
12. Документ, який підтверджує інтернаціоналізацію навчального 

процесу. 

В сучасних динамічних умовах, спричинених глобалізацією та розвитком 

інформаційних технологій, виникає необхідність у інтернаціоналізації вищої 

освіти, як головному напрямку її розвитку. Тому метою, яка ставить перед 

собою сучасна вища освіта в сфері академічної мобільності, є єдина 

універсальна мова викладання (англійська), тотожні навчальні плани і вимоги 

до оцінювання знань, визнання дипломів. На ОП 028 «менеджмент 

соціокультурної діяльності» відсутні програми подвійних дипломів, хоча слід 

зазначити, що міжнародний досвід здобувачів значно би підвищив рівень їхньої 

компетенції після реалізації таких програм. Тому важливим є вирішення 

питання в скорому майбутньому в межах ОП щодо подвійних дипломів, 

практика одержання яких є в університеті із вищими навчальними закладами 

Республіки Польща.  

Посилення міжнародної компоненти ЗВО відбувається у всіх складових 

його діяльності, спрямоване на набуття репутації високо рейтингового 

університету за міжнародно інтернаціоналізацією діяльності ЗВО визнаними 

критеріями. Зокрема, поглиблення міжнародного співробітництва на основі 

ОПП відбувається і завдяки співпраці кафедри з університетами партнерами з 

Республіки Польща.  

Варто відзначити тісну співпрацю Факультету туризму та Державної 

вищої професійної школи у Гожові Великопольському (Академія імені Якуба з 

Парадижа) (Польща).  21 листопада 2013 р. підписана угода між ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та 

Державною вищою професійною школою. В даній угоді передбачалась 

програма подвійних дипломів для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня 

«магістр». Студенти спеціальності 028 «менеджмент соціокультурної 

діяльності» мали змогу отримати освіту на економічному факультеті за 

спеціальністю «Туристичний менеджмент» у 2014-15, 2015-16, 2016-17 н.р. В 

умовах договору передбачено, що студенти навчалися безкоштовно.  



Основною перевагою даних договорів є те, що студенти мають 

можливість паралельно у двох навчальних закладах отримати два дипломи: 

український і польський. Графіки навчання різняться. Студенти дистанційно 

мають можливість доздавати різницю в навчальних планах. 

А також з 2018 р. 1 студент навчається за програмою подвійних дипломів 

у м.Гнєзно (Польща) Університет імені Адама Міцкевича, Інститут Культури 

Європейської на спеціальності «Медіазнавство».   

В контексті реалізації ОП викладачами відбувається постійне 

інформування студентів відносно світових наукових здобутків у відповідних 

галузях знань, а також здійснюється додаткове їх вивчення при написанні 

дипломних наукових робіт. 

В перспективі для даної ОП планується розробка і реалізація програми 

подвійних дипломів на умовах безкоштовного навчання. 

 

 


