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Новий закон України «Про вищу освіту» визначає одним із напрямків 
державної політики міжнародну інтеграцію та інтеграцію системи вищої 
освіти України у європейський простір вищої освіти. Таким чином, процеси 
інтернаціоналізації мають стати невід’ємною часткою стратегії розвитку 
кожного українського університету. В Одеському національному 
політехнічному університеті (ОНПУ) розроблений план дій та заходів, які 
спрямовані на подальше розгортання таких процесів і ставлять за мету 
зростання міжнародної репутації, привабливості та поширеності відомостей 
про ОНПУ як в Україні, так і у світовій спільноті. 
 

ОНПУ є найстарішим технічним університетом Півдня України з 
багатим досвідом та розвинутими регіональними і міжнародними 
контактами, що надає певні переваги у вирішенні питання інтернаціоналізації 
навчальної та науково-дослідницької діяльності. Завдяки вдалому 
географічному положенню м. Одеса університет входить до різних 
європейських регіонів, бере участь у багатьох міжнародних програмах 
співробітництва та організовує спільні заходи з закладами партнерських 
країн. Тільки за останні п’ять років ОНПУ взяв участь у 15 проектах програм 
ЄС Tempus та Erasmus Mundus, а в 2015 році став учасником вже 3 нових 
угод про академічну мобільність програми Erasmus+ за участі європейських 
університетів-партнерів. 
 

Під час виконання проекту PICASA «Інтернаціоналізація ВНЗ в країнах 
Cхідного партнерства через культурні та структурні перетворення», програми 
ЄС Tempus IV за участю Міністерства освіти і науки України, ОНПУ та 
низки інших вітчизняних університетів були розроблені пропозиції 
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щодо прискорення процесів інтернаціоналізації українських вишів. На 
підставі цих пропозицій університет розробив концепцію інтернаціоналізації, 
яка включає низку дій та заходів.  

Серед них можна виокремити короткострокові дії, такі як: 
 

- підвищення рівня міжнародного спілкування через офіційний веб-сайт 
університету та профілі ОНПУ в найпоширеніших соціальних мережах;   

- впровадження освітніх пропозицій з англійською мовою викладання, 
нових навчальних курсів, створення приємних умов навчання;   

- розробка та впровадження сумісних з іноземними університетами-
партнерами освітніх програм «подвійного диплому»;   

- популяризація додаткових можливостей, які отримують студенти під 
час навчання в українсько-німецькому інституті, в українсько-іспанському та 
українсько-польському навчальних центрах ОНПУ;   

- забезпечення заходів щодо поліпшення кваліфікації співробітників, які 
беруть участь у вирішенні питань інтернаціоналізації;   

- сприяння академічній мобільності (внутрішній, європейській та 
міжнародній) студентів, викладачів та адміністративного персоналу з 
використанням простих адміністративних процедур;   

- поліпшення та удосконалення спільної діяльності з Міністерством 
науки та освіти України, українськими університетами та іншими 
організаціями, що сприяють розвитку системи вищої освіти України, з метою 
здійснення ефективного співробітництва у галузі інтернаціоналізації.   

Більшого часу потребує реалізації довгострокових заходів концепції, 
таких як:   

- пошук іноземних партнерів для більш активної участі у найважливіших 
міжнародних освітніх і наукових програмах та проектах (Erasmus+, Horizon 
2020 та інших);   

- поліпшення та модернізація відповідно до сучасних вимог системи 
внутрішнього забезпечення якості освіти в ОНПУ;   

- залучення всесвітньо відомих вчених та професорів до участі у 
конференціях, семінарах та літніх школах університету;   

- сприяння реалізації додаткових культурних елементів 
інтернаціоналізації (міжнародні фестивалі, конкурси, саміти, виставки та 
інші заходи);   

- залучення на навчання на англомовні освітні програми іноземних 
студентів та аспірантів з країн Організації економічного співробітництва та 
розвитку;   

- пошук іноземних партнерів та інвесторів з метою трансферу технології 
та наукових розробок вчених ОНПУ за допомогою наукового парку;   

- впровадження та удосконалення методів оцінки ефективності 
міжнародних інтеграційних процесів та забезпечення якості вирішення 
питань інтернаціоналізації ОНПУ.  
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Реалізація вказаних заходів концепції інтернаціоналізації ОНПУ, на наш 
погляд, буде сприяти підвищенню міжнародного іміджу університету та 
призведе до підвищення якості освітнього процесу. 
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Позитивне сприйняття України міжнародними організаціями, 
іноземними державами та їх громадянами є фактором, який безпосередньо 
впливає на розвиток нашої держави і сприяє задоволенню її 
зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних потреб. 
 

Сучасний етап розвитку світового суспільства характеризується 
зростаючою роллю міжнародної освіти, яка стабільно сприяє поглибленню і 
диверсифікації міждержавних політичних, соціально-культурних, 
економічних зв’язків, інтеграції держав у глобальний економічний простір. 
 

На цьому фоні розвинуті країни посилюють конкурентну боротьбу за 
лідерство у світовій системі освіти, що визнається одним з найбільш 
ефективних інструментів впливу на міжнародні події. 
 

Освітній потенціал України дає можливість нашій державі увійти до 
числа лідерів світової освітньої спільноти. Проте наявні можливості 
українських освітніх установ використовуються не в повному обсязі, що 
негативно впливає на заходи з вдосконалення всієї системи освіти України. 
 

Таким чином, збільшення обсягів підготовки іноземців для зарубіжних 
країн у поєднанні з підвищенням вимог до якості системи відбору 
абітурієнтів і державного супроводження процесу навчання є необхідною 
умовою для забезпечення успішної конкурентної боротьби України на 
світовому освітньому ринку та формування важелів впливу на міждержавні 
відносини. 
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