
Міжнародна діяльність університету спрямована на забезпечення його 

інтеграції з міжнародною університетською спільнотою.  

У 2019 року в ТНУ була розроблена і прийнята Стратегія 

інтернаціоналізації, в якій пріоритетними факторами розвитку були 

визначені:  

   - формування іміджу університету як науково-дослідного освітнього 

центру; 

- створення системи академічної мобільності;  

- імплементація міжнародних вимог до якості освіти, зокрема 

щодо опанування іноземними мовами;  

- розуміння актуальних регіональних проблем та глобальних 

викликів в контексті дисциплін, що викладаються; 

- врахування інтернаціонального виміру при розробці освітніх 

програм; 

- адаптація викладання навчальних дисциплін шляхом 

формування міжнародної компетенції в процесі підготовки фахівців; 

- розроблення спільних із зарубіжними партнерами навчальних 

програм і навчальних матеріалів. 

 

У контексті даної стратегії були визначені ключові напрямки діяльності. 

В рамках співпраці із закордонними університетами, освітніми установами 

та науковими організаціями були підписані договори в Китаї з 7 

університетами, в Польщі - 5, а також з науковими та культурно-

просвітницькими організаціями Франції, Туреччини і т.д. 

У ТНУ була запущена академічна мобільність за кількома 

спеціальностями (економіка, менеджмент, журналістика, філологія, 

середня освіта) з університетами Польщі та Туреччини (Baskent University, 

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie). 

Таврійський університет провів і взяв участь в понад 40 міжнародних 

заходах, серед яких участь в програмах Фонду Фулбрайта, Британської 

Ради, фонду Фрідріха Еберта, Інституту Юнуса Емре та ін. 

 

Протягом року ТНУ постійно брав участь в заходах Фонду імені 

Фулбрайта. На базі університету були проведені лекції циклу семінарів з 

професійного розвитку для викладачів переміщених університетів зі Сходу 

https://vizja.pl/


України, в частности Seminar «University Administration, International 

Development and US University Partnerships». ТНУ принял участие в работе 

Академії лідерства з інтернаціоналізації, организованной Фондом 

Фулбрайта. 

2019 рік пройшов в тісній співпраці з Посольством США. ТНУ приймає 

участь в 4-х проектах, організованих за підтримки відділу преси, освіти та 

культури. 

Була організована передача книг в бібліотеку ТНУ від посольства США. 

Крім цього ТНУ був обраний для участі в грантовій програмі  “Підтримка 

переміщених університетів” задля формування спроможності бібліотек та 

активізації їхньої діяльності як центрів підтримки освітнього та наукового 

процесів. Університет також бере участь в тренінгу “Університетська 

бібліотека в системі наукових комунікацій”.  

Проект ТНУ був також обраний для участі в грантовій програмі 

"Зміцнення переміщених українських УНІВЕРСИТЕТІВ Задля сталого 

розвитку", яка буде продовжувати свою роботу і в 2020 році. 

У співпраці з America House були організовані воркшопи з 

медіаграмотності для студентів. 

 

 Викладацька майстерність 

У 2019-2020 році, за підтримки Фонду Фулбрайта в Україні, за 

програмою ENGLISH LANGUAGE FELLOW PROGRAM, в Таврійський 

університет в якості професійного викладача - носія мови був запрошений 

для роботи Франциско Ресто. У співпраці з паном Ресто в ТНУ була 

організована серія міжвузівських семінарів та воркшопів по викладацькому 

майстерності, методиці вивчення мови і т.д.Проект ТНУ "Тьюторинг у вищій 

освіті" виграв у конкурсі стратегічного практикуму Національного агентства 

із забезпечення якості освіти в рамках проекту “Зміцнення викладання та 

навчання в українських університетах”, започаткованого ГО Вище та 

Саксонським центром підвищення кваліфікації викладачів в Лейпцигу, за 

фінансування Міністерства зовнішніх справ Німеччини. ТНУ імені В. І. 

Вернадського успішно приймав участь в заходах, організованих центром 

дидактики: 



1) міжнародна науково-методична конференція «Нові концепції 

викладання у світлі інноваційних досягнень європейської дидактики вищої 

школи»; 

2) майстер-клас для українських та німецьких викладачів в Університеті 

Лейпцигу «Навчати, вчитися та контролювати знання з акцентом на 

розвиток компетентностей у вищій школі». 

ТНУ є digital партнером міжнародної корпорації Pearson Dinternal. 

Навчання англійській мові в Університеті переведено на використання 

освітніх технологій корпорації Pearson з Інтернет-підтримкою. Під час 

навчання студенти поділяються на групи за системою CEFR (The Common 

European Framework of Reference for Languages) та мають можливість 

скласти іспит на міжнародний сертифікат. 

На базі ТНУ за підтримки Фонду Фрідріха Егберта був проведений 

тренінг по інклюзії у вищій освіті для обміну досвідом, вивчення кращих 

практик викладання в інклюзивних групах, імплементаціЇ інклюзивної 

освіти. 

Таврійський університет за підтримки посольства Королівства Норвегії 

та норвезької журналістської організації CityMedia розробив проект Truthful 

Journalism, в якому приймають участь студенти - журналісти. Проект 

передбачає роботи за кількома напрямами, серед яких створення команди 

з ведення проектів по організації університетських подкастів, створення 

редакційного колегії тощо. 

 

ТНУ - НАТО 

В ТНУ пройшла конференція по Чорноморській безпеці, присвячена 

проблемам безпеки і Криму, організованих спільно з Центром «Номос», 

Центром глобальних студій «Стратегія ХХІ», зокрема, з метою сприяння 

публікаціям за участі співробітників і студентів в публікаціях аналітичного 

часопису «Чорноморська безпека». 

За підтримки Фонда Конрада Аденауера в ТНУ була проведена 

конференція «Путінські війни у Східній Європі: Посткримська реальність».  

Представники ТНУ брали участь в 

-  круглому столі Центру Разумкова «Війна на Донбасі: реалії і 

перспективи врегулювання»,  



- другому міжнародному форумі «Реінтеграція на Донбасі - 

поліпшення гуманітарної ситуації і зміцнення контактів між людьми в 

регіоні конфлікту», 

- прес-конференції Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька 

Кучеріва «Шляхи досягнення миру на Донбасі”. 

- Конференції «П’ять років окупації Криму: прогнози, реальність, 

виклики»/ Організатори: Меджліс кримськотатарського народу, 

Східноєвропейський Інститут Розвитку (East European Development 

Institute), за сприяння Bureau de Helling (Нідерланди), м.Київ, 16 січня 

2019 року.  

 

 

 

В ТНУ пройшла зустріч представників Атлантичної Ради України, 

Громадської ліги "Україна-НАТО" та Молодіжної Атлантичної Ради України 

зі студентами з нагоди 70-річчя НАТО. Була організована виставка 

"Україна-НАТО". 

 

У 2019 співробітники взяли участь в 61 міжнародному стажуванні. Було 

подано 9 аплікаційних заявок на участь в грантових програмах. У ТНУ 

відбулося понад 100 участей в  міжнародних конференціях, проведено 11 

лекцій іноземних лекторів. 

 
 


