
Проект 

 

Ухвала Вченої ради 
Прикарпатського національного  університету імені Василя Стефаника 

щодо питання 

“Про міжнародне співробітництво університету та 

основні пріоритети інтернаціоналізації освітнього процесу” 

від 06 грудня 2022 року 

 

 Заслухавши та обговоривши доповідь завідувача відділу міжнародних 

зв’язків Сигидин Мар’яни Михайлівни “Про міжнародне співробітництво 

університету та основні пріоритети інтернаціоналізації освітнього процесу”, 

Вчена рада відзначає необхідність інтенсифікації роботи щодо міжнародної 

співпраці Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника.  

 На даний час Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника здійснює міжнародну діяльність за такими напрямками: 
 

1. виконання міжнародних наукових та інфраструктурних проєктів; 

2. реалізація учасниками освітнього процесу програм академічної 

мобільності; 

3. розвиток міжнародної співпраці з різними організаціями у галузі 

освіти, науки, культури та спорту; 

4. реалізація міжнародних стипендійних програм: Стипендійної 

програми Фонду Інституту Східноєвропейських досліджень 

(Республіка Польща) та Стипендійної програми Фундації 

Лозинських (США); 

5. створення та імплементація спільних освітніх програм та програм 

подвійних дипломів задля інтегрування студентів та викладачів у 

глобальний освітній простір; 

6. гостьове професорство науково-педагогічних працівників 

університету; 

7. залучення іноземних студентів.  

 

Реалізація академічної мобільності здійснюється учасниками освітнього 

процесу шляхом: 

1. участі студентів та викладачів у програмі Erasmus + K107; 

2. участі студентів у програмі Mobility Direct (Лодзький університет, РП) 

та у програмі обміну Університету Адама Міцкевича (Познань, РП); 

3.  участі студентів та викладачів у короткострокових та довгострокових 

(до двох років) програмах міжнародної мобільності на підставі 

індивідуальних запрошень. 

 

Вчена рада ухвалює: 

1. інформацію завідувача відділу міжнародних зв’язків Сигидин Мар’яни 

Михайлівни “Про міжнародне співробітництво університету та основні 

пріоритети інтернаціоналізації освітнього процесу” взяти до уваги. 



2. На виконання положень Стратегії інтернаціоналізації Прикарпатського 

національного університету ім. Василя Стефаника інтенсифікувати 

розвиток міжнародного співробітництва університету, зокрема: 

а) продовжити організаційне забезпечення реалізації права учасників 

освітнього процесу на академічну мобільність; 

б) розширювати європейське партнерство університету в рамках 

програми ERASMUS+ К107; 

в) активізувати роботу зі створення і реалізації спільних магістерських та 

аспірантських програм із зарубіжними навчальними закладами-

партнерами; 

г) сприяти зростанню кількості іноземних студентів, зокрема, шляхом 

налагодження сталої та стабільної співпраці університету з компаніями-

посередниками із набору іноземних студентів; 

ґ) сприяти науково-педагогічним працівникам університету у процесі 

здійснення міжнародних наукових і освітніх стажувань, а також приймати 

на наукові стажування науково-педагогічних працівників іноземних 

закладів вищої освіти і наукових установ; 

д) залучати науково-педагогічних працівників іноземних закладів вищої 

освіти до участі в науково-педагогічній діяльності університету; 

е) організувати мовні курси для студентів та викладачів університету з 

метою подолання мовного бар’єру на шляху реалізації програм 

міжнародної академічної мобільності; 

є) реалізовувати спільні з міжнародними партнерами наукові проєкти та 

брати участь у міжнародних університетських мережах; 

ж) сприяти активізації грантової діяльності науковців університету. 

 

 

Відповідальні: проректор з наукової роботи, відділ міжнародного 

співробітництва, керівники структурних підрозділів 

 



 

Ухвала Вченої ради 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 

щодо питання 

 «Стан молодіжної політики та перспективи її розвитку в університеті» 

 від 06 грудня 2022 року 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови Ради з науково-дослідної 

роботи студентів, аспірантів і молодих вчених Боришкевич Ірини «Стан 

молодіжної політики та перспективи її розвитку в університеті», Вчена рада 

відзначає необхідність інтенсифікації роботи щодо молодіжної політики у 

Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. 

Представлена Стратегія розвитку Ради з науково-дослідної роботи 

студентів, аспірантів і молодих вчених Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника на період до 2028 р. охоплює такі основні 

стратегічні вектори: 

1. Наука. 

1.1. Проведення міжгалузевих наукових досліджень та публікація їх 

результатів у фахових виданнях та тих, що індексуються у міжнародних 

базах даних Scopus та Web of Science. 

1.2. Організація та проведення всеукраїнських та міжнародних наукових 

конференцій за різними напрямами. 

1.3. Написання спільних грантових заявок та реалізація вітчизняних й 

закордонних наукових проєктів. 

1.4. Формування позитивного іміджу молодих вчених Університету. 

2. Освіта. 

2.1. Організація семінарів щодо якісної роботи молодих вчених у різних 

наукових базах даних. 

2.2. Проведення навчання для молодих вчених Університету щодо 

реалізації проєктної діяльності. 

2.3. Реалізація щорічної серії освітніх тренінгів від молодих вчених задля 

обміну досвідом. 

2.4. Організація та проведення семінарів, дискусій, зустрічей з 

проблемних актуальних питань з метою пошуку шляхів їх вирішення та 

обміну досвідом. 

3. Просвітницька діяльність. 

3.1.  Реалізація проєкту PNU Science Talks. 

3.2. Створення книжкового клубу в рамках Університету. 

3.3. Популяризація наукової діяльності у соціальних мережах та на інших 

ресурсах мережі Інтернет.  

Узагальнено, що однією з причин недостатньої активності роботи Ради з 

науково-дослідної роботи студентів, аспірантів і молодих вчених є низька 

залученість студентів, аспірантів та молодих учених до її діяльності. 

 

Вчена рада ухвалює: 

  



1. Інформацію голови Ради з науково-дослідної роботи студентів, 

аспірантів і молодих вчених Боришкевич Ірини Ігорівни прийняти до уваги. 

  

2. Затвердити Стратегію розвитку Ради з науково-дослідної роботи 

студентів, аспірантів і молодих вчених Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника на період до 2028 р. 

  

3. Активізувати роботу студентів, аспірантів і молодих вчених щодо 

виконання завдань, що поставлені перед Радою з науково-дослідної роботи 

студентів, аспірантів і молодих вчених. 

 
Відповідальні: перший проректор, голова Ради з 

науково-дослідної роботи студентів, аспірантів і 

молодих вчених, заступники директорів/деканів 

інститутів/факультетів з наукової роботи 

 


