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ОРГАНІЗАЦІЯ  МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

В УНІВЕРСИТЕТІ  КОРОЛЯ ДАНИЛА



Метою діяльності Відділу міжнародних зв’язків є:

• організація роботи щодо участі УКД в міжнародних
програмах у галузі науки та освіти;

• координація міжнародних програм, що відбуваються за
участю УКД;

• розробка договорів, робочих програм і планів роботи УКД з
співробітництва з вищими навчальними закладами,
дослідницькими центрами, організаціями й фірмами
закордонних країн;

• урізноманітнення форм навчання, створення умов щодо
інтеграції університетської системи освіти у світовий
науково-освітній простір;

• впровадження в УКД програм закордонного стажування та
практик студентів.



Предмет діяльності –

організаційне забезпечення виконання угод з

різноманітними міжнародними установами,

організаціями, фондами для розвитку міжнародних

зв’язків та формування співробітництва УКД з

закордонними навчальними закладами та науковими

установами; впровадження стажувань та практик

студентів, магістрів, аспірантів та науковців в інших

міжнародних інституціях.



Основними завданнями Відділу є:

• організація міжнародної діяльності УКД, розробка методів її
здійснення, підготовка угод (програм) та інших документів з
реалізації завдань УКД в сфері міжнародних зв’язків;

• пошук міжнародних грантів, проектів, конкурсів (в т.ч.
спільних з іншими ЗВО та установами з України та інших
країн);

• координація діяльності підрозділів УКД по розробці й
виконанню міжнародних угод, програм, проектів і договорів;

• налагодження контактів із закордонними навчальними та
науково-дослідними закладами, агенціями, асоціаціями, а
також їх представництвами в Україні;

• організація і супровід міжнародних проектів з наукової та
навчально-методичної діяльності, культурно-просвітницьких
програм, участь у міжнародних освітніх та наукових
програмах;

• висвітлення видатних подій та досвіду у ЗМІ.



Основними завданнями Відділу є:

• створення та діяльність спільних з іноземними та
вітчизняними партнерами підприємств, центрів, хабів,
лабораторій, технопарків, проведення спільних наукових
досліджень, спільна видавнича діяльність, тощо;

• організація міжнародних конференцій, симпозіумів,
конгресів, семінарів;

• розробка та впровадження заходів для участі студентів у
програмах академічної мобільності, закордонного
стажування та практики;

• підтримка стосунків з зарубіжними партнерами у галузі
спільних програм обміну та програм закордонного
стажування для викладачів та студентів УКД;

• надання інформації та консультативної підтримки науково
педагогічному складу та студентам щодо можливостей
участі у проходженні закордонного стажування, практики;



Організаційна структура Відділу включає:

• сектор закордонних грантів, проектів, програм;

• сектор зовнішньої академічної мобільності та
студентських закордонних практик.



Функції, що виконуються підрозділом
Розвиток міжнародних та вітчизняних партнерств: 

• планування, пошук та комунікація на рівні навчального закладу з
іноземними та українськими організаціями/інституціями з метою
розширення кола партнерів та напрямків співробітництва,
враховуючи можливості та інтереси спеціальностей університету;

• аналіз напрямків діяльності потенційних партнерів за кордоном та в
Україні, їх позиціонування в міжнародних рейтингах,
результативності співпраці на основі відповідних пропозицій
кафедр;

• підготовка проектів угод про міжнародне співробітництво,
визначення спільно із відповідними структурними підрозділами
університету окремих складових, що можуть передбачатись
партнерською угодою;

• ведення бази угод про міжнародне співробітництво та 
відповідальних осіб на рівні університету; 

• супровід спільної з іноземними та українськими партнерами роботи,
підготовка відповідної звітної та облікової документації, аналіз
показників за результатами співробітництва.



Організаційне забезпечення виїздів співробітників і осіб за кордон та прийомів 

іноземних делегацій: 

• доведення до відома освітніх гарантів/кафедр порядків та шаблонів для

оформлення необхідних документів;

• організаційний супровід оформлення документів, узгодження з відповідними

службами університету;

• аналіз показників результативності, формування статистичних даних на рівні

закладу, ведення відповідного обліку.

Грантова діяльність: 

• проведення презентаційних та консультаційних заходів для інформування 

викладачів та студентів УКД щодо технологій грантової діяльності, актуальних 

програм і проектів; 

• аналіз відповідності проектних заявок напрямкам діяльності та пріоритетам 

розвитку університету, ведення обліку заявок, забезпечення комунікації із 

відповідними службами університету, що узгоджують основні складові 

грантових заявок;

• організаційний супровід та моніторинг виконання роботи за підтриманими 

грантами, підготовка звітної та облікової документації, аналіз та поширення 

результатів виконання проектів і відповідних кращих практик.



Реалізація програм академічної мобільності: 
• проведення презентаційних та консультаційних заходів для

інформування викладачів та студентів УКД щодо технологій
організації академічної мобільності, наявних грантових та
стипендіальних програм;

• визначення змісту та умов реалізації спільних із закордонними та
вітчизняними партнерами програм, категорій учасників та
відповідних квот, погодження з відповідними службами в
університеті юридичної, фінансової, технічної та інших складових
таких програм;

• організація відбору кандидатів від університету та від
закордонного/вітчизняного партнера, у разі двосторонньої
мобільності; супровід оформлення необхідних пакетів документів та
реалізації виконання завдань проекту

Інформаційно-рекламна (іміджева) діяльність на 
міжнародному рівні: 
• організація заходів з метою формування міжнародного іміджу

(бренду) університету, освітніх програм та наукових підрозділів;

• формування спільно з кафедрами контенту щодо діяльності
університету для розміщення інформації на офіційних ресурсах УКД.
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