
 



 
 

 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 



Метою вивчення курсу «Інтернаціоналізація освітньо-наукової діяльності» 
є 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. 

Логіка і структура курсу «Інтернаціоналізація освітньо-наукової діяльності» 
дозволить PhD-студентам засвоїти необхідний обсяг знань, що дає можливість 
досягти високого рівня професійної компетентності у науково-дослідній сфері 
відповідно до стандартів ESG.  

Завдання. Основними завданнями курсу є вивчення таких проблем, як:  
- 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. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 
наступних компетентностей: 

Загальні компетентності:  
ІК Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі психології, в тому 

числі професійної та/або дослідницько- інноваційної діяльності, що передбачає 
глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних психологічних 
знань та/або професійної практики. 

ЗК2 Здатність до застосовування знань з іноземної мови для забезпечення 
ефективної професійної комунікації. 

СК6 Здатність використовувати сучасні методи і технології наукової 
комунікації на державній та іноземній мовах. 

 
Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни здобувач третього освітнього рівня демонструвати наступні 
результати навчання: 

ПРН 5 Знання та розуміння різних видів письмових текстів та усних 
виступів з наукових проблем, у тому числі оформлення результатів дослідження 
у письмовій та усній формі під час роботи в групі з інтернаціональним складом. 

ПРН 9 Уміти полілогічно взаємодіяти із світовою науковою спільнотою 
та громадськістю з проблематики дослідження. 

 
 



 
2.Зміст навчальної дисципліни 

 
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.  
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 
Залік.  

5. Методи діагностики успішності навчання 
 
Поточний контроль PhD-студентів здійснюється:  
- тест-контролем знань з кожного змістового модуля, розрахункові та 

ситуаційні завдання;  
- оцінювання практичних навичок;  
- оцінювання виконання самостійної роботи;  
- оцінювання письмової самостійної роботи (реферат);  
- підсумковий письмовий проєкт.  
Підсумкова оцінка отримується PhD-студентом за результатами всіх видів 

контролю.  
Рівень знань студента оцінюється за 100–бальною шкалою 

Види оцінювання % від остаточної 
оцінки 

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

20 

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

20 

Індивідуальне науково-дослідне завдання 30 
Залік: питання, наукова доповідь за темою 30 

 


