МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ
УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Вченою радою університету
Протокол № 12/16 від «28» жовтня 2016 р.
Голова Вченої ради
Туренко А.М.

КОНЦЕПЦІЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АВТОМОБІЛЬНОДОРОЖНЬОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ХАРКІВ 2016

Завдання концепції інтернаціоналізації і напрями її реалізації
Основними завданнями концепції є:
1) інтеграція ХНАДУ в Європейський науковий та освітній простір через
організаційно-структурне реформування, підвищення якості освіти;
2) формування творчої особистості сучасного спеціаліста і вченого для
важливих

галузей

економіки

і

виробництва

України

із

збереженням

національних освітніх традицій;
3) розвиток автономії університету, міжнародної академічної мобільності
викладачів, науковців, аспірантів і студентів.
Напрями реалізації поставлених завдань:
 Удосконалення системи освіти в університеті на засадах степеневої
неперервної і наскрізної підготовки, фундаментальної освіти, гуманізації
навчального процесу, модернізації економічної та екологічної освіти,
інтенсифікації лінгвістичної підготовки;
 формування і розвиток перспективних напрямків наукових досліджень;
 розбудова матеріально-технічної бази лабораторій, кафедр, факультетів
університету;
 розширення

і

пошук

джерел

фінансування

науково-педагогічної

діяльності університету.
Закон України «Про вищу освіту» містить окремий розділ (ХІІІ, статті
74,75,76), який декларує та регулює міжнародне співробітництво вишів
України, інтернаціоналізацію їх діяльності.
Інтернаціоналізація вищої освіти – це посилення міжнародної складової в
діяльності українських вищих навчальних закладів. Основними її складовими є:
розвиток

міжнародної

співпраці

через

програми

академічного

обміну
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(академічна мобільність студентів та викладачів); впровадження ЄКТС;
спрощення процедури визнання документів про освіту; розвиток програм для
навчання іноземних студентів; розвиток міжнародної співпраці в науковій і
дослідницькій сферах.
Процес інтернаціоналізації є важливим для ХНАДУ, в першу чергу тому,
що надає можливості та механізми для підвищення якості освіти, яка на
сучасному розвитку вищої освіти має відповідати встановленим міжнародним
стандартам. Їх досягнення здійснюється шляхом упровадження новітніх
освітніх технологій і відповідного кадрового забезпечення; перетворення
університету в потужний науково-навчальний комплекс, який створює умови
для теоретичної і практичної підготовки випускників через розгортання мережі
навчально-науково-виробничих комплексів і структурних підрозділів в Україні
та за кордоном; забезпечення фінансової стабільності; формування соціальної
інфраструктури, яка б забезпечила ефективне функціонування університету.
Щодо науки, яка, апріорі є інтернаціональною, то вона не може розвиватися без
прив’язки і розуміння міжнародного контексту.
Метою інтернаціоналізації науково-педагогічної діяльності ХНАДУ є
формування ефективної полі-структурної системи міжнародної академічної
мобільності, здатної сприяти забезпеченню ефективної реалізації структурних
завдань у межах повного наукового та освітнього циклів в процесі виведення
університету на високі міжнародні конкурентні позиції.
Розробка концепції інтернаціоналізації та її впровадження у навчальний процес
підготовки фахівців означає позиціонування на міжнародному освітньому
просторі вищого навчального закладу його, , їх студентів, дослідників та
персоналу, і національних систем у всіх відповідних заходах, пов’язаних із
дослідженнями,

інноваціями

та

вищою

освітою,

відповідно

з

їх

індивідуальними профілями і мінливими потребами ринку праці і економічної
стратегії країни.
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Процес

інтернаціоналізації

науково-педагогічної

діяльності

університету

здійснюється за наведеною схемою інтернаціоналізації (рис.1):

Схема інтернаціоналізації (рис. 1)
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НАПРЯМКИ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ТА НАУКОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ
1. Розробка спільних із зарубіжними партнерами навчальних програм і
навчальних матеріалів;
2. створення міжнародних програм обміну студентами;
3. розробка спільних міжнародних програм подвійних дипломів, а також
сертифікаційних програм для підготовки фахівців;
4. акредитація навчальних програм у міжнародних та національних агентствах з
акредитації освітніх послуг;
5. узагальнення відомостей про можливості участі в міжнародних програмах
академічної

мобільності

та

відповідна

мотивація

науково-педагогічних

працівників до неї;
6. створення в університеті міжнародних ексклюзивних навчальних програм;
7. розробка комплексної моделі організації та розвитку активних літніх шкіл.
Проведення літніх шкіл разом з університетами-партнерами із залученням
іноземних студентів;
8. налагодження співробітництва із зарубіжними та вітчизняними організаціями
залучення іноземних студентів, зокрема з Українським державним центром
міжнародної освіти Міністерства освіти і науки України;
9. встановлення переліку іноземних мов, за якими здійснюються викладання
навчальних дисциплін;
10. розробка навчальних програм та інших нормативних документів іноземними
мовами;
11. диверсифікація

обсягів

та

видів

послуг,

що пов’язані із

здобуттям

післядипломної освіти іноземними громадянами в Україні;
12. розвиток співробітництва Університету з іноземними кадровими агентствами
щодо працевлаштування випускників, проходження практики студентами в
іноземних компаніях, ТНК та міжнародних організаціях;
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13. розширення практики залучення іноземних викладачів до навчального процесу
в університеті;
14. забезпечення доступності світових освітніх та наукових ресурсів через мережу
Інтернет шляхом отримання доступу до спеціалізованих та універсальних
іноземних і наукометричних баз даних;
15. розробка та поетапне запровадження політики використання дистанційних
масових відкритих онлайн курсів в інтересах розвитку компетенцій студентів,
викладачів та дослідників університеті;
16. запровадження перевірки студентських робіт на плагіат з використанням
можливостей Інтернет;
17. розширення можливостей вивчення іноземних мов студентами, викладачами,
співробітниками університету та їх практичного застосування;
18. обґрунтування політики використання іншомовних навчально-методичних
праць в інтересах розвитку компетенцій студентів, викладачів та дослідників
університету;
19. залучення студентів та аспірантів до організації і проведення міжнародних
заходів;
20. проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних студентських
олімпіад і конкурсів студентських наукових робіт;
21. розвиток зв’язків з міжнародними студентськими організаціями;
22. формування портфелю можливостей проходження стажування іноземними
студентами на вітчизняних підприємствах;
23. підтримка взаємозв’язку з іноземними випускниками та громадянами України,
які працюють за фахом за кордоном;
24. формування факультетами портфоліо історії випускників, які досягли
міжнародного успіху;
25. проведення в університеті днів країн іноземних студентів;
26. стимулювання участі спортивних команд університету в міжнародних
змаганнях;
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27. проведення дослідницьких, навчальних, культурних, спортивних заходів, у т.ч.
з університетами-партнерами;
28. сприяння розвиткові системного контролю якості освіти в університеті;
29. розвиток політики та удосконалення процедури зарахування академічних
досягнень студентів, отриманих ними під час навчання в інших ВНЗ, в тому
числі за кордоном;
30. запровадження

можливостей

стажування

науково-педагогічного

та

адміністративно-управлінського персоналу університету за кордоном;
31. визначення алгоритму надання підтримки та додаткових послуг для іноземних
студентів і викладачів, а також студентів і викладачів університету, які беруть
участь у міжнародних заходах (наприклад, мовна, візова та транспортна
підтримка; поселення; медичне, соціальне та інше страхування);
32. обмін досвідом між викладачами та дослідниками університету, які реалізують
міжнародні проекти (освітні, дослідницькі), у т.ч. проведення тренінгів щодо
участі у міжнародних грантових проектах;
33. розробка та запровадження типових договорів участі студентів, аспірантів,
наукових і науково-педагогічних працівників у програмах міжнародної
академічної мобільності;
34. запровадження комплексного підходу до мотивації, ініціювання, підтримки та
реалізації міжнародних науково-дослідницьких проектів і нових форм
міжнародного наукового співробітництва;
35. забезпечення чіткого функціонування та регулярного оновлення веб-сайтів
Університету та університетських наукових видань іноземними мовами, у т.ч.
ключових веб-сторінок основними мовами ООН;
36. розвиток практики запрошення відомих іноземних професорів, представників
іноземних компаній до проведення публічних лекцій в університеті;
37. визначення переліку пріоритетних міжнародних рейтингів університетів, у
яких університет бере участь;
38. розширення можливостей стажування за кордоном науково-педагогічного
персоналу університету;
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39. розробка моделі участі університету в роботі міжнародних виставок, ярмарків,
глобальних форумів;
40. забезпечення перекладів провідних праць вчених університету іноземними
мовами;
41. публікації спільно з іноземними партнерами наукових монографій, інших
наукових видань, наукових статей у виданнях, у т.ч. тих, що входять до
міжнародних наукометричних баз даних (Web of Sciensce, Scopus);
42. запровадження відзнаки (премії, стипендії) університету за кращі студентські
міждисциплінарні дослідження та участь в студентських міжнародних наукових
заходах та конкурсах;
43. створення спільного з іноземними університетами змісту (контенту) навчання
аспірантів за програмами РhD;
44. проведення регулярних міжнародних конференцій, форумів, тематичних
круглих столів за участю іноземних учасників з отриманням та публічною
презентацією отриманих практичних результатів;
45. участь університету та науково-педагогічних працівників у міжнародних
дослідницьких та фахових мережах;
46. ініціювання і проведення спільних міжнародних науково-освітніх проектів
разом з державними установами, зарубіжними ВНЗ та бізнес-структурами;
47. проведення досліджень в інтересах та на замовлення органів державної та
місцевої влади, підприємств та громадських організацій з питань, що
охоплюють міжнародні напрями їх діяльності;
48. поетапне

просування університетських наукових видань до міжнародних

наукометричних баз даних;
49. розвиток співробітництва університету з міжнародними організаціями та
іноземними фондами;
50. встановлення об’єктивних вимог щодо рівня володіння іноземними мовами
Працівниками

підрозділів

університету,

функціональні

обов'язки

яких

передбачають можливість укладання міжнародних контактів або роботу з
іноземними джерелами інформації та розвиток можливостей його підвищення;
8

51. розробка та реалізація програм розвитку мовних та крос культурних
компетенцій, відкритих для всіх зацікавлених співробітників університету;
52. заохочення до співробітництва між працівниками університету в межах
міжнародних проектів;
53. розробка та реалізація програми покращення житлово-побутових умов
студентів та науково-педагогічних працівників, збільшення кількості місць у
гуртожитках, якими можуть користуватися іноземні студенти;
54. розвиток

науково-технічного

співробітництва

між

університетом

та

іноземними бізнес-структурами;
55. розвиток науково-технічної кооперації між університетом, закордонними
відомствами, виробничо-науковими фірмами і промисловими і підприємствами.
Концепція

інтернаціоналізації

науково-педагогічної

діяльності

університету розглянута, обговорена та затверджена вченою радою
Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.
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