
 
 

4.6.3. Міжнародний відділ 

Міжнародна діяльність МДГУ ім. Петра Могили спрямована на інтеграцію універси-
тету у світове навчальне та наукове середовище, підвищення якості майбутніх спеціаліс-
тів за допомогою міжнародних організацій та сприяння авторитету філії за кордоном. 

Тільки за останній рік 10 разів викладачі та 14 студентів брали участь у наукових та 
освітніх заходах за межами України.  

За час існування в МДГУ викладали 7 американських викладачів. Серед запрошених 
викладачів – два випускники Гарвардського університету й 2 професори з економіки.  

Протягом останнього року в академії працювали 3 викладачі вищої категорії із Фран-
ції. Вони також взяли участь у формуванні навчальних програм МДГУ з французької 
мови та тестуванні студентів миколаївських вузів за стандартними вимогами Франції. 

Викладачі та співробітники МДГУ брали участь у програмах Fulbright Program.  
 В 2000 році у найпрестижнішій програмі Уряду США для професорів та науковців 

Fulbright Scholar Program взяла участь доцент факультету іноземної філології 
Г.В. Запорожець. 

Професор факультету комп’ютерних наук Ю.П. Кондратенко виграв грант на науко-
ве стажування для професорів у Німеччині (стипендія DAAD).  

Шляхи розповсюдження інформації про МДГУ за кордоном: 
• розсилка через E-mail повідомлень та аплікаційних форм; 
• підтримка окремої папки в комп’ютерній мережі; 
• розміщення інформаційних повідомлень на дошці оголошень; 
• формування бази даних про програми обміну, яка доступна всім бажаючим; 
• проведення семінарів (проведено 7 семінарів за участю представників міжнародного 

фонду “Відродження”, ACCELS, USIS, міжнародного центру “Освіта”, Fulbright Progr-
am). 

 
 З МДГУ плідно співпрацюють міжнародні організації: 
• Інформаційна служба Сполучених Штатів Америки  
• Корпус Миру Сполучених Штатів Америки 
• Міжнародний фонд “Відродження” 
• The Educational Leadership Program of The Christian A. Johnson Endeavor Foundation  
• Міжнародна організація вчителів англійської мови TESOL 
• Американська рада зі співробітництва у галузі освіти та вивчення мов (ACCELS) 
• Fulbright Scholar Program 
• Civic Educational Project (CEP, Фонд Дж. Сороса)  
• Гете-інститут (за його підтримкою в МФ НаУКМА створюється ресурсний центр та 



проводяться курси німецької мови).  
• Посольство Австрії  
• Асоціація “Альянс Франсез” 
• Rotary International 
• Інститут досліджень Схід-Захід 
• Centre International de l’ISSN (Paris, France) 
• Бібліотека конгресу США 
Міжнародний благодійний фонд “Смолоскип” 
 
Співпраця із закордонними університетами 
• Ruhr-University Bochum (Університет Руру, Німеччина) 
• Федеральний інститут технології (м. Цюріх, Швейцарія) 
• Техаський А&М університет 
• Український університет (м. Москва) 
• Central European University (Budapest) 
• Український дослідницький інсти-ту-т Гарвардського університету 
• Університет Квінз (Канада, провінція Онтаріо) 
•  Гетеборзький університет (Швеція) 
• Universität Hannover (Університет Ганноверу, Німеччина) 
 
 Ромакін Володимир Вікторович, керівник 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


