
ВЧЕНА РАДА
Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

РІШЕННЯ

від «29» січня 2016 року

Підсумки міжнародного співробітництва університету  в ювілейному 2015 році

Рухаючись шляхом інтеграції до міжнародного освітнього простору, університет в
2015  році  зробив  упевнені  кроки  вперед  і  має  вагомі  досягнення  в  напрямках
міжнародної  освіти  та  співробітництва:  участь  в  реалізації  європейського  проекту
TEMPUS-EANET;  викладацька та  науково-дослідницька робота  педагогів  та  вчених
університету за кордоном; отримані і реалізовані гранти Німеччини (DAAD); перемоги
в  міжнародних  конкурсах  тощо.  Але  ж  є  сьогодні  і  суттєві  перешкоди  на  шляху
підвищення  міжнародного  рейтингу  ХНАДУ,  подальшого  розвитку  освітнього  і
наукового співробітництва з іноземними партнерами. В зв’язку з чим

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. З  метою  підвищення  мотивації  міжнародної  діяльності  в  індивідуальних  планах
викладачів університету передбачити час (у другій половині робочого дня) і розробити
відповідні критерії його оцінювання для підготовки документів і участі в міжнародних
програмах,  конкурсах,  грантах,  а  також  роботу  в  напрямку  міжнародного
співробітництва університету.

Відповідальні: проректор Г.І. Тохтар, керівник навчальної частини
Термін: до 01.03.2016

2. Розгорнути  роботу  з  пошуку  іноземних  партнерів  для  створення  консорціумів  і
підготовки  запитів  до  європейських  та  світових  освітніх  і  наукових  програм
(HORIZON-2020, ERASMUS+, FULBRIGHT, DAAD тощо).

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр університету
Термін: протягом року

3. Розробити  конкретні  заходи  і  забезпечити  їх  негайну  реалізацію  щодо  підвищення
рівня  володіння  іноземними  мовами  всіх  співробітників,  студентів  і  аспірантів
університету.
Відповідальні: проректор Г.І. Тохтар, керівник навчальної частини, завідувачі кафедр

іноземних мов №1 і №2
Термін: заходи – до 01.03.16, реалізація – протягом весняного семестру 2015-2016 н.р.

4. Розробити  програму  підготовки  і  заходи  щодо  її  реалізації  для  впровадження  з
01.09.2016 навчання іноземних громадян англійською мовою.

Відповідальні: проректор Г.І. Тохтар, декани факультетів 
Термін: 01.04.2016

5. В межах інтернаціоналізації освіти факультетам і кафедрам університету встановити
партнерські  контакти  із  закордонними  науковцями  і  педагогами  за  відповідними



професійними  напрямами,  запрошуючи  їх  до  спілкування  в  науково-педагогічній
діяльності, в тому числі у режимі відеоконференції, з метою підвищення стандартів
освіти і реалізації наукового потенціалу університету.

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр
Термін: 30.06.2016

Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  заступника  ректора  Г.І.
Тохтаря 

    Голова Вченої ради А.М. Туренко

Секретар Вченої Ради Л.А. Прилуцька


