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Заслухавши та обговоривши інформацію начальника Управління 
міжнародних відносин О. В. Хижняка щодо стану міжнародного 
співробітництва Каразінського університету, Вчена рада відзначає наступне.

На сьогодні університет має двосторонні договори про співробітництво 
з 197 закладами вищої освіти та організаціями-партнерами 49 країн світу, в 
тому числі 17 країн Європейського Союзу.

Усього за 2018/2019 навчальний рік кількість відряджених за кордон 
викладачів, співробітників, докторантів, аспірантів і студентів університету за 
всіма напрямами склала 613 осіб (з них викладачів та співробітників- 387 осіб; 
здобувачів вищої освіти: аспірантів -  19 осіб, студентів -  207 осіб), які 
виїздили до 49 країн. Університет офіційно відвідали 468 осіб з 50 країн, з яких 
42 дипломата з офіційними візитами (посли, консули, аташе), 16 керівників 
ЗВО та закладів-партнерів із-за кордону, більше 200 науковців для участі у 
міжнародних конференціях та інших офіційних осіб, представників 
міжнародних організацій, зокрема, Світового Банку, Національної Наукової 
Фундації (США) та ін.

В Університеті відзначається позитивна динаміка зі збільшення 
кількості договорів та стипендій студентам та викладачам в рамках проектів 
міжнародної академічної мобільності, зокрема, в рамках програми 
Еразмус+КА107 діє 46 договорів, за якими надано більше 110 стипендій. 
Також розширюються можливості отримання подвійних дипломів у різних 
галузях за 11 партнерськими програмами з європейськими закладами вищої 
освіти.

Розвивається співпраця з організаціями за міжнародними грантовими 
програмами. Зокрема, на сьогодні в рамках Еразмус+ КА2 діє 3 проекти з них



один новий за підсумками конкурсу у 2019 р.,; 4 проекти Еразмуз + Жан Моне, 
які виграли за конкурсом 2019 р. та 2 діючі з минулих років; по одному проєкху 

реалізуються за фінансової підтримки ШВВДСЬКОГО ІНСТИТУТУ (({Хій Фійф$)‘, 
Міжнародного Вишеградського фонду («Політичні та економічні аспекти 
збереження біорізноманіття в країнах Вишеградської групи»), Рейнсько- 
Вестфальського університету («Дедуктивна квантова молекулярна механіка 
алотропних сполук карбону»), Корейського інституту авіакосмічних 
досліджень (проект «Участь у розробці приладу на місячному супутнику»), 
Норвезької Наукової Ради («Акомодація регіонального розмаїття в Україні» 
разом із університетом ОслоМет). Продовжується співпраця та активна 
реалізація проектів за підтримки ДААД, Британської Ради, Американських 
Рад, 118АГО та інших організацій-партнерів. На базі Університету 
реалізуються гранти посольств США, Республіки Італії, Федеративної 
Республіки Німеччини, Республіки Польща та інших держав.

Разом з тим існує потреба у регламентації підходів деяких аспектів 
міжнародної діяльності, зокрема: оновити порядок реалізації учасниками 
освітнього процесу права на академічну мобільність, а також порядок про 
відрядження, розробити Положення про реалізацію проектів програм 
міжнародної співпраці та управління коштами грантів. Необхідно продовжити 
роботу з дебюрократизації процедур здійснення міжнародного 
співробітництва та більш активної участі у міжнародних програмах 
співробітництва викладачів, науковців та здобувачів вищої освіти 
Університету.

Вчена рада ухвалила:

1. Взяти інформацію начальника Управління міжнародних відносин, 
О. В. Хижняка щодо стану міжнародного співробітництва 
Каразінського університету за 2018-2019 н.р. до відома.

2. Оновити та подати на затвердження Положення про службові 
відрядження і направлення за кордон працівників та здобувачів вищої 
освіти у новій редакції.
Відповідальні: начальник відділу організації міжнародної діяльності 
Управління міжнародних відносин.
Термін виконання: до 25 грудня 2019 року.

3. Розробити та подати на затвердження Положення про реалізацію 
проектів програм міжнародної співпраці та управління коштами 
грантів.



Відповідальні: начальник відділу міжнародних програм та

академічної мобільності Управління міжнародних відносин.
Термін виконання: до 25 грудня 2019 року.

4. Розробити факультетські програми міжнародного співробітництва, 
врахувавши необхідність інтенсифікації двосторонньої міжнародної 
академічної мобільності, проектів програм міжнародної співпраці, 
багатосторонньої договірної діяльності у відповідності до Стратегії 
розвитку Каразінського університету на 2019-2025 рр.» 
Відповідальні: декани факультетів, директори інститутів.
Термін виконання: до 25 грудня 2019 року.

Погоджено:
голова постійної комісії
з міжнародного співробітництва Г. В. Тітенко


