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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Науково-дослідна лабораторія (НДЛ) інтернаціоналізації вищої освіти є
структурним підрозділом Київського університету імені Бориса Грінченка,
який створено з метою науково-методологічного забезпечення реалізації
державної політики щодо розвитку системи вищої освіти в Україні, з
урахуванням сучасних міжнародних стандартів.
Програма розроблена з метою встановлення стратегічних пріоритетів,
принципів
та
завдань
діяльності
науково-дослідної
лабораторії
інтернаціоналізації вищої освіти Київського університету імені Бориса
Грінченка, надалі Університету, на 2018-2023 роки.
Метою діяльності науково-дослідної лабораторії є здійснення
цілісного наукового аналізу сучасних тенденцій розвитку вищої освіти в
умовах
формування
європейської
науково-освітньої
мережі
й
транснаціонального
інтелектуального
простору
для
впровадження
концептуальних засад інтернаціоналізації вищої освіти в Україні та
формування
стратегії
інтернаціоналізації
Університету.
Процес
інтернаціоналізації має бути спрямованим, з однієї сторони, на інтеграцію
міжнародної компоненти в університетські наукові дослідження та систему
вищої освіти, а з іншої – на експорт освітніх послуг для забезпечення участі
Університету в міжнародних науково-освітніх мережах.
В основу розроблення Програми покладені такі нормативно-правові
документи:
- Конституція України;
- Закон України «Про освіту» (від 04.06.91 № 1144-XII із змінами
від 02.06.2015№ 498-VIII);
- Закон України «Про вищу освіту» (від 01.07.2014 № 1556-VII);
- Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (від
24.12.2015 № 911-VIII);
- Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і
техніки» (від 11.07.2001 №2623-III), Про внесення змін до Закону
України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» (від
09.09.2010 №2519-VI);
- Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом
Президента України (від 17.04.2002р. № 347/2002);
- Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти України та її
інтеграції в європейський освітній простір, затверджені наказом
Міністерства освіти і науки України (від 31.12.2004р. № 998);

- Нормативні документи Міністерства освіти і науки України щодо
навчання іноземних студентів: наказ Міністерства освіти і науки
України «Про затвердження порядку набору іноземців на
навчання в Україні та Порядку видачі іноземцям запрошень на
навчання в Україні» (від 12.08.2003р. № 544); положення
Міністерства освіти і науки України «Про визнання іноземних
документів» (від 20.08.2003р. № 563); лист Міністерства освіти і
науки України «Щодо мовної підготовки іноземних студентів»
(від 05.06.2013р. №1/9-406);
- Положення «Про порядок реалізації права на академічну
мобільність», затверджене постановою Кабінету Міністрів
України (від 12.08.2015р. № 579);
- Концепція та програма розвитку Київського університету імені
Бориса Грінченка на 2013-2017 роки;
- Статут Київського університету імені Бориса Грінченка від
08.12.2015 року;
- Положення
«Про
науково-дослідну
лабораторію
інтернаціоналізації вищої освіти Київського університету імені
Бориса Грінченка», схвалене Вченою Радою Університету,
протокол № 13 від 17 грудня 2015 р.
Програма діяльності науково-дослідної лабораторії інтернаціоналізації
вищої освіти ґрунтується на таких засадничих принципах:
- законодавчої узгодженості та ініціативності;
- системності та наступності;
- аналітичності та достовірності;
- прогностичності та моделювання;
- інтеграції та партнерства;
- відкритості та доступності;
- відповідальності та прозорості;
- інноваційності та зорієнтованості на міжнародний досвід;
- відповідності міжнародним та вітчизняним стандартам якості
вищої освіти;
- доцільності, ефективності та результативності діяльності.
НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ
ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ:
I.
Науково-дослідницька діяльність.

Науково-організаційна діяльність.
Науково-методична діяльність.
Науково-інформаційна діяльність.
Участь Університету в міжнародних проектах та програмах.
Партнерство з міжнародними інституціями в Україні
закордоном.
VII. Міжнародна академічна мобільність.
II.
III.
IV.
V.
VI.

та

I. Науково-дослідна діяльність
Мета: виконання комплексної програми дослідження сучасних
тенденцій та пріоритетів розвитку вищої освіти в умовах формування
європейської
науково-освітньої
мережі
й
транснаціонального
інтелектуального простору для впровадження концептуальних засад
інтернаціоналізації вищої освіти в Україні та формування відповідної
стратегії Університету.
Завдання:
- організовувати та проводити наукові дослідження відповідно до
затвердженої теми та програми діяльності науково-дослідної
лабораторії інтернаціоналізації вищої освіти;
- актуалізувати публікаційну активність науковців Університету у
міжнародних виданнях, включених до науко-метричних баз даних
(Scopus, Web of Science) з метою підвищення їхнього індексу
цитування та популяризації Університету в міжнародному
освітньому просторі;
- посилювати науково-дослідницький потенціал Університету
шляхом інтеграції до міжнародних науково-освітніх мереж;
- проводити міждисциплінарні досліджень щодо міжнародних
тенденцій в освіті (інтернаціоналізації університетів, академічної
культури та репутаційного менеджменту ВНЗ, методики
міжнародного
ранжування
університетів,
розробки
міжкультурних програм тощо);
- проводити дослідження з проблеми інтернаціоналізації вищої
освіти в умовах формування європейської науково-освітньої
мережі й транснаціонального інтелектуального простору;

- узагальнювати та систематизовувати результати науководослідної роботи шляхом аналізу діяльності та підготовки звітів
про виконану роботу.
II. Науково-організаційна діяльність
Мета: створення умов для підвищення рівня наукових досліджень та
практичного використання їх результатів
в освітньому процесі для
забезпечення ефективності інтернаціоналізації Університету.
Завдання:
- брати участь у Міжнародних та Всеукраїнських науковопрактичних конференціях, методологічних семінарах, симпозіумах
з актуальних проблем інтернаціоналізації вищої освіти;
- організовувати та проводити науково-практичні заходи (круглі
столи, брейнстормінги, семінари, вебінари тощо) з метою
підвищення рівня наукової компетентності співробітників НДЛ,
студентів,
аспірантів,
молодих
учених,
професорськовикладацького складу Університету щодо академічної мобільності
та університетської інтернаціоналізації;
- сприяти організації стажувань науково-педагогічних працівників
Університету та забезпечувати умови для викладання за кордоном;
- організовувати консультації для студентів і співробітників
Університету щодо виконання вимог до підготовки наукових
проектів міжнародних фондів та організацій;
- підвищувати якість наукових досліджень з метою поширення
корпоративних
цінностей
Університету
та
формування
позитивного іміджу країни;
- сприяти міжнародній сертифікації Університету для забезпечення
унікальності й високого попиту його освітніх послуг.
III. Науково-методична діяльність
Мета: сприяння інтернаціоналізації, модернізації та узгодженості
навчальних планів та програм згідно з світовими освітніми стандартами для
забезпечення участі Університету в міжнародних науково-освітніх мережах.
Завдання:
- брати участь у розробці навчально-методичних комплексів
англомовних програм у рамках основних напрямів досліджень
НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти та залучення іноземних
фахівців до викладацької діяльності в Університеті;

- сприяти інтернаціоналізації навчальних планів та гармонізації
програм навчання з можливістю викладання іноземними мовами;
- підготувати методичні рекомендації щодо написання наукових
проектів до міжнародних фондів та організацій;
- проводити тренінги з написання проектів;
- організувати методичний і технічний супровід процедури
оформлення проектних заявок та необхідних документів для
участі студентів і співробітників Університету в міжнародних
проектах та програмах;
- розробити робочі програм навчальних курсів та спецкурсів, в
яких
розкриватимуться основні напрями досліджень НДЛ
інтернаціоналізації вищої освіти.
IV. Науково-інформаційна діяльність
Мета: створення інформаційного поля щодо міжнародної активності в
Університеті та забезпечення його активного функціонування в
інформаційному освітньому середовищі.
Завдання:
- висвітлювати діяльність НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти на
сайті Університету;
- інформувати студентів, аспірантів та співробітників Університету
щодо змісту сучасних освітніх міжнародних програм, підписаних
міжнародних
угод
та
напрямків
співробітництва
з
університетами-партнерами;
- розповсюджувати інформацію щодо можливостей участі
студентів та співробітників Університету в програмах
мобільності, грантових програмах тощо;
- брати участь у розробці англомовної рекламної продукції для
іноземних громадян з метою залучення їх до навчання в
Університеті;
- розповсюджувати
інформацію
про
міжнародні
заходи
Університету серед партнерів та міжнародних організацій;
- упорядковувати та видавати електронний Бюлетень для
інформування напрямів діяльності НДЛ
інтернаціоналізації
вищої освіти, актуальних міжнародних проектів, програм
академічної мобільності тощо.

V. Участь Університету в міжнародних
проектах та програмах
Мета: забезпечення участі Університету в міжнародних проектах та
програмах шляхом імплементації європейських академічних цінностей щодо
стратегій інтернаціоналізації вищої освіти.
Завдання:
- здійснювати супровід написання проектних заявок для участі
Університету в міжнародних проектах за рахунок фінансування
ЄС, фондів підтримки й розвитку вищої освіти, міжнародних
грантів тощо;
- вивчати можливості участі Університету в Програмах ЄС
«Еразмус+» (активності К1 та К2; напрям Жан Моне), «Horizon
2020» та ін.;
- здійснювати
постійний
моніторинг
освітніх
програм
університетів-партнерів
та
надавати
пропозиції
щодо
можливостей створення спільних англомовних магістерських
програм із суспільних наук (Social Sciences), зокрема з
міжнародного права, та з інших наук для реалізації програми
подвійного диплому;
- оптимізувати участь Університету в міжнародних проектах та
програмах шляхом імплементації європейських академічних
цінностей
в освітній процес та інші сфери діяльності
Університету.
Партнерство з міжнародними інституціями в Україні
та за її межами
Мета: розвиток партнерських зв’язків Університету із зарубіжними
університетами та міжнародними інституціями, спрямованих на розробку та
впровадження в освітній процес спільних науково-навчальних проектів.
Завдання:
- готувати та укладати угоди про міжнародне співробітництво із
зарубіжними вищими навчальними закладами, науковими
установами тощо;
- організовувати правовий та технічний супровід процедури
оформлення угод про міжнародну співпрацю Університету у
галузі вищої освіти та наукового співробітництва;
VI.

- здійснювати координацію та контроль за виконанням
зобов’язань, що випливають з міжнародних угод, програм та
інших договірно-правових документів;
- організовувати гостьові лекції-презентації міжнародних фондів,
організацій та професорів зарубіжних університетів для студентів
і професорсько-викладацького складу Університету;
- актуалізувати такі форми міжнародного партнерства, які не
потребують значних фінансових затрат від іноземних партнерів:
видання спільних наукових публікацій (навчально-методичних
праць, наукових монографій, статей тощо) з університетамипартнерами, участь в їхніх науково-комунікативних заходах тощо
- щорічно організовувати «День Європи» для підвищення іміджу
Університету, запрошуючи на святкування представників
посольств та культурних центрів;
- здійснювати аналіз результативності та перспективності
існуючих договірних відносин Університету з міжнародними
партнерами.
VII. Міжнародна академічна мобільність
Мета: актуалізація розвитку міжнародної академічної мобільності
учасників освітнього процесу Університету в університетах-партнерах поза
межами України, а також сприяння реалізації права на академічну
мобільність іноземних учасників освітнього процесу в Університеті.
Завдання:
- укладати двосторонні договори і програми між університетами
щодо академічної мобільності студентів, аспірантів та науковцівдослідників;
- координувати академічну мобільність запрошених іноземних
викладачів для читання гостьових лекцій в Університеті;
- організовувати обмін (студентами і викладачами) у рамках
укладених договорів щодо академічної мобільності з
університетами-партнерами;
- готувати та подавати проектні заявки для участі у програмах
академічної мобільності «Еразмус+» (активність К1) та ін.;
- проводити експертну оцінку аплікаційних пакетів документів
студентів та співробітників Університету для участі в програмах
міжнародної
академічної
мобільності
та
конкурсних
інституційних проектів;

- сприяти
академічній мобільності PhD-дослідників, що
навчаються за докторськими програмами в Університеті та
планують брати участь у міжнародних дослідницьких проектах;
- допомагати у пошуках джерел фінансування академічної
мобільності (фонди підтримки й розвитку вищої освіти, гранти,
кошти приймаючої сторони тощо).

