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Сьогодні провідні світові університети, в тому числі і українські, 

розглядають міжнародні освітні обміни і програми як важливу складову 

частину своєї зовнішньої політики. Кожна з них робить активні кроки на 

шляху інтеграції в світовий освітній простір, вирішуючи складні 

організаційні питання реформування своєї системи освіти і конвертованості 

національних дипломів про вищу освіту. 

Нові реалії об'єктивно підштовхують ЗДМУ провести переоцінку його 

концептуальних пріоритетів стратегічного розвитку, а саме істотно 

підвищити роль всіх аспектів міжнародної діяльності в цілому і міжнародної 

служби зокрема. 

Міжнародна діяльність ЗДМУ спрямована на забезпечення більш тісної 

інтеграції його в міжнародне співтовариство, отримання додаткових 

можливостей прискореного розвитку і конкурентних переваг. Основною 

метою міжнародного співробітництва є інтеграція ЗДМУ в світовий освітній 

простір. Міжнародне співробітництво ЗДМУ орієнтоване на розвиток 

навчального, наукового та творчого процесів. 

Головні складові міжнародного розвитку ЗДМУ це: 

1. Співпраця в галузі науково-дослідницької роботи 

2. Міжнародна академічна мобільність 

3. Міжнародні зв'язки в сфері експорту освітніх послуг 

4. Підвищення міжнародного іміджу 

5. Участь в розробці та виконанні грантових програм 

6. Підвищення ефективності міжнародної діяльності 

 

1. Співпраця в галузі науково-дослідницької роботи 

Мета: інтеграція ЗДМУ як рівноправного партнера в міжнародний 

науково-технічний простір, забезпечення стійких зв'язків із зарубіжними 

суб'єктами партнерства в науково-дослідній галузі; досягнення міжнародного 

рівня конкурентоспроможності результатів науково-дослідної діяльності; 



вихід на світовий ринок наукомістких технологій і науково-технічної 

продукції. 

Завдання для вирішення даної мети: 

1. Визначення пріоритетних напрямків розвитку наукових зв'язків з 

конкретними країнами, регіонами, вузами і організаціями та формування на 

їх основі міжнародних програм і проектів співробітництва; розвиток 

міжнародної кооперації в галузі фундаментальних і прикладних досліджень. 

2. Участь в реалізації міжнародних договорів, угод і протоколів із 

зарубіжними партнерами про співпрацю в науково-дослідній галузі, які 

передбачають взаємний обмін дослідниками. 

3. Участь в міжнародних дослідницьких програмах, конференціях, що 

проводяться за кордоном; сприяння просуванню на світовий ринок 

конкурентоспроможної наукомісткої продукції. 

4. Проведення щорічних представницьких міжнародних наукових 

форумів у ЗДМУ; здійснення НДР на замовлення, що надходять із 

зарубіжних країн; впровадження досягнень зарубіжних наукових шкіл і 

передового науково-методичного досвіду. 

5. Створення міжнародних науково-дослідних колективів і 

консорціумів для здійснення спільних досліджень в галузі фундаментальних і 

прикладних проблем; формування спільних проблемних лабораторій. 

6. Запрошення на роботу вчених і дослідників з інших країн. 

 

2. Міжнародна академічна мобільність 

Мета: створення оптимальних умов академічної мобільності для 

викладачів і студентів ЗДМУ; стійке забезпечення освітнього процесу 

висококваліфікованими кадрами, які володіють міжнародним досвідом 

організації навчальної роботи і оцінки якості знань. 

Завдання для вирішення даної мети: 

1. Визначення пріоритетних напрямків розвитку академічної 

мобільності на найближчий час і на перспективу. 

2. Проведення аналізу сучасної нормативно-правової бази, яка 

регламентує взаємовідносини між українськими і закордонними суб'єктами 

партнерства в галузі підготовки фахівців, а також вивчення існуючого 

міжнародного досвіду. 

3. Врахування питань взаємного обміну викладачами і студентами при 

розробці договорів і проектів програм довгострокового співробітництва із 

зарубіжними вузами-партнерами. 

4. Забезпечення умов для визнання за кордоном документів про освіту, 

що видаються в ЗДМУ. 



6. Створення стійкої системи взаємодії з іноземними громадянами-

випускниками ЗДМУ. 

7. Розвиток сервісної інфраструктури із забезпечення міжнародної 

академічної мобільності. 

8. Розширення вибору і поліпшення вивчення іноземних мов. 

9. Запрошення на роботу (стажування) викладачів з інших країн. 

 

3. Міжнародні зв'язки в сфері експорту освітніх послуг 

Мета: повноправна і повноцінна участь ЗДМУ у міжнародному процесі 

розвитку освіти; підвищення конкурентоспроможності на світовому ринку 

освітніх послуг; забезпечення високої якості підготовки випускників на 

світовому ринку освіти і праці; аналіз пріоритетних спеціальностей, що 

користуються найбільшим попитом у іноземних абітурієнтів. 

Завдання для вирішення даної мети: 

1. Удосконалення системи формування контингенту іноземних 

студентів на основі цілеспрямованих маркетингових досліджень 

міжнародного ринку освітніх послуг, пошук і впровадження ефективних 

ринкових механізмів регулювання експорту освітніх послуг ЗДМУ. 

2. Розширення за кордоном мережі постійних партнерів, організаційних 

структур, що забезпечують формування контингенту для навчання у ЗДМУ, 

залучення зарубіжних фінансових, інформаційних та інших ресурсів для 

вирішення завдань експорту освітніх послуг. 

3. Встановлення стійкої орієнтації ВНЗ на підготовку іноземних 

фахівців для конкретних країн, регіонів і за конкретними спеціальностями. 

4. Підвищення ефективності інформаційно-рекламних кампаній ЗДМУ 

у всесвітній мережі Інтернет і на міжнародних ярмарках освіти. 

3. Участь в міжнародних проектах, спрямованих на поліпшення якості 

та розширення видів наданих освітніх послуг. 

4. Збільшення питомої ваги різних форм довузівського, вузівського і 

післявузівської навчання в загальній системі підготовки і перепідготовки 

іноземного фахівця, в тому числі курси підвищення кваліфікації, стажування 

тощо. 

5. Удосконалення роботи з іноземними студентами  в соціально-

культурній сфері. 

 

4. Підвищення міжнародного іміджу  

Мета: використання іміджмейкінгу (системи заходів, що направлені на 

формування та розповсюдження привабливого образу ВНЗ) у міжнародній 

діяльності 



Завдання для вирішення даної мети: 

1. Вступ ЗДМУ до міжнародних освітніх, медичних, фармацевтичних 

асоціацій, федерацій тощо. 

2. Сприяння вступу співробітників та студентів ЗДМУ до міжнародних 

професійних асоціацій, федерацій тощо. 

3. Продовження роботи з визнання диплому ЗДМУ закордоном, в тому 

числі через співпрацю з органами визнання (легалізації, нострифікації) 

документів інших країн.  

4. Постійне оновлення сайту ЗДМУ іноземними мовами. 

5. Участь ЗДМУ у міжнародних рейтингових оцінках діяльності ВНЗ. 

 

5. Участь в розробці та виконанні грантових програм  

Мета: використання можливостей і ресурсів ЗДМУ для пошуку, 

розробці, виконанні грантових програм 

Завдання для вирішення даної мети: 

1. Пошук перспективних міжнародних або вітчизняних партнерів для 

спільної розробки або реалізації грантових програм. 

2. Створення робочої групи проджектменеджерів спільно з 

представниками інших структурних підрозділів ЗДМУ. 

3. Дисемінація отриманих результатів виконання грантових програм 

серед співробітників і студентів ЗДМУ та інших ВНЗ. 

 

6. Підвищення ефективності міжнародної діяльності 

Мета: найбільш повне використання потенційних можливостей і 

ресурсів ЗДМУ для досягнення максимальних результатів за всіма 

напрямами і аспектами міжнародної діяльності 

Завдання для вирішення даної мети: 

1. Проведення моніторингу існуючого стану і потенційних 

можливостей міжнародного співробітництва на факультетах, кафедрах і 

інших підрозділах ЗДМУ, залучення їх до розширення міжнародного 

освітньої та наукової співпраці. 

2. Підвищення рівня знання іноземних мов, передусім англійської, 

серед співробітників та студентів ЗДМУ. 

3. Створення механізмів фінансування міжнародної діяльності ЗДМУ 

за рахунок залучення коштів міжнародних проектів; підвищення фінансово-

матеріальної віддачі кожного міжнародного проекту. 

4. Розвиток системи інформаційної підтримки міжнародної діяльності: 

створення бібліотеки інформаційних матеріалів;  постійне оновлення web-

сторінок з міжнародної діяльності. 



5. Формування механізму взаємодії факультетів і підрозділів для 

реалізації основних цілей і завдань міжнародної діяльності: розвиток 

інформаційної інфраструктури міжнародної діяльності, створення 

інформаційних взаємозв'язків між інформаційною системою міжнародної 

служби і інформаційною системою ЗДМУ. 

6. Співпраця з міжнародними освітніми, медичними та 

фармацевтичними спільнотами. 

7. Організаційно-інформаційна робота з підготовки і подання заявок на 

гранти міжнародних організацій, фондів та програм. 


