
Про реалізацію принципу 

інтернаціоналізації 

освітньо-наукової діяльності 

у КрНУ



2.

1) освітня діяльність

2) інноваційний розвиток науки і технологій

3) процеси інтернаціоналізації

4) академічна доброчесність

5) виховання студентської молоді та розвиток 

студентського самоврядування

6) збереження матеріально-технічної бази та 

підвищення фінансово-економічної ефективності

7) енергетична політика

8) удосконалення управлінської системи та 

запобігання корупції

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ



3.

– налагодження академічних обмінів та реалізація 

права на академічну мобільність ПВС та студентів 

університету;

– залучення структурних підрозділів університету до 

участі у проектах міжнародної технічної допомоги 

Erasmus+, Horizon, Eureka тощо;

– надання освітніх послуг іноземцям та особам без 

громадянства;

– підвищення рівня володіння англійською мовою 

викладачів та студентів університету;

– створення інформаційно-рекламного інструментарію.

Напрями інтернаціоналізації



4.
ДІЯЛЬНІСТЬ ЦМД

«…Центр міжнародної діяльності (ЦМД) є структурним

підрозділом, створеним з метою:

– розробки та постійного оновлення нормативно-правових

документів, що регламентують міжнародну діяльність

Університету;

– сприяння реалізації програм академічної мобільності для

співробітників та студентів Університету;

– сприяння участі університету у проектах міжнародної

технічної допомоги;

– координації та обліку усіх видів міжнародної діяльності;

– паспортно-візового супроводження іноземних абітурієнтів

і студентів, участь у розробці рекламно-інформаційного та

нормативного забезпечення для організації вступу іноземців…».



5.

Сектор 

з паспортно-візової 

роботи

 з іноземцями

Посада: фахівець

Сектор 

міжнародного 

співробітництва

(накази, угоди,

гранти, мобільність)

Посада: фахівець

В.о. директора центру міжнародної діяльності

РЕКТОР 

Кафедри

 (професорсько-викладацький склад 

університету)

Штатні посади 

та сектори у складі

ЦМД

Відповідальний секретар ПК, головний 

бухгалтер, начальник ПФВ, керівник ЮВ,

директори інститутів, декани факультетів, 

директор ЦПКПА, завідувачі кафедр

Перший проректор

СТРУКТУРА, ШТАТНИЙ РОЗПИС ТА ПІДПОРЯДКОВАНІСТЬ ЦМД

Українсько-

польський центр 

науки, освіти і 

культури,

ауд. 7121

DC-Офіс

(Офіс цифрових 

компетентностей)
ауд. 1122



РОЗРОБКА ТА ПОСТІЙНЕ 

ОНОВЛЕННЯ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ 

ДОКУМЕНТІВ, 

ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ 

МІЖНАРОДНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

УНІВЕРСИТЕТУ

6.



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ПЕРЕЛІКУ ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ДОДАЮТЬСЯ ІНОЗЕМЦЕМ ДО ЗАЯВИ ПРО ВСТУП ДО УНІВЕРСИТЕТУ  
Перелік документів для вступу іноземців до КрНУ 

згідно з Правилами прийому КрНУ у 2017/18 н.р. 

(Перелік складено на підставі Постанови КМ від 05.08.1998 р. 

№ 1238, скасованої Постановою КМ №684 від 11.09.2013) 

Перелік документів згідно з діючим Наказом МОНУ 

від 25.11.2013 №1541 

(у редакції Наказу МОНУ від 11.12.2015 р. № 1272) 

Примітки 

– копію документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін 

оцінки (бали); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ; 

2) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий 

освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється 

вступ (за наявності); 

3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним 

закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з 

другого курсу, додається академічна довідка); 

4) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст 

навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, 

отримані кредити, тривалість навчання та  успішність з навчальних 

дисциплін при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної 

освіти; 

Перелік 

документів  

про освіту 

– документ про відсутність ВІЛ-інфекції, якщо інше не передбачено 

міжнародними договорами; 

 

– медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним 

органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і 

виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в 

Україну; 

 

НЕ ВИМАГАЄТЬСЯ!!! 

Перелік 

документів  

про стан 

здоров’я 

– страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги (крім 

іноземців, котрі прибули з країн, з якими укладено угоди про 

безоплатне надання екстреної медичної допомоги); 

6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено 

міжнародними договорами України;  

 

страховий поліс 

– копію документа про народження; 

 

5) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує 

особу без громадянства; 
документ, що 

посвідчує особу 
– шість однакових кольорових фотокарток розміром 6 х 4 см, без 

куточка; 

7) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм; Вимоги до  

фотокарток 
– зворотний квиток з відкритою датою повернення на батьківщину 

терміном до одного року. НЕ ВИМАГАЄТЬСЯ!!! 
Проїзні 

документи 
 8) копію посвідчення закордонного українця; 

9) дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності або 

завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання 

кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів 

українською або англійською мовою додатково подаються при вступі до 

аспірантури. 

Додаткові 

документи 

 

7. РОЗРОБКА НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ 

З МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відбіркову комісію  

з надання рекомендацій щодо запрошення іноземців на навчання 

у Кременчуцькому національному університеті 

імені Михайла Остроградського 

 

І. Загальні положення 

1.1. Положення розроблено на основі  Наказу Міністерства освіти і науки 

України від 01.11.2013 № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання 

(стажування) іноземців та осіб без громадянства», наказу ректора від 29.12.2017 

 № 314-1 «Про структуру та склад приймальної комісії Кременчуцького 

національного університету імені Михайла Остроградського (КрНУ)» та «Положення 

про Приймальну комісію» Кременчуцького національного університету імені 

Михайла Остроградського (далі – КрНУ або Університету). 



8. РОЗРОБКА НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ 

З МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПОЛОЖЕННЯ

про реалізацію проектів 

програм міжнародної співпраці

та управління коштами грантів

Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського

СХВАЛЕНО

Вченою радою КрНУ

від 26.12.2019 р.

Протокол № 4



9. РОЗРОБКА НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ 

З МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок перезарахування результатів навчання 

для учасників програм кредитної академічної 

мобільності 

у Кременчуцькому національному університеті 

імені Михайла Остроградського

СХВАЛЕНО

Вченою радою КрНУ

від 14.05.2020 р.

Протокол № 6



10. РОЗРОБКА НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ 

З МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок реалізації права 

на академічну мобільність учасників освітнього 

процесу

Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського

СХВАЛЕНО

Вченою радою КрНУ

від 29.09.2020 р.

Протокол № 1



11. РОЗРОБКА НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ 

З МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок організації навчання студентів 

ЗА  МІЖНАРОДНИМИ ПРОГРАМАМИ 

ДВОХ ДИПЛОМІВ 

та іншими програмами ступеневої академічної 

мобільності 

у Кременчуцькому національному університеті 

імені Михайла Остроградського

СХВАЛЕНО

Вченою радою КрНУ

від 2020 р.

Протокол №



12. РОЗРОБКА НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ 

З МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО DC-ОФІС

(ОФІС ЦИФРОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ)

Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського

СХВАЛЕНО

Вченою радою КрНУ

від 2020 р.

Протокол №



13.

Сторінка

ЦМД

Нормативна

документація



НАЛАГОДЖЕННЯ 

АКАДЕМІЧНИХ ОБМІНІВ ТА 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА 

АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ 

ПВС ТА СТУДЕНТІВ 

УНІВЕРСИТЕТУ

14.



15.

KrNU’s Partner University Host University Mobility period Participants number and composition 

University of Ljubljana (UL),  

Slovenia 

University  

of Ljubljana 

2016-2017 acad. year, 5 months 1 student of 3rd cycle  

2018-2019 acad. year, 5 months 1 student of 3rd cycle 

KrNU 
2016-2017 acad. year, 5 days staff: 1 person 

2018-2019 acad. year, 5 days staff: 1 person 

University of Economics, Wroclaw 
(UE), Poland 

University  
of Economics 

2016-2017 acad. year, 5 days staff: 1 person 

2016-2017 acad. year, 5 months 1 student of 1st  cycle 

Matej Bel University (UMB), 
Slovakia 

Matej Bel University 

2016-2017 acad. year, 5 days staff: 1 person 

2016-2017 acad. year, 5 months 
2 students of 1st cycle and  

1 student of 2nd cycle  

2017-2018 acad. year, 5 months 
2 students of 1st cycle and  

1 student of 2nd cycle  

2018-2019 acad. year, 5 months 2 students of 1st cycle 

Abertay University, Dandee, United 

Kingdom  

Abertay University 

2017-2018 acad. year, 5 days staff: 4 persons 

2018-2019 acad. year, 5 days staff: 3 persons 

2019-2020 acad. year, 5 days staff: 6 persons 

KrNU 
2017-2018 acad. year, 5 days staff: 1 person 

2019-2020 acad. year, 5 days staff: 1 person (postponed because of COVID-19) 

College of European and Regional 
Studies (VŠERS), České 

Budějovice, Czech Republic 

VŠERS 
2017-2018 acad. year, 5 days staff: 3 persons 

2018-2019 acad. year, 5 days staff: 4 persons 

KrNU 
2017-2018 acad. year, 5 days staff: 3 persons 

2018-2019 acad. year, 5 days staff: 4 persons 

Vilniaus kolegija (VIKO), Lithuania 
VIKO 2018-2019 acad. year, 5 months 1 student of 1st cycle 

KrNU 2018-2019 acad. year, 5 days staff: 3 persons 

Silesian University of Technology 
(SUT), Gliwice, Poland 

SUT 2019-2020 acad. year, 5 days staff: 1 person (postponed because of COVID-19) 

 

УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧІВ ТА СТУДЕНТІВ КрНУ 

У КРЕДИТНІЙ МОБІЛЬНОСТІ  ERASMUS+ KA1 



16.
Міжнародні стажування в рамках програми Еразмус +

З 2 по 6 березня 2020 р. делегація КрНУ відвідала 

університет Абертей (Сполучене Королівство)

в рамках Тижня міжнародної академічної мобільності.



17.
Віртуальна академічна мобільність

20-го та 22-го жовтня 2020 року реалізовано програму 

віртуальної академічної мобільності студентів та 

викладачів кафедри галузевих юридичних наук.

Відкриті он-лайн 

лекції Вищої 

школи управління 

охороною праці в 

Катовіцах на тему 

«Дерматоскопія у 

криміналістиці –

вибрані аспекти».



18.
Віртуальна академічна мобільність

26 листопада 2020 р. 2020 року реалізовано програму 

віртуальної академічної мобільності студентів та 

викладачів факультету економіки та управління .

Відкриті он-лайн 

лекції Вищої 

школи управління 

охороною праці в 

Катовіцах на тему 

«Економіка 4.0 в 

світлі теорії 

ситуаційного 

управління».



КІЛЬКІСТЬ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ,  ЯКІ БРАЛИ 

УЧАСТЬ В ПРОГРАМАХ АКАДЕМІЧНОЇ  МОБІЛЬНОСТІ

19.



20.

Програми 

міжнародної технічної допомоги 

та інноваційні науково-технічні 

програми 



The information and views set out in this presentation are those of the author(s) and do not necessarily reflect the 

official opinion of the European Union. Neither the European Union institutions and bodies nor any person acting on 

their behalf may be held responsible for the use which may be made of the information contained therein. 

Digital competence framework for Ukrainian 

teachers and other citizens – dComFra

598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP

dComFra: Erasmus + KA2 project. 

21.



731 613,00 Euro - estimated cost;

662 173,00 Euro as the Grant for UA;

49 440,00 Euro as the co-financing of recipients.

implementation period: 15.11.2018 -14.11.21

 staff costs 20 660 €              

 travels 24 465 €              

subcontract 2 660 €                

Equipment Costs 31 147 €              

78 932 €              Total:

22.



ECDL/ICDL
European Computer Driving Licence

International Computer Driving Licence

Сертифікація ECDL i ICDL здійснюється за єдиними стандартами

у понад 160 країнах світу.

Сертифікат ECDL є загальновизнаним в Європі та світі стандартом, 

якій підтверджує, що його власник володіє основними концепціями 

інформаційних технологій, вміє користуватися персональним 

комп'ютером та базовими застосуваннями.

ECDL як стандарт комп'ютерної грамотності визнаний ЄК, ЮНЕСКО, 

Радою Європейських Професійних Інформаційних Товариств, 

Європейським товариством інформатики, Міністерствами освіти 

різних країн.

Європейський сертифікат комп'ютерних вмінь
23.



dComFra: розробка контенту

Кафедра

КІС

Кафедри 

АКІТ,

САУЕ

24.



dComFra: Meeting of the ambassador of Latvia 
and presentation of DC-office

25.



dComFra: Internal trainings for KrNU lecturers
26.



IEEE 25th International Conference 
on PROBLEMS OF AUTOMATED ELECTRIC DRIVE

27.



РЕЗУЛЬТАТИ ГРАНТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У 2020 році
28.

№ Назва гранту Сума 

1 Erasmus+ КА1 279 900 грн.

2 Проект dComFra - тренінги 15 720 грн.

3 Проект dComFra - обладнання 806 000 грн.

4 Благодійний фонд ім. Катерини 

Ковшевич

(стипендіальна програма)

80 000 грн.

УСЬОГО за рік 1 181 620 грн.



НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 

ІНОЗЕМЦЯМ ТА ОСОБАМ 

БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

29.



КІЛЬКІСТЬ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

30.



ВИЗНАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ В ЙОРДАНІЇ

31.



СТАТИСТИКА ВИДАЧІ ЗАПРОШЕНЬ

32.

ПІБ абітурієнта Країна Рівень Спеціальність та 
мова навчання 

1. Мурадов 
Мурад 

Азербайджан  MSc Економіка (укр.) 

2. Калиан  Індія BSc Туризм (англ.) 

3. Яссін Ахмед Ефіопія Подфак Туризм (укр) 

4. Сауд Непал Подфак Туризм (укр) 

5. Хафіді Марокко Подфак - 

6. Баррайі 
запрошення  
заборонено  

Сієрра Леоне BSc Туризм (англ.) 

7. Abbas 
запрошення 
скасовано 

Пакістан MSc 141 ЕЕЕ 

8. Хоссейн 
запрошення 
скасовано 

Бангладеш Подфак Менеджмент (укр) 

9. Таманг Непал Подфак Менеджмент (укр) 

10. Бімал Непал Подфак Менеджмент (укр) 

11. Прабін Непал Подфак Менеджмент (укр) 

12. Нгема Непал Подфак Менеджмент (укр) 

13. Сурія Непал Подфак Менеджмент (укр) 

14. Бахадупр Непал Подфак Менеджмент (укр) 

15. Рая Непал Подфак Менеджмент (укр) 

 



ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ 

ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНИМИ 

МОВАМИ

33.



34.
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ

2017 – 75 осіб зареєстровано

2019 – 47 осіб зареєстровано для отримання сертифікату B2



НАСТУПНІ КРОКИ

35.



НЕОБХІДНІ КРОКИ ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ 
ПРОЦЕСУ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ

1) планування участі у конкурсах на здобуття грантів, 
активізація усіх структурних підрозділів університету

у напрямку грантової діяльності;

2) планування академічної мобільності 
для викладачів та студентів кафедрами університету;

3) планування заходів з підвищення рівня володіння 
англійською мовою викладачами та студентами  КрНУ.

36.



Дякуємо за увагу!


