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Силабус курсу 

МІЖНАРОДНІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ТА БІЗНЕС-ПРОЕКТИ 
2021-2022 навчальний рік 

Назва курсу МІЖНАРОДНІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ТА БІЗНЕС-ПРОЕКТИ 

Адреса викладання курсу Львів, проспект Свободи, буд  18. Економічний факультет Львівського національного університету імені 
Івана Франка 

Факультет та кафедра, за 
якою закріплена дисципліна 

Економічний факультет, кафедра фінансів, грошового обігу і кредиту 

Галузь знань, шифр та назва 
спеціальності 

Загальноуніверситетська дисципліна вільного вибору студентів 

Викладач (-і) Рубаха Марія Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент 

Контактна інформація 
викладача (-ів) 

mariya.rubakha@lnu.edu.ua 
+380973037059,  032 239 44 90  

Консультації по курсу 
відбуваються 

щовівторка, 14.00-16.00 год. (кафедра фінансів, грошового обігу і кредиту, пр. Свободи, 18, кімната 102) 
Онлайн-консультації на платформах zoom та Microsoft Teams. 
Для узгодження часу он-лайн консультацій необхідно попередньо сконтактувати з викладачем.  

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб сформувати  у майбутніх бакалаврів теоретичні знання про можливості 
участі студентів  у програмах академічного обміну, стажувань за кордоном та грантових проектах  та 
сформувати практичні навики щодо формування пакету документів, самопрезентації претендентів на 
участь у програмах міжнародного академічного/практичного бізнес-обміну. Дисципліна спрямована також 
на ознайомлення студентів з особливостями освітніх систем країн-учасниць програм академічної 
мобільності, можливостями участі у короткострокових програмах – літніх (зимових) школах – 
короткострокових програмах, стипендійних та інших програмах.  

Коротка анотація курсу Навчальна дисципліна «Міжнародні освітні програми та бізнес-проекти» є загальноуніверситетською 
дисципліною вільного вибору студентів, яка викладається в 3 семестрі бакалаврату в обсязі 3 кредитів (за 
Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).  

mailto:mariya.rubakha@lnu.edu.ua


Дисципліна «Міжнародні освітні програми та бізнес-проекти» спрямована на формування знань про 
можливості участі бакалаврів у довгострокових та короткострокових програмах академічного обміну за 
кордоном та грантових проектах.  
Львівський національний університет імені Івана Франка підтримує академічні зв'язки з університетами 
більш ніж 35 зарубіжних країн. Університет також бере участь у кількох Європейських програмах 
академічної мобільності та обміну, зокрема Erasmus +, Horizon 2020, ISEP, Фулбрайт, IREX, DAAD та багато 
інших.  
У програмі курсу також презентовано можливості отримання першого кар’єрного досвіду за кордоном в 
межах бізнес-проектів та програм «Leopolis for Future», «Study Tours to Poland», Internship Programme of 
German Business for Ukraine та багато інших. 
Успішно обрати програму, пройти відбір та отримувати кращий досвід навчання допоможе навчальна 
дисципліна «Міжнародні освітні програми та бізнес-проекти»  

Мета та цілі курсу Мета: формування у здобувачів вищої освіти компетентностей щодо основних інструментів пошуку 
грантових та академічних навчальних та наукових програм мобільності та бізнес-стажувань. 
Цілі курсу: набуття студентами практичних навиків самопрезентації та проходження відборів претендентів 
на участь у програмах академічної мобільності, грантових проектів у Європі та світі, обмін найкращим 
освітнім досвідом студентами бакалаврами та магістрами ЛНУ ім. І.Франка. 

Література для вивчення 
дисципліни 

Законодавство: 
1. Закон України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року 
2. Постанова КМУ №579 від 12 cерпня 2015 року «Про затвердження Положення про порядок реалізації 
права на академічну мобільність» 
3. Зразок індивідуального навчального плану для учасників індивідуальної навчальної мобільності  
4. Наказ №0-145 від 6 грудня 2017 року «Про порядок організації та проведення конкурсу за програмою 
Еразмус+ КА1 - індивідуальна навчальна кредитна мобільність»  
5. Положення про порядок реалізації міжнародних проектів, грантів та договорів у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка від 29 березня 2018 року  
6. Положення про визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка від 20 червня 2019 року  
7. Наказ №1757 від 19 червня 2020 року «Про порядок організації та проведення конкурсу за програмою 
«САМ Україна» - студентська академічна мобільність» 
Інформаційні ресурси: 
1.  Study in Europe – перелік стипендій для навчання та стажування в Європі 
URL:  https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/  
2. EURAXESS –  веб-портал європейських досліджень 
URL: https://euraxess.ec.europa.eu/  

http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/
https://euraxess.ec.europa.eu/
https://euraxess.ec.europa.eu/


3. Edu-Active – європейський портал про стипендії та стажування 
URL: http://www.edu-active.com/  
4.  Discover Business – база даних та рейтинг провідних MBA програм світу 
URL: https://www.discoverbusiness.us/education/mba-degree-rankings/  
5. Програма Ерасмус + 
URL: https://erasmusplus.org.ua 
6. Unistudy - Міжнародні освітні програми та навчання за кордоном 
URL: https://unistudy.org.ua/ 
7. Відділ міжнародних з’язків Університету 
URL: https://international.lnu.edu.ua/ 
8. Програма «Студентська Академічна Мобільність (САМ) Україна» 
https://www.britishcouncil.org.ua/programmes/education/sam-ukraine  
Здобувачі вищої освіти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає 
серед рекомендованих. 

Тривалість курсу 90 год 

Обсяг курсу 32 год аудиторних 
З них  16 годин лекцій 
16 годин практичних занять 
58 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 
навчання 

Очікувані результати теоретичного навчання: 
- знання нормативно-правових документів, що регулюють процеси академічної мобільності 
- орієнтування в доступних поточних довгострокових програмах академічної мобільності, учасником яких є 
Університет, стипендійних та інших короткострокових програмах, доступних для бакалаврів та магістрів. 
Очікувані результати практичного навчання: 
- підготовка всіх необхідних документів для участі в програмах академічного обміну; 
- навики практичного пошуку стажувань у міжнародних компаніях підготовка необхідних документів для 
участі у них; 
- успішна самопрезентація претендента;  
- підготовка відео-резюме; 
- найкращі відповіді і коментарі щодо типових питань інтерв'ю (FAQ) 

http://www.edu-active.com/
http://www.edu-active.com/
https://www.discoverbusiness.us/education/mba-degree-rankings/
https://www.discoverbusiness.us/education/mba-degree-rankings/
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3008-nareshti-dochekalys-pershi-novyny-prohramy-yes-erazmus-2021-2027-rr.html
https://international.lnu.edu.ua/
https://www.britishcouncil.org.ua/programmes/education/sam-ukraine


Формат курсу Денний / заочний  

Теми ДОДАТОК (схема курсу) 

Підсумковий контроль, 
форма 

залік 

Навчальні методи та 
техніки, які будуть 
використовуватися під час 
викладання курсу 

Презентації 
Лекції 
Дискусії  
Аналіз проблемних ситуацій 

Необхідне обладнання Проектор, ноутбук, роздатковий матеріал, навчально-методичні рекомендації, приклади заповнених 
документів 

Критерії оцінювання 
(окремо для кожного виду 
навчальної діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. 
30 балів  - ІДЗ 
40 балів  - виконання домашніх завдань  
30 балів –  бали, отримані під час роботи ʙ аудиторії, групові та індивідуальні завдання 
Академічна доброчесність: Очікується, що індивідуальні завдання здобувачів вищої освіти, зокрема щодо 
підготовки пакету документів для участі в програмах академічного обміну, резюме, мотиваційних листів, 
заявок на участь та домашні завдання, зокрема щодо аналізу особливостей систем вищих освіт зарубіжних 
країн, есе  студентів будуть оригінальними самостійними роботами.  
Виявлення ознак академічної недоброчесності, плагіату, фальсифікації посилань в ІДЗ здобувача вищої 
освіти є підставою для його незарахуванння викладачем.  
Відвідання занять є важливою складовою навчання. Передбачено, що усі студенти відвідають усі лекції і 
практичні зайняття курсу. За наявності об’єктивних причин навчання може відбуватись в он-лайн форматі 
за погодженням із викладачем. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. 
Здобувачі вищої освіти зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 
письмових робіт, передбачених планом навчання. 
Політика виставлення балів. Для оцінювання знань здобувачів вищої освіти та оформлення заліку з 
дисципліни «Міжнародні освітні програми та бізнес-проекти» враховуються бали набрані в ході аудиторної 
роботи, самостійної домашньої роботи та бали ІДЗ. Також обов’язково враховуються присутність на 



заняттях та активність студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на 
заняття; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставлених завдань і та ін. 
Порушення академічної доброчесності в будь-якій формі не толеруються. 

Індивідуальні та домашні 
завдання до заліку 

Підготовка презентацій студентами,  
порівняння систем вищих освіт європейських країн, 
міжнародні освітні організації, 
резюме,  
мотиваційних листів,  
learning agreement for studies, 
transcript of records,  
application form, 
statement of purpose 
написання есе. 

Опитування  Письмова форми опитування, написання тестів, усна та письмова групова робота студентів 

 

  



ДОДАТОК 

Схема курсу  
 

Тиж. / 
дата / 
год.- 

Тема, короткі тези Форма діяльності 
(заняття)* *лекція, 

самостійна, дискусія, 
групова робота) 

Матеріали Література Завдання, год Термін 
виконання 

 

1 / 2 год. 

Тема 1. Загальна характеристика 
можливостей та передумов 
академічної мобільності 
студентів 
Поняття академічної мобільності 
Передумови академічної 
мобільності студентів 
Нормативно-правові документи, 
які регулюють академічний обмін в 
Україні та в Університеті 

Лекція, семінар, 
самостійна робота, 
дискусія 

 

Презентація, 
Навчально-
методичні 
матеріали 
 

Література 
1-7 

 

Підготовка до аудиторних 
занять 
(опрацювання прослуханого 
лекційного матеріалу; вивчення 
окремих тем або питань, що 
передбачені для самостійного 
опрацювання; виконання 
домашніх завдань; 
підготовка до практичних 
занять) 7,25 год.  

1 тиждень 

2 / 2 год. Практичне 
заняття: 
дискусія-обговорення, 
групова робота 

2 тиждень 

 

3 / 2 год. 

Тема 2.  Міжнародні освітні 
програми і проекти у вищій 
освіті України 
Бакалаврські програми  
Магістерські програми і проекти 
PhD програми і проекти 
Міжнародні організації, які 
пропонують інноваційні освітні 
програми  

Лекція, семінар, 
самостійна робота, 
дискусія 

Презентація, 
Навчально-
методичні 
матеріали 

Інформаційні 
джерела 

1-7 

Підготовка до аудиторних 
занять 
(опрацювання прослуханого 
лекційного матеріалу; вивчення 
окремих тем або питань, що 
передбачені для самостійного 
опрацювання; виконання 
домашніх завдань; 
підготовка до практичних 
занять, презентація порівняння 
систем вищих освіт 
європейських країн) 7,25 год. 

3 тиждень 

4 / 2 год. Практичне 
заняття: 
дискусія-обговорення, 
групова робота  

4 тиждень 

 

5 / 2 год. 

Тема 3.  Європейські освітні 
програми академічної 
мобільності 
European programmes and projects  

- Erasmus+ 
- DAAD 
- Інші програми 

Лекція, семінар, 
самостійна робота, 
дискусія 

Презентація, 
Навчально-
методичні 
матеріали 

Інформаційні 
джерела 

1-7 

Підготовка до аудиторних занять 
(опрацювання прослуханого 
лекційного матеріалу; вивчення 
окремих тем або питань, що 
передбачені для самостійного 
опрацювання; виконання 
домашніх завдань; 
підготовка до практичних занять) 
7,25 год. 

5 тиждень 

6 / 2 год. Практичне 
заняття: 
дискусія-обговорення, 
групова робота  

6 тиждень 



7 / 2 год. Тема 4.  Практичні аспекти 
підготовки до участі у 
міжнародних освітніх програмах 
Підготовка документів для 
програм академічного обміну 
Резюме, Europass CV 
мотиваційний лист,  
рекомендаційний лист, 
Learning agreement for studies, 
Transcript of records,  
Statement of purpose 
Application form 
(для Erasmus +) 

Лекція, семінар, 
самостійна робота, 
дискусія 

Презентація, 
Навчально-
методичні 
матеріали 

Література 
1-7 

Інформаційні 
джерела 

1-7 

Підготовка до аудиторних занять 
(опрацювання прослуханого 
лекційного матеріалу; вивчення 
окремих тем або питань, що 
передбачені для самостійного 
опрацювання; виконання 
домашніх завдань; 
підготовка до практичних занять) 
7,25 год. 

7 тиждень 

8 / 2 год. Практичне 
заняття: 
дискусія-обговорення, 
групова робота  

8 тиждень 

9 / 2 год. Тема 5.  Програми академічної 
навчальної та наукової 
мобільності в країнах Північної 
Америки 
Фінансування освітніх ініціатив 
у США та Канаді 
Освітні та наукові програми 
США (Global UGRAD, 
Програма Fulbright) 
Освітні та наукові програми 
Канади (Мitacs globalink 
research internship та інші) 

Лекція, семінар, 
самостійна робота, 
дискусія, групова робота 

 

Презентація, 
Навчально-
методичні 
матеріали 

Інформаційні 
джерела 
1-4, 6,7 

Підготовка до аудиторних занять 
(опрацювання прослуханого 
лекційного матеріалу; вивчення 
окремих тем або питань, що 
передбачені для самостійного 
опрацювання; виконання 
домашніх завдань; 
підготовка до практичних занять, 
підготовка резюме, Europass CV 
- ІДЗ) 7,25 год. 

9 тиждень 

10 / 2 год. Практичне 
заняття: 
дискусія-обговорення, 
групова робота 

10 тиждень 

11 / 2 год. Тема 6. Програми академічної 
обміну в східних та інших 
країнах. Академічна мобільність 
в окремих ЗВО. 
Програма Mevlana (Туреччина) 
Програми академічної мобільності 
Японії та Китаю 
Програми обміну студентами, 
викладачами та науковцями: 
Альбертський університет 
(Канада)  
Варшавський університет 
(Польща)  

Лекція, семінар, 
самостійна робота, 
дискусія, групова робота 

 

Презентація, 
Навчально-
методичні 
матеріали 
 

Інформаційні 
джерела 
1-4, 6,7 

Підготовка до аудиторних занять 
(опрацювання прослуханого 
лекційного матеріалу; вивчення 
окремих тем або питань, що 
передбачені для самостійного 
опрацювання; виконання 
домашніх завдань; 
підготовка до практичних занять, 
підготовка резюме, мотиваційний 
лист - ІДЗ) 7,25 год. 

11 тиждень  

12 / 2 год. Практичне 
заняття: 
дискусія-обговорення, 
групова робота  

12 тиждень 



Поморська Академія в Слупську 
(Польща) - Програма обміну 
студентами з Поморською 
Академією в Слупську 
Університет Фоджа (Італія)  
Вюрцбурзький університет 
(Німеччина)  
Державна Вища Технічно-
Економічна Школа в Ярославі 
(Польща) 
Інші ЗВО  

13 / 2 год. Тема 7. Програми міжнародних 
стажувань для студентів 
бакалаврату та магістратури 
«Leopolis for Future»,  
«Study Tours to Poland»,  
«Internship Programme of German 
Business for Ukraine» 
Інші програми  
 

Лекція, самостійна робота, 
дискусія 

 

Презентація, 
Навчально-
методичні 
матеріали 

Інформаційні 
джерела 

1-4, 6 

Підготовка до аудиторних занять 
(опрацювання прослуханого 
лекційного матеріалу; вивчення 
окремих тем або питань, що 
передбачені для самостійного 
опрацювання; виконання 
домашніх завдань; 
підготовка до практичних занять, 
підготовка резюме, практична 
підготовка Learning agreement for 
studies,Transcript of records,  
Application form) 7,25 год. 

13 тиждень 

14 / 2 год. Практичне 
заняття: 
дискусія-обговорення, 
групова робота 

14 тиждень 

15 / 2 год. Тема 8. Стипендії та інші 
програми в Україні та за 
кордоном 
Стипендії 
Гранти мобільності 
Літні (зимові) школи 
Короткострокові програми 
академічної мобільності 
Програми академічного обміну в 
Україні (САМ та інші) 

Лекція, семінар, 
самостійна робота, 
дискусія, групова робота 

 

Презентація, 
Навчально-
методичні 
матеріали 

Інформаційні 
джерела 
1-4, 6-8 

Підготовка до аудиторних занять 
(опрацювання прослуханого 
лекційного матеріалу; вивчення 
окремих тем або питань, що 
передбачені для самостійного 
опрацювання; виконання 
домашніх завдань; 
підготовка до практичних занять, 
підготовка резюме, практична 
підготовка відео-резюме, 
написання есе) 7,25 год. 

15 тиждень 

16 / 2 год. Практичне 
заняття: 
дискусія-обговорення, 
групова робота 

16 тиждень 

32: 16л + 
16пр. 

занять 

    58 год Залік 

 


