
 
План інтернаціоналізації освітньо-наукової діяльності  

КАФЕДРИ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 
на період з 1.01. по 1.07.2023 р. 

 

 

1 Ціль 1. Якісний презентаційний матеріал англійською мовою 

 Завдання 
Часові 
рамки 
(дати) 

Очікуваний результат 

Відповідальна(і) 
особа(и) за 

виконання та  
контроль  

Інструменти 

1 

Створити 
презентацію  
англійською 
мовою (до 10 
слайдів) про 
кафедру з 
використанням 
брендового стилю  

 
 

Презентаційний 
матеріал, готовий до 
використання 

Виконання: 
1.05.2023 
Контроль: 
Багрій О.В. 

Брендбук. Забезпечення англомовного 
перекладу – самостійно, ВМЗ, кафедра 
іноземних мов. Контроль якості – ВМЗ. 

3 Ціль 3: Розширення міжнародних партнерств 

 Завдання 
Часові 
рамки 
(дати) 

Очікуваний результат 
Показник 

Відповідальна(і) 
особа(и) за 

виконання та  
контроль 

Інструменти 

1 

Започаткувати 
ЩОНАЙМЕНШЕ 1 
нове партнерство з 
колегами із 

 

Нові створені 
партнерства та 
узгоджений план 
співпраці. 

Виконання: 
1.05.2023 
Контроль: Негай 
Г.А. 

Перелік діючих партнерств ХНУ (база 
ВМЗ), членство ХНУ у міжнародних 
асоціаціях і нетворках, партнери по 
Еразмусу (потенційне розширення 



 
партнерських або 
інших зарубіжних 
ЗВО (за 
необхідності 
укласти угоду про 
співпрацю) для 
співвикладання 
(COIL), академічної 
мобільності, 
спільних 
віртуальних 
академічних 
проєктів 

Підтверджуючі 
документи 
(наприклад, угоди, 
договори, якщо 
партнерство нове, 
запис зустрічей тощо). 

співпраці на інші академічні напрямки) 
Залучення ВМЗ до процедур укладання 
договорів та угод.  

4 Ціль 4: Інтернаціоналізація освітніх програм 

 Завдання 
Часові 
рамки 
(дати) 

Очікуваний результат 
Показник 

Відповідальна(і) 
особа(и) за 

виконання та  
контроль 

Інструменти 

1 

Провести 
порівняльний 
аналіз аналогічних 
освітніх програм із 
закладів-партнерів  

 

Визначено відмінні та 
схожі характеристики 
освітніх програм. 
Проаналізовано, які 
можна внести зміни, 
за потреби. 

Виконання: 
1.06.2023 
Контроль: 
Машовець Н.С, 

Пошук освітніх програм закладів-
партнерів на офіційних сайтах або 
отримання їх через комунікацію з 
колегами із закладів-партнерів.  

2 

Оновлення або 
доповнення змісту 
освітньої програми 
 

 

Інтернаціоналізація 
змісту освітніх 
компонентів, 
навчального плану, 

Виконання: 
1.06.2023 
Контроль: Негай 
Г.А. 

Аналіз літературних джерел, 
спілкування з колегами із закордону, 
участь у конференціях, вебінарах інших 
заходах, де обговорюються питання 



 
методів викладання, 
оцінювання тощо.  

розвитку міжкультурної 
компетентності, глобальних викликів 
світового суспільства, проблеми сталого 
розвитку, культурних особливостей, 
толерантного суспільства тощо.  

5 Ціль 5: Інтернаціоналізація студентської діяльності 

 Завдання 
Часові 
рамки 
(дати) 

Очікуваний результат 
Показник 

Відповідальна(і) 
особа(и) за 

виконання та  
контроль 

Інструменти 

1 

Залучення 
студентів до участі 
у міжнародних 
наукових та 
освітніх заходах 
(конференції, 
вебінари, 
семінари, лекції, 
курси тощо). 
ЩОНАЙМЕНШЕ 2 
студенти. 

 

Участь мінімум 2 
студентів у 
міжнародних заходах, 
що позитивно 
впливатиме на 
розвиток глобальної, 
полікультурної, 
міжкультурної та 
фахової 
компетентностей, 
розвиватиме 
комунікаційні 
навички. Нетворкінг 
для студентів.  

Виконання: 
1.06.2023 
Контроль: Негай 
Г.А. 

Джерела інформації про освітні та 
наукові заходи (ВМЗ, НДЧ, інші 
релевантні джерела інформації). 
Допомога студентам у підготовці 
матеріалів для участі у заходах.  

6 Ціль 6: Інтернаціоналізація наукової діяльності 



 

 
ДІАГРАМА ВИКОНАННЯ ПЛАНУ 
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Відповідальні особи 

Ціль 1. Завдання 1.       Багрій О.В. 
Ціль 3. Завдання 1.       Негай Г.А. 
Ціль 4. Завдання 1.       Машовець Н.С. 
Ціль 4. Завдання 2.        Негай Г.А. 
Ціль 5. Завдання 1.       Негай Г.А. 
Ціль 6. Завдання 1.        Машовець Н.С. 
        

  
 
 

В.о. завідувача кафедри АМ        Георгій НЕГАЙ 

 Завдання 
Часові 
рамки 
(дати) 

Очікуваний результат 
Показник 

Відповідальна(і) 
особа(и) за 

виконання та  
контроль 

Інструменти 

1 

Заповнити профілі 
в наукометричних 
базах ORCID, 
Google Scholar, Web 
of Science, Scopus. 

 
Коректно заповнені 
профілі членів 
кафедри. 

Виконання: 
1.05.2023 
Контроль: 
Машовець Н.С. 

Інформаційні матеріали НДЧ, 
інформаційні матеріали в модульному 
середовищі – рекомендації про 
заповнення профілів. 


