
 План реалізації  

 І етап. 

Тривалість 

етапу 

Завдання 
етапу 

Детальний опису кожного із заходів / видів діяльності в межах 
етапу (із представленням кількісних та якісних показників) 

Відпові-
дальний 

Результати здійснення етапу 

Обсяг 
фінансуванн

я етапу з 
боку МФВ 

(у грн) 

 квітень 

– 
серпень 

2016 р. 

Створення 

організаій
них, 

технологіч

них, 
інформаці

йних, 

методич 
них умов 

реалізації 

проекту. 

  

Напрямок діяльності: Міжнародна акаде- 

мічна  мобільність викладачів і студентів  

 прийом делегацій ВНЗ-партнерів, 

міжнародних організацій, посольств 

зарубіжних країн в Україні; 

  проведення попередньої роботи із 

Посольством Франції в Україні щодо 

поглиблення співпраці із ВНЗ Франції. 

  підготовка та видання англомовних 

презентаційних матеріалів Університету; 

  здійснення робочих візитів до  ВНЗ 

Польщі, Словаччини з метою поглиблення 

співпраці, а також перемовин щодо участі у 

спільних науково-дослідних проектах. 

 організація співпраці Університету з 

міжнародними партнерами в рамках напряму 

дистанційної освіти 

Орєхо

ва 
Т.В.., 

прорек

тор з 
науков

о-

педаго
гічної 

та 

наваль
ної 

роботи

.  

 

 

- підтримка існуючих 

та початок нових 

програм академічної 

мобільності із ВНЗ 

Європи; 

залучення студентів, 

аспірантів, викладачів 

університету до 

програм підвищення 

кваліфікації, стажу-

вань, «включеного 

навчання», розши-

рення наукового 

обміну на міжна-

родних конференці-

ях; видання презента-

ційних англомовних 

матеріалів ДонНУ; 

проведення тренінгів 

для викладачів універ-

ситету за напрямом 

дистанційної освіти  

 

200 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ етап. 

Вересень 

–грудень 

2016 р. 

Змістовна 
реалізація 

основних 

напрямків 
діяльності 

проекту, 

впровадже
ння 

результаті

в 
попереднь

ого етапу. 

 продовження роботи спеціальних 

курсів підготовки з англійської мови для 

викладачів Університету; 

 прийом делегацій ВНЗ-партнерів, 

міжнародних організацій, посольств іноземних 

держав в Україні;  

  службові відрядження з метою 

підтримки та розширення контактів з 

провідними іноземними ВНЗ-партнерами, 

міжнародними організаціями, донорами; 

  продовження співпраці із 

університетами Польщі, Чехії, Угорщини, 

Словаччини, Литви, Франції; 

 початок реалізації програми академі-

чної мобільності з ВНЗ Польщі та Словаччини;  

  організація робочих візитів до 

університетів-партнерів з метою підписання 

Угоди про співпрацю, розробки спільних 

проектів в рамках програми Erasmus+; 

  початок реалізації практичних кроків 

по встановленню співробітництва із 

Університетами Франції.; 

 запрошення викладачів для викладання 

курсів лекцій для студентів ДонНУ., а також 

участі в міжнародних наукових конференціях; 

 робочі візити груп представників 

ДонНУ з метою узгодження планів по робoті в 

рамках програми Erasmus+, а також 

обговорення програми подвійних дипломів; 

Орєхо
ва 

Т.В.., 

прорек
тор з 

науков

о-
педаго

гічної 

та 
наваль

ної 

роботи
.  

 

Підвищення рівня 

володіння англійсь-

кою мовою викладачів 

університету.  

 Отримання 

додаткової матері-

ально-технічної та 

освітньо-методичної 

фандрайзингової 

підтримки ДонНУ;  

 надання 

стипендій студентам 

Університету на 

участь у програмах 

включеного навчан-ня 

у ВНЗ-партнерах; 

  залучення 

викладачів іноземних 

ВНЗ-партнерів до 

навчального процесу в 

Університеті; 

 залучення 

коштів міжнародної 

технічної та фінансо-

вої допомоги міжна-

родних організацій у 

відбудову базових 

умов функціонування 

Університету та роз-

виток його науково- 

освітнього потенціалу 

  підтримка 

існуючих та початок 

420 050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 залучення до навчального процесу в 

Університеті викладачів із Угорщина, Польща, 

Словаччини, Болгарії, Франції; 

 організація постійно діючого 

методичного семінару з фандрайзингу для 

викладачів та співробітників ДонНУ. 

нових програм акаде-

мічної мобільності із 

ВНЗ Європи. 

      


