
План здійснення міжнародного співробітництва 

Уманського державного педагогічного університету  

імені Павла Тичини  

на 2019 рік  

№ 

п/п 

Зміст роботи Термін 

виконання  

Відповідальні за 

виконання 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

1. Підписання угод про 

співпрацю з зарубіжними 

університетами та науковими 

установами  

Протягом 

року 

Координатор 

міжнародного 

співробітництва 

університету, директор 

інституту, декани 

факультетів  

2. Співпраця з зарубіжними 

університетами та науковими 

установами в рамках діючих 

угод 

Протягом 

року  

Координатор 

міжнародного 

співробітництва 

університету, директор 

інституту, декани 

факультетів 

3. Організація студентських 

обмінів з партнерськими 

навчальними закладами  

Протягом 

року  

Керівники культурно-

освітніх центрів 

4. Участь магістрів, аспірантів 

та науково-педагогічних 

працівників університету у 

міжнародних програмах 

академічної мобільності 

Постійно  Координатор 

міжнародного 

співробітництва 

університету, директор 

інституту, декани 

факультетів 

5. Участь у міжнародних 

наукових конференціях, 

симпозіумах, виставках та 

конкурсах.   

Постійно  Проректор з 

інноваційних 

досліджень та 

європейської інтеграції, 

координатор 

міжнародного 

співробітництва 

університету, науково-

педагогічні працівники 

університету   

6. Публікація наукових праць у 

зарубіжних наукових 

виданнях 

Постійно  Проректор з 

інноваційних 

досліджень та 

європейської інтеграції, 

координатор 



міжнародного 

співробітництва 

університету, науково-

педагогічні працівники 

університету   

7. Стажування та підвищення 

кваліфікації в закордонних 

закладах вищої освіти 

Постійно  Координатор 

міжнародного 

співробітництва 

університету, 

заступники декана з 

міжнародного 

співробітництва 

8. Здійснювати 

профорієнтаційну роботу за 

кордоном  

Протягом 

року  

Викладачі факультетів  

9. Співпраця з посольствами та 

консульськими установами 

Постійно  Адміністрація 

університету 

ПРОЕКТНА ТА ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

1. Участь у міжнародних 

грантах, наукових та освітніх 

проектах й програмах  

Протягом 

року  

Координатор 

міжнародного 

співробітництва 

університету, завідувачі 

кафедр 

2. Координування проектів 

«Erasmus+»  та проекту 

«Інтернаціоналізація освіти 

та науки в умовах соціально-

політичної нестабільності в 

Україні» у співпраці з 

Британською Радою в Україні 

Протягом 

року 

Координатор 

міжнародного 

співробітництва 

університету  

3. Координація проекту 

«Шкільний вчитель нового 

покоління» у співпраці з 

Британською Радою в Україні 

Протягом 

року 

Професор 

 Заболотна О.А. 

4. Координація проекту 

«Модернізація педагогічної 

вищої освіти з використанням 

інноваційних інструментів 

викладання» (MoPED – № 

586098-EPP-1-2017-1-UA-

EPPKA2-CBHE-JP. 

Протягом 

року 

Доктор педагогічних 

наук 

Безлюдна В.В. 

 

Проректор з інноваційних досліджень    Коляда Н. М. 

Та європейської інтеграції 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ 

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Ректор Уманського державного  

педагогічного університету 

імені Павла Тичини 

______________О.І. Безлюдний 

_____________________2019 р. 
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МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 

УМАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ  
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