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до питання: 

“Звіт про міжнародну діяльність університету” 

 

від 31 травня 2017 
року 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Центру міжнародної 

освіти та співпраці Т. М. Штанько, Вчена рада констатує, що за останні роки у 

Львівському торговельно-економічному університеті значно збільшились 

обсяги міжнародної діяльності за рахунок розвитку співробітництва із 

зарубіжними університетами, асоціаціями, фондами, активної участі у 

міжнародних ґрантових програмах, роботі в рамках спільних наукових та 

освітніх проектів, сприяння академічній мобільності, а також розширення 

представництва у міжнародному освітньому інтернет-просторі. 

Успішний розвиток університету неможливий без розуміння, що 

міжнародна діяльність не є відокремленим напрямком, це - комплексна, 

багатопланова діяльність, яка спрямована на розбудову університету як 

вищого навчального закладу європейського зразка і охоплює всі напрямки її 

роботи. 

В Університеті виконується 7 проектів, у тому числі в рамках 

міжнародних ґрантових програм Європейського Союзу (Erasmus Mundus, 

Erasmus+, Польський Erasmus для України). До програм міжнародної 

академічної мобільності залучено студентів, аспірантів, викладачів та 

адміністративний персонал ЛТЕУ. 

Надзвичайно актуальним і амбітним для Університету є залучення 

іноземних громадян на навчання, керівництво університету ставить за мету 

значне розширення контингенту студентів-іноземців. 

У поточному навчальному році в Університеті навчається 12 іноземних 

студентів з 6-ти зарубіжних країн - Азербайджану, Грузії, Ємену, Китаю, 

Молдови, Узбекистану. Із них на довузівській підготовці - 3 студенти, на 

денній формі навчання - 6 студентів та на заочній формі навчання - 3. 

При роботі з іноземними студентами враховується ряд факторів, зокрема 

політична ситуація, особливості функціонування та розвитку ринку освітніх 

послуг України для іноземців, актуальні питання та проблеми оформлення віз 

та особливості перетину кордону, визнання іноземних документів про освіту, 

питання співпраці вишів із суб'єктами господарювання щодо надання послуг з 

набору іноземців як кандидатів на навчання, сучасні вимоги нормативно-



правового забезпечення міжнародної освіти України, що значною мірою 

впливає на кількість студентів, що навчаються в Університеті. 

Завдяки активній співпраці з Українським державним центром 

міжнародної освіти Університетом укладено угоди із підприємствами-

агентами, що надають послуги із набору іноземних студентів. З метою 

збільшення кількості партнерських підприємств-агентів зараз проводиться 

активна робота з пошуку та укладення з ними угод. Цьогоріч і на наступний 

навчальний рік для іноземців пропонується навчання на довузівській 

підготовці та на англомовній програмі факультету міжнародних економічних 

відносин за спеціальністю “Міжнародні економічні відносини”, а також 

підготовка іноземних громадян на третьому (освітньо- науковому) рівні. 

У той же час у роботі Центру міжнародної освіти та співпраці існує низка 

питань, для вирішення яких необхідно: 

- збільшити кількість англомовних веб-сайтів та обсяг контенту 

англійською, німецькою та французькою мовами головного сайту Університету 

для розширення представництва у міжнародному інтернет-просторі; 

- планувати читання лекцій фахівцями Університету за кордоном під час 

відряджень, залучати іноземних викладачів до педагогічної роботи в 

Університеті та впроваджувати технології визнання академічних результатів, 

отриманих студентами та аспірантами за кордоном; 

- створити відповідні умови в Університеті для навчання іноземних 

студентів із ЄС, розвинутих країн Америки та Азії (англомовні програми, 

електронні засоби навчання, відповідні умови проживання, організація 

дозвілля, спортивне та культурне середовище тощо); 

- удосконалити систему висвітлення та оновлення інформації на сайті 

університету про проекти, що реалізуються; 

- розширити штат працівників Центру міжнародної освіти та співпраці зі 

штату педагогічних і науково-педагогічних працівників університету, які 

володіють англійською мовою; 

- підвищити загальний рівень активності педагогічних і науково-

педагогічних працівників, студентів та аспірантів Університету у міжнародних 

програмах, конкурсах, ґрантах, які підтримують академічну мобільність - 

Erasmus Mundus, Tempus, ДААД, програма ім. Фулбрайта тощо; 

- розробити і запровадити навчальні плани з викладанням англійською 

мовою та застосуванням електронних засобів навчання; 

- видати буклети, створити медійні презентації, активно проводити 

зустрічі з дипломатичними представництвами різних країн щодо запрошення 

молоді на навчання до Університету; 



- налагодити співпрацю з Всеукраїнським студентським союзом “Студент 

за кордоном”, активізувати інформаційно-рекламну роботу серед потенційних 

вступників; 

- вивчити досвід ВНЗ України та країн СНД у сфері залучення іноземців 

на навчання, застосовувати інші сучасні комунікативні засоби для активізації 

цього процесу; 

- вдосконалити інформаційне наповнення сайту Університету і системно 

структурувати інформацію для іноземних громадян, а також забезпечити 

розміщення інформації у соціальних мережах; 

- забезпечити надходження до бібліотечного фонду Університету 

наукових джерел іноземними мовами, якими здійснюється навчання в межах 

функціонуючих освітніх програм та заохочувати професорсько-викладацький 

склад до видання власних підручників англійською мовою. 

Зважаючи на викладене вище, Вчена рада у х в а л и л а: 

1. Інформацію директора Центру міжнародної освіти та співпраці Т. М. 

Штанько прийняти до відома. 

2. З метою підвищення рейтингу Університету за показником “Міжнародна 

активність” директору ІЕтаФ та деканам факультетів відповідно до пропозицій 

кафедр Університету, необхідно: 

- визначити перелік та забезпечити методичне і кадрове супроводження 

відповідних освітніх програм підготовки іноземних громадян; 

- розробити до 2 жовтня 2017 р. пропозиції щодо програми залучення до 

навчання та стажувань в ЛТЕУ студентів, аспірантів країн Європи, Америки, 

Азії (в тому числі за програмами двосторонньої академічної мобільності); 

- для забезпечення організації навчального процесу з іноземними 

студентами передбачити впровадження сучасних англомовних технологій 

супроводження їх навчання (документообіг у деканатах, розклад, сервіси 

тощо); 

- запрошувати іноземних професорів, фахівців на роботу за принципом 

часткової занятості з метою впровадження англомовних магістерських 

програм та міжнародно-визнаних практик викладацької діяльності; 

- активізувати роботу з організації студентських практик за кордоном та 

на підприємствах іноземних фірм в Україні. 

3. З метою залучення іноземних громадян для навчання в ЛТЕУ необхідно 

всім структурним підрозділам Університету: 

- організувати створення системи підготовки іноземних громадян трьома 

мовами (українською, російською, англійською), яка передбачає підготовку 

повного комплекту навчально-методичної літератури, викладачів для 



забезпечення підготовки іноземних громадян від першого курсу і до 

отримання ними диплома бакалавра, магістра, доктора філософії виключно 

однією із зазначених мов, яку обрав для навчання іноземний громадянин і яка 

чітко обумовлюється в контракті (договорі) між Університетом та іноземним 

громадянином. При цьому при виборі української мови навчання іноземний 

громадянин навчається у групі з українськими студентами, а при виборі 

російської чи англійської мови навчання - створюються окремі групи з 

економічно виправданою кількістю іноземних студентів у таких групах - 8-12 

осіб; 

- продовжити розробку комплексу рекламних заходів щодо всебічного 

інформування іноземних громадян про Університет та правила вступу до 

нього. З цією метою: вчасно поновлювати інформацію, особливо англійською 

мовою, розміщену на сайті Університету; надсилати рекламні проспекти в 

різні довідники про вищі навчальні заклади України; листуватися з 

випускниками Університету, які мешкають у різних державах; виготовити та 

розповсюдити оновлені друковану продукцію та електронні видання 

англійською, французькою та китайською мовами; 

- постійно працювати над збільшенням кількості юридичних 

посередницьких організацій з метою залучення іноземних громадян на 

навчання в Університет; 

- постійно брати участь у заходах з набору іноземних громадян на 

навчання у вищих навчальних закладах на державному та місцевому рівнях 

через раду ректорів та державний центр міжнародної освіти МОН України; 

- з метою встановлення прямих зв'язків з іноземними партнерами 

відряджати представників Університету до іноземних держав для участі у 

роботі виставок, презентацій, симпозіумів; 

- постійно підтримувати зв'язок з випускниками Університету; 

- для своєчасного забезпечення якісної підготовки іноземних громадян на 

підготовчому відділенні забезпечити резерв вакансій викладачів мовної 

підготовки та навчальних аудиторій на 8-12 осіб; 

- забезпечити надходження до бібліотечного фонду Університету 

наукових джерел іноземними мовами в межах функціонуючих освітніх 

програм;  

- розробити заходи щодо забезпечення належного рівня послуг з 

проживання та харчування на базі ЛТЕУ іноземних фахівців та осіб, що 

навчаються. 

4. На підставі ухвали вченої ради видати наказ. 

5. Контроль за виконанням цієї ухвали покладається на першого 

проректора, проф. Барну М. Ю. 


