Івано-Франківський національний
технічний університет нафти і газу

1) Якісна освіта.
2) Справедливість та чесність.
3) Культурне різноманіття.
4) Толерантність
5) Безпека іноземних студентів.

- Надання послуг щодо забезпечення набору,

навчання та побуту іноземних студентів.
- Дотримання університетом чинного законодавства
України та вимог інших країн щодо рівня
підготовки іноземних громадян.
- Встановлення довготермінових зв’язків з освітніми
закладами та спільнотами за кордоном.
- Соціальна адаптація студентів-іноземців.
- Сприяння працевлаштуванню випускників ІФНТУНГ
на міжнародному ринку праці.

Стати підрозділом університету, що забезпечує набір,
підготовку та випуск щонайменше 15% іноземних студентів
(від загальної чисельності студентського складу
університету) з понад 50 країн світу для задоволення
потреб вітчизняних та закордонних роботодавців.
Для реалізації бачення необхідно досягнути наступних цілей:

- Ціль 1 – Збільшити набір студентів-іноземців з достатнім

рівнем попередньої освіти.
- Ціль 2 – Підвищити рівень якості навчання іноземних
студентів.
- Ціль 3 – Забезпечити належні умови побуту та проживання
студентів-іноземців.
- Ціль 4 – Сприяти працевлаштуванню випускників.

Завдання 1.1 – Довести до 50% частку виданих запрошень на навчання іноземним
громадянам без участі агентів-посередників:
1.1.1 - Поширювати практику видачі запрошень студентам ІФНТУНГ;
1.1.2 – Встановити прямі контакти із освітніми відомствами за кордоном;
1.1.3 – Організувати оплату за видачу запрошення он-лайн.
Завдання 1.2 – Відкрити щонайменше 2 філіали університету за кордоном:
1.2.1 – У 2021 році – в Африці (Нігерія);
1.2.2 – У 2023 році – в Азії (Ірак).
Завдання 1.3 – Встановити партнерські відносини з організаціями–посередниками
та ЗВО в 5 країнах світу, а саме: Азербайджан, Ірак, Нігерія, Еквадор, Алжир:
1.3.1 – Визначити механізм фінансової співпраці із посередниками;
1.3.2 – Здійснити серію візитів у цільові регіони.

Завдання 1.4 – Отримати акредитацію ІФНТУНГ в країнах, де це передбачено
законодавством:
1.4.1 – Підготувати акредитаційну справу для Міністерства освіти
Йорданії;
1.4.2 – Подати документи на акредитацію в інші країни.
Завдання 1.5 – Організувати належну рекламно-інформаційну політику ІФНТУНГ:

1.5.1 – Наповнити контентом англомовний веб-сайт;
1.5.2 – Вести сторінки в соціальних мережах;
1.5.3 – Активізувати роботу з участі університету в освітніх проектах,
програмах, конференціях, семінарах, симпозіумах, міжнародних освітніх
виставках тощо;
1.5.4 – Максимально розповсюдити рекламну продукцію університету
серед студентів та випускників ІФНТУНГ.

Завдання 2.1 – Пройти процедури ліцензування та акредитації щонайменше
12 бакалаврських та 10 магістерських програм з англійською мовою навчання;
2.1.1 – Подати у 2019 році ліцензійні справи щодо підготовки
бакалаврів;

2.1.2 – Подати в 2020-2021 роках ліцензійні справи щодо підготовки
магістрів та докторів філософії;
2.1.3 – Акредитувати ліцензовані освітні програми.

Завдання 2.2 – Сформувати повні комплекти навчально-методичного
забезпечення дисциплін англійською мовою та забезпечити на 100% усі базові
навчальні дисципліни сучасною англомовною літературою.
2.2.1 – Визначити потреби кафедр у закордонній літературі;
2.2.2 – Організувати закупівлі на університет;
2.2.3 – Створити електронний фонд літератури (за прикладом ІІТ);
2.2.4 – Перекласти існуюче навчально-методичне забезпечення з
української на англійську мову.

Завдання 2.3 – Ввести наукову складову в курс навчання іноземців:
2.3.1 – Забезпечити участь іноземців у студентських олімпіадах та
наукових конференціях;
2.3.2 – Надати можливість іноземним студентам брати участь у проектах
та грантах;
2.3.3 – Залучати іноземних випускників ІФНТУНГ до участі в розробці
спільних проектів тощо.
Завдання 2.4 – Запровадити курси для викладачів ІФНТУНГ з вивчення англійської
мови для здобуття рівня В2.
2.4.1 – Перейти з 2022 року на викладання для іноземних студентів
виключно англійською мовою;
2.4.2 – Запровадити план забезпечення 100% володіння англійською
мовою викладачами, що ведуть заняття з іноземними студентами.
Завдання 2.5 – Організувати виробничу практику для студентів-іноземців на базі
вітчизняних підприємств:
2.5.1 – Укласти угоди з компаніями чи розширити існуючі угоди щодо
іноземних студентів.

Завдання 2.6 – Залучати іноземних студентів до участі в програмах «подвійних
дипломів».
2.6.1 – Укласти угоди з польськими чи іншими європейськими ЗВО;
2.6.2 – Стимулювати іноземців до участі у програмі Еразмус+.
Завдання 2.7 – Надавати додаткові платні послуги з вивчення окремих
навчальних дисциплін та з володіння мовою навчання:
2.7.1 – Ввести для іноземців «курс вирівнювання» з фундаментальних
дисциплін;
2.7.2 – Співпрацювати з міським департаментом освіти щодо видачі
українських атестатів;
2.7.3 – Організувати навчання за неакредитованою програмою з
видачею диплому недержавного зразка.

Завдання 3.1 – Завершити ремонтні роботи у гуртожитку №3;
3.1.1 Провести термомодернізацію в рамках проекту НЕФКО 2020-2021;
3.1.2 Завершити внутрішні ремонти в рамках державного бюджетного
фінансування;
3.1.3 Створити резервний фонд за рахунок збільшення оплати за
проживання;
3.1.4 – Продовжувати страхування університетського майна у
студентських гуртожитках ІФНТУНГ.
Завдання 3.2 – Укладати угоди з агентствами нерухомості та будівельними
компаніями щодо надання житла в оренду іноземним студентам;

3.2.1 Провести зустрічі із представниками компаній-забудовників;
3.2.2 Розробити для ріелторів типову угоду на проживання студентівіноземців.

Завдання 3.3 – Залучати іноземних студентів до роботи в органах студентського
самоврядування:
3.3. 1 – Створити міжнародну студентську спільноту ІФНТУНГ
«InterStudy»;
3.3.2 – Залучати іноземних студентів до участі в роботі студентського
відділення міжнародної організації SPE;
3.3.3 – Заохочувати іноземних студентів до участі у спортивних та
культурних заходах;
3.3.4 – Організовувати в університеті проведення святкування
національних свят та презентацій інших культур.

Завдання 4.1 – Проводити дні кар’єри для студентів-іноземців:
4.1.1 – Залучати випускників ІФНТУНГ до проведення днів кар’єри;
4.1.2 – Співпрацювати з місцевими роботодавцями.
Завдання 4.2 – Встановити довгострокові відносини з міжнародними
працедавцями з метою працевлаштування випускників ІФНТУНГ:

4.2.1 – Укласти угоди про практики з лідерами галузей;
4.2.2 – Відстежувати кар’єрний шлях випускників.
Завдання 4.3 – Пілотувати впровадження дуальної освіти для іноземців в
Україні та за кордоном.

