту» в освітній діяльності  
                                Української  інженерно-педагогічної академії  
 
1. Стан проблеми. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 №1556-УII 
містить розділ Х111 «Міжнародне співробітництво». У розділі сформульовані:  

- державна політика щодо міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти 

(стаття 74);  

- основні напрями міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти (стаття 75);  

- зовнішньоекономічна діяльність у сфері вищої освіти (стаття 76).  

      У зв'язку з новим баченням сприяння держави розвитку міжнародного 

співробітництва у сфері вищої освіти та інтеграції системи вищої освіти України 

у світовий освітній простір істотно змінюється зміст основних напрямів і 

виникають нові напрями міжнародного співробітництва вищих навчальних 

закладів.  

 2. Мета. Проаналізувати характер змін змісту основних напрямів міжнародного 

співробітництва, сформульованих в новому Законі України «Про вищу освіту», 

виявити недоліки в системі їх реалізації в освітній діяльності академії, визначити 

шляхи їх впровадження, необхідне для цього забезпечення, терміни 

впровадження і можливих виконавців.  

       3. Аналіз визначеного Законом України «Про вищу освіту» змісту 

міжнародного співробітництва  

      Державна політика у сфері вищої освіти спрямована на сприяння 

впровадженню механізму гарантії якості вищої освіти, співпраці з Європейською 

мережею національних центрів інформації про академічну мобільність та 

визнання, залучення коштів міжнародних фондів на розвиток міжнародного 

співробітництва у сфері вищої освіти і науки, на бюджетне фінансування низки 

заходів.   

      Основними напрямами міжнародного співробітництва та 

зовнішньоекономічної діяльності у сфері вищої освіти є:  

1. Участь в програмах обміну студентами, аспірантами, викладачами.  

2.Проведення спільних наукових досліджень.  

3.Організація міжнародних конференцій.  

4.Участь у міжнародних освітніх програмах.  

5.Спільна видавнича діяльність.  

6.Навчання іноземних студентів.  

7.Відрядження за кордон.  

8.Створення спільних освітніх програм.  

9. Запрошення іноземних науково-педагогічних працівників для участі в науково-

педагогічній роботі.  



10.Направлення студентів на навчання за кордон.  

11. Сприяння академічної мобільності.  

4. Функціональна структура реалізації основних напрямів міжнародного 

співробітництва та зовнішньоекономічної діяльності в УІПА  

      На основі аналізу основних напрямів міжнародного співробітництва та 

зовнішньоекономічної діяльності у сфері вищої освіти (ст.ст. 75-76 Закону 

України «Про вищу освіту») було встановлено, які структурні підрозділи УІПА 

виконують або повинні виконувати ті чи інші функції, передбачені змістом 

напрямів. Такими структурними підрозділами УІПА є:  

1.Відділ міжнародних освітніх програм і кар'єри.  

2.Факультет міжнародних освітніх програм.  

3.Інші факультети та випускові кафедри.  

4.Центр підготовки іноземних громадян.  

5.Центр інженерної педагогіки IGIP.  

6.Науково-дослідна частина.  

7.Центр інформаційних технологій.  

8. Спільна з АПН України науково-дослідна лабораторія з проблем інженерно-

педагогічної освіти.  
9.Бібліотека.  

 5. Шляхи і методи реалізації основних напрямів міжнародного 

співробітництва та зовнішньоекономічної діяльності в освітню діяльність 

УІПА  

Аналіз функціональної структури реалізації основних напрямів міжнародного 

співробітництва та зовнішньоекономічної діяльності в УІПА дозволив визначити 

шляхи та методи впровадження змісту цих напрямів в освітню діяльність УІПА.  

5.1. Оптимізація організаційної структури керівництва реалізацією та подальшим 

функціонуванням основних напрямів міжнародного співробітництва та 

зовнішньоекономічної діяльності.  

5.2. Розширення складу учасників міжнародного співробітництва та 

зовнішньоекономічної діяльності в УІПА, залучення студентів, аспірантів, 

науково-педагогічних працівників для участі в міжнародному співробітництві і 

зовнішньоекономічній діяльності.  

5.3. Реалізація всебічних контактів з Європейськими вузами, співпраці з 

Європейською мережею національних центрів інформації про академічну 

мобільність та визнання.  

5.4. Залучення коштів міжнародних фондів, підприємств, громадських 

організацій і т.п. для виконання наукових та освітніх програм.  

6. Заходи, необхідні для реалізації в академії основних напрямків 

міжнародного співробітництва та зовнішньоекономічної діяльності  

6.1.Організаційне забезпечення  

6.1.1. Переформатування діяльності відділу міжнародного співробітництва та 



кар'єри, Центру інформаційних технологій та Центру інженерної педагогіки 

IGIP.  

6.1.2. Для координації діяльності в сфері міжнародного співробітництва та 

зовнішньоекономічної діяльності керівникові відділу міжнародного 

співробітництва та кар'єри надати статус помічника ректора або першого 

проректора.  

6.1.3. На факультетах та випускових кафедрах, в НДЧ призначити провідних  

науково-педагогічних працівників, відповідальних за реалізацію основних 

напрямів міжнародного співробітництва та зовнішньоекономічної діяльності.  

6.2. Матеріально-технічне та методичне забезпечення. 

 6.2.1. Реорганізованому відділу міжнародного співробітництва та кар'єри разом з 

Центром інформаційних технологій та бібліотекою організувати дієву співпрацю 

з Європейською мережею національних центрів інформації про академічну 

мобільність та визнання, розробити методичні рекомендації для факультетів та 

випускових кафедр щодо пошуку інформації про програми міжнародного обміну 

студентів, аспірантів і науково-педагогічних працівників (жовтень 2014 року).  

6.2.2. НДЧ спільно з провідними вченими академії розширити масштаби 

проведення спільних наукових досліджень із закордонними вузами (постійно).  
6.2.3. Факультетам, випусковим кафедрам впровадити навчання іноземних 

студентів англійською мовою (2015-16 навчальний рік).  

6.2.4. Розширити участь у міжнародних освітніх програмах (факультети, кафедри, 

постійно).  

6.2.5. Співпраця з міжнародними фондами, Міжнародною академією інженерної 

педагогіки та професійної освіти та іншими громадськими організаціями (відділ 

міжнародного співробітництва).  

6.2.6. Спільна видавнича діяльність з закордонними вузами (відділ міжнародного 

співробітництва).  

6.2.7. Продовжувати практику запрошення закордонних професорів (відділ, 
кафедри, ЦПІГ).  

6.2.8. Розширити сферу інтересів академії на Африканський континент щодо 

навчання іноземних студентів на підготовчому відділенні і базових 

спеціальностях (Центр підготовки іноземних громадян).  

6.2.9. Розробка спільних освітніх програм по типу спільних навчальних програм з 

Технологічним університетом Таджикистану (факультети, кафедри).  
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