ПРОГРАМА
розвитку міжнародної діяльності ЗДІА
на 2016 - 2021 роки
1. Загальні положення
Сьогодні обсяг і рівень міжнародної діяльності визначають авторитет ВНЗ в Україні і в світі.
Включаючись до процесів інтеграції європейських ВНЗ, освітня наукова сфера України
трансформується відповідно до моделей, за якими працює європейська співдружність ВНЗ. В
цих моделях міжнародна діяльність виступає природним компонентом всіх інших видів
діяльності ВНЗ: навчальної, методичної, наукової, технічної, виховної, соціальної,
організаційної, студентського самоврядування та академічних свобод.
Міжнародна діяльність сприяє реформуванню академії в усіх аспектах і охоплює
навчальний процес, організацію наукових досліджень, трансфер технологій, сприяє гармонізації
вітчизняної системи вищої освіти з європейською, підвищенню якості підготовки фахівців,
створенню умов для посилення мобільності, розширенню автономії підрозділів академії тощо.
Забезпечення високої якості підготовки іноземних громадян формує міжнародний авторитет
ЗДІА, посилює позиції академії на міжнародних ринках освітніх послуг і–на основі зазначеного
збільшує внесок даної компоненти зовнішньоекономічної діяльності до бюджету академії.
Важливими напрямками міжнародної діяльності ЗДІА у 2016 - 2021 роках будуть:
розширення участі у міжнародних освітніх та наукових програмах; зовнішньоекономічна
діяльність; впровадження принципів міжнародної експертизи вузівської системи управління
якістю освіти; залучення зарубіжних інвесторів до розвитку вузівської освіти та науки,
інноваційної діяльності та інфраструктури академії, розширення участі представників академії у
заходах міжнародних, міждержавних, зарубіжних організацій, фондів та суттєве посилення РR
представлення академії на міжнародному рівні.
Реалізація даної Програми передбачає активну, комплексну взаємодію академії в питаннях
міжнародних відносин з органами державної виконавчої влади: Міністерством освіти і науки
України, Міністерством закордонних справ України, Міністерством внутрішніх справ України,
Міністерством юстиції України, Міністерством промислової політики України та іншими
центральними органами державної виконавчої влади, з відповідними Комітетами Верховної
Ради України, з НАН України, відомствами України, а також із дипломатичними
представниками України за кордоном, громадськими об’єднаннями, зарубіжними закладами
освіти, науковими установами та фірмами, міжнародними організаціями, програмами, фондами
та інше.

2. Мета та завдання програми
Метою міжнародної діяльності на період 2016-2021 роки є забезпечення в освітній,
науковій, інноваційній та інших видах діяльності академії рівня провідних вищих навчальних
закладів Європи і світу на основі використання світового досвіду та через інтеграцію ЗДІА до

європейського та інформаційного простору, підвищення конкурентоспроможності ЗДІА при
наданні міжнародних та науково-технічних послуг, підвищення міжнародного авторитету ЗДІА.
Завдання програми:
- підвищення якості підготовки кадрів для зарубіжних країн і за рахунок цього підвищення авторитету ЗДІА і України у світі;
- створення в академії середовища, сприятливого для розбудови міжнародної діяльності;
- здійснення в академії змін з використанням європейського, міжнародного досвіду;
- розширення діяльності академії у впливових міжнародних організаціях, проектах,
програмах, створення спільних з міжнародними організаціями структур;
- диференціація і розширення міжнародного співробітництва ЗДІА у регіонах світу;
- розвиток нормативного забезпечення міжнародної діяльності академії;
- налагодження співробітництва з фірмами-контрактерами;
- поновлення матеріально-технічного забезпечення міжнародної діяльності;
- розширення співдружності з Європейськими країнами Північної та Південної Америки,
країнами Сходу та Африки.

3. Діяльність академії у міжнародних організаціях, проектах, програмах,
спільних міжнародних структурах

- Розширення участі академії у діяльності впливових міжнародних організацій, у
міжнародних проектах і програмах мають допомагати технічній модернізації та внутрішній
структурній перебудові академії за актуальними напрямками у відповідності до світових
тенденцій розвитку освіти, науки та інноватики, рекомендацій міжнародних експертиз, з
іншого боку забезпечити зростання міжнародного авторитету академії.
- У короткостроковій перспективі суттєво збільшити частку викладачів, вчених,
аспірантів та студентів, які задіяні у міжнародних освітянських і наукових проектах і
програмах. У подальшій перспективі робота за міжнародними грантами та проектами має стати
обов’язковою справою для науково-педагогічних працівників академії, студентів та аспірантів.
- Посилити даний напрямок міжнародної діяльності як на рівні академії, так і на рівні
факультетів (Додаток А).

Додаток А
4. Підготовка кадрів для зарубіжних країн: підвищення якості
підготовки іноземних студентів і за рахунок цього-підвищення
авторитету ЗДІА у світі
На цьому головному напрямку міжнародної зовнішньоекономічної діяльності академія має
вийти із новою концепцією: підвищити вимоги до абітурієнтів-іноземних громадян при вступі
на навчання, вимоги до рівня знань і кваліфікацій студентів-іноземних громадян і на основі
зазначеного посилити вклад зовнішньоекономічної діяльності до бюджету академії.
Необхідно формувати єдине демократичне інтернаціональне студентське середовище,
затверджувати принципи єдиних підходів до всіх категорій студентів, підпорядкованості
студентського життя головній меті – отриманню якісних знань і кваліфікацій.
Вдосконалити систему інтернаціональної роботи з українськими студентами, поклавши в її

основу взаємне поглиблення культур. Посилити відповідальність як факультетів, так і Центру
освітніх послуг для іноземних громадян (Додаток Б).

5. Організаційно - виховна робота ЗДІА
Головна мета організаційно-виховної роботи ЗДІА зі студентами-іноземцями полягає у
координації роботи всіх структурних підрозділів ЗДІА Центру освітніх послуг для іноземних
громадян: відділу міжнародних зв’язків, організаційно-виховного відділу, факультетських
комісій з організаційно-виховної роботи, кураторів та органів студентського самоврядування
(Додаток В).

Заходи
щодо участі академії у міжнародних організаціях, проектах, програмах,
спільних міжнародних структурах
3.1

Здійснювати
координацію
за
державними
стратегічними
малорозвиненими напрямками в освітньо-науковій сфері України

постійно

3.2

Активізація роботи згідно підписаних договорів з зарубіжними
ВНЗ організація та проведення із країнами-партнерами
міжнародних науково-практичних конференцій

постійно
листопад,
надалі щорічно

3.3

Залучення представників фонду ім. Фулбрайта(США) до роботи зі
студентами, аспірантами та молодими вченими ЗДІА в рамках
роботи програм академічних обмінів:
– стипендії ім. Фулбрайта для молодих викладачів, аспірантів та
студентів;стипендії для навчання в університетах США;
– запрошення лекторів

постійно

3.4

З мережею ВНЗ долучитися до виконання проектів:
– обміну напрацюваннями для створення єдиного європейського
освітнього простору в рамках Болонських ініціатив;
– співпраці у сфері багатофункціональних матеріалів та технологій
виробництва;
– співпраці у сфері енергобезпеки та альтернативних джерел
енергії;
– інформаційних технологій та комунікацій з можливістю
поєднання,
сполучення та
обміну даними
мереж
та
суперкомп’ютерів;
- в галузі телемедицини;
Встановлення подальших контактів з метою обміну делегаціями,
науковцями та студентами технічного університету м. Кошице
(Словаччина).

постійно

-

3.5

2016-2017
роки

3.6

Залучення студентів до закордонних стажувань за спеціальностями.

Постійно

3.7

Пошук потенціальних партнерів серед Європейських вищих
навчальних закладів у галузі наукового та культурного
співробітництва з метою спільної участі у проектах.

Постійно

3.8

Підтримання контактів з договорами.

постійно

3.9

Робота з німецькою організацією обміну студентів ДААД

постійно

3.10 Підписання договорів про міжнародне співробітництво
університетами світу
3.11 Співробітництво з освітніми агенціями, організаціями тощо.

з

постійно
Постійно
Додаток Б

Заходи щодо поліпшення
якості підготовки іноземних студентів у ЗДІА
№

Назва заходу

Термін
виконання

4.1

Забезпечити посилення координуючої ролі ЦОП ІГ у роботі з
іноземними громадянами

постійно

4.2

Започаткувати діяльність виконавчої групи з питань роботи з
іноземними громадянами

2016 рік

4.3

Посилити відповідальність ЦОП ІГ за всі питання, пов’язані з
підготовкою та перебуванням іноземних громадян у ЗДІА, в першу
чергу - їх безпеки та здоров’я

постійно

4.4

Урізноманітнити методику визначення абсолютної успішності та
якості знань і кваліфікацій іноземних студентів: аналіз успішності,
атестацій і причин відрахувань, моніторинг «залишкових» знань за
складовими фундаментальної, фахової підготовки, рівня креативності
дипломних робіт, відгуків роботодавців

щорічно,
двічі на рік

4.5

Розв’язати на рівні факультетів гострі проблеми, пов'язані із
перебуванням іноземних громадян у ЗДІА. Забезпечити збільшення
внеску компоненти зовнішньоекономічної діяльності до загального
бюджету ЗДІА

постійно

4.6

Сформувати якісний економічний прогноз відповідно основних
чинників, які забезпечують запрошення, перебування та навчання
іноземних студентів

2016 рік

4.7

Ввести куратора іноземних студентів до інституту кураторів ЗДІА

2016 рік

4.8

Посилити кадровий склад та роботу апарату ЦОП ІГ: розробити
програми навчання з питань нормативно - правової бази роботи з
іноземцями, соціальної педагогіки та психології, діловодства,
менеджменту міжнародної діяльності та інші

2016-постійно

4.9

Вдосконалювати структуру апарату ЦОП ІГ, посилити співпрацю з
Посольствами та консульствами іноземних держав в Україні

постійно

4.10 Розробити і запровадити дієву систему аналізу і реагування на
звернення студентів-іноземних громадян

2016 рік

4.11 Забезпечити житлові послуги, що надаються ЖВК ЗДІА

постійно

4.12 Ввести в практику роботи з іноземними студентами на факультетах що
семестрові збори на початку семестру з видачею кожному іноземному
студенту семестрового плану навчання (перелік та обсяги дисциплін,
іспити, заліки), плану культурологічних заходів, олімпіад для
іноземців, обговорення актуальних питань, тощо

на початку кожного
семестру

Додаток В
Організаційно-виховні заходи з підготовки іноземних студентів у ЗДІА
5.1

Підготовка документів іноземних студентів до вступу для навчання у

щорічно

ЗДІА
5.2

Збільшення контингенту іноземних студентів до максимальної кількості
дозволеної ліцензійним обсягом (100 осіб - ПВ; 150 осіб - основні курси)
- налагодження контактів з випускниками - іноземцями минулих
років;
- створення електронної бази даних іноземних студентіввипускників ЗДІА;
- підписання контрактів з фірмами-контрактерами; - підготовка
матеріалів до ліцензування освітньої послуги щодо підготовки
іноземних студентів до вступу у вищі навчальні заклади та навчання
іноземних студентів у ЗДІА

5.3

Проведення активної рекламної кампанії з метою збільшення
контингенту іноземних студентів та налагодження співробітництва з ВНЗ
та фірмами-контрактерами інших країн:
оформлення та видання буклету про роботу ВМЗ ЗДІА українською,
англійською, французькою та арабською мовами;
знімання відеоролику про роботу ВМЗ ЗДІА, життя та навчання
іноземних студентів у ЗДІА;
закордонні поїздки

-

постійно

Налагодити контакт щодо навчання громадян Палестини та Йорданії:
листування з посольствами та вищими навчальними закладами;
-екскурсія у вищі навчальні заклади Палестини та Йорданії

постійно

5.5

Підписання договорів про співробітництво з вищими навчальними
закладами країн Сходу

постійно

5.6

Вдосконалення знання іноземних мов, в першу чергу англійської та
української, німецькою та французькою

постійно

5.7

Участь співробітників академії заходів, що ініціюються Українським
державним центром міжнародної освіти

постійно

5.8

Навчання іноземних громадян англійською мовою

постійно

5.4

-

5.10 Створення та оформлення музею інтернаціональної дружби та
міжнародних відносин ЗДІА
5.11 Участь методистів ВМЗ та викладачів, залучених до роботи з іноземними

2017р.

2017р.
Постійно

студентами в міжнародних та всеукраїнських конференціях, семінарах,
круглих столах, тощо
5.12 Розробка та затвердження нормативних документів академії,
спрямованих на забезпечення розвитку міжнародної діяльності:
- програму розвитку міжнародної діяльності ЗДІА на 2016-2021 роки;положення про академічну мобільність іноземних студентів та аспірантів

2016-2017

5.13 Здійснити оновлення інформаційно рекламних матеріалів різними
мовами

постійно

5.14 Внесення питання до Ради з навчально-виховної роботи введення
номінації «Почесний іноземний випускник ЗДІА»

2016-2017

5.15 Розробка макету стенду «Освіту - усьому світу»

2016-2017

роки

роки
роки

