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НАШІ ДОСЯГНЕННЯ ТА ЗДОБУТКИ 

 Взаємодія із організаціями у сфері 

землеустрою та кадастру із США та ФРН (доц. 

А.Г. Мартин) 

 Міжнародні наукові проекти у сфері атласного 

картографування за участю фахівців 

Дрезденського технічного університету (проф. 

І.П. Ковальчук) 

В’ячеслав Богданець, координатор міжнародних програм ННІ, v_bogdanets@nubip.edu.ua 



НАШІ ДОСЯГНЕННЯ ТА ЗДОБУТКИ 
• Підписано протокол щодо програми 

Mevlana із вишами Туреччини на 2014-2015 
н.р., викладачі ННІ читатимуть лекції в 
університеті Dicle 

• Участь делегації ННІ у міжнародному 
географічному симпозіумі Geomed-2013 

• Участь у міжнародному симпозіумі  

з питань використання водних ресурсів  

Asia-2012, Таїланд  

• Читання лекцій з питань 

 геоінформаційного картографування 

 природних ресурсів у 

 Транспортному університеті 

 м. Ланжоу, КНР (Богданець В.А. 2011) 
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НАШІ ДОСЯГНЕННЯ ТА ЗДОБУТКИ 

Візит до префектури Пуату-Шаронт, 
Франція, за програмою «Дружба без 
кордонів» (проф. ДорошО.С.) 

Співпраця із юридичним факультетом  
Мінського держуніверситету, Білорусь 
(проф.Єрмоленко В.М.) 

Читання курсу лекцій з права у 
Опольській політехніці (проф.Курило 
В.І.) 

Співпраця із Московською юракадемією 
(проф. Ладиченко В.В.) 
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НАШІ ДОСЯГНЕННЯ ТА ЗДОБУТКИ 

 Навчання студентів за 

кордоном (Б.Аврамчук, 

А.Дорош, В.Асаулюк) 

 Участь студентів у міжнародних 

конференціях, воркшопах за 

кордоном з тематики права та 

землеустрою 

В’ячеслав Богданець, координатор міжнародних програм ННІ, 

v_bogdanets@nubip.edu.ua 



ПОТЕНЦІАЛ ТА РЕСУРСИ 

 Англомовні викладачі 

 Англомовні групи студентів 

 Наукові напрямки роботи, привабливі для 

міжнародних проектів 

 Досвід навчальної міжнародної співпраці 
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ПОТЕНЦІАЛ ТА РЕСУРСИ 

 Консультування із міжнародним відділом, 

допомога та обмін досвідом 

 Міжінститутська співпраця усередині НУБіП:  

ННІ рослинництва, бізнесу, лісового і садово-

паркового господарства, інформаційного 

забезпечення, (MEVLANA, наукові проекти, 

гранти) 
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БЛОКИ РОБОТИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ 

УДОСКОНАЛЕННЯ 

 Англомовність НПП та студентів (насамперед 

практичні навички вільного спілкування, а 

потім отримання сертифікатів про знання ін. 

мов TOEFL, IELTS та їх аналогів), 

презентабельність при спілкуванні із 

іноземними колегами, залучення аспірантів, 

кращих студентів англомовних груп, якість 

мови у професійній сфері 
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БЛОКИ РОБОТИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ 

УДОСКОНАЛЕННЯ 

Активізація міжнародної навчальної та науково-

дослідної роботи студентів через: 

• залучення студорганізації, 

• гуртків,  

• використання активності студентів у 

соціальних мережах в конструктивному руслі. 
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БЛОКИ РОБОТИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ 

УДОСКОНАЛЕННЯ 

Створення пріоритетів для НПП у активізації 

міжнародної роботи  через: 

• рейтинг, 

• матеріальне стимулювання, 

• мотивацію до визнання, 

• зменшення навчального (аудиторного) 

навантаження НПП-дослідників 
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БЛОКИ РОБОТИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ 

УДОСКОНАЛЕННЯ 

• Публікації у англомовних виданнях із 

індексом цитування, у т.ч.  h-індекс провідних 

науковців 

• складання бази даних англомовних публікацій 

вчених ННІ за галузями для посилання на них 

• міжнародні монографії (у т.ч. видані 

закордоном іноземною мовою) 
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БЛОКИ РОБОТИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ 

УДОСКОНАЛЕННЯ 

 привабливість програм навчання для 

іноземців (у т.ч. назви, структура та зміст 

програм мають бути відповідні до 

закордонних),  

 видання навчально-методичної літератури 

англ. мовою та інформування про її 

опублікування 
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БЛОКИ РОБОТИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ 

УДОСКОНАЛЕННЯ 

 широке інформування абітурієнтів щодо 

пріоритетів діяльності факультетів із 

особливим акцентом на міжнародні програми 

(літні школи, конференції, стажування, 

виробничі практики та навчання за кордоном) 

висвітлення «успішних історій» студентів на 

сайті, програм міжнародної співпраці кафедр 

та окремих НПП 
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• навчальний процес потребує серйозної 

модернізації у сфері впровадження передових 

технологій «завтрашнього дня»: інформатизація, 

комп’ютеризація, електронні посібники та 

електронні навчальні курси, використання 

стандартів, проведення тематичних вебінарів, 

посилання на провідні світові розробки, які 

тенденції попиту на послуги у професійній сфері, 

широке залучення до викладання через «відкриті 

лекції» іноземних науковців у ННІ, у т.ч. 

дистанційно 
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БЛОКИ РОБОТИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ 

УДОСКОНАЛЕННЯ 



 Використання ресурсу міжнародних електронних 

каталогів та баз наукових публікацій, які доступні 

кожному через бібліотеку НУБіП чи Інтернет (OAJ, 

Google scholar) 

 Спільне підготування інформації на англомовний сайт 

(новини, контакти, які заходи проведено, які є наукові 

розробки та які послуги надає підрозділ, актуальні та 

вчасні повідомлення про наші конференції на сайті, у 

т.ч. для іноземних учасників) 
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БЛОКИ РОБОТИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ 

УДОСКОНАЛЕННЯ 



БЛОКИ РОБОТИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ 

УДОСКОНАЛЕННЯ 

 Подання міжнародних наукових проектів, у 

т.ч. міжінститутських,  із залученням установ 

НАН та проектних і науково-дослідних 

інститутів 

 Міжнародні програми академічної мобільності 

(ERASMUS, MEVLANA, ALRAKIS) 

 Стажування НПП та студентів за кордоном, 

ознайомлення із світовим досвідом 
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ПЛАН ДІЙ 

 

 

КОРОТКОСТРОКОВІ ПЕРСПЕКТИВИ 
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КОРОТКОСТРОКОВІ ПЕРСПЕКТИВИ 

 співпраця у галузі міжнародного права, 

кадастру, адміністрування земель (проф. 

ЛадиченкоВ.В., МартинА.Г.) 

 Міжнародні публікації (пріоритети - США, 

Польща та ін. країни Вишеградської групи, 

Німеччина, Туреччина, Китай) 
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КОРОТКОСТРОКОВІ ПЕРСПЕКТИВИ 

 

 Наукові проекти (пошук партнерів та подача 

заявок HORIZON) 

 Програми академічної мобільності  MEVLANA 

на 2015-2016 н.р. та ALRAKIS 
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ПРОГРАМИ МОБІЛЬНОСТІ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 

(ПОЛЬЩА, ТУРЕЧЧИНА) 

 

 Стипендіальна програма «Польський Еразмус 

для України» для студентів (з дипломом 

бакалавра) та аспірантів до 10.10.2014 

(координатор – МОН, польська або англійська 

мови) 

 Літні фахові школи у Туреччині, програма 

мобільності MEVLANA 
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ПРОГРАМИ ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ ЗА 

КОРДОНОМ 

• ФРН ( Вайєнштефан-Тріздорф, з квітня 2015 

року – подача до 1.11.2014р. 

• Швейцарія (Agrimpuls-2015) 

• Франція, Данія, Нідерланди, Норвегія 

• США (Work & Travel) від 18 до 22 років 

 

Графік співбесід 6-8 жовтня на сайті: 

http://www.nubip.edu.ua/node/1755 
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НАВЧАННЯ ЗА КОРДОНОМ 

• Освітній портал™ - освіта в Україні, 

освіта за кордоном www.osvita.org.ua  

• Вишеградський фонд 

http://visegradfund.org 

• Програма ЄС Еразмус 

http://eacea.ec.europa.eu 

http://tempus.org.ua 

• Фулбрайт офіс в Україні 

www.fullbright.org.ua 

• Конкурс стипендій уряду Франції 

http://www.ambafrance-ua.org 

• Навчання у КНР http://sie.lzjtu.edu.cn/ 
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ПЛАН ДІЙ 

 

 

ДОВГОСТРОКОВІ ПЕРСПЕКТИВИ 
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ДОВГОСТРОКОВІ ПЕРСПЕКТИВИ 

 Англомовна навчальна магістерська програма 

(дієва, тобто із усіх дисциплін, і ефективна) 

 міжнародні угоди про наукову співпрацю, 

довгострокові прикладні та фундаментальні 

програми із фінансуванням ЄС, стажування 

викладачів у провідних установах 
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ДОВГОСТРОКОВІ ПЕРСПЕКТИВИ 

 Подача проектів ЄС Горизонт та ін., 

навчально-наукова співпраця із вишами США 

 Міжнародне визнання дипломів, спільні 

магістерські програми 

 Читання лекцій наших НПП у закордонних 

вишах 
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ДОВГОСТРОКОВІ ПЕРСПЕКТИВИ 

 Спільні підручники, методичне забезпечення 

навчального процесу, створення 

високотехнологічних інформаційних продуктів 

англійською мовою у сферах права та 

землеустрою 

 Проведення міжнародних заходів серйозного 

рівня на базі ННІ 
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ 
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