
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 
Київського національного університету технологій та дизайну

від 21 грудня 2016 р.
«Стан та перспективи розвитку міжнародної співпраці університету 

в освітньому та науковому напрямах»

Одним із інструментів модернізації та підвищення 
конкурентоспроможності освітніх програм і наукових досліджень університету 
в умовах глобалізації є інтернаціоналізація -  послідовний розвиток 
міжнародного співробітництва у сфері освіти і науки.

Важливим напрямом міжнародного співробітництва є членство КНУТД у 
міжнародних освітніх та виробничих асоціаціях, так Університет є членом 
Європейської мережі підтримки підприємств «ЕЕК -  Епіегргізе Еигоре 
Кеі^огк» (з 2011 р.) -  600 організацій, які входять у 250 консорціумів з 40 
країн, в тому числі 27 країн Європейського Союзу (9 членів від України).

Протягом 2016 року університет виконував умови договорів про 
співробітництво з 57 навчальними та науковими установами в сфері освітньої 
та наукової діяльності.

З метою встановлення наукових, освітніх та ділових зв’язків з 
міжнародними партнерами, протягом 2016 року КНУТД приймав делегації з: 
Республіки Польща, Федеративної Республіки Німеччини, Ізраїлю, 
Азербайджанської Республіки, Республіки Білорусь, Бангладеш, Іраку, 
Йорданії, Китайської Народної Республіки, Гамбії, Грузії, Естонії, Канади, 
Литви, Молдови, Марокко, Російської Федерації, Сирії, Туркменістану, 
Туреччини, Узбекистану, Лівії, Словаччини, Франції, Таджикистану.

У 2016 році наш університет представляв Україну у 15 країнах світу 
(Бельгії, Словаччині, Білорусі, КНР, Грузії, Польщі, Туреччині, Німеччині, 
Румунії, Франції, Киргизстані, Італії, Угорщини, Молдови, Об’єднаних 
Арабських Еміратах). 32 представника університету приймали участь у 
міжнародних заходах, зокрема: участь в спільних наукових проектах -13 осіб, 
наукове дослідження -  9 осіб, наукове стажування -  10 осіб.

Науковцями університету в 2016р. здійснювалося міжнародне 
співробітництво за 3-ма міжнародними грантами ( в двох науковий керівник - 
д.х.н., проф. Барсуков В.З., один міжнародний грант «ЕІЖЕКА», виконується 
під керівництвом к.т.н. Власенко В.І.)

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора Чабана В.В, на 
виконання Закону України «Про вищу освіту» та Програми «Міжнародна 
діяльність» Київського національного університету технологій та дизайну з 
метою реалізації системного підходу в міжнародній та зовнішньоекономічній 
діяльності, яка спрямована на розбудову університету як вищого навчального 
закладу європейського зразка:

ВЧЕНА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Інформацію проректора Чабана В.В. про перспективи міжнародної 

діяльності університету взяти до відома.
2. Випусковим кафедрам здійснити моніторинг та запропонувати 

меморандум про співпрацю з університетами за спорідненими освітніми 
програмами, з метою розширення переліку міжнародних партнерів,



спеціальностей, форм участі студентів, аспірантів, науково-педагогічних 
працівників в програмах академічної мобільності та реалізації програм 
довготермінового навчання за кордоном

Відповідальний: проректор Чабан В.В. Термін 01.03.2017р.
3. З метою збільшення контингенту студентів, реалізації програми 

академічної мобільності та участі КНУТД в міжнародному освітньому 
просторі впровадити англомовні магістерські програми.

Відповідальний: декани факультетів. Термін 01.05.2017р.
4. Використовувати нові сучасні форми профорієнтаційної роботи по 

залученню іноземців та осіб без громадянства до Київського національного 
університету технологій та дизайну

Відповідальний: проректор Чабан В.В. Термін постійно.
5. З метою забезпечення належного соціально -  психологічного клімату 

перебування іноземців в Університеті, деканам факультетів забезпечити:
- проведення днів країн іноземних студентів; що навчаються на 

факультетах
-залучення іноземців до культурних, спортивних та інших заходів, що
відбуваються в університеті;
-підтримка зв’язків з випускниками-іноземцями.
6.Контроль за виконання рішення покласти на проректора Чабана В.В.

Голова Вченої ради 

Секретар Вченої ради


