
ЗВІТ ПРО МІЖАНРОДНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ТНУ ІМЕНІ В. І. 

ВЕРНАДСЬКОГО 

ЗА 2020 РІК 

Основні результати міжнародної діяльності за 2020 рік. 

• Незважаючи на пандемію COVID-19, університет успішно продовжує 

провадити свою міжнародну діяльність, розвиваючи наявні зв’язки з закладами 

вищої освіти в Україні та за кордоном, а також Посольствами іноземних держав 

в Україні та встановлюючи нові. 

• Підписано 4 нових договори про співпрацю з університетами у 

Туреччині та Парагваї. 

• Реалізовано ряд проектів спільно з Посольствами іноземних держав, 

проведено днів культур народів світу, залучення іноземних викладачів-носіїв 

мови (польська, турецька та англійська) до дистанційного навчання студентів та 

співробітників ТНУ імені В. І. Вернадського на безоплатній основі. 

• Постійна робота з подачі грантових заявок для реалізації 

перспективних проектів університету (2 по Україні та 2 зі Шведським 

Інститутом). 

• Посилення освітньо-наукового співробітництва за ключовими 

напрямами: створення умов для проходження міжнародного іспиту з 

англійської мови ITEP в університеті. Підготовка створення спільного 

китайсько-українського центру RISEN. Проведення курсів з вивчення німецької 

мови для студентів-германістів на безоплатній основі.  

• Успішне впровадження «інтернаціоналізації вдома»: Вдосконалення 

внутрішньої системи координації міжнародної діяльності шляхом тісних 

контактів із заступниками деканів факультетів та директорів інститутів і 

делегування повноважень, надання звітів за попередній рік 

інститутами/факультетами з метою обліку та обміну даними для більш 

ефективного аналізу відповідних показників та розвитку даного виду 

діяльності. 

План з основних передбачених міжнародних заходів на 2020 рік в 

основному виконано. 

Додаток.  

1. Міжнародні 

конференції 

1) Проведення спільної конференції «Forum 

of Coopeartion in the field of Higher Education 
«Ukraine-China, Shaanxi Province» щодо 

розширення співпраці з університетами 

провінції Сіань (КНР).  
2) Проведення ІІІ-ІV Міжнародного 



конгресу сходознавців.  

3) Проведення циклу онлайн-лекцій проф. 

Йозефа Зіссельса для студентів та викладачів 
ТНУ ім. В. І. Вернадського. 

4)  Участь у HDS Forum Digital  

5) Планування спільної з НУ 
«Острозька академія» міжнародної 

конференції до 150-річчя Агатангела 

Кримського «Ідентичність. Дискурс. 

Імагологія». 
6) Проведення Кримського 

міжнародного філологічного форуму. 

7) Проведення конференції «Алеф 

Бет. Сіонізм» 

2. Грантові 
програми 

1) Грантова заява на фінансування 
програми Турецького агентства зі 

співробітництва та координації (ТІКА) з 

міжнародної технічної допомоги «Здійснення 
внеску в інфраструктуру освіти України» 

a. реконструкція внутрішніх інженерних 

мереж та ремонтно-будівельні роботи; 

b. поставка комп'ютерної техніки; 
c. ремонт та пусконалагоджувальні роботи 

по запуску ліфта для студентів з особливими 

потребами (подано на 3 млн. грн.) 

2) Грантова заява на фінансування 
етнографічної експедиції в Херсонській 

області в місцях компактного проживання 

кримських татар. 
3) Підготовка двох заяв на участь у 

грантовій програмі Шведського Інституту. 
 

3. Співпраця з 
Посольствами 

іноземних 

держав 

1) Спільна реалізація проекту «Truthful 
Journalism» з Посольством Королівства 

Норвегії.  

2) Організація Дня турецької культури 
(переговори з партнерами з університету 

Башкент щодо запрошення делегації).  

3) Поповнення бібліотечного фонду 

підручниками з вивчення східних мов 
(зокрема – за підтримки Інституту Юнуса 

Емре).  

4) Реалізація проекту «Знання про 
Польщу та польську мову» від Посольства 

Республіки Польща в Україні на базі ННІ 

«Інститут філології та журналістики»: 100 

місць для слухачів курсів польської мови з 



викладачами Жешувського університету 

Агнєшкою Копацькою, Добравою Кулькою та 

Анною Купішевською.  
5) Організація викладання носіями 

англійської мови у  рамках співпраці з фондом 

ім. Фулбрайта: заняття та тренінги з 
англійської мови з Франциско Ресто та 

запрошення викладати Ребекки Аронхальт.  

6) Участь у проекті SUDUP (Support 

Ukrainian Displaced Universities Project): участь 
у семінарі УКУ «Фандрайзинг та взаємодія з 

громадою» в рамках проекту Програми ім. 

Фулбрайта в Україні з підтримки переміщених 

українських ВНЗ   
7) Участь у навчальному курсі 

«Лідерство та міжнародні відносини» за 

підтримки Посольства США в Україні.  
8) Залучення викладачів з Туреччини 

до викладання в університеті (Абдуррахман 

Кара (університет Ерджієс, Кайсері), 

Сейфеттін Тунч (Егейський університет, Ізмір) 

9) Курси «Contemporary approaches to 

teaching English», «Digital classroom» від 

Регіонального офісу англійської мови 
Посольства США в Україні   

10) Проведення навчальних та 

методичних заходів для студентів та 

викладачів університету фахівцями Інституту 
Юнуса Емре.  

11) Перемовини щодо запрошення 

викладача Сілезького університету у Глівіце п. 
Олександри Синовєц 

12) Органзізація відвідування 

студентами, що навчаються за спеціалізацією 

«іврит» заходів у Посольстві Держави Ізраїль. 

4. Академічна 
мобільність 

1) Переговори щодо співробітництва у 

сфері Erаsmus+ з партнерами з Литви.   

2) Участь студента ННІ управління, 

економіки та природокористування  Дмитра 

Івахнюка у програмі Erasmus+ у Варшаві 

3) Планування стажування аспірантів з 

університету Башкент (Туреччина) у ТНУ ім. 

В. І. Вернадського. 

4) Переговори з Кападокійським 

університетом щодо створення онлайн-курсу 

для студентів ТНУ ім. В. І. Вернадського 



5) Переговори з партнерами зі 

Стамбульського університету щодо спільної 
реалізації програми Erasmus+  

6) Переговори з департаментом 

лінгвістики та філології університету Уппсала 

(Швеція) щодо співучасті у науковому 

комітеті журналу «Кримськотатарська 

філологія» ТНУ ім. В. І. Вернадського 

7) Переговори з головою кафедри 

тюкрських мов Стамбульского університету 

щодо співучасті у науковому комітеті журналу 
«Кримськотатарська філологія» ТНУ ім. В. І. 

Вернадського 

8) Відвідання університету делегацією 

Опольського університету з метою 

налагодження наукового співробітництва та 

академічних обмінів.  

5. Меморандуми 
та договори 

1) Підписання меморандуму про співпрацю 
з Егейським університетом (Туреччина).  

2) Підписання меморандуму про співпрацю 

з університетом Uni Norte (Парагвай). 

3) Підписання меморандуму про 
співпрацю з університетом Хаджеттепе 

(Туреччина).  

4) Підписання меморандуму про 
співпрацю з Кападокійським університетом 

(Туреччина).  

6. Міжнародні 

неурядові 

проекти 

1) Підготовка відкриття спільного 

українсько-китайського міжнародного 

навчально-наукового центру RISEN.   
2) Серія семінарів Dinternal Education для 

викладачів англійської мови від Pearson.  

3)  Навчання студентів ННІ «Інститут 

філології та журналістики» у рамках співпраці 
з німецьким освітнім центром «Study on». 

4)  Співпраця з фондом «Замок мистецтв» 

щодо навчання студентів-магістрів, які 
вивчають французьку мову. 

 

Міжнародна діяльність підрозділів університету 

7. Публікації 

співробітників у 
міжнародних 

наукових 

виданнях, які 

індексуються у 

1) Навчально-науковий інститут 

філології та журналістики: Г. З. Юксель 
(Scopus, Web of Science), О. А. Лазебна (Index 

Copernicus 2 статті), Котвицька В. А. 

2) Навчально-науковий інститут 

муніципального управління та міського 



Scopus, Index 

Copernicus та 

Web of Science 

господарства: А. Єремеєв, Н. Дичко (Scopus, 

по дві статті) 

3) Навчально-науковий гуманітарний 
інститут: Залєток Н. В. (Web of Science)  

8. Одержання 

сертифікатів 

про знання 

іноземних мов 
на рівні В2 

співробітниками 

університету  

1) Навчально-науковий гуманітарний 

інститут: Тарасюк Л. С., Кудря І. Г., Садова М. 

А. 

9. Участь 

співробітників 
університету у 

міжнародних 

наукових 
конференціях за 

кордоном\від 

Посольств 

іноземних 
держав (у т.ч. 

онлайн). 

Експертна 
діяльність.  

1) Навчально-науковий гуманітарний 

інститут: Тарасюк Л. С., Костіна Т. О. (курс у 
рамках проекту Erasmus+),  

2) ННІ «Інститут філології (І. М. 

Дрига, Т. І. Зозуля, Ю. А. Петренко, Т. Ю. 
Поджіо, О. О. Юрченко, Е. М. Свенцицька) 

 

 

 

 
 

 

 


