
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВНМУ ІМ. М. І. ПИРОГОВА 

 

1. Група з організації проєктної діяльності: 

доц. Ольга Драчук – керівник групи 

д.пед.н. Лариса Дудікова  

доц. Руслана Харковенко  

доц. Олена Ігнащук  

інспектор Регіна Майстрова 

проф. Олег Власенко – куратор групи 

 

Контакти: project@vnmu.edu.ua 

 

2. Головні завдання групи: 

2.1. Організаційно-методичне та представницьке забезпечення освітніх та наукових  

програм та проєктів ВНМУ ім. М. І. Пирогова. 

2.2 Підготовка грантових заявок, їх подача, облік і загальна координація. Контроль та 

управління реалізацією освітніх і наукових проєктів. 

2.3. Просування та координація дій по збільшенню кількості спільних курсів і програм у 

ВНМУ ім. М. І. Пирогова. 

2.4. Встановлення партнерства та організація виконання освітніх та наукових проєктів 

ВНМУ ім. М. І. Пирогова (в тому числі міжнародних) з навчальними закладами, 

установами, організаціями та фондами зарубіжних країн, або їх представництвами в 

Україні. 

2.5. Налагодження співпраці з державними органами, осередками, громадськими 

організаціями, що діють на території України і мають на меті здійснення наукової та 

освітньої діяльності міжнародного рівня з питань міжнародного співробітництва та 

мобільності студентів та викладачів. 

2.6. Створення та підтримання в належному стані бази даних донорських організацій і 

фондів, які фінансують освітні та наукові проєкти. 

2.7. Сприяння пошуку наукових і освітніх грантових програм, координація співпраці 

університету із закордонними організаціями-грантодавцями. 

2.8. Сприяння залученню структурних підрозділів та співробітників університету до участі 

в грантових програмах. 

2.9. Сприяння міжнародній мобільності (навчання, стажування, викладацька робота) 

студентів, аспірантів, наукових та науково-педагогічних працівників університету.  

2.10. Формування бази даних програм міжнародної академічної мобільності; ведення обліку 

учасників міжнародних програм академічного обміну та співпраця з Європейською 

мережею національних центрів інформації про академічну мобільність та визнання. 



2.11. Організаційний супровід програм міжнародного наукового академічного обміну за 

участі професорсько-викладацьким складу; програм «інклюзивного навчання», 

«паралельного навчання», «подвійних дипломів», «спільного ступеню»; 

короткотермінового навчання студентів за кордоном, навчання студентів та аспірантів в 

літніх академіях; навчальної або виробничої практики. 

2.12. Залучення різноманітних зовнішніх джерел фінансування для проведення заходів, 

пов’язаних з участю співробітників та осіб, що навчаються, у програмах академічного 

обміну. 

2.13. Робота з кореспонденцією, що надходить з-за кордону, з питань проєктного 

співробітництва, що входять до компетенції Групи, і організація розгляду по суті питань, 

що містяться в кореспонденції. 

2.14. Налагодження систематичної роботи з інформування студентів та викладачів про 

участь у міжнародних освітніх і наукових програмах й проєктах. Підготовка та розміщення 

інформації для сторінки Групи на веб-сайті університету. 

 2.15. Організація семінарів та зустрічей з провідними фахівцями України та зарубіжжя, які 

мають на меті проведення роз’яснювальної роботи серед студентів та професорсько-

викладацького складу щодо нормативно- правових актів та умов участі у міжнародних 

проєктах та відповідних освітніх програмах, здійснення сумісних проєктів (дні кар’єри, 

інформаційні дні, круглі столи, семінари-практикуми, науково-практичні конференції, 

конкурси на заміщення вакантних посад за замовленням роботодавця тощо). 

2.16 Проведення презентаційних заходів щодо умов участі в грантових програмах для 

співробітників та осіб, що навчаються в ВНМУ ім. М. І. Пирогова. 

2.17. Забезпечення представництва університету на веб-сайтах міжнародних грантових 

програм, веб-сайтах проєктів за участі ВНМУ ім. М. І. Пирогова. 

2.18. Розробка та розповсюдження буклетів, листівок, роликів, аудіо- та відеоматеріалів, 

прес-релізів та інших промоційних матеріалів стосовно підготовки та реалізації проєктів за 

участю ВНМУ ім. М. І. Пирогова  з розміщенням на сайті ВНМУ ім. М. І. Пирогова. 

2.19. Оцінка ефективності впровадження результатів діяльності Групи у навчально-

педагогічний процес ВНМУ ім. М. І. Пирогова. 

2.20. Підготовка, узгодження та організація підписання меморандумів та договорів про 

співпрацю з закордонними партнерами ВНМУ ім. М. І. Пирогова щодо проєктній 

діяльності. 

 


