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Міжнародне партнерство у 
сфері вищої освіти

 організація освітніх і наукових обмінів, стажування та навчання за

кордоном учнів, студентів, педагогічних і науково-педагогічних

працівників;

 розширення участі навчальних закладів, педагогів, науковців, учнів та

студентів у різних проектах та програмах міжнародних організацій та

співтовариств;

 вивчення досвіду зарубіжних партнерів з модернізації системи освіти,

зокрема вивчення системи професійного зростання в рамках концепції

«Вчитися все життя» шляхом запровадження міжнародних шкіл,

дискусійних майданчиків тощо;

 проведення міжнародних наукових конференцій, семінарів, симпозіумів

тощо;

 навчання іноземних громадян та осіб без громадянства у вищих

навчальних закладах України.

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки



Академічна мобільність
університету
реалізується з метою:

підвищення якості вищої освіти;

•підвищення ефективності наукових досліджень;

•підвищення конкурентоздатності випускників університету на 

українському та міжнародному ринках освітніх послуг та 

праці;

•збагачення індивідуального досвіду учасників освітнього 

процесу щодо інших моделей створення та поширення знань;

•залучення світового інтелектуального потенціалу до 

вітчизняного освітнього процесу на основі двосторонніх та 

багатосторонніх угод між закладами-партнерами;

•встановлення внутрішніх та зовнішніх інтеграційних зв’язків;

•гармонізації освітніх стандартів закладів-партнерів.
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Реалізація
програм академічної 

мобільності

Подвійні 
дипломи

Грант 
(міжнародний, 
національний)

Програми обміну

Міжнародні 
стажування

Практики, літні 
школи

Проведення 
спільних 

досліджень

Читання лекцій в якості 
запрошених професорів



Перспективні напрямки 
міжнародного співробітництва

 забезпечення програм академічної мобільності науковців,

представників професорсько-викладацького та

студентського складу між інституціями-партнерами;

 реалізація програм подвійних дипломів;

 залучення та прийом іноземних студентів;

 запрошення науковців та викладачів з інших країн для

читання лекцій та проведення спільних досліджень;

 співпраця з представництвами іноземних держав в Україні;

 двостороннє та багатостороннє партнерство;

 участь в міжнародних проектах;

 координація та допомога в забезпеченні закордонних

відряджень



Забезпечення програм академічної 
мобільності науковців, представників 

професорсько-викладацького та 
студентського складу між 
інституціями-партнерами



В межах проекту TEMPUS ELITE 
«Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку

таланту» на базі нашого університету було відкрито
Центр лідерства та проведено Літню школу лідерства



Співпраця триває з 2008 року,
студенти мають можливість протягом семестру 

безкоштовно навчатись у Вищій педагогічній школі 
Каринтії ім. В. Франкеля (Австрія)

У 2017 році спільна заявка на Програму Еразмус+ 
отримала фінансування Еразмус+офісу



Програма Еразмус+ 
(Мобільність студентів, викладачів та працівників) 

Університет Александра Іоана Кузи в Яссах
"Staff training week" у Румунії



Узагальнена інформація 

Programme: Erasmus+.
Cooperation for innovation and the exchange of

good practices/ Strategic Partnerships for adult
education. Instytut Badan i Innowacji w Edukacji,
Częstochow, Republic of Poland

Programme: Erasmus+



Візит представників Федерації обмінів 
«Франція-Україна» (FEFU) у ТНПУ ім. В. Гнатюка.



Реалізація програм 
подвійних дипломів



Вища лінгвістична школа в м. Ченстохова Польща

спільно з ТНПУ імені В. Гнатюка

Програма 

“Подвійний диплом”

ТНПУ ім. В. Гнатюка 

та WSL у м. Ченстохова



Вища лінгвістична школа в м. Ченстохова (Польща)

спільно з ТНПУ імені В. Гнатюка

Ректорка Вищої лінгвістичної 

школи м.Ченстохова

др. Едита Садовська 

вручила дипломи 

студентам ТНПУ ім.В.Гнатюка!



Семестрова Програма академічної
мобільності та «Подвійного диплому» 

в Академії Яна Длугоша в місті Ченстохова
(Польща)



Подвійні дипломи: наші студенти будуть

навчатися у Вищій школі Humanitas (WSH)

Під час візиту до Вищої школи Humanitas в м.Сосновєц було
обговорено можливі рівні співробітництва, участь в спільних

проектах і міжнародних програмах в галузі освіти. В результаті
був підписаний договір про співпрацю, зокрема щодо

подвійних дипломів



Підписана ще одна угода, що сприятиме
навчанню за подвійними дипломами

В рамках міжнародної співпраці між вищими навчальними закладами укладено
договір про співробітництво між нашим університетом та Верхньосилезійським
економічним університетом імені В. Корфантого (GWEH) у м. Катовіце, Польща.
Крім наукових та дидактичних обмінів, співпраця з GWEH полягатиме в навчанні
студентів за програмами подвійних дипломів.



Договір про стажування
студентів ТНПУ ім. В. Гнатюка

у Турецькій Республіці
6 грудня представники ТОВ «КАЛІПСО ТУР ЮА» провели 

презентацію програм стажування студентів на базах 
практики на території Турецької Республіки. На зустрічі

були присутні студенти географічного факультету 
спеціальності туризм, факультету фізичного виховання та 

факультету іноземних мов



Двостороннє та багатостороннє 
партнерство

Участь в міжнародних проектах





ТНПУ ім.В.Гнатюка співпрацює з 
Товариством охорони прав учня «Фортеця» 
й Товариством охорони прав і гідності 
дитини «Виспа» (Республіка Польща).



3-х рівневий інтенсивний курс української мови;
курси з антропології;
краєзнавчі екскурсії по Україні





ТНПУ ім. В. Гнатюка бере участь в проекті
«Прогресивне управління університетом»

Проект спрямований на посилення можливостей працівників середнього
менеджменту українських університетів.

У проекті бере участь 25 українських університетів.
Три інтенсивні тижневі вишколи у м. Брно, які присвячені актуальним темам вищої 
освіти: інтернаціоналізація університетів, внутрішня еволюція якості освіти вищих 

навчальних закладів і інклюзивна освіта.



Публікації у виданнях України та 

зарубіжжя, які входять у бібліометричні бази 

Публікації у виданнях України та 
зарубіжжя, які входять у 

бібліометричні бази 
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 Академічна асоціація Центральної та Східної Європи, яка об’єднує

близько 50 європейських університетів (з 2006 року)

 Консорціум українських університетів та Варшавського університету (з

2008 року)

 Асоціація ректорів педагогічних університетів Європи

 Велика Хартія університетів (з 2013 року)




