
Рішення  
Вченої ради ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»  
від 25 жовтня 2018 року (протокол №3) щодо доповіді доцента кафедри 

життєдіяльності та природокористування Жигуліна Олександра Андрійовича про 
покращення стану роботи з міжнародного співробітництва та підвищення 

ефективності роботи інституту щодо міжнародних зв'язків 
 
Заслухавши доповідь Жигуліна О.А., Вчена рада відзначає, що, зменшення 

кількості абітурієнтів, викликане демографічною ямою, залишається глобальною 
проблемою для усіх вищих навчальних закладів України. 

Розширення міжнародної діяльності є одним із способів вирішенням цих проблем. 
Адже, перетворення міжнародної наукової діяльності на реальний інструмент стабілізації та 
підйому вітчизняної освіти й нарощування науково-технічного потенціалу навчального 
закладу в умовах формування ринкової економіки і демократизації суспільства дозволить 
зробити інституту привабливим для абітурієнтів та науковців. Посилення впливу 
європейських і світових цінностей на освітню та наукову сферу інституту сприятиме 
формуванню додаткових можливостей в усіх напрямах діяльності інституту. 

Завданнями стратегії міжнародної діяльності є: 
- координація діяльності деканатів, кафедр, факультетів та структурних підрозділів 

інституту пов'язаної з їхньою участю у міжнародному співробітництві; 
- розширення діяльності інституту у міжнародних організаціях, проектах, програмах, 

створення спільних з міжнародними організаціями структур; 
- підвищення якості підготовки кадрів і за рахунок цього – підвищення авторитету 

інституту на світовій та вітчизняній науковій арені; 
- диференціація і розширення міжнародного співробітництва інституту у регіонах 

світу; 
- створення в інституті середовища, сприятливого для розбудови міжнародної 

діяльності. 
Для цього необхідно вирішення таких завдань: 
Залучення науковців, фахівців закордонних університетів та провідних фірм з метою 

проведення тематичних лекцій, курсів і майстер-класів для студентів інституту. 
Здійснення заходів спрямованих на досягнення студентами та науково-

педагогічними працівниками інституту рівня знань іноземної мови, який є достатнім для 
участі у міжнародних навчальних і наукових програмах. 

Організація навчання, стажування, обміну студентами й викладачами з навчальними 
та науковими закордонними закладами, з якими підписані договори про співробітництво. 

Активізація рекламної компанії інституту за межами України через публікацію 
інформації в буклетах, міжнародних та інтернет-виданнях, альманахах, професійних 
фахових виданнях. 

Організація зустрічей з видатними іноземними вченими, лауреатами міжнародних 
премій. 

Забезпечення можливості навчання, стажування, обміну студентами та викладачами 
за кордоном у рамках програм UNESCO, DAAD, Erasmus +, Фонду Фулбрайта тощо. 
Налагодження систематичної роботи з інформування студентів та викладачів про участь у 
міжнародних освітніх і наукових програмах й проектах. 

Організація мовних практик для студентів за кордоном та участь студентів у Літніх 
школах за професійним спрямуванням. 

Участь студентів, магістрів, та науково-педагогічних працівників інституту у 
Державній програмі мобільності. 

Участь наукових робіт студентів в конкурсах, які фінансуються Міжнародними 
фондами. 

Організація практики (стажування) студентів інституту на закордонних аграрних 



підприємствах. 
Збільшення кількості запитів до міжнародних фондів на фінансування наукових 

проектів, грантів. 
Участь студентів та науково-педагогічних працівників інституту у міжнародних та 

закордонних конференціях, симпозіумах, круглих столах. 
Друк наукових статей викладачів інституту у міжнародних виданнях, включених до 

міжнародних наукометричних баз, рекомендованих МОН. 
Висвітлення наукових досягнень інституту на міжнародному рівні під час участі у 

міжнародних заходах, організованих як на території України, так і за її межами. 
Взаємного обміну науковою і науково-технічною інформацією, використання 

міжнародних інформаційних фондів та систем. 
Підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів на основі відповідних угод. 
Участі у програмах двостороннього та багатостороннього обміну науковими, 

науково-педагогічними працівниками і здобувачами, з метою їх стажування та підвищення 
кваліфікації. 

Проведення міжнародних конгресів, симпозіумів, конференцій та виставкових 
заходів. 

Провадження спільної видавничої діяльності та обмін науковою друкованою 
продукцією. 

Організація заходів з метою кращого ознайомлення українських громадян з 
іноземною культурою та іноземних громадян – з українською. 

Організація заходів з метою формування загальнолюдських цінностей та 
міжнаціональної поваги. 

Розробка організаційних та виховних заходів для соціальної адаптації іноземних 
студентів із різних регіонів світу. 

Обмін запрошеннями для участі у фестивалях, конкурсах та інших культурно-
масових заходах, що проводяться навчальними закладами. 

Проведення спільних змагань між спортсменами навчальних закладів. 
 
Вчена рада ухвалила інформацію Жигуліна О.А. про покращення стану роботи з 

міжнародного співробітництва та підвищення ефективності роботи інституту щодо 
міжнародних зв'язків прийняти інформацію до відома. 
 
Голова Вченої ради            В.С.Лукач 

 
Cекретар                     В.Ф. Ожема 
 


