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Концепція розвитку міжнародного співробітництва 

Державного вищого навчального закладу «Могилів-Подільський 

монтажно-економічний коледж» на 2017-2020 р.р. 

 

Важливим аспектом діяльності кожного Коледжу є міжнародне 

співробітництво. Контакти з вищими навчальними закладами інших країн 

дозволяють значно підвищити кваліфікацію співробітників шляхом 

проведення спільних наукових досліджень, організації стажування 

викладацького та студентського складу, покращити або розробити нові освітні 

програми та дисципліни, організувати обмін викладачами та студентами, літні 

школи тощо.  

Розвиток міжнародного співробітництва впливає не тільки на освітній 

рівень кожного окремого вищого навчального закладу, але й сприяє 

наближенню освітньої структури України до європейських стандартів, що є 

дуже актуальним сьогодні, коли ведеться мова про об'єднаний європейський 

освітній простір. 

Метою даної концепції є встановлення шляхів подальшого розвитку 

міжнародного співробітництва Коледжу з закордонними вищими 

навчальними закладами, державними і недержавними організаціями і 

фондами, підвищення іміджу Коледжу на світовій арені. 

 

Пріоритетні напрямки роботи центру міжнародних зв’язків: 

 

 Розробка та подача заявок проектів багатосторонньої співпраці в галузі 

освіти і науки – програми Еразмус +, Горизонт 2020, Програма 

співробітництва країн Балтійського Регіону та ін. 

 Реалізація програми індивідуальної мобільності – індивідуальні 

стипендіальні програми, що пропонуються вітчизняними та 

закордонними установами та фондами спільно з партерами. 

 Робота в рамках договорів про співпрацю – читання лекцій провідними 

фахівцями з закордонних навчальних закладів, участь в організації і 

реалізації міжнародних конференцій, семінарів. 

 Реалізація програм подвійних дипломів – реалізація існуючих та 

запровадження нових програм. 



 Реалізація інших заходів міжнародної співпраці – організація навчально-

ознайомчих візитів до закордонних навчальних закладів, інформаційне 

та організаційне забезпечення заходів міжнародної співпраці.  

 

Реалізація даної концепції передбачає роботу за наступними 

напрямками: 

 Участь в підготовці і реалізації міжнародних програм, проектів; 

 Залучення викладацько-студентського складу до виконання 

міжнародних проектів; 

 Пошук і залучення до співпраці нових іноземних партнерів, фондів, 

організацій; 

 Розробка і реалізація договорів про співробітництво з закордонними 

партнерами; 

 Допомога співробітникам та студентам в оформленні візових 

документів в рамках міжнародної діяльності Коледжу; 

 Надання консультацій викладачам та студентам Коледжу, пов’язаних з 

пошуком можливостей фінансування при поїздці за кордон з метою 

навчання або стажування; 

 Удосконалення управління міжнародною діяльністю Коледжу; 

 Поширення інформації щодо досягнень Коледжу на міжнародній ниві. 

 

В результаті реалізації концепції розвитку міжнародної діяльності 

очікується: 

 Покращення координації та планування заходів з міжнародного 

співробітництва між центром міжнародних зв’язків та відділеннями 

Коледжу; 

 Розширення міжнародних контактів необхідних для забезпечення 

освітньої та науково-практичної діяльності, а також навчально-

методичної роботи Коледжу; 

 Підвищення якості підготовки студентів, а також зростання їх 

професійного росту завдяки участі в міжнародних проектах, програмах; 

 Зростання кількості студентів завдяки відкриттю нових 

спеціалізацій/профілів доступу до програм подвійного диплому; 

 Підвищення іміджу Коледжу на національній та міжнародній арені. 

  

Інформаційне забезпечення міжнародної діяльності 

З метою підтримки і розвитку міжнародних зв’язків Коледжу з освітніми 

і науковими центрами зарубіжних країн та України, формування відповідного 

іміджу різні методи та форми сучасного інформаційного забезпечення, а саме: 

 Моніторинг та наповнення  сайту Коледжу; 



 Організація та проведення презентацій для студентського, та 

викладацького складу щодо можливості участі в міжнародних проектах, 

програмах; 

 Щоквартальна інформаційна розсилка електронною поштою 

відповідальним за міжнародні зв’язки в Коледжі щодо можливостей 

отримання грантів стипендій. 

 

 

Організаційне забезпечення міжнародної діяльності 

 

Загальний моніторинг розвитку міжнародної діяльності в Коледжі 

здійснює директор.  

Робочим органом для координації міжнародного співробітництва є 

центр міжнародних зв’язків на чолі з керівником. 

Центр міжнародних зв’язків здійснює технічні консультації з 

майбутніми партнерами, технічне і організаційне забезпечення участі 

представників Коледжу в заходах за кордоном, організовує майстер-класи 

закордонних науковців в Коледжі, забезпечує перекладацьку підтримку під 

час міжнародних заходів, бере участь в організації інших міжнародних 

заходів. 

Напрямок роботи пов’язаний з організацією міжнародних науково-

практичних заходів забезпечується методистом Коледжу. 

 

 


