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ПЕРЕДМОВА
Положення про інтернаціоналізацію Національного університеті оборони 

України імені Івана Черняховського (далі -  Положення) ухвалюється рішенням 
Вченої ради та вводиться в дію наказом начальника університету.

Перевірка актуальності Положення та внесення змін за потребою.
Зміни вносяться на основі результатів практичного застосування 

Положення у Національному університеті оборони України імені Івана 
Черняховського (далі -  Університет) або при зміні вимог нормативних 
документів, на підставі яких розроблено Положення.

Зміни та доповнення до Положення схвалюються рішенням Вченої ради 
Університету затверджуються начальником Університету.

1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
Положення ґрунтується на:
Законі України “Про освіту” (зі змінами);
Законі України “Про вищу освіту” (зі змінами);
Законі України “Про наукову і науково-технічну діяльність” (зі змінами); 
Угоді про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом (2014 р.) та 

приєднанні українських університетів до програми Еразмус+ (2015 р.), які 
передбачають інтеграцію української вищої освіти у світовий освітній простір;

Річної національної програми під егідою Комісії Україна -  НАТО на 
2020 рік;

виконанні в Університеті Міжнародних угод та меморандумів між 
навчальними закладами інших країн світу (МОЦ-МетогапсІит оПЛісІег5І;ап<ііп§).

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Інтернаціоналізація -  це об’єктивний наслідок глобалізації і одна з 

найважливіших тенденцій освіти в світі. Вона є одним із ключових викликів, які 
стоять перед закладами вищої освіти України. Інтернаціоналізація означає, перш 
за все, отримання нових знань і технологій, а також обмін досвідом в рамках 
військових міжнародних програм.

Основними напрямами інтернаціоналізації Університету, є: 
вдосконалення освітніх програм з урахуванням міжнародного досвіду; 
спрямування на максимальну інтеграцію Університету в європейське 

освітнє співтовариство через реалізацію основних принципів Болонського 
процесу;

участь у програмах двостороннього і багатостороннього міждержавного 
обміну в рамках міжнародних освітніх та наукових програм;

організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших 
заходів;

спільна видавнича діяльність;
розробка нових курсів, які носять міжнародний або міжкультурний 

характер;
розробка спільних курсів англійською мовою, що веде до взаємного 

визнання результатів навчання та сертифікації за стандартами НАТО;
створення спільних військово-професійних освітніх програм англійською

мовою;
обмін викладачами та слухачами з укладанням окремих угод; 
залучення іноземних викладачів до викладання в Університеті.
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3. МЕТА І ЗАВДАННЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ
3.1. Мета інтернаціоналізації Університету: 
підвищення якості навчання на всіх рівнях вищої освіти;
розвиток науково-дослідної, інноваційної діяльності, публікаційної 

активності науково-педагогічних та наукових працівників Університету, що 
реалізується через збільшення публікацій в фахових виданнях, що індексуються 
в наукометричних базах 8сориз та \¥еЬ о£ 8сіепсе; 

модернізація освітнього процесу;
стратегічний підхід до розвитку партнерства через розвиток міжнародних 

освітніх комунікацій;
створення спільних дослідницьких інфраструктур з закордонними 

університетами -  партнерами;
сприяння в створенні та публікації спільних наукових і науково- 

педагогічних праць з дослідниками з університетів-партнерів;
видання періодичних видань та монографій на мовах країн університетів- 

партнерів;
залучення наукових і науково-педагогічних кадрів з університетів- 

партнерів для роботи в Університеті;
робота над міжнародним іміджем Університету.
3.2. Завдання інтернаціоналізації Університету: 
розвиток і підтримка міжнародного співробітництва;
розвиток і посилення міжнародного та міжкультурного контенту освітніх 

програм;
інтернаціоналізація освітніх програм;
внутрішнє забезпечення якості програм підготовки здобувачів вищої 

освіти відповідно до міжнародних стандартів;
досягнення позитивної динаміки результатів освіти внаслідок її 

інтернаціоналізації;
спрощення порядку перебування та пересування на території 

Університету у рамках здійснення освітнього процесу представників іноземних 
держав, які виконують дорадчі функції за визначеними напрямками та/або 
залучаються до проведення усіх видів навчальних занять;

збільшення кількості учасників освітнього процесу Університету, що 
здійснюють міжнародну діяльність;

участь Університету у міжнародних наукових, освітніх проектах і 
програмах;

створення умов для вивчення іноземних мов науковим, науково- 
педагогічним працівникам та здобувачам вищої освіти;

розширення частки з викладання навчальних дисциплін іноземними 
мовами здобувачам вищої освіти;

розширення науково-педагогічних працівників з числа представників 
зарубіжної академічної спільноти;

розширення залучення науково-педагогічних працівників структурних 
підрозділів університету до викладання у навчальних закладах країн-партнерів; 

визначення країн, що представляють найбільший стратегічний інтерес.

і і



4. БАЗОВІ КОМПОНЕНТИ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ
4.1. Інституційні зобов’язання, адміністративне лідерство, структура та 

персонал: врахування інтересів всіх стейкхолдерів при розробці заходів 
реалізації інтернаціоналізації Університету; періодичне оцінювання стану 
досягнення встановлених цілей, прогресу та результатів, які формально 
вимірюються та аналізуються; ідентифікація підрозділів, які є відповідальними 
за координацію та контроль дій з інтернаціоналізації, збір і аналіз звітів та 
матеріалів від наукових та науково-педагогічних працівників, інших підрозділів 
та зовнішніх партнерів.

4.2. Інтернаціоналізація навчальних програм, навчальних результатів: 
імплементація міжнародних компетенцій до загальних освітніх вимог,

зокрема щодо опанування іноземними мовами, розуміння актуальних проблем 
регіонів світу та глобальних викликів;

врахування інтернаціонального виміру у кожній освітній програмі на 
кожному циклі підготовки фахівців, зокрема через розробку і запровадження 
нових дисциплін, що формують міжнародні компетенції, або через відповідну 
адаптацію існуючих дисциплін;

розроблення, спільно із зарубіжними партнерами, інтегрованих курсів та 
програм,

перегляд вимог щодо отримання міжнародних сертифікатів, дипломів 
бакалавра, магістра та доктора філософії.

4.3. Інтернаціональний вимір політики Університету щодо наукових та 
науково-педагогічних працівників:

масштаб, характер та рівень міжнародного співробітництва Університету; 
відповідність міжнародним критеріям досягнутого рівня кар’єрного 

розвитку наукових та науково-педагогічних працівників;
оцінювання публікаційної активності наукових та науково-педагогічних 

працівників;
участь учасників освітнього процесу Університету у міжнародних 

конференціях та глобальних дослідницьких мережах.

5. ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
УНІВЕРСИТЕТУ

Активізація міжнародної навчальної діяльності:
розроблення спільних із зарубіжними партнерами навчальних програм і 

навчальних матеріалів;
долучення до існуючих та створення нових міжнародних програм обміну 

здобувачами вищої освіти;
розроблення спільних міжнародних програм подвійних дипломів, а також 

сертифікаційних програм для підготовки фахівців;
акредитація навчальних програм у міжнародних та національних 

агентствах з акредитації освітніх послуг;
систематичний моніторинг ефективності використання можливостей 

партнерства Університету з вітчизняними та іноземними дослідницькими 
навчальними закладами, науковими установами та підприємствами;
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залучення до існуючих та створення нових міжнародних програм обміну 
науково-педагогічними працівниками;

створення в Університеті міжнародних ексклюзивних навчальних 
програм;

використання освітніх можливостей, які надаються посольствами 
іноземних країн;

визначення критеріїв вибору типів програм підготовки бакалаврів і 
магістріз, що передбачені Міжнародною стандартною класифікацією освіти; 

розроблення навчальних програм іноземними мовами; 
впровадження навчальних програм, що передбачають можливості 

отримання сертифікатів міжнародного зразка;
розширення практики залучення іноземних викладачів до освітнього 

процесу в Університеті;
забезпечення доступності світових освітніх та наукових ресурсів через 

мережу Інтернет шляхом:
отримання доступу до спеціалізованих та універсальних іноземних 

наукометричних баз даних;
укладання договорів про співробітництво з організаціями, що 

забезпечують ведення іноземних наукометричних баз даних;
збільшення кількості навчальних матеріалів та результатів освітнього 

процесу іноземними мовами (у вільному доступі);
розроблення та послідовне запровадження політики використання 

можливостей дистанційних масових відкритих онлайн курсів в інтересах 
розвитку компетенцій здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних 
працівників Університету;

удосконалення практики перевірки робіт здобувачів вищої освіти на 
плагіат з використанням можливостей Інтернет;

розширення можливостей вивчення та практичного застосування 
іноземних мов;

обґрунтування політики використання іншомовних навчально- 
методичних праць в інтересах розвитку компетенцій здобувачів вищої освіти, 
наукових та науково-педагогічних працівників Університету;

визначення критеріїв вибору іноземних наукових видань та світових 
інформаційних мереж та баз даних, передплату на які здійснює Університет;

презентація можливостей бібліотеки для вивчення іноземних джерел 
учасниками навчального і наукового пошуку;

сертифікація навчальних програм за стандартами НАТО.

6. ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
УНІВЕРСИТЕТУ

6.1. Активізація міжнародної наукової діяльності:
публікування спільно з іноземними партнерами монографій, інших 

наукових видань та статей у виданнях, у т.ч. публікацій у фахових виданнях, що 
індексуються в наукометричних базах \¥еЬ оґ 8сіепсе, 8сориз;

запровадження відзнаки (премії) Університету за кращі міждисциплінарні 
дослідження та участь в міжнародних наукових заходах та конкурсах.

І і
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6.2. Створення, участь та розвиток дослідницьких мереж: 
проведення систематичних міжнародних конференцій, форумів, 

тематичних круглих столів за участю іноземних учасників з публічною 
презентацією отриманих практичних результатів;

залучення здобувачів вищої освіти, ад’юнктів та докторантів до 
організації і проведення міжнародних заходів;

перетворення Університету на платформу взаємозв’язку між 
національними та міжнародними дослідницькими та фаховими мережами.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Положення вводиться в дію з наступного дня після його схвалення 
Вченою радою та затвердження наказом начальника Університету.

7.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням Вченої 
ради Університету та затверджуються наказом начальника Університету. 
У такому ж порядку Положення скасовується.

7.3 Контроль за виконанням вимог Положення несуть посадові особи 
Університету, відповідно до їх функціональних обов’язків.
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