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INTERADIS «Інтеграція та адаптація іноземних студентів»

▪ Іноземні студенти

▪ Студенти, які приїжджають за програмами мобільності 
(Incoming students)

▪ Викладачі, які приїжджають за програмами мобільності 
(Incoming teachers)

▪ Адміністративний персонал ЗВО

▪ Викладачі ЗВО 

▪ Українські студенти 

▪ Суспільство загалом

Цільові групи

проєкту:



■ Інтеграція іноземних студентів до культурного, етнічного, 

соціального середовища України та Європейського Cоюзу.

■ Кількість іноземних студентів, залучених до діяльності,% від загальної 

кількості

■ Рівень задоволеності студентів навчанням та проживанням завдяки 

активностям проєкту

■ Перелік переваг ЗВО, досягнутих  рамках реалізації проєкту

■ Зменшення кількості конфліктів між ЗВО та іноземними студентами

Загальна мета 

проєкту:

Індикатори 

успішності 

проєкту:



■ Підвищити кваліфікацію адміністративного
та академічного персоналу

■ Розробити та впровадити Дорожню карту, 
яка включає різні аспекти інтеграції та 
адаптації ІС

■ Підвищити якість надання адміністративних
послуг, забезпечити інформаційну підтримку 
ІС

■ Створити толерантне багатокультурне 
міжнародне середовище в українських ЗВО

Задачі проєкту:



■ Вивчення європейського досвіду;

■ Тренінги для адмін.персоналу, викладачів;

■ Розробка дорожньої карти інтеграції та адаптації студентів;

■ Модернізація адміністративних процедур;

■ Створення коворкінгової зони;

■ Розробка та пілотування курсу для адаптації студентів;

■ Розробка та переклад документації та інформаційних 
матеріалів;

■ Оновлення сайту, соціальних мереж;

■ Організація заходів для іноземних студентів;

Активності

проєкту:



Запрошуємо долучитись   

■ Взяти участь в аналізі стану інтеграції студентів заповнивши

Опитувальник для іноземних студентів

Опитувальник для персоналу ЗВО

■ Підписатись на новини проєкту

■ Долучайтесь до проєкту на Facebook: InterADIS page

Заповніть коротку 

форму: 

https://forms.gle/rDAhv

Sf88TpqTGKS9

https://forms.gle/rDAhvSf88TpqTGKS9


Партнери з ЄС:

■ Університет Фоджа, Італія; 

■ Східно-Баварський технічний університет Амберг-Вайден, Німеччина; 

■ Університет імені Міколаса Ромеріса, Литва,

■ Консалтингова компанія Халтгрен, Німеччина.

Партнери з України: 

■ Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; 

■ Національний університет водного господарства та природокористування; 

■ Одеський національний політехнічний університет; 

■ Маріупольський державний університет; 

■ Сумський національний аграрний університет; 

■ Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна;

■ Львівський національний університет імені Івана Франка; 

■ Український державний центр міжнародної освіти.

Тривалість 

проєкту:

15.11.2020 –

14.11 2023

Співкоординатор 

проєкту:

Університет 

«КРОК», Україна.

Координатор 

проєкту:

Нідерландська 

бізнес-академія, 

Нідерланди.



Фото активностей INTERADIS



Контакти
Координатор проєкту від України:

Університет КРОК www.krok.edu.ua, Андрій Лотарєв, начальник управління міжнародного співробітництва

Тел. +38 (044) 456-71-91, E-адреса: AndrewL@krok.edu.ua

Партнери з України: 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича www.chnu.edu.ua

Сергій ЛУКАНЮК, Начальник відділу міжнародних зв’язків

тел.: +38 0372 58 47 06, +38 0372 58 48 56

e-адреса: interof@chnu.edu.ua

Сумський національний аграрний університет https://snau.edu.ua/

к.е.н., доц. Олег ПАСЬКО, Завідувач науково-дослідної частини

тел.: + 38(0542)701042

e-адреса: pasko.ov@gmail.com; o.pasko@snau.edu.ua

Національний університет водного господарства та природокористування https://nuwm.edu.ua/

Проф., д.е.н. Наталія САВІНА, Проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків

тел.: 380362633129, +380965640969

e-пошта: n.b.savina@nuwm.edu.ua

Маріупольський державний університет http://mdu.in.ua/

Проф. Микола Валерійович ТРОФИМЕНКО, проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні 

зв’язки) тел.: 380629587593

e-mail: mykola.trofymenko@gmail.com, m.trofymenko@mdu.in.ua

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна http://www.univer.kharkov.ua/en

Юлія КВІТКА, відповідальна за міжнародне співробітництво в Каразінській школі бізнесу

тел.: +380990149195

e-адреса: makhanova@karazin.ua

Львівський національний університет імені Івана Франка www.lnu.edu.ua

Доцент, к.і.н. Ольга ОСЕРЕДЧУК, керівник центру маркетингу та розвитку, 

тел.: + 380672680521

e-адреса: oseredchuk.ola@gmail.com

Одеський національний політехнічний університет www.opu.ua

Наталія ЛЕБІДЬ, Провідний фахівець відділу міжнародних зв`язків

тел.: +38 067 119 56 30

e-адреса: nataliyamitrofanova3@gmail.com

Український державний центр міжнародної освіти Міністерства освіти і науки України

https://studyinukraine.gov.ua/

Олена СУЛИМА, заступник директора

тел.: +380443590539 e-адреса: marketing@studyinukraine.gov.ua

Спеціальна подяка: НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕРАЗМУС+ ОФІС В УКРАЇНІ (НЕО В УКРАЇНІ) https://erasmusplus.org.ua/, 

Світлана Шитікова, Керівник офісу

тел. +38 (044) 286-66-68, +38 (044) 332-26-45

e-адреса: office@erasmusplus.org.ua
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Дякую за увагу!

Університет КРОК
International@krok.edu.ua

INTERADIS project
Interadis.coordinator@gmail.com
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