
ЗВІТ ПРО МІЖНАРОДНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ТНУ ІМЕНІ В. І. 

ВЕРНАДСЬКОГО 

ЗА 2021 РІК 

Основні результати міжнародної діяльності за 2021 рік. 

• 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, активно проводить та бере участь у міжнародних конференціях та 

семінарах. 

• Підписано 2 нових договори про співпрацю з університетами у 

Туреччині, Ізраїлі та 2 угоди про співпрацю з іншими установами у сфері освіти 

та спорту.   

• Підписано угоду про співпрацю з базою практики для студентів 

спеціальності “фізична терапія та ерготерапія” у Словенії. 

• Здійснено академічну мобільність студентів 2-4 курсів спеціальності 

“турецька мова та література” до Егейського університету (квітень-серпень) та 

університету Башкент (жовтень 2021-січень 2022).  

• Реалізовано ряд проектів спільно з Посольствами іноземних держав, 

проведено днів культур народів світу, залучення іноземних викладачів-носіїв 

мови (турецька та англійська) до дистанційного навчання студентів та 

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

• Успішно пройдено процедуру підготовки до прийому на стажування 

громадянки Польщі проф. Александри Синовєц у рамках міжурядової угоди 

МОН (очікується у квітні 2022). 

• Проведено онлайн-зустрічі для студентів з представниками America 

house, Education USA, Fulbright program, CHEVENING. Успішно проведено 

процедуру відбору на волонтерство від Європейського корпусу солідарності на 

новий період (2021-2022р.).   

• Проведення курсів з вивчення німецької мови для студентів-

германістів від ТОВ Study On на безоплатній основі.  

•  Подано заявку на спільну магістерську програму з Варшавським 

економіко-гуманітарним університетом та Технічним університетом Кошице у 

рамках Еразмус+ 

• Візит Посла Узбекистану. Передбачено підготовку “дорожньої карти” 

співпраці за напрямами: 

1.1. Освітня діяльність: 



- академічні обміни (Інституту сходознавства імені Абу Райхана Беруні 
НАН Узбекистану; Ташкентського державного університету 

сходознавства); 

- подвійні дипломи, вивчення досвіду Узбекистану щодо участі у 

міжнародних грантах, проектах та конференціях; 

- навчання студентів із Узбекистану в Таврійському університеті; 

- кафедральні семінари з проблем сучасного узбекознавства; 

- інсталяція узбецького дискурсу в навчальний процес – спецкурс 

«Узбецька 

література», «Узбецька народна творчість», «Історія Узбекистану»; 

- створення наукового гуртка / проблемної наукової групи «Сучасний 

Узбекистан: культурні традиції, історична спадщина» (селекція 
лінгвокраїнознавчого матеріалу, хронологія історичного процесу 

Узбекистану, брошура «Відомі діячі культури Узбекистану». 

 

1.2. Наукова діяльність: 
- спільний проект з вивчення досвіду Узбекистану у налагодженні 

культури добросусідства в поліетнічному суспільстві (врегулювання 

добросусідських відносин народів, які проживають в Узбекистані); 

- соціологічний проект «Українці в Узбекистані»; 

- наукова конференція «Україна – Узбекистан» з підготовкою 

монографії. 

 
1.3. Перекладознавча діяльність: 

- антологія узбецької літератури; 

- переклад творів Фузулі, Бабурнаме. 
 

1.4. Культурологічний формат співпраці: 

- дослідження з текстології, музеєзнавства, джерелознавства;  

- бібліографічний мініпроект «Україна – Узбекистан: бібліографічний 

покажчик» / «Узбекистан в бібліотеці-колекції Агатангела Кримського». 

 

1.5. Лексикографічні проекти: 
- укладання узбецько-українського словника / розмовника. 

План з основних передбачених міжнародних заходів на 2021 рік в 

основному виконано. 

Додаток.  



1. Співпраця з 

Посольствами 

іноземних 

держав 

1) Спільна реалізація проекту «Truthful 

Journalism» з Посольством Королівства 

Норвегії.  
2) Організація візиту Надзвичайного та 

Повноважного Посла Республіки Узбекистан 

до університету.  
3) Участь у організації відкриття 

Транскордонного центру діалогу культур ТНУ 

у Ковелі 

4) Організація викладання носіями 
англійської мови у  рамках співпраці з фондом 

ім. Фулбрайта: заняття та тренінги з 

англійської мови з Ребеккою Аронхальт Йокум 

та  
5) Залучення викладачів з Туреччини до 

викладання в університеті - Сейфеттін Тунч 

(Егейський університет, Ізмір) 

6) Курси «Storytelling» від Регіонального 

офісу англійської мови Посольства США в 

Україні   

7) Підписання щодо запрошення викладача 

Сілезького університету у Глівіце п. 

Олександри Синовєц 

2. Грантові 

проєкти 

1) Участь у розробці мікропроєкту з 

європейських студій для Erasmus+ Жана 

Монне (журналістика) 

2) Участь у підготовці проекту «Створення 

Медіа центру студентських ініціатив у 

Таврійському національному університеті 

імені В.І. Вернадського»  для «Української 

ініціативи зміцнення громадської довіри» 

2. Академічна 

мобільність 

1) Переговори щодо співпраці з 

Національним інститутом розвитку 

адміністрування (Таїланд) 

2) Переговори з китайськими партнерами 

щодо спільних навчальних програм з 

китайськими університетами (схвалених МО 

Китаю) за напрямом “комп'ютерна інженерія” 

3) Переговори з дослідницьким інститутом 

“Athanasian Hall, Cambridge”, щодо співпраці у 

підготовці магістрів з математики 

4) Переговори з Кападокійським 



університетом щодо організації літньої школи 

для студентів ТНУ ім. В. І. Вернадського 

5) Переговори щодо співробітництва з 

Ташкентським державним університетом 

сходознавства (Республіка Узбекистан) 

6) Переговори з китайськими партнерами 

щодо спільних навчальних онлайн-програм з 

китайськими університетами (схвалених МО 

Китаю) 

7) Переговори з університетом ім. Хаджі 

Бекташа (м. Невшехір, Туреччина) щодо 

програми Еразмус+ КА1 

8) Переговори з університетом Памуккале 

(м. Денізлі) щодо підписання протоколу 

Еразмус+ 

9)  Здійснено переговори з університетом 

Трієр щодо співпраці  

10) Здійснено переговори з університетом 

Потсдаму щодо співпраці  

3. Меморандуми 

та договори 

1) Пролонгація меморандуму про 
співпрацю з  про співпрацю з університетом 

Улудаг 

2) Підписання меморандуму про співпрацю 

з  з академією Кайє (Ізраїль)  
3) Підписання меморандуму про 

співпрацю з університетом з Pearson English та 

Dinternal Education 

4. Міжнародні 

неурядові 

проекти 

1)  Підписання угоди Рогашка Слатіна 

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)  Підписання меморандуму про 

співпрацю у сфері спорту з Клубом східних 
єдиноборств “Тогрул”(Азербайджанська 

Республіка) 

5) Переговори з Jugend im Ausland щодо 

співпраці з ТНУ у наданні німецькомовних 

волонтерів для навчання студентів та 

співробітників на базі університету.  

5. Міжнародні 1) Підготовка подання на збір статистичних 



рейтингові та 

акредитаційні 

агенції. 

даних ТНУ для рейтингової діяльності 

університету (QS Rankings). 

2) Участь у серії онлайн-семінарів від ASIC 

 

 

 
 

21.12.2021 р. 

 
Фахівець відділу міжнародних зв’язків                                             Шеремет А. В.  

(за сумісництвом)                                                 
 

 


