ЗВІТ НА РЕКТОРАТІ 28 березня 2016 р.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ
ВІДДІЛУ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
ОНУ ім. І.І. МЕЧНИКОВА за 2015 р. структурована за основними напрямками:
1. Організація прийому та перебування іноземних викладачів в ОНУ ім.
І.І. Мечникова.
Прийнято193 іноземних фахівців, з них 98 особи брали участь у міжнародних конференціях ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2 особи проводили в ОНУ спільні наукові дослідження, 14 фахівців перебувало в ОНУ в рамках міжуніверситетських угод, 12 осіб в рамках напряму: «запрошений професор».
2. Нормативно-правове забезпечення виїзду фахівців ОНУ ім. І.І. Мечникова за кордон для здійснення науково-освітянської діяльності.
Було оформлено виїзди 142 фахівців у 25 країн світу (в тому числі: 79 викладачів, 33 студента, 22 науковця). Було здійснено 50 виїздів на міжнародні конференції, 29 виїздів для наукової роботи та спільних досліджень, 15
виїздів – на мовну практику та 9 виїздів в рамках міжуніверситетських угод
та наукових тем кафедр (дивись Додаток №1).
3. Співробітництво з міжнародними освітянськими фондами (Fulbright,
Muskie), за допомогою яких іноземні фахівці залучуються до роботи в
ОНУ ім. І.І. Мечникова.
4. Підготовка та нормативне забезпечення виїзду офіційних делегацій
ОНУ ім. І.І. Мечникова для участі в міжнародних урочистих подіях.
У липні 2015 р. офіційна делегація м. Одеси, у складі якої були Ректор ОНУ
ім. І.І. Мечникова, проф. І.М. КОВАЛЬ та декан РГФ, проф. Л.М. ГОЛУБЕНКО, перебувала у м. Регенсбург з офіційним візитом та у грудні 2015 р.
офіційна делегація м. Одеси, у складі якої були Ректор ОНУ ім. І. І. Мечникова, проф. І.М. КОВАЛЬ та начальник Відділу міжнародного співробітництва В.С. ГРІНЕВИЧ, перебувала у м. Варшава з офіційним візитом для обговорення співробітництва українських ВНЗ з Варшавським університетом.
5. Правове та нормативне супроводження Відділом міжнародного співробітництва організації та проведення міжнародних конференцій.
За звітній період в ОНУ ім. І.І. Мечникова було проведено 19 міжнародних
конференцій у різних підрозділах ОНУ ім. І.І. Мечникова.
6. Забезпечення участі ОНУ ім. І.І. Мечникова у діяльності освітянських і
наукових міжнародних організацій, таких як:

Європейська асоціація університетів,

Міжнародна асоціація університетів, ЮНЕСКО.

Євразійська асоціація університетів,

Велика Хартія університетів,

Дунайська Конференція ректорів



Місія Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та
Україні,

Student International Exchange Network (SIEN) Foundation,

Постійний Секретаріат комісії по конвенції про захист Чорного моря
від забруднення PS BSC,

Міжнародний Фонд Відродження

Британська Рада

Асоціація Франкофонії
7. Підготовка та організація підписання міжнародних угод з партнерськими
науково-освітянськими
установами
та
організаціононормативне супроводження раніше підписаних угод.
Станом на березень 2016 року кількість двосторонніх науковоосвітянських угод складає 190. Ще 2 договори знаходяться в стадії підписання. Були здійснені усі необхідні нормативні заходи для підписання наступних міжнародних договорів з такими іноземними науковоосвітянськими установами, як:
 Університет технологій (Кіпр), 23.01.2015, відповідальний з боку ОНУ –
Регіональний міжвідомчий центр інтегрованого моніторингу і екологічних досліджень (МЕДИНЕЦЬ В.І.);
 Варшавський університет (Польща), 05.02.2015, відповідальний з боку
ОНУ – ІСН (професор БРУСИЛОВСЬКА О.І.);
 Інститут Юнус Емре (Туреччина), 05.02.2015, відповідальний з боку
ОНУ – ІСН (доцент ГЛЄБОВ );
 Університет Університет Келал Баяйр (Туреччина), 17.02.2015;
 Університет м. Ополє (Польща), 10.02.2015;
 Університет м. Білосток (Польща), відповідальний з боку ОНУ – кафедра
української літератури філологічного факультету (МІЛЮТІНА Н.П.);
 Державна наукова установа «Інститут фізико-органічної хімії НАН Білорусь», 30.09.2015, кафедра фізичної хімії хімічного факультету (САЗОНОВА В.Ф.),
 Університет м. Острава (Чехія), 30.09.2015, відповідальний з боку ОНУ –
філософський факультет ,
 Національний інститут дельти Дуная м. Тульча (Румунія), 12.10.2015, відповідальний з боку ОНУ – біологічний факультет (СНІГІРЬОВА А.О.),
 Центр лікування залежностей «Ренессанс Інтер» м. Варна (Болгарія),
стадія підписання 2016р., відповідальний з боку ОНУ – кафедра загальної психології та психології розвитку особистості ІМЕМ (КІРЄЄВА
З.О.),
 Кокшетауський університет імені Абая Мирзахметова, стадія підписання, 2016, відповідальний з боку ОНУ – кафедра загальної та морської геології ГГФ (КАДУРІН В.М.)
Відділ міжнародного співробітництва висловлює подяку Вченому секретарю ОНУ імені І.І. Мечникова С.В. КУРАНДО за плідну співпрацю.
8. Організація та проведення урочистих заходів за участю іноземних Почесних гостей.

 20.03.15 – зустріч з ректором делегації організації ОБСЄ
 03.04.15 - 29.04.15 – проведення в ОНУ посольством Швеції фотовиставки
про роль батька в сучасній сім’ї
 14.04.15 - візит в ОНУ Надзвичайного та Повноважного Посла Латвійської
Республіки Аргіти ДАУДЗЕ для зустрічі з ректором
 14.04.15 – візит в ОНУ Генерального Консула Республіки Польща в Одесі
Даріуша ШЕВЧИКА
 13.05.15 – святкування 150-ї річниці заснування ОНУ
 18.05.15-19.05.15 – проведення в ОНУ Євроатлантичного молодіжного
безпекового форуму
 16.06.15 – ознайомчий візит Консула Республіки Молдова ПАРАСІЙ Людмили
 07.07.15 – участь Генерального Консула КНР в Одесі ЦАО Юньлун в церемонії урочистого вручення дипломів випускникам-іноземцям
 02.07.15 – Ознайомчий візит в ОНУ делегації Посольства республіки Камерун в РФ
 31.08.15 – візит в ОНУ Посла Італії в Україні Фабріціо РОМАНО та його
дружини для зустрічі з ректором
 07.10.15 – проведення в оНУ дружиною Посла Італії в Україні Нансі Мілезіс
РОМАНО майстер-класу «Музика італійського барокко»
 09.10.15 – зустріч Посла Італії в Україні Фабріціо РОМАНО та директора Інституту культури Італії Анни ПАСТОРЕ зі студентами факультету РГФ та викладачами італійської мови
 19.10.15 – зустріч з ректором ОНУ політичного аналітика Штаб-квартири
ОБСЄ в Києві Вольфганга ШИФЕРА та в.о. Голови представництва Спеціальної моніторингової Місії ОБСЄ в Україні Тіма БАУЧЕРА
 17.11.15 – проведена зустріч Генерального Консула Республіки Туреччина
Джеміля Уфук ТОГРУЛА з ректором ОНУ
 21.11.15 – візит в ОНУ Надзвичайного та Повноважного Посла Латвійської
Республіки Аргіти ДАУДЗЕ
 24.11.15-25.11.15 – проведення в ОНУ імені І.І.Мечникова 3-ї Академії НАТО за участю іноземних фахівців
9. Правове та нормативне забезпечення відкриття та функціонування
центрів іноземних культур та мов в ОНУ ім. І.І. Мечникова у співпраці
з іноземними установами.
Станом за 2015 р. в ОНУ ім. І.І. Мечникова функціонує 5 культурнолінгвістичних центрів. У серпні 2015 р. в ІСН був відкритий Центр нерозповсюдження ядерної зброї при партнерському співробітництві із Шведським
співтовариством радіаційної безпеки.
10. Організація Відділом міжнародного співробітництва тренінгу викладачів та студентів ОНУ ім. І.І. Мечникова з англійської мови у співробітництві з Британською Радою (Київський офіс).

22 викладачі ОНУ ім. І.І. Мечникова успішно пройшли тестування в рамках
проекту Британської Ради в Україні «Англійська мова для університетів».
З метою підвищення кваліфікації та ознайомлення із сучасними підходами
викладання фахових дисциплін англійською мовою, англійської мови професійного спрямування/для академічних цілей:
5 лекторів були обрані на тренінг ATE (Academic Teaching Excellence);
1 викладач англійської мови для академічних цілей був обраний на тренінг
EAP (English for Academic Purposes);
3 викладача англійської мови професійного спрямування були обрані на
тренінг CsVELT (English for Specific Purposes);
5 лекторів були обрані на навчання online (LearnEnglish Pathways online –
online курс англійської мови);
353 студента були обрані на навчання online (LearnEnglish Pathways online –
online курс англійської мови);
11. Видавнича діяльність Відділу міжнародного співробітництва ОНУ ім.
І.І. Мечникова:
 підготовка окремих розділів до видання «Історії Одеського національного університету» (1865-2015рр.);
 підготовка окремого видання «Історія міжнародного співробітництва
ОНУ ім. І.І. Мечникова (1865-2015рр.)» двома мовами (українською
та англійською). Це видання прийняло участь у «Днях Європи», а також було представлене на Конкурс МОН у номінації «Міжнародне
співпраця як невід’ємна складова інноваційного розвитку національної освіти та науки» та отримало Золоту медаль.
12. Забезпечення функціонування офіційного сайту Відділу міжнародного
співробітництва, на якому розміщується актуальна інформація з наукових та освітніх програм та забезпечення інформації на офіційному
сайті ОНУ у розділі «Події».
13. Співпраця з органами міського самоврядування і державної адміністрації.
Участь у заходах, таких як «Дні Ататюрка, молоді та спорту» (травень), святкування 20 річниці дня Свободи Південної Африки та 20 річниці товариства дружби «Україна – Південна Африка» (17 червня), «Дні Ізраїля в Одесі»
(7-8 вересня 2015 р.), «Дні Японії в Одесі (3-5 вересня).
14. За результатами роботи Відділу міжнародного співробітництва 2 співробітники були нагороджені Почесними грамотами ОНУ ім. І.І. Мечникова і Грамотою Міністерства освіти України.
15.Виступ інформацією у підрозділах (ІІПО).
Відомості основних напрямків діяльності Відділу міжнародного співробітництва за 2015 рік порівняно з 2014 роком:

№
1. Кількість угод про співпрацю з міжнародними та інозе-

2014
181

2015
190

2.

3.

6.
7.

мними організаціями та ВНЗ
Кількість виконуваних міжнародних програм і проектів,
всього
у т. ч. кількість програм і проектів, що координує
ВНЗ від України
Загальна кількість працівників, науковців, викладачів та
студентів відряджених за кордон, всього
серед них викладачів та науковців
студентів та аспірантів
Кількість міжнародних конференцій, проведених в ОНУ
ім. І.І. Мечникова
Кількість іноземних гостей, що відвідали ОНУ ім. І.І.
Мечникова, всього
у т. ч. закордонних викладачів, що працюють в
ОНУ
та представників дипломатичних місій та Генеральних
Консульств в Одесі

42

33

1

1

129

142

73
50
27

101
36
19

92

193

14

12

21

14

***
Основні досягнення: Діяльність Відділу міжнародного співробітництва забезпечує підвищення науково-кваліфікаційного рівня викладачів та науковців, студентів та аспірантів ОНУ ім. І.І. Мечникова через отримання іноземного досвіду
як за кордоном, так і в Україні, завдяки роботі іноземних фахівців в ОНУ ім. І.І.
Мечникова.
В умовах глобалізаційних процесів у сфері освіти статус ОНУ ім. І.І. Мечникова зростає, а географя міжнародних зв’язків розширюється, що забезпечує формування позитивного іміджу української освіти і держави в цілому.
Основні проблеми: Фахівці ОНУ ім. І.І. Мечникова ще не повністю усвідомлюють важливість всіх без виключення нормативних документів при здійсненні
міжнародного співробітництва.
Не приділяється достатньо уваги осмисленню результатів своєї наукової діяльності закордоном, що ускладнює як аналіз результатів заходів, так і формування
пропозицій щодо подальшого розвитку міжнародного співробітництва.
Суперечливість існуючих нормативних актів у значній мірі зменшує ефективність зусиль у міжнародній діяльності.

Виконавець

В.С. ГРІНЕВИЧ,
тел.: 731-74-03

