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1. ОБЛАСТЬ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ

1.1 Стратегія розвитку міжнародної діяльності (інтернаціоналізації) Одеського 
національного морського університету на 2016-2020 рр. ( далі - Стратегія) є керівним 
документом для співробітників Одеського національного морського університету.
1.2 Враховані примірники знаходяться у:

. 1 Ректора ОНМУ

.2 Проректорів ОНМУ 

.3 Начальника ВМЗ 

.4 Начальника НМВ

. 5 Деканів факультетів та директорів центрів ОНМУ
1.3 Перелік врахованих примірників Стратегії розвитку міжнародної діяльності 

(інтернаціоналізації) Одеського національного морського університету на 2016-2020 рр 
ведеться відділом ліцензування, акредитації та моніторингу якості освіти.

2. СКОРОЧЕННЯ

ОНМУ -  Одеський національний морський університет
НМВ -  Навчально-методичний відділ
ВМЗ -  Відділ міжнародних зв'язків
МД -  Міжнародна діяльність
ВНЗ -  Вищий навчальний заклад
НПП -  Науково-педагогічний працівник
ЦІТ -  Центр інформаційних технологій

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1 Стратегія розвитку міжнародної діяльності (інтернаціоналізації) ОНМУ є складовою 
частиною Стратегії розвитку Одеського національного морського університету та 
формується спираючись на Статут ОНМУ та діюче законодавство України.
3.2 Необхідність розробки стратегії розвитку міжнародної діяльності (інтернаціоналізації), 
визначення стратегічних цілей та необхідних заходів з їх досягнення обумовлена 
необхідністю інтеграції університету у світовий освітній і науковий простір, у т.ч. 
реалізації принципів Болонської Хартії Університетів (Magna Charta Universitatum), 
підписантом якої є ОНМУ.
3.3 Метою розвитку міжнародної діяльності на період 2016-2020 рр. є сприяння 
становленню ОНМУ, як провідного навчального закладу світового рівня, що здійснює 
інноваційну наукову діяльність та підготовку висококваліфікованих фахівців для потреб 
світового морегосподарського комплексу, підвищенню міжнародного авторитету ОНМУ.
3.4 Основними завданнями університету в сфері міжнародного співробітництва є:

1. Встановлення, збереження та розвиток дружніх взаємовигідних стосунків із вищими 
навчальними закладами, фондами, науковими установами іноземних держав, 
міжнародними організаціями, іншими юридичними особами, фізичними особами -  
підприємцями та фізичними особами; поглиблення міжнародної співпраці в галузі освіти, 
науки, спорту, мистецтва і культури;

2. Підвищення рівня інтеграції у світовий освітньо-науковий простір;
3. Залучення коштів міжнародних фондів, установ, громадських організацій тощо для 

виконання наукових, освітніх та інших програм;
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4. Поширення на міжнародному рівні результатів наукових, технічних, технологічних 
та інших розробок Університету;

5. Співпраця з Європейською мережею національних центрів інформації про 
академічну мобільність та визнання.
3.5 Стратегія направлена на підвищення міжнародного авторитету Одеського 
національного морського університету, забезпечення міжнародних стандартів якості 
освітніх послуг, інтеграцію університету у світовий освітній і науковий простір, участь у 
міжнародних проектах спільно з провідними навчальними закладами та науковим 
центрами світу.
3.6 Основні концептуальні засади Стратегії з урахуванням кращого вітчизняного та 
світового досвіду, напрацьовувались колективно у поточній діяльності університету, 
успішність якого дає підстави визначити стратегічною метою не лише закріплення 
досягнутих позицій, а й логічне продовження системної та масштабної модернізації 
міжнародної діяльності, забезпечення конкурентоспроможності університету у 
загальноєвропейському та світовому освітньому і науковому просторі. Стратегія розвитку 
міжнародної діяльності (інтернаціоналізації) може розглядатися як формула успішності 
ОНМУ, що може бути реалізована тільки наполегливою працею усього колективу ОНМУ.

4. ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ (ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ) ОНМУ

Розвиток міжнародної діяльності (інтернаціоналізації) здійснюється за такими 
напрямами:

1. Освітній.
2. Дослідницький (науковий).
3. Підвищення якості міжнародної проектної діяльності.
4. Підтримання зв’язків із закордонними партнерами.
5. Інформаційно-іміджевий.
6. Адміністративний.
7. Організаційно-кадрового забезпечення міжнародної діяльності.
8. Нормативного забезпечення МД ОНМУ.
9. Матеріально-технічного забезпечення МД ОНМУ.

Напрям 1. Визначення стратегічних цілей за освітнім напрямом
Забезпечення міжнародних стандартів якості освітніх послуг, інтеграція університету у 

світовий освітній і науковий простір вимагає досягнення наступних цілей:
1. Удосконалення організації і змісту міжнародної складової навчального процесу в 
напрямку забезпечення європейських стандартів освіти.
2. Підвищення рівня академічної мобільності студентів і викладачів.
3. Участь в консорціумах університетів з релевантними навчальними програмами, 
створення освітніх програм «Подвійний диплом».
4. Створення магістерських та бакалаврських програм, навчальних дисциплін, що 
викладаються англійською мовою.
5. Впровадження додаткових культурних та позаучбових заходів з інтернаціоналізації 
(міжнародні літні школи, студентський культурний обмін та ін.)
6. Збільшення кількості іноземних слухачів та студентів, покращення якості їх підготовки 
і за рахунок цього -  підвищення авторитету ОНМУ в Україні і світі.
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1.1. Удосконалення організації і змісту міжнародної складової навчального процесу в 
напрямку забезпечення європейських стандартів освіти.
Необхідні заходи:
1) . Проведення маркетингових досліджень європейського ринку освітніх послуг, пошук і 
впровадження ефективних механізмів експорту/імпорту освітніх послуг.
2) . Збільшення кількості спеціальностей та напрямів підготовки в ОНМУ.
3) . Розробка та впровадження цільової комплексної програми «Володіння іноземними
мовами -  успішний університет і успішний випускник», з урахуванням вимог 
«Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання,
оцінювання», у т.ч. досягнення випускниками ступеня «бакалавр» рівня володіння 
іноземною мовою В2 (незалежний користувач продвинутий), ступеня «магістр» - рівня С1 
(досвідчений користувач продвинутий), випускниками аспірантури -  рівня С2 
(досвідчений користувач, вільне володіння).
4) . Створення лінгвістичних центрів англійської, китайської та ін. іноземних мов в ОНМУ.
5) . Проведення офіційно визнаними у світі профільними агенціями акредитації освітніх 
програм.
6) . Запрошення зарубіжних фахівців для участі в навчальному процесі та обміну досвідом.
7) . Впровадження новітніх інтерактивних методики і технології навчання, заснованих на 
інформаційних і дистанційних освітніх технологіях.
1.2 Підвищення рівня академічної мобільності студентів, аспірантів та викладачів 
Необхідні заходи:
1) . Розвиток проектів і програм академічної мобільності студентів, аспірантів та 
викладачів.
2) . Розроблення та впровадження проекту «Вікно мобільності» для студентів.
3) . Створення інформаційного порталу «Міжнародна академічна мобільність».
4) . Розроблення положення про академічну мобільність та створення постійно діючої 
комісії з академічної мобільності.
5) . Залучення викладачів, аспірантів та студентів до участі у міжнародних освітніх та 
наукових проектах.
6) . Направлення студентів, аспірантів, асистентів-стажистів на навчання до закордонних 
ВНЗ.
7) . Направлення викладачів для проходження стажування, наукової та викладацької 
роботи за кордоном.
8) . Організація для студентів, аспірантів, асистентів-стажистів виробничої практики або 
стажування за кордоном.
9) . Координація роботи факультетів та кафедр по реалізації програм міжнародної 
академічної мобільності.
10) . Розроблення навчальних планів та програм для студентів, що проходять навчання за 
програмами академічної мобільності.
11) . Впровадження технологій визнання та трансферу академічних результатів отриманих 
студентами за програмами академічної мобільності.
12) . Впровадження в навчальний процес ОНМУ нових технологій навчання, що 
залучаються за програмами академічної мобільності.
13) . Проведення моніторингу інформації щодо програмам академічної мобільності та 
цільове інформування факультетів та кафедр про конкурси і програми.
14) . Створення студентського клубу «Міжнародна мобільність».
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13). Впровадження мотиваційних механізмів стимулювання факультетів та кафедр до 
розширення переліку іноземних партнерів, пошуку та реалізації нових програм 
міжнародної академічної мобільності.
15). Сприяння залучення до педагогічної роботи викладачів ОНМУ за кордоном та 
іноземних викладачів, фахівців для читання фахових лекцій для студентів, аспірантів та 
науковців ОНМУ.
1.3 Участь в консорціумах університетів з релевантними навчальними програмами. 
Створення навчальних програм «Подвійний диплом».
Необхідні заходи:
1) . Входження до складу міжнародних консорціумів університетів з релевантними 
навчальними програмами.
2) . Визначення базових факультетів за кожним договором про співробітництво з 
університетами -  партнерами.
3) . Укладення договорів із іноземними ВНЗ-партнерами про створення навчальних 
програм «Подвійний диплом».
4) . Погодження змісту навчальних програм із програмами зарубіжних ВНЗ.
5) . Впровадження навчання студентів за програмами «Подвійний диплом» з провідними 
зарубіжними ВНЗ.
1.3 Створення магістерських та бакалаврських програм, навчальних дисциплін, що 
викладаються англійською мовою
Необхідні заходи:
1) . Організація курсів англійської мови для викладачів за професійним спрямуванням.
2) . Адаптація навчальних планів до викладання англійською мовою.
3) . Розроблення та виготовлення методичного забезпечення англійською мовою.
4) . Організація рекламної кампанії та проведення набору студентів для навчання за 
англійськими програмами.
1.4 Впровадження додаткових культурних та позанавчальних заходів з 
інтернаціоналізації
Необхідні заходи:
1) . Вдосконалювати інтернаціональну роботу з українськими студентами (взаємне 
поглиблення культур, зняття замкненості, виховання в стилі толерантності).
2) . Проводити інтернаціональні вечори, конкурси, спортивні змагання спільно з 
іноземними студентами.
3) . Організовувати та проводити міжнародні літні школи, студентський культурний обмін 
тощо.
4) . Підвищувати кваліфікацію заступників деканів з виховної роботи.
1.5 Збільшення кількості іноземних слухачів та студентів, покращення якості їх 
підготовки і за рахунок цього — підвищення авторитету ОНМУ в Україні і світі. 
Необхідні заходи:
1) . Збільшення питомої ваги іноземних студентів в контингенті денної форми та 
дистанційної форми навчання
2) . Запровадження навчання для іноземних студентів англійською мовою за окремими 
напрямами.
3) . Запровадження дистанційної форми навчання для іноземних студентів.
4) . Залучення нових фірм-посередників, що працюють на міжнародному ринку освітніх 
послуг.
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5) . Розширити кількість країн, з яких здійснюється набір студентів на навчання.
6) . Відкрити на базі ОНМУ осередки (філії), центри національних культурних центрів 
тощо.
7) . Створити філії ОНМУ за кордоном (Азербайджан, Грузія та ін.) за дистанційною 
формою навчання.
8) . Покращувати житлово-побутові умови проживання іноземних студентів.
9) . Сформувати економічно виправданий прогноз вартості навчання іноземних студентів в 
залежності від форми та мови навчання (достатній для оплати праці викладачів, 
забезпечення розвитку навчального процесу, покращення побутових умов, медичного 
обслуговування, безпеки, розвитку університету, проведення рекламних заходів).
10) . Вдосконалити роботу кураторів інтернаціональних студентських груп, організувати їх 
навчання.
11) . Вивчити можливості впровадження позааудиторних форм діяльності: інтерклубу, 
студентської міжнародної газети, сектору зв’язків з випускниками -  громадянами 
зарубіжних країн в структурі міжнародної асоціації випускників «Водники».
12) . Створити та постійно оновлювати базу іноземних випускників ОНМУ.
13) . Внести на обговорення Вченої Ради ОНМУ питання про введення номінації (звання) 
«Почесний іноземний випускник ОНМУ».
14) . Створити на сайті університету сторінку про видатних випускників-іноземців.

Напрям 2. Визначення стратегічних цілей за дослідницьким (науковим) напрямом
Стратегічними цілями дослідницького (наукового) напрямку міжнародного 

співробітництва ОНМУ є:
1. Покращення міжнародної наукової діяльності.
2.Збільшення міжнародних компетенцій науково-педагогічного персоналу.
3. Розвиток докторських програм.
2.1. Покращення міжнародної наукової діял ьності 
Необхідні заходи:
1) . Розвиток науково-дослідницької бази за допомогою зовнішніх джерел фінансування.
2) . Сприяння міжнародному співробітництву у професійних сферах діяльності та з 
профільними підприємствами.
3) . Участь у міжнародних наукових мережах.
4) . Пошук іноземних партнерів та інвесторів з метою трансферу технологій та наукових 
розробок вчених ОНМУ.
5) . Проведення заходів на включення наукових видань ОНМУ до провідних 
наукометричних баз даних.
6) . Створення спільних з закордонними партнерами наукових центрів, лабораторій, 
технопарків тощо.
7) . Отримання патентів та ліцензій у співпраці з закордонними партнерами, у тому числі 
по трансферу технологій.
8)  . Розробка нових інноваційних продуктів та послуг.
2.2. Покращення міжнародних компетенцій науково-педагогічного персоналу. 
Необхідні заходи:
1) . Збільшення міжнародної мобільності вчених та дослідників.
2) . Стимулювання науковців до участі та організації міжнародних конгресів, симпозіумів.
3) . Розширення участі науковців в міжнародних наукових організаціях та активізація їх 
діяльності в цих структурах.
4) . Збільшення кількості наукових статей, надрукованих у міжнародних виданнях.
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5) . Збільшення кількості доповідей на міжнародних конференціях.
6) . Збільшення кількості НІНІ, здатних вести викладацьку та наукову роботу англійською 
мовою.
7) . Покращення міжнародних рейтингів НПП, збільшення індексу Хірша, Скопус та ін., як 
важливої складової, що визначає позицію університету у світових рейтингах ВНЗ.
2.3. Розвиток докторських програм 
Необхідні заходи:
1) . Розроблення структурованих докторських програм відповідно до сучасних вимог.
2) . Створення спільних докторських програм із закордонними ВНЗ.
3) . Стимулювати розвиток існуючих та формувати нові провідні наукові школи, як 
середовища генерації знань і підготовки сучасних високо кваліфікованих кадрів. 
Розповсюдження кращих практик функціонування докторських шкіл.
4) . Сприяння аспірантам та докторантам у проходження навчання, стажування та 
проведенні досліджень у закордонних ВНЗ та наукових установах.
5) . Залучення аспірантів та докторантів до виконання робіт у міжнародних проектах, 
проектах академічної мобільності.
6) . Збільшення кількості іноземних аспірантів та докторантів.

Напрям 3. Підвищення якості міжнародної проектної діяльності
Інтеграція університету у світовий освітній і науковий простір, участь у міжнародних 

проектах спільно з провідними навчальними закладами та науковим центрами світу 
можлива через досягнення наступних цілей:
1. Створення «Міжнародного проектного офісу» для збільшення кількості міжнародних 
проектів, концентрації інформаційних потоків в галузі міжнародної мобільності, 
підготовки проектів і пропозицій.
2. Створення середовища, сприятливого для формування менеджерів міжнародної 
діяльності.
3.1 Створення «Міжнародного проектного офісу» для збільшення кількості 
міжнародних проектів, концентрації інформаційних потоків в галузі міжнародної 
мобільності, підготовки проектів і пропозицій.
Необхідні заходи:
1) . Удосконалити роботу відділу міжнародних зв’язків шляхом вивчення, аналізу та 
впровадження передового досвіду з організації міжнародного співробітництва ВНЗ та 
інтернаціоналізації навчального процесу.
2) . Розробка та впровадження інноваційних форм реалізації міжнародного співробітництва 
університету.
3) . Створити у складі ВМЗ «Міжнародний проектний офіс» з власним штатом та 
забезпечити його роботу всім необхідним.
2) . Створити інформаційну базу міжнародних програм, проектів та грантів.
3) . Створити інформаційний портал «Міжнародна академічна мобільність».
4)  . Створити постійно діючий семінар для студентів, аспірантів та викладачів «Актуальні 
питання міжнародних програм та проектів».
5) . Інтенсифікація взаємодії з кафедрами та структурними підрозділами для підвищення 
результативності міжнародної діяльності університету.
6) . Створення на факультетах «Проектних команд».
7) . Призначення відповідальних за міжнародну діяльність на факультетах та кафедрах 
університету.
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8) . Збільшення кількості індивідуальних міжнародних грантів. Участь у Програмах 
академічних обмінів ім. Фулбрайта , DAAD та ін.
9) . Розширити і поглибити співпрацю з ВНЗ світу, з якими в ОНМУ укладені угоди про 
співпрацю через участь в програмах Erasmus +, Gorizont 2020 та ін., проведення спільних 
міжнародних заходів

3.2 Створення середовища, сприятливого для формування менеджерів міжнародної
діяльності
Необхідні заходи:
1) . Затвердити на кожному факультеті план підготовки кадрів -  менеджерів міжнародної 
діяльності; забезпечити формування кадрового резерву із студентів та випускників ОНМУ 
для організаційного забезпечення розвитку міжнародної діяльності на всіх рівнях.
2) . Направляти на стажування до закордонних ВНЗ-партнерів менеджерів міжнародної 
діяльності та студентів з кадрового резерву.
3) . Розробити курс «Менеджмент міжнародної діяльності» та проводити заняття із 
співробітниками та студентами залученими до міжнародної діяльності.
4) . Розвивати наукове забезпечення міжнародної діяльності -  виконувати магістерські
роботи, дисертації, предметами яких виступають: сама міжнародна діяльність,
ранжування університетів, науково-методична (в міжнародному аспекті) робота та ін. 
Проводити науково-методичні конференції за результатами таких досліджень. Заснувати 
нагороди Вченої ради для кращих робіт в цій галузі.
5) . Проводити конкурс на звання кращого менеджера в галузі міжнародної діяльності 
серед студентів та аспірантів.

Напрям 4. Підтримання зв’язків із закордонними партнерами
Стратегічними цілями напрямку підтримання зв’язків із закордонними партнерами є:

1) . Збільшення кількості міжнародних договорів про співробітництво із зарубіжними ВНЗ.
2) . Посилення позицій ОНМУ на національному та міжнародному ринках освітніх послуг
4.1. Збільшення кількості міжнародних договорів про співробітництво із зарубіжними 
ВНЗ.
Необхідні заходи:
1) . Укладення нових міжнародних договорів про співробітництво із зарубіжними ВНЗ, 
підприємствами, компаніями та фірмами.
2) . Продовження (поновлення) міжнародних договорів про співробітництво із ВНЗ - 
партнерами, з якими в ОНМУ вже були укладені угоди про співробітництво.
3) . Визначення базових факультетів за кожним договором про співробітництво з 
університетами -  партнерами.
4) . Проведення спільних заходів із партнерськими ВНЗ.
5) Проведення поточного контролю за станом виконання укладених міжнародних доворів.
6) . Розвивати співпрацю з впливовими міжнародними і національними структурами, 
фірмами.
4.2. Посилення позицій ОНМУ на національному та міжнародному ринках освітніх 
послуг.
Необхідні заходи:
1) . Удосконалення взаємодії з зарубіжними партнерами, міжнародними організаціями за 
кордоном і всередині країни
2) . Розширення співпраці з посольствами України за кордоном, посольствами зарубіжних 
держав в Україні, з українською діаспорою з метою підвищення впізнаності ОНМУ.
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3). Проведення заходів, направлених на визнання дипломів ОНМУ в інших країнах.

Напрям 5. Інформаційно-іміджевий напрям
Стратегічними цілями інформаційно-іміджевого напряму міжнародної діяльності 

ОНМУ є:
1. Покращення міжнародного іміджу ОНМУ. Входження ОНМУ до світових рейтингів 
ВНЗ.
2. Збереження та розширення членства у міжнародних наукових та університетських 
організаціях
3. Участь у міжнародних заходах освітнього та наукового напрямку.
4. Розроблення сучасного веб-сайту ОНМУ та синхронізація його з європейськими 
освітніми стандартами.
5. Видання рекламно-інформаційних матеріалів іноземними мовами.
4.1 Покращення міжнародного іміджу ОНМУ. Входження ОНМУ до 
світових рейтингів ВНЗ
Необхідні заходи:
1. Покращення рейтингу ОНМУ серед ВНЗ України у TOP 200 ВНЗ України, 
консолідованому рейтингу ВНЗ України .
2. Входження ОНМУ до світових рейтингів ВНЗ -  QS World University Ranking, Times 
Higher Education World University Rankings (THE), UI GreenMetric Ranking of World 
University.
4.2 Збереження та розширення членства у міжнародних наукових та 
університетських організаціях
Необхідні заходи:
1)  . Збереження членства у міжнародних наукових та університетських організаціях, у 
тому числі:
а) . Європейській асоціації університетів - European University Association;
б) . Міжнародній асоціації морських університетів - International Association of Maritime 
Universities;
в) . Великій хартії університетів -  Magna Charta Universitatum;
г) . Академічному впливу ООН -  United Nations Academic Impact;
д) .- Університетській мережі «Центральноєвропейська ініціатива» -  Central-European 
Initiative -  University Network (СЕІ);
е) . Транспортному дослідницькому форумі Південно-східної Європи -  SETREF (South
East European Transport Research Forum) та ін.
2) . Вступ (поновлення) членства в:
а) . Міжнародній асоціації університетів - International Association of Universities;
б) . Асоціації університетів Чорноморського басейну - BSUN Асоціації університетів 
Східної Європи;
в) . Британському інституті морських інженерів - The Institute of Marine Engineering,
Science and Technology (IMarEST).
4.3 Участь у міжнародних заходах освітнього та наукового напрямку 
Необхідні заходи:
1) . Участь в міжнародних виставках, конференціях та інших аналогічних заходах за 
напрямками наукових досліджень та освітніх програм ОНМУ.
2) . Участь в міжнародних спортивних змаганнях і заходах по видах спорту, що отримали 
пріоритетний розвиток в ОНМУ

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2016/world-ranking
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2016/world-ranking
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3) . Участь в міжнародних суспільних, культурологічних і художніх заходах за 
напрямками, що отримали пріоритетний розвиток в діяльності студентського 
самоврядування, художньої самодіяльності та інших формах самовираження студентів та 
співробітників ОНМУ.
4) . Проведення рекламних заходів, участь у виставках, розповсюдження інформації за 
кордоном з метою залучення іноземних громадян на навчання в ОНМУ.
4.4 Розроблення сучасного веб-сайту ОНМУ та синхронізація його з Європейськими 
освітніми стандартами
Необхідні заходи:
1) . Розроблення сучасного веб-сайту ОНМУ та синхронізація його з Європейськими 
освітніми стандартами.
2) . Розроблення сайту ОНМУ іноземними мовами: англійською, турецькою, китайською 
мовами.
3) . Створити інформаційну базу міжнародних програм, проектів та грантів.
4) . Створити інформаційний портал «Міжнародна кредитна мобільність».
5) . Створити на сайті університету сторінку про видатних випускників-іноземців.
4.5 Видання рекламно-інформаційних матеріалів іноземними мовами.
Необхідні заходи:
1) . Посилити діяльність по створенню рекламно-інформаційних матеріалів, що 
використовуються в світовому інформаційному просторі для підвищення рейтингу та 
розвитку міжнародних зв’язків ОНМУ (буклети, плакати, відеоролики та ін. іноземними 
мовами).
2) . Затвердити план видання міжнародних рекламно-інформаційних матеріалів різними 
мовами.
3) . Проведення інформаційно-презентаційних заходів про міжнародну академічну 
мобільність.
4) . Сприяти посиленню представлення університету, його підрозділів в англомовному 
інформаційному освітянсько-науковому просторі;

Напрям 6. Адміністративний
Стратегічними цілями адміністративного напрямку міжнародної діяльності ОНМУ є:
1. Створення середовища, сприятливого для розбудови міжнародної діяльності.
2. Розроблення та впровадження рейтингового оцінювання за показниками міжнародної 
діяльності на факультетах та кафедрах.
6.1. Створення середовища, сприятливого для розбудови міжнародної діяльності 
Необхідні заходи:
1) . Покращення системи оцінки якості роботи ОНМУ за допомогою заходів з 
інтернаціоналізації.
2) . Створення прозорого інформаційного поля питань інтернаціоналізації, питань 
міжнародних відносин, забезпечення ефективного керування.
3) . Децентралізація процесів інтернаціоналізації у ВНЗ.
4) . Створення процедур взаємодії підрозділів ВНЗ.
5) . Створення загальноуніверситетської інформаційної системи.
6) . Забезпечення внутрішніх та зовнішніх заходів, що поширюють елементи 
інтернаціоналізації.
7) . Надавати підтримку молодіжним організаціям університету в міжнародній діяльності.
6.2. Розроблення та впровадження рейтингового оцінювання за показниками 
міжнародної діяльності на факультетах та кафедрах.
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Необхідні заходи:
1) . Здійснення оцінки ефективності та контролю якості інтернаціоналізації ОНМУ.
2) . Розробити перелік показників для оцінки міжнародної діяльності кафедр та 
факультетів ОНМУ.
3) . Впровадити на факультетах рейтингове оцінювання за показниками міжнародної 
діяльності
4) . Включити міжнародну складову в плануванні роботи кафедр, в індивідуальних планах 
викладачів, в параметрах рейтингів науково-педагогічних працівників, в системі звітності, 
в конкурсному обранні керівників, викладачів і в атестації наукових співробітників і 
аспірантів, -  тобто за механізмами на індивідуальному рівні, -  все це треба посилювати.

Напрям7. Організаційно-кадрового забезпечення міжнародної діяльності
Стратегічними цілями організаційно-кадрового напрямку міжнародної діяльності 

ОНМУ є:
1. Створення і збереження кадрової бази співробітників залучених до МД.
2. Підвищення кваліфікації співробітників залучених до МД.
7.1. Створення і збереження кадрової бази співробітників, залучених до МД.
Необхідні заходи:
1) Ввести практику формування студентських волонтерських загонів для організації і 
проведення міжнародних заходів, конференцій та ін.
2) Розробити механізми стимулювання підрозділів та окремих співробітників за розвиток 
міжнародного співробітництва.
3) Ввести в структурі управління факультетів, науково-дослідного інституту 
фундаментальних і прикладних досліджень посаду заступника керівника з міжнародного 
співробітництва.
4) При обранні, переобранні декана, завідувачів кафедр, та під час конкурсу на заміщення 
вакантних посад НПП враховувати результати їх особистого вкладу у міжнародну 
діяльність ОНМУ, участі у міжнародних проектах, програмах.
7.2. Підвищення кваліфікації співробітників залучених до МД.
Необхідні заходи:
1) Забезпечення заходів щодо підвищення кваліфікації співробітників, які беруть участь у 
інтернаціоналізації.
2) Посилити роботу кадрового складу ВМЗ, який відповідає за роботу з іноземними 
студентами:
- переглянути кваліфікаційні вимоги та посадові інструкції фахівців ВМЗ;
- поводити заняття з питань нормативно-правової бази роботи з іноземцями, психології та 
соціальної педагогіки, діловодства, менеджменту міжнародної діяльності
3) Направляти на практику та на роботу до ВМЗ студентів та випускників університету.
4) Направляти на підвищення кваліфікації, у т.ч. за кордон співробітників, залучених до 
МД.

Напрям 8. Нормативного забезпечення міжнародної діяльності
Стратегічними цілями напрямку нормативного забезпечення міжнародної діяльності 

ОНМУ є:
1.Розроблення та вдосконалення нормативно-правових актів, що регулюють МД ОНМУ.
8.1 Розроблення та вдосконалення нормативно-правових актів, що регулюють МД 
ОНМУ.
Необхідні заходи:
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1). Розробити та вдосконалити нормативні документи ОНМУ, що регулюють міжнародну 
діяльність:
- Положення про міжнародну діяльність ОНМУ;
- Положення про міжнародну діяльність факультету;
- Положення про навчання іноземних громадян в ОНМУ;
- Положення про академічну мобільність;
- Положення про Міжнародний проектний офіс;
- Положення про Відділ міжнародних зв’язків.

Напрям 9. Матеріально-технічне забезпечення розвитку МД
Стратегічними цілями напряму матеріально -технічного забезпечення міжнародної 

діяльності ОНМУ є:
1.Покращення матеріально-технічного забезпечення міжнародної діяльності ОНМУ.
9.1 Покращення матеріально-технічного забезпечення міжнародної діяльності 
ОНМУ
Необхідні заходи:
1) . Збільшення фінансових надходжень від всіх видів зовнішньо-економічної діяльності в 
структурі позабюджетних коштів ОНМУ.
2) . Збільшення витрат на організацію МД за рахунок коштів спецфонду до 2% до 2020 
року.
3) . Виділити в бюджеті університету окремим рядком кошти за статтею «Міжнародне 
співробітництво» (оплата інформаційно-рекламних матеріалів, викладачів англійської 
мови, відрядження фахівців, студентів за кордон, на практику, на міжнародні конференції, 
оплата орг. внесків, членських внесків, прийом іноземних делегацій, оплата лекцій 
гостьових професорів, проведення студентських міжнародних заходів)
4) . Проводити моніторинг умов проживання іноземних громадян у гуртожитках, 
проводити поточний ремонт гуртожитків.
5) . Провести ремонт у гуртожитку для іноземних студентів, який буде функціонувати на 
засадах студентського готелю (хостелу).
6) . Забезпечення структур, залучених до МД ОНМУ необхідним сучасним обладнанням та 
матеріалами.

5. СТРУКТУРИ ОНМУ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ РЕАЛІЗАЦІЮ ПРІОРИТЕТНИХ 
НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Основними структурами ОНМУ, що забезпечують реалізацію пріоритетних напрямків 
розвитку міжнародного співробітництва є:
1. Ректор
- загальне керівництво та координація.
2. Апарат проректорів з науково-педагогічної та навчально-організаційної роботи:
- керівництво та координація освітнього напряму, підвищення якості міжнародної 
проектної діяльності та підтримання зв’язків із закордонними партнерами.
3. Апарат проректора з наукової роботи, науково-дослідний інститут фундаментальних та 
прикладних досліджень ОНМУ:
- організація участі та реалізація міжнародних науково-дослідницьких проектів.
4. ВМЗ:
- підвищення якості міжнародної проектної діяльності та підтримання зв’язків із 
закордонними партнерами.
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організація та реалізація проектів міжнародного співробітництва;
- участь в міжнародних виставках;
- набір на навчання в ОНМУ іноземних громадян.
5. ЦІТ:
- забезпечення функціонування веб-сайту ОНМУ, зокрема розділів, що стосуються 
міжнародного співробітництва;
- забезпечення інтернет-ресурсів.
6. Група маркетингу та реклами:
- організація участі в міжнародних виставках;
- розробка інформаційно-рекламних матеріалів (буклети, плакати, відеоролики та ін.)для 
підтримки розвитку міжнародних зв’язків ОНМУ;
7. Спортивний клуб:
- організація участі студентів та співробітників ОНМУ в міжнародних спортивних 
змаганнях та інших заходах.
8. Студентський клуб:
- організація участі студентів в міжнародних конкурсах, фестивалях та ін.
9. Студентське самоврядування:
- організація участі в міжнародних студентських та молодіжних програмах і проектах.

В підтримці роботи з організації та реалізації міжнародних проектів також приймають 
участь планово-фінансовий відділ, бухгалтерія, науково -технічна бібліотека.

6. ОЦІНКА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МД

6.1 Вимірювання прогресу реалізації Стратегії розвитку міжнародної діяльності 
(інтернаціоналізації) ОНМУ здійснюється як шляхом самооцінки так і аналізом 
успішності участі університету в рейтингах світового, європейського та 
загальнонаціонального значення.
6.2 На основі аналізу реалізації стратегії розвитку міжнародної діяльності
(інтернаціоналізації) необхідно постійно переглядати та корегувати стратегічні цілі та 
показники, вдосконалювати нормативну базу діяльності (щонайменше один раз на два 
роки).
6.3 Основні заходи з реалізації Стратегії розвитку міжнародної діяльності
(інтернаціоналізації) визначаються Робочим планом, що укладається на календарний рік і 
контролюється особисто ректором.

Про хід виконання Стратегії розвитку міжнародної діяльності (інтернаціоналізації) 
посадові особи університету щорічно (у січні) доповідають:
- завідувачі кафедр -  на засіданнях кафедр;
- директори, декани - на засіданнях вчених рад факультетів;
- начальник ВМЗ - на засіданні Вченої ради ОНМУ
- ректор -  на Конференції трудового колективу університету.
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7. ЛИСТОК ОБЛІКУ ЗМІН

Номер змін Дата Сторінки зі змінами Перелік змінених пунктів



О Д Е С Ь К И Й  Н А Ц ІО Н А Л Ь Н И Й  
М О Р С Ь К И Й  У Н ІВ Е Р С И Т Е Т

С И С Т Е М А  М Е Н Е Д Ж М Е Н Т У  Я К О С Т І 2 -0 3 -9 9

З М ІН И :0 В И Д А Н Н Я :2 0 1 5

С Т Р А Т Е Г ІЯ  Р О З В И Т К У  М ІЖ Н А Р О Д Н О Ї 
Д ІЯ Л Ь Н О С Т І (ІН Т Е Р Н А Ц ІО Н А Л ІЗ А Ц ІЇ )  

О Д Е С Ь К О Г О  Н А Ц ІО Н А Л Ь Н О Г О  
М О Р С Ь К О Г О  У Н ІВ Е Р С И Т Е Т У  Н А  2 0 1 6 -2 0 2 0  РР.
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