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ПИТОМІ ПОКАЗНИКИ 
МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗА 17 ПАРАМЕТРАМИ 
 Індекс академічної мобільності

 Індекс міжнародних публікацій

 Індекс активності міжнародного 
співробітництва

 Індекс активності на міжнародних 
ринках освітніх послуг

 Індекс ефективності міжнародної 
діяльності



ІНТЕГРАЛЬНИЙ РЕЙТИНГ 
МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2017 р.
Перша 

п'ятірка Середній 
по КПІ



Індекс академічної мобільності

Враховує виїзди за кордон українських 
фахівців, студентів та приїзди іноземних

2017 р.

Середній 
по КПІ



Індекс міжнародних публікацій

Враховує кількість монографій та наукових 
статей, які видано за кордоном

2017 р.

Середній по 
КПІ



Індекс ефективності міжнародної 
діяльності

Враховує кошти за навчання іноземних громадян, від 
міжнародних проектів, вартість обладнання, книжок, 

програмних продуктів, кошти від технічної та благодійної 
допомоги

2017 р.

Середній 
по КПІ



Індекс активності міжнародного 
співробітництва

Враховує міжнародні угоди, міжнародні заходи; діючі 
спільні міжнародні структури; представництва у 

міжнародних організаціях

Середній 
по КПІ

2017 р.



Індекс активності на міжнародних 
ринках освітніх послуг

Враховує кількість іноземних громадян, що 
навчаються в підрозділі

Середній 
по КПІ

2017 р.



Перелік проектних заявок 2018 р.

за програмою ERASMUS+

KA2 – Cooperation for innovation 

and the exchange of good practices 

Capacity Building in the Field of 

Higher Education (CBHE)



Назва проекту
Партнер від 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського

Cross-continental innovational 
multimedia platform for engineers' 
education in the field of Structural 
Integrity [InEdSI]

ММІ

Education programs development 
for continous mechanical 
engineering training in CAx

Modernization of the curricula on 
mechanical engineering» 
[ADVMAT]

Проектні заявки



Назва проекту
Партнер від 

КПІ ім. Ігоря 
Сікорського

Energy Saving 
Technology Coures for UA 
Bachelor and Master 
Program in Engeneering
[ESTeC]

ІЕЕ

Education and Capasity
Building in Green City 
Studies [GRaCE]

Проектні заявки



Назва проекту
Партнер від  
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського

Modernization of Environmental 
Engineering Curriculum on the base of 
Green Economy principles [MEECGEP]

ФБТ

Blended Learning Initiative for Master 
Studens Spesialization in Cyber-Physical 
Systems [BLISS-CPS]

ФПМ

Development of multidisciplinary 
advanced innovative Additive 
Manufacturing (MA, BA) curricular as a 
challenge to the new industrial 
revolution in Partner Countries (UA, BY) 
[AddMan]

ІФФ

Communication Of International Security 
Threats [COIST] ФСП

Проектні заявки



Назва проекту
Партнер від 
НТУУ “КПІ”

UTILITY: Universities industrial 
parks: motorway from 
researches to business and 
society

Науковий
парк 

«Київська
політехніка»,

ІПО

Peer-Assessment of Student 
Centered-Learning in Eastern 
Parnership Countries - PASCL EP UNICA

Проектні заявки



НМК «Інститут післядипломної освіти» пропонує 
приєднатися до курсів підвищення кваліфікації за 

програмою: 

«Міжнародні проекти: підготовка, 
подання, управління»

(березень 2018 р.),  з програмою можна ознайомитися на сайті: 
http://ipo.kpi.ua/ua/ntuu-kpi.html.

З питаннями звертатись: 
Відділ підвищення кваліфікації:
Корпус 1, енергокрило, офіс 40, к. 1, 
Тел. (044) 204-99-63 

Координатори навчання: 
Гущіна Людмила Олексіївна – e-mail: guschina@ipo.kpi.ua
Логінова Світлана Володимирівна – e-mail: lana@ipo.kpi.ua

http://ipo.kpi.ua/ua/ntuu-kpi.html
mailto:guschina@ipo.kpi.ua
mailto:lana@ipo.kpi.ua


Дякую за увагу!

Департамент міжнародного співробітництва

http://icd.kpi.ua/

ВІДДІЛ МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТІВ

http://ipd.kpi.ua/

http://icd.kpi.ua/
http://ipd.kpi.ua/

