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е-mail лектора. 
 
АНОТАЦІЯ  КУРСУ  

Мета  курсу: формування системи знань з теоретичних, методологічних і прикладних 
положень  парадигми інтернаціоналізації в сфері сучасної вищої освіти і науки з урахуванням 
глобальних тенденцій, викликів та соціально-економічних трансформацій. 

Завдання дисципліни: 
 дослідження процесів інтернаціоналізації в сфері освіти і науки на національному, 

галузевому, інституційному рівнях; 
 вивчення механізмів функціонування основних форм інтернаціоналізації вищої освіти і 

науки – внутрішньої (Internationalization at Home) та зовнішньої (Internationalization Abroad); 
 розробка цільових орієнтирів, методів, засобів, інструментів  інтернаціоналізації ринку 

освітніх послуг та наукових досліджень; 
 вивчення особливостей програм академічної мобільності (індивідуальної, студентської та 

НПП, мобільність освітніх програм, інституційна мобільність); 
 набуття вмінь критично аналізувати моделі інтернаціоналізації освітньої діяльності на 

наукових досліджень. 
 

Очікувані результати.  
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач третього освітнього рівня 

повинен знати та вміти   
знати: загальні закономірності визначення сутності поняття «інтернаціоналізація 

освітньо-наукової діяльності», її форм, основні види академічної мобільності та можливості їх 
реалізації, механізми формування нових міжнародних стандартів освітніх програм, форми і 
процедури імплементації програм «подвійних дипломів», механізми інтеграції в освітні 
програми та наукові дослідження міжнародного виміру та стандартів, експорт освітніх послуг 
та результатів наукових досліджень, створення стратегічних освітньо-наукових альянсів; 

вміти: критично оцінювати і порівнювати теоретичні концепції і світові практики 
інтернаціоналізації освітньої діяльності та наукових досліджень для аналізу проблем реалізації 
їх стратегічних пріоритетів, використовувати фундаментальні знання для імплементації 



існуючих та розробки нових цільових орієнтирів, методів, засобів, інструментів  
інтернаціоналізації ринку освітніх послуг та наукових досліджень і надання відповідних 
рекомендацій. 

 
ОПИС КУРСУ 
Форми і методи навчання 

Курс буде викладений у формі лекцій (16 год.) та практичних занять (14 год.), організації 
самостійної роботи студентів  (60 год.).  

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні методи навчання: 
лекції, розповідь, пояснення, ілюстрація, обговорення проблемних питань, виконання 
теоретичних і практичних завдань, розв’язання ситуаційних вправ, виконання самостійних 
завдань. 

 
Рекомендована література 

Основна 
1. Barrow, C.W.et al.: Globalization, Trade Liberalization and higher Education in North 

America, 2003. 
2. Cheps: The European higher education and research landscape 2020, Anniversary Edition, 

2004. 
3. Eggins, H. ed.: Globalization and the Reform in Higher Education, 2004. 
4. EUA: Forward from Berlin: The Role of Universities to 2010 and Beyond, 2003. 
5. Heublein, U. et al.: Studienverlauf im Ausländerstudium. In: DAAD Dokumentation und 

Materialien, Vol. 55, 2004. 
 
Перелік  тем  (загальні  блоки)  

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. Теоретико-методологічні основи інтернаціоналізації освітньо-
наукової діяльності 
Тема 1. Інтернаціоналізація: дефініційне визначення та роль в сучасному освітньому 
середовищі. 
Вступ до проблематики визначення сутності поняття «інтернаціоналізація» та 
«інтернаціоналізація освітньо-наукової діяльності». Методологічні проблеми трактування 
поняття «інтернаціоналізація», її основні форми та характеристики. 
Тема 2. Інтернаціоналізація освітньо-наукової діяльності як чинник конкурентоспроможності 
сучасного ЗВО. 
Механізми функціонування основних форм інтернаціоналізації вищої освіти і науки – 
внутрішньої (Internationalization at Home) та зовнішньої (Internationalization Abroad). 
Інтернаціоналізація освітніх планів і програм. Форми транснаціональної освіти. Критерії та 
індикатори ефективності  інтернаціоналізація освітньо-наукової діяльності ЗВО. 
Тема 3.  Академічна мобільність в умовах інтернаціоналізації освіти і науки. 
Систематизація та аналіз форм академічної мобільності. Інтегральна класифікація форм 
міжнародної академічної мобільності на основі критеріїв: цілі мобільності, період освіти, 
інституціоналізація мобільності, ступінь інтеграції в освітній процес. Показники ефективності 
академічної мобільності / рейтинги. 
 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. Прикладні положення реалізації інтернаціоналізації освітньо-
наукової діяльності сучасного ЗВО. 
 Тема 4.  Основи підготовки проектних заявок і фандрайзинг.  
Фандрайзинг: функції та види. Організації-донори, грантодавці, спонсори. 
Особливості подання заявок на фінансування, що залежать від пріоритетів, специфіки тематики 
та роботи фондів. Етапи написання пропозиції проекту. Самооцінювання проектної пропозиції. 
Краудфандинг наукових проектів. 
Тема 5. Міжнародна грантова підтримка індивідуальної академічної мобільності  
Нормативно-правова база із забезпечення академічної мобільності в Україні. Основні програми 
грантової підтримки академічної мобільності для українських вчених: базові вимоги до 



аплікантів, типова структура аплікаційного пакету, мовні компетенції (CEFR та системи 
міжнародної мовної сертифікації). Складання навчального плану: каталоги курсів і принципи 
роботи з ними; інструментарій ECTS. 
Тема 6. Міжнародна грантова підтримка проектів у галузі освіти і науки  
Національні пріоритети у галузі науки і освіти. Класифікація проектів за метою. Огляд програм 
ЄС для підтримки проектів у галузі освіти та науки (Erasmus +KA2, КА3; Horizon2020; DAAD; 
IVF; MATRA; фонд Конрада Аденауера; фонд Генріха Белля; SIDA). Структура гранту: основні 
й додаткові грантові кошти; кофінансування; критерії придатності для фінансування (eligibility); 
основні витратні статті; прямі й непрямі витрати; єдина ставка (flat rate); калькулятори 
коефіціентів; принципи ефективного планування бюджету (cost-efficiency); форми звітності.   
 
ОЦІНЮВАННЯ 

Види оцінювання 
% від 

остаточної 
оцінки 

ЗМ 1 (теми 1-3) – опитування під час занять, поточне тестування, вирішення 
проблемних ситуацій, обговорення дискусійних положень 

20 

ЗМ 2 (теми 4-6) – опитування під час занять, поточне тестування, вирішення 
проблемних ситуацій, обговорення дискусійних положень 

20 

Самостійна робота 30 
Залік: питання, наукова доповідь за темою 30 
 

Самостійна робота студентів 
№ 
з/п 

Назва теми/ види завдань 

1 Методологія дослідження ефективності інтернаціоналізації освітньо-наукової 
діяльності основних університетів-партнерів. 

2 Особливості розробки наукового проекту в рамках двох- або багатосторонньої 
партнерської угоди. 

3 Складання кошторису (бюджету) проекту. 
4 Інструментарій оцінки інституційного потенціалу вищої освіти (Higher Education 

Institutional Capacity Assessment Tool – HEICAT). За його допомогою визначити 
сильні і слабкі сторони ОНУ імені І.І. Мечникова за такими позиціями: а) 
стратегічний дослідницький менеджмент, б) грантова діяльність, в) дослідницька 
етика,  
г) професійний/кар‘єрний розвиток науковців, д) заохочення наукових досліджень, 
е) наукова інфраструктура.  
є) студентська наука. 

 
ПОЛІТИКА  КУРСУ: 

Політика щодо дедлайнів та перескладання:  
Підсумковий письмовий контроль здійснюється в аудиторії, у разі відсутності або 

низького результату перескладаються одноразово протягом двох тижнів в день планової 
консультації (вівторок, 11.00). У разі недотримання політики щодо дедлайнів та перескладання 
контрольні заходи вважаються не зданими. 

Політика щодо академічної доброчесності: усі письмові роботи перевіряються на 
наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченням не 
більше 20%. Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 
тестування. Лектор дотримується академічної доброчесності при написанні навчально-
методичної літератури. 

Політика щодо відвідування та запізнень: відвідування лекцій – вільне, практичних 
занять – обов’язкове, запізнення не бажані. Бали за відвідування занять не нараховуються. 

Поведінка в аудиторії: активна ділова атмосфера.  


