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«Про міжнародне співробітництво»
Інформація про найважливіші заходи міжнародного характеру у 2021 році
№
з/п
1

Дата
14.05.2021

2

28.09.2021

3

12 вересня
2021

4

серпень
2021

Назва заходу

Організатор
заходу
Неофіційний
візит
УКД
президента
Всесвітня
організація Dance World
Джона Грімшоу
Польська
делегація
УКД
професорів
(директор
Інституту правових наук
професор
Анджей
Біштига та професор
Іван
Панкевич)
із
Зеленогурського
університету
Ювілейний
концерт
присвячений 20-річчю
співпраці Опольського
воєводства та ІваноФранківської області
Carpatia Festival

PiastunFundacja

Fundacja
Wspierania
Kultury i
Sztuki Anny
Czenczek

Мета та основні результати
заходу
Підписання меморандуму про
співпрацю в освітньому просторі
та планування реалізації творчих
проєктів
Підписання договору про
співробітництво
та планування публікацій у
науковому часописі Інституту
правових наук Зеленогурського
університету «Правовий та
адміністративний дискурс», а
також наукового обміну
викладачами та студентами у
рамках проекту Еразмус+
Участь студентів в онлайн
концерті та вивчення
міжкультурних зв'язків
Популяризація української пісні

Додаток 2
Інформація про найважливіші міжнародні заходи в галузі науково-технічного
співробітництва (проєкти, програми та заходи на рівні закладу вищої освіти та
науково-дослідних установ у сфері міжнародного науково-технічного
співробітництва) у 2021 році
№
з/п
1

Терміни

Назва заходу/проєкту

Учасники

31.03.2021

УКД та ELMA Fachkraftemanagement
GmbH

2

2021

3

квітень –
вересень
2021
березень –
липень
2021

Консультаційні зустрічі зі
студентами Університету та
додаткові практики німецької мови
в рамках договору про співпрацю
УКД та ELMA
Fachkraftemanagement GmbH
Проходження практики/стажування
в Німеччині за спеціальностями:
«Туризм» та «Готельно-ресторанна
справа»
Міжнародна практика Остапчук З.
на базі курорту Белек (Туреччина)
Програма «два дипломи» в рамках
меморандуму про партнерство
(Книгницький М., Білоус Р.,
Невгамовний О., Семанишин І.)
Світовий конкурс сучасного танцю
у Великобританії (у зв'язку з
пандемією - дистанційно)
Перший етап творчого проєкту в
рамках меморандуму про співпрацю
в освітньому просторі
Програма обміну студентів ЗВО
“Global UGRAD” (півфінал
студентка 1 курсу спеціальності
«Філологія»)
В рамках договору про
співробітництво студенти УКД
прослухали курс лекцій «Розробка
програмного забезпечення та його
вплив на розвиток бізнесу
замовників» доктора технічних
наук, доцента кафедри
інформатики, факультету
менеджменту Верхньосілезької
вищої торговельної школи
Пшемислава Русецького (Польща)
В рамках договору про партнерство
та співпрацю відбулася гостьова
лекція на тему «Інженерія
програмного забезпечення: досвід
Китаю та Східної Європи»

УКД та University of Occupational
Safety Management

4

5

09-19.08.
2021

6

Травень
2021

7

21.04.2021

8

осінній
семестр
2021

9

05.11.2021

УКД та ELMA Fachkraftemanagement
GmbH
УКД та туроператор “Сalypso Tour”

Студентка Соломія Ткачівська (золота
медаль)
Всесвітня організація Dance World Cup
та УКД
Бюро у справах освіти та культури
Державного департаменту США
Верхньосілезької вищої торговельної
школи Пшемислава Русецького
(Польща) та УКД

Суспільно-технічного Університету
(Радом, Польща) та УКД

10

листопадгрудень
2021

11

вересень
2021

12

серпень
2021 року –
грудень
2022 року

Онлайн-курс для журналістів «У
фокусі – КРИМ» про досвід та
методику висвітлення проблем
окупованого Криму.
В рамках проєкту, який
спрямований на підтримку та
зміцнення ЗМК в ІваноФранківській, Львівській,
Чернівецькій, Рівненській та
Волинській областях одноденний
тренінг для студентів старших
курсів спеціальності
«Журналістика» під назвою
«Поляризувати не можна запобігти!
Сучасні виклики професії
журналіста – як не перетнути
межу?».
Проєкт «Перспективи сталого
розвитку сільських територій»
реалізується ГО «Екодія» разом з
ГС «Українська мережа сільського
розвитку» та з ГО «Спілка
сільського зеленого туризму
України», у співпраці із DRA e.V. та
за фінансової підтримки
Міністерства закордонних справ
Федеративної
Республіки Німеччини
(Впровадження навчальної
платформи, проведення вебінарів)

Національна спілка журналістів
України у партнерстві з Європейською
федерацією журналістів
Український кризовий медіа-центр
спільно з Естонським центром
міжнародного
розвитку

В.о. завідувача кафедри туризму та
готельно-ресторанної справи
Горішевський П.А.

Додаток 3
Інформація про найважливіші міжнародні заходи гуманітарного характеру ( у
т.ч. в галузі освіти та науки) у 2021 році
№
з/п
1

Дата

Назва заходу

Учасники заходу

06.04.2021

Щорічний фестиваль «Французька
весна»

2

10.04.2021

3

вересень
2021

4

30.03.21

Міжнародний проєкт «Озеленення
планети»
Тренінгова програма «Практичне
впровадження Орхуської моделі
сталості при проведенні публічних
заходів» для представників
територіальних громад
Прикарпаття
Програма USAID "Мріємо та
діємо". Участь у конференції по
працевлаштуванню

Органи місцевого самоврядування м.
Івано-Франківськ, кафедри
Університету,
ГО «Парі-ІФ»
110 країн світу, студенти та викладачі
УКД
УКД, Управління екології та
природних ресурсів ІваноФранківської ОДА та ГО
«Громадський центр «Еталон»
Ст. викладач кафедри туризму та
готельно-ресторанної справи
Мальована О.Г.,

5

27-28.10
2021 р.

Участь викладачів та студентів
кафедри в освітній онлайнпрограмі - Феномен «ідеального
міста», Citta ideale в рамках
проєкту
«Створення
комунікаційної єврорегіональної
платформи «ідеальних» міст для
переорієнтації туризму в ІваноФранківській
області»,
який
фінансується за кошти ЄС

студенти спеціальності ГРС, Аронець
Л.Л, Горішевський П.А.
В.о. завідувача кафедри Горішевський
П.А. (постійно)
1-й онлайн –лекторій (27-28 жовтня) –
2 викладачі та 35 студентів УКД та
КУКД

Додаток 4
Інформація про найважливіші завдання та заходи міжнародного характеру,
проведення яких заплановано у 2022 році
№
з/п
1

2

3

Захід, завдання, проєкт
Розвиток договірно-правової бази міжнародного та
транскордонного
співробітництва
(заплановане
підписання угод, протоколів намірів, меморандумів і
т.д):
а. Європейська мережа академічної доброчесності
(European Network for Academic Integrity)
б. Вищий Семінаріум Духовний університету UKSW
в. Університет Йорданії (Jadara University)
Науково-технічне співробітництво (в т. ч. стан
реалізації дво- та багатосторонніх проєктів, проведення
виставок, залучення іноземних грантів у цій сфері і т.д.):
а. ІХ Міжнародна наукова конференція «Студентські
наукові дискусії поза форматом»
б. VІ Міжнародний науково-практичний симпозіум:
«Концептуальні проблеми розвитку сучасної гуманітарної
та прикладної науки»
в. Науковий захід «Гуманізація кримінальної
відповідальності та демократизація кримінального
судочинства»
г. Науковий захід «Протидія незаконній міграції та
торгівлі людьми»
д. Міжнародний студентський конкурс зі шрифту і
каліграфії Pangram
е. COW International Design Festival
Гуманітарне співробітництво (в т.ч. міжнародні
освітньо-наукові заходи, робота з нацменшинами,
взаємодія з ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ та ін. міжнародними
організаціями і т.д.):
а. Захід для студентів з метою популяризації міжнародної
мобільності із залученням тих, хто вже спробував
б. Міжнародний проєкт «Світ Карпатських Розет – заходи
по збереженню унікальності Карпат»

Термін
виконання/проведення
точний термін або
орієнтовний (місяць,
квартал, півріччя)
1 квартал 2022
2 квартал 2022
3 квартал 2022

8 квітня 2022 р.
20-21 травня 2022 р.
листопад 2022
21 квітня 2022
жовтень 2022

весна 2022
червень 2022

4

в. Заходи в рамках всесвітньої ініціативи #ErasmusDays
жовтень 2022
2022
г. Проєкт «Перспективи сталого розвитку сільських
територій» реалізується ГО «Екодія» разом з ГС серпень 2021 року – грудень
«Українська мережа сільського розвитку» та з ГО «Спілка
2022 року
сільського зеленого туризму України», у співпраці
із DRA e.V. та за фінансової підтримки Міністерства
закордонних справ Федеративної Республіки Німеччини
(Впровадження навчальної платформи, проведення
вебінарів)
д. Участь викладачів та студентів кафедри у освітній
2021-2022 рр.
онлайн-програмі - Феномен «ідеального міста», Citta ideale
в
рамках
проєкту
«Створення
комунікаційної
єврорегіональної платформи «ідеальних» міст для
переорієнтації туризму в Івано-Франківській області», який
фінансується за кошти ЄС
Транскордонне співробітництво та діяльність в рамках
Єврорегіонів
а. Діяльність в рамках програми «Транскордонне
співробітництво Угорщина-Словаччина-Румунія_________________________
Україна»
_________________________
б._______________________________________
в._______________________________________

Проректор з міжнародних зв’язків

Н.В. Гребенюк

