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№ Завдання ВПІ ІТС ММІ ЗФ

1.

Запровадження магістерських 

міжнародних освітніх програм 

підготовки фахівців, міжнародних 

курсів лекцій англійською мовою (із 

залученням українських та іноземних 

студентів).

Досягти виконання 1 

магістерської міжнародної 

освітньої програми підготовки 

фахівців, міжнародних курсів 

лекцій англійською мовою

1

Створити перелік 

дисциплін і 

викладачів, які 

можуть 

викладати 

англійською 

мовою

1

Робота зі створення короткотермінових 

курсів підвищення кваліфікації.

2.
Залучення іноземних лекторів, 

фахівців до роботи в університеті.

Залучити 1-2 іноземних лекторів 

до роботи в університеті
2

Залучити 1 

іноземного 

фахівця до 

викладання 

-

3.

Створення спільних українсько-

іноземних факультетів, кафедр, 

програм "подвійний диплом".

Забезпечити роботу 1-2 спільних 

факультетів, кафедр, програм
0

Забезпечувати 

роботу 1 

спільного 

факультету

2

Робота в рамках 2-х програм подвійного 

диплому.

4.

Створення спільних українсько-

іноземних центрів, лабораторій, 

структур.

Досягти кількості 1-2 спільних 

українсько-іноземних структур
1

Забезпечення 

функціонування 5 

спільних центрів 

ММІ

2

Робота в якості Визнаного навчального 

центру Міжнародного інституту 

зварювання з підготовки Міжнародних 

інженерів та технологів зі зварювання. 

Проходження переліцензування.

5.

Розвиток міжнародної наукової 

діяльності.

Участь у міжнародних, білатеральних 

проектах, програмах.

Участь у 1-2 проектах, 

програмах 
3

Взяти участь у 

поданні не менш 

ніж 2 проектних 

заявок (Erasmus+

KA1, KA2)

1

Участь фахівців ЗФ у редакційних 

колегіях і оргкомітетах конференцій, 

участь у конференціях.

Формування 1 заявки на грант.

6.

Проведення міжнародних літніх шкіл з 

вивчення окремих дисциплін та 

визначення кредитів для студентів-

учасників, 

в т.ч. – для іноземних громадян.

Вдосконалити проведення літніх 

шкіл за різними напрямами
1

Забезпечити 

проведення 1 

літньої школи 

«Мехатроніка»

-

Розгляд можливостей проведення літніх 

шкіл

7.
Залучення коштів від міжнародної 

діяльності для розвитку університету.

Працювати над залученням 

коштів від міжнародної 

діяльності

100 тис. 

грн.

Досягти рівня 3% 

від загального 

бюджету 

інституту

У процесі роботи



8.
Розвиток співпраці з Асоціаціями, секціями 

випускників НТУУ "КПІ" за кордоном

Підтримувати та 

розвивати контакти
1

Підтримувати та 

розвивати контакти

3

Активізація контактів з 

випускниками

9.

Розширення співпраці з міжнародними 

організаціями UNESCO, UNIDO, EU, WIPO, 

ICSU, CODATA, BSUN, програмами 

TEMPUS, NATO, ERASMUS-MUNDUS, 

VISBY, ПРООН, УНТЦ, національними 

іноземними організаціями – Британською 

Радою, Гьотте інститутом, ДААД, JF 

(Японською фундацією), KOICA та ін.

Досягти кількості 1–3 

проектів під егідою 

зазначених 

організацій

2

Подати 2 проектні 

заявки на отримання 

грантів від зазначених 

організацій

1

Продовжити роботу із 

освітніми програмами

10.
Розвиток співпраці з Міжнародними 

асоціаціями університетів.

Підтримувати 

контакти
0

Підтримувати та 

розвивати контакти
У процесі роботи

11.

Участь вчених університету в якості 

постійних членів в редакціях іноземних 

журналів, постійних членів програмних 

комітетів зарубіжних фахових конференцій, 

семінарів.

Досягти числа 3-5 

постійних членів
5

Досягти числа 5 

постійних членів
3

12.

Забезпечення мобільності студентів 

(навчання студентів НТУУ "КПІ" за 

кордоном та іноземних студентів до 

НТУУ "КПІ")

Довести до кількості 

10 осіб на рік
4 5 осіб

2

В рамках програм 

подвійного диплому

13.

Збільшення кількості міжнародних 

публікацій співробітників НТТУУ "КПІ" в 

журналах з високим імпакт-фактором

Збільшення кількості 

публікацій на 10%, 

порівняно з 

попереднім роком

10% Збільшення на 3%

3

Мінімум 1 стаття від 

кожної кафедри

14.

Забезпечення зростання контингенту 

іноземних громадян (студентів, аспірантів, 

докторантів).

Сприяти збільшенню 

контингенту 

іноземних громадян

1 3% Робота з іноземцями



№ Завдання ІХФ ПБФ РТФ ТЕФ

1.

Запровадження магістерських 

міжнародних освітніх програм підготовки 

фахівців, міжнародних курсів лекцій 

англійською мовою (із залученням 

українських та іноземних студентів).

Підготовча робота, 

робота щодо 

забезпечення відповідних 

кредитних модулів 

навчальними матеріалами 

іноземною мовою

Планується

Підготовка документації та 

визначення складу викладачів 

для проведення занять 

англійською мовою зі студентами 

– іноземними громадянами за 

спеціальністю «Телекомунікації і 

радіотехніка»

6 курсів лекцій 

англійською 

мовою

2.
Залучення іноземних лекторів, фахівців до 

роботи в університеті.

2 фахівці щороку в 

рамках програми 

ERASMUS+ та інших 

програм 

Не 

планується
4 

3.

Створення спільних українсько-іноземних 

факультетів, кафедр, програм "подвійний 

диплом".

Провести організаційно-

підготовчі заходи, 

провести поглиблення та 

розширення існуючих 

програм

Планується

Одна  програма 

«подвійного 

диплому» з 

Політехнікою 

Опольською, 

Польща

4.
Створення спільних українсько-іноземних 

центрів, лабораторій, структур.
Підготовча робота

Не 

планується

Підтримання та вдосконалення 

спільної навчально-наукової 

лабораторії з компанією Мікротік

1

5.

Розвиток міжнародної наукової діяльності.

Участь у міжнародних, білатеральних 

проектах, програмах.

Подача 2-х проектів для 

участі у білатеральних 

проектах та програмах 

міжнародного 

співробітництва

Планується 

участь в 

ERASMUS-

MUNDUS і

Горизонт 

2020

Співробітництво з компанією 

Wurth Electronik GmbH 
2

6.

Проведення міжнародних літніх шкіл з 

вивчення окремих дисциплін та 

визначення кредитів для студентів-

учасників, 

в т.ч. – для іноземних громадян.

Підготовча робота
Не 

планується
Проведення однієї літньої школи

2 міжнародні 

літні школи 

7.
Залучення коштів від міжнародної 

діяльності для розвитку університету.
200 тис. грн. щороку

Планується 

50 тис. грн.
290 тис. грн 97857 гр.



8.
Розвиток співпраці з Асоціаціями, секціями 

випускників НТУУ "КПІ" за кордоном

Асоціація випускників 

ВНЗ в Польші та 

Німеччині

Планується Постійно

9.

Розширення співпраці з міжнародними 

організаціями UNESCO, UNIDO, EU, WIPO, 

ICSU, CODATA, BSUN, програмами 

TEMPUS, NATO, ERASMUS-MUNDUS, 

VISBY, ПРООН, УНТЦ, національними 

іноземними організаціями – Британською 

Радою, Гьотте інститутом, ДААД, JF 

(Японською фундацією), KOICA та ін.

Участь у проектах 

UNIDO, ERASMUS-

MUNDUS, TEMPUS

Планується

Подання заявок для 

участі в програмах 

TEMPUS та 

ERASMUS-MUNDUS.

Розширення співпраці 

з НАТО у рамках 

проекту з розробки 

мікрохвильового 

радару 

Співпраця з  

міжнародними 

організаціями: UNIDO 

+ ERASMUS + Magate

+ УНТЦ

10.
Розвиток співпраці з Міжнародними 

асоціаціями університетів.
Підготовча робота

Планується

продовж.

співроб-тва

Постійно

11.

Участь вчених університету в якості 

постійних членів в редакціях іноземних 

журналів, постійних членів програмних 

комітетів зарубіжних фахових конференцій, 

семінарів.

10 фахівців

Планується

продовж.

співроб-тва

7 4

12.

Забезпечення мобільності студентів 

(навчання студентів НТУУ "КПІ" за 

кордоном та іноземних студентів до 

НТУУ "КПІ")

6 осіб
Планується

5 студ.
2 6

13.

Збільшення кількості міжнародних 

публікацій співробітників НТТУУ "КПІ" в 

журналах з високим імпакт-фактором

15 публікацій
Планується

20 статей

Збільшення кількості 

міжнародних 

публікацій на РТФ до 

19

Збільшувати на 2 % в 

порівнянні з 

попереднім роком в 

умовах фінансового 

забезпечення

14.

Забезпечення зростання контингенту 

іноземних громадян (студентів, аспірантів, 

докторантів).

Збільшити кількість по 

підрозділу на 5 осіб
Планується 1

3-5% від кількості 

студентів, аспірантів, 

докторантів в умовах 

фінансового 

забезпечення



№ Завдання ФАКС ФЕА

1.

Запровадження магістерських 

міжнародних освітніх програм підготовки 

фахівців, міжнародних курсів лекцій 

англійською мовою (із залученням 

українських та іноземних студентів).

Підготовка навчально-методичної документації для 

проведення занять англійською мовою навчання з 

бакалаврами першого курсу - іноземними 

громадянами.  Спеціальності - «Авіоніка» та 

«Авіаційна та ракетно-космічна техніка». 

Досягти 1 – 2 міжнародних 

програм, курсів лекцій

2.
Залучення іноземних лекторів, фахівців 

до роботи в університеті.

Проведення майстер класів на ФАКС фахівцями 

університетів Евросоюзу в рамках проекту TEMPUS-

NETCETG

Досягти числа лекторів, 

фахівців 1-2 особи на рік

3.

Створення спільних українсько-іноземних 

факультетів, кафедр, програм "подвійний 

диплом".

Реалізація  програми "подвійний диплом PhD" з 

Варшавською політехнікою.

Забезпечити роботу програми 

"подвійний диплом"

4.
Створення спільних українсько-іноземних 

центрів, лабораторій, структур.

Створення навчально-наукової лабораторії ФАКС 

НТУУ «КПІ» спільно з Інститутом автоматики 

Шандуньської академії наук (КНР) за одним з 

напрямків наукової діяльності факультету.

Досягти кількості 1 – 2 

спільних українсько-

іноземних структур

5.

Розвиток міжнародної наукової діяльності.

Участь у міжнародних, білатеральних 

проектах, програмах.

Розширення наукового співробітництва з КНР 

(Шандуньської академії наук, Пекінський інститут 

космічних керуючих пристроїв, Шеньянським

аерокосмічним університетом)

Участь в проекті Еврокомісії TEMPUS-NETCENG. 

Щорічна участь у 5-ти 

проектах, програмах

6.

Проведення міжнародних літніх шкіл з 

вивчення окремих дисциплін та 

визначення кредитів для студентів-

учасників, 

в т.ч. – для іноземних громадян.

Участь в докторській літній школі за проектом  

TEMPUS-NETCENG.

Вдосконалити проведення 

літніх шкіл за різними 

напрямами щороку

7.
Залучення коштів від міжнародної 

діяльності для розвитку університету.

Залучити у 2016 р до університету кошти на рівні до

1,5 млн грн

Досягти рівня 5-7% від 

загального бюджету 

факультету



8.
Розвиток співпраці з Асоціаціями, секціями 

випускників НТУУ "КПІ" за кордоном
Постійно

9.

Розширення співпраці з міжнародними 

організаціями UNESCO, UNIDO, EU, WIPO, 

ICSU, CODATA, BSUN, програмами TEMPUS, 

NATO, ERASMUS-MUNDUS, VISBY, ПРООН, 

УНТЦ, національними іноземними 

організаціями – Британською Радою, Гьотте

інститутом, ДААД, JF (Японською фундацією), 

KOICA та ін.

Прийняти участь у одному проекті програми 

TEMPUS, одному проекті програми 

ERASMUS +

Досягти кількості 1–2 проекти 

під егідою зазначених 

організацій, співпраця з 

міжнародною організацією 

ERASMUS+ 

10.
Розвиток співпраці з Міжнародними 

асоціаціями університетів.
Постійно

11.

Участь вчених університету в якості постійних 

членів в редакціях іноземних журналів, 

постійних членів програмних комітетів 

зарубіжних фахових конференцій, семінарів.

Прийняти участь в роботі редакції  журналу 

Варшавського університету технологій

Досягти числа 1-2 постійних 

членів

12.

Забезпечення мобільності студентів (навчання 

студентів НТУУ "КПІ" за кордоном та 

іноземних студентів до 

НТУУ "КПІ")

Здійснити мобільність 4-5 студентів ФАКС
Довести до кількості 3 осіб на 

рік

13.

Збільшення кількості міжнародних публікацій 

співробітників НТТУУ "КПІ" в журналах з 

високим імпакт-фактором

Довести кількість міжнародних публікацій на 

ФАКС до 25

Збільшити на 50% в 

порівнянні з попереднім роком

14.
Забезпечення зростання контингенту іноземних 

громадян (студентів, аспірантів, докторантів).

Формування групи бакалаврів першого курсу 

- іноземних громадян, з українською 

(російською)/англійською мовою навчання за 

напрямом «Авіаційна та ракетно-космічна 

техніка».  

3-5% від кількості студентів, 

аспірантів, докторантів 

факультету



№ Завдання ФБТ ФІОТ

1.

Запровадження магістерських 

міжнародних освітніх програм 

підготовки фахівців, міжнародних 

курсів лекцій англійською мовою (із 

залученням українських та іноземних 

студентів).

2.
Залучення іноземних лекторів, 

фахівців до роботи в університеті.

- Залучення іноземних фахівців до проведення тематичних лекцій.

-Приїзд делегації університету ім. Адама Міцкевича (м. Познань, 

-Польша) для проведення наукових семінарів та відкритих лекцій.

3-денний тренінг 

швед Senior Lecturer 

Ханс Лундберг

3.

Створення спільних українсько-

іноземних факультетів, кафедр, 

програм "подвійний диплом".

4.

Створення спільних українсько-

іноземних центрів, лабораторій, 

структур.

5.

Розвиток міжнародної наукової 

діяльності.

Участь у міжнародних, білатеральних 

проектах, програмах.

- Продовження співпраці в рамках гранту за программою EU Horizon

2020, Marie Sklodowska-Curie Research and Inno-vation Staff Exchange

(RISE) project № 644348.

- Сумісне виконання з Інститутом геофізики (м. Братислава, Словаччина) 

наукової теми Algorithmization and determination of processes of interaction 

of the atmospheric pressure and geomagnetic field low-frequency fluctuations 

with water parameters and human‟s blood”.

- Подання двох проектів на конкурси.

6.

Проведення міжнародних літніх шкіл з 

вивчення окремих дисциплін та 

визначення кредитів для студентів-

учасників, в т.ч. – для іноземних 

громадян.

7.
Залучення коштів від міжнародної 

діяльності для розвитку університету.

- Залучення коштів загальним обсягом 756 тис. євро на 4 роки (що 

еквівалентно 4 762 тис. грн. на рік) в рамках гранту за программою EU 

Horizon 2020, № 644348.



8.
Розвиток співпраці з Асоціаціями, секціями 

випускників НТУУ "КПІ" за кордоном
- Підтримка та розвиток контактів.

9.

Розширення співпраці з міжнародними 

організаціями UNESCO, UNIDO, EU, WIPO, ICSU, 

CODATA, BSUN, програмами TEMPUS, NATO, 

ERASMUS-MUNDUS, VISBY, ПРООН, УНТЦ, 

національними іноземними організаціями –

Британською Радою, Гьотте інститутом, ДААД, 

JF (Японською фундацією), KOICA та ін.

Проект TEMPUS “A 

Network for Developing 

Lifelong LeAGUe”

10.
Розвиток співпраці з Міжнародними асоціаціями 

університетів.

11.

Участь вчених університету в якості постійних 

членів в редакціях іноземних журналів, постійних 

членів програмних комітетів зарубіжних фахових 

конференцій, семінарів.

- Професор кафедри біоінформатики О.Ю. Горобець є рецензентом

трьох закордонних журналів: Journal of Magnetism and Magnetic

Materials; Journal of Solid State Electrochemistry, IEEE Magnetics

Letters.

- Професор кафедри біоінформатики Ю.П. Горго є членом

програмних комітетів конференцій з медичної та фізичної реабілітації

Університету «Тор Вергата» (Рим-2), Рим, Італія; є членом

програмного комітету конференцій з біогеофізики Інституту

геофізики Словацької академії наук, Братислава, Словакія.

- Професор кафедри екобіотехнології та біоенергетики Кузьмінський

Є.В. є постійним членом в редакції журналу

Наукові вісті БГТУ.

1. Членство в 

програмному комітеті 

міжнародної 

конференції ICCSA 

International Conference 

on Computational Science 

and Its Applications

2. Членство в 

програмному комітеті 

міжнародної 

конференції ICTERI 

(http://www.icteri.org).

12.

Забезпечення мобільності студентів (навчання 

студентів НТУУ "КПІ" за кордоном та іноземних 

студентів до НТУУ "КПІ")

- Забезпечення мобільності студентів.

Університет Аалто 

(Фінляндія), Йовік 

(Норвегія)

13.

Збільшення кількості міжнародних публікацій 

співробітників НТТУУ "КПІ" в журналах з 

високим імпакт-фактором

- Публікація наукових статей у міжна-родних журналах.
10 статей (АУТС), 12 

статей (ОТ)

14.
Забезпечення зростання контингенту іноземних 

громадян (студентів, аспірантів, докторантів).

- Розміщення рекламної інформації щодо можливості навчання 

іноземних громадян на сайті кафедри та інших веб-ресурсах.

- Забезпечення зростання контингенту іноземних громадян.

http://www.icteri.org/


№ Завдання ФБМІ ФПМ

1.

Запровадження магістерських 

міжнародних освітніх програм підготовки 

фахівців, міжнародних курсів лекцій 

англійською мовою (із залученням 

українських та іноземних студентів).

Чехія в Празі (ЧВУТ) 01.04.2012 (що продовжується)

Факультет біомедичної інженерії Чеського Технічного Університету в 

Празі співпраця з підготовки докторів філософії біомедичної інженерії

2.Республіка Польща Вища школа навчання та терапії у Познані, 

(04.2014-04.2016) співпраця з навчання магістрів фізичної реабілітації 

(фізіотерапії)

3.Греція Університет Патра (11.2013-11.2016)

Виконання спільного проекту в рамках Програми ЄС Темпус

«Біомедична інженерна освітня ініціатива Темпус в регіоні Східного 

Партнерства впровадження стандартів ЄС підготвки магістрів БМІ

4. Канада Благодійне товариство «Ангели хоронителі України» 

МЕМОРАНДУМ про науково-практичну та 0світню співпрац (з 2015 

року ) підготовка спільних програм навчання з фізичної 

реаблітації.

5. Бельгія Гентський університет (Бельгія «Euroeast Програми Erasmus

Mundus)» (11.2013-11.2016)

Підготовка до запровадження магістерської 

міжнародної освітньої програми за 

спеціальністю «Програмне забезпечення 

систем»

2.
Залучення іноземних лекторів, фахівців до 

роботи в університеті.

1 лектор 

Греція Університет Патра
Пошук зацікавлених іноземних фахівців

3.

Створення спільних українсько-іноземних 

факультетів, кафедр, програм "подвійний 

диплом".

Чехія в Празі (ЧВУТ) 01.04.2012 (що продовжується)

Факультет біомедичної інженерії Чеського Технічного Університету в 

Празі

Продовження роботи за програмою 

подвійного диплому з Технологічним 

університетом Лаппеенранте (Фінляндія)

4.
Створення спільних українсько-іноземних 

центрів, лабораторій, структур.

Спільно з ІПО організовані курси підвищення кваліфікації 

оптометристів з використанням навчальної лабораторії і викладачів 

компанії АЛКОН (США)

Продовження роботи спільної навчальної і 

наукової лабораторії міжнародної ІТ-

компанії EPAM Systems

5.

Розвиток міжнародної наукової 

діяльності.

Участь у міжнародних, білатеральних 

проектах, програмах.

Подана заявка на грант ГОРИЗОНТ 2020

Розпочата співпраця з редколегією EPMA Journal (Німеччина)

Виконання проекту MEDIS програми 

TEMPUS, проекту ParIS програми 

ERASMUS+, проекту AMMORIT програми 

HORIZON2020

6.

Проведення міжнародних літніх шкіл з 

вивчення окремих дисциплін та 

визначення кредитів для студентів-

учасників, в т.ч. – для іноземних 

громадян.

Підготовка міжнародного семінару з 3-Д принтингу спільно з фондом 

«Смарт Фюжин» в червні 2016 р. в НТУУ «КПІ»

Проведення спільних заходів із 

закордонними партнерами

7.
Залучення коштів від міжнародної 

діяльності для розвитку університету.

Спільно з ФЕЛ організація міжфакультетської лабораторії з

мікпрелектроніки в рамках Програми ЄС Темпус «Біомедична

інженерна освітня ініціатива Темпус в регіоні Східного Партнерства

Продовження роботи з підготовки 

іноземних студентів



8.
Розвиток співпраці з Асоціаціями, секціями 

випускників НТУУ "КПІ" за кордоном

Рамкова Програма Проект «Математики з ЄС та України для наук

про життя» 2012 – 2016 рр. Науки про життя, Комп„ютерні

науки, Математика Федеративна республіка. Декан ФБМ є член

орг. комітету.

Участь декана ФБМІ в роботі науково-організаційного комітету з

підготовки 17 Європейського конгресу з технологій штучного

кровообігу (Нідерланди, Франція)

Продовження роботи з 

підтримання зв‟язків з 

випускниками ФПМ

9.

Розширення співпраці з міжнародними 

організаціями UNESCO, UNIDO, EU, WIPO, 

ICSU, CODATA, BSUN, програмами TEMPUS, 

NATO, ERASMUS-MUNDUS, VISBY, ПРООН, 

УНТЦ, національними іноземними 

організаціями – Британською Радою, Гьотте

інститутом, ДААД, JF (Японською фундацією), 

KOICA та ін.

Участь у  міжнародних програмами TEMPUS, ERASMUS-MUNDUS

Виконання проекту MEDIS 

програми TEMPUS, проекту 

ParIS програми ERASMUS+, 

проекту AMMORIT програми 

HORIZON2020

10.
Розвиток співпраці з Міжнародними 

асоціаціями університетів.
Не заплановано

Продовження роботи з 

підтримання зв‟язків з 

університетами-партнерами

11.

Участь вчених університету в якості постійних 

членів в редакціях іноземних журналів, 

постійних членів програмних комітетів 

зарубіжних фахових конференцій, семінарів.

Максименко В.Б співпрацює у редколегіях журналів Acta

Polytechnica» (Чехія), “Challenge of modern technology” (Польща), 

«Іноваційні технології в медицине» (РФ, Білорусь, Казахстан, 

Україна), участь в редколегії тез конференції та  збірника наукових 

праць Фонду європейських конгресів з технологій штучного 

кровообігу.

Максименко В.Б. Кисельова О.Г. секретарем ГО «Гумбольдт-

Клуб України»,

Кисельова О.Г. член організаційно-програмного комітету 

міжнародної конференції «Віртуальні прилади в біомедичної

інженерії», Литва, Клайпедський Університет.

Продовження роботи науково-

педагогічних працівників ФПМ у 

редколегіях закордонних видань 

та програмних комітетах 

зарубіжних конференцій

12.

Забезпечення мобільності студентів (навчання 

студентів НТУУ "КПІ" за кордоном та 

іноземних студентів до НТУУ "КПІ")

Греція (Університет Патра), Італія (Міланська Політехніка), Польща 

-4 (Вроцлав), Іспания-1 (університет Гранади), Німеччіна-1 (Вища 

школа Мерзебург)

Продовження роботи зі сприяння 

академічній мобільності 

студентів ФПМ

13.

Збільшення кількості міжнародних публікацій 

співробітників НТТУУ "КПІ" в журналах з 

високим імпакт-фактором

Збільшення кількості міжнародних публікацій у 1,5 рази

Продовження публікування 

науково-педагогічними 

працівниками ФПМ наукових 

статей у закордонних виданнях

14.
Забезпечення зростання контингенту іноземних 

громадян (студентів, аспірантів, докторантів).

Запрошення на навчання і програми підготовки бакалаврів і

магістрів направлені в Узбекистан, Китай, Гану, Еквадор.

Продовження роботи з 

контингентом іноземних 

студентів



№ Завдання ФЛ ФММ

1.

Запровадження магістерських 

міжнародних освітніх програм 

підготовки фахівців, міжнародних 

курсів лекцій англійською мовою (із 

залученням українських та іноземних 

студентів).

1 –

Польща, м. Вроцлав програма стажування в «Вроцславська 

політехніка», оптико-електронне 

приладобудування.КАМТС№2

Магістратура англомовна:

073 Management, Specialization Management of

international projects (на рівні окремої групи чисельністю

не менше 10 осіб)

2.
Залучення іноземних лекторів, 

фахівців до роботи в університеті.

6 - 8 –

1 Викладач Яґеллонського університету (Польща, м. Краків) 

В. Зволінський за відрядженням Міністерства науки та 

вищої освіти Республіки Польща КУМЛК,  2 француженки 

КТППФМ, 1 німець КТППНМ

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Іншомовна 

освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології»

Ania Lange, Olaf Mittelstrass

Робота з вузами-партнерами, з урахуванням фінансових

питань

3.

Створення спільних українсько-

іноземних факультетів, кафедр, 

програм "подвійний диплом".

1 –

КТППФМ

1.Робота з Університетом Дю Мен, Франція 

(продовження)

2.Активізація міжнародного офісу, розширення команди 

проектних менеджерів по регіонах світу (з урахуванням 

переорієнтації кафедр).

3.Активізація діяльності офісу у мережі Інтернет 

(англомовні сторінки усіх кафедр, впровадження 

англомовного перекладу інформації на сайті ФММ). 

4.

Створення спільних українсько-

іноземних центрів, лабораторій, 

структур.

1-2 –

Новак О.М., викладач – голова Польсько-українського 

культурного товариства «Родина», КУМЛК

Робота в межах проекту UKRАINЕ

5.

Розвиток міжнародної наукової 

діяльності.

Участь у міжнародних, білатеральних 

проектах, програмах.

8(9) пошук

6.

Проведення міжнародних літніх шкіл 

з вивчення окремих дисциплін та 

визначення кредитів для студентів-

учасників, 

в т.ч. – для іноземних громадян.

3 –

1 КУМЛК, 1КМПІ, 1КТППНМ
-

7.
Залучення коштів від міжнародної 

діяльності для розвитку університету.

4000 Є –

КТППАМ, КТППНМ
49% від надання освітніх послуг іноземним громадянам



8.
Розвиток співпраці з Асоціаціями, секціями 

випускників НТУУ "КПІ" за кордоном

0 –

в процесі аналізу та підготовки

Робота з фундацією випускників 

КПІ у Польщі, постійна основа. 

9.

Розширення співпраці з міжнародними 

організаціями UNESCO, UNIDO, EU, WIPO, 

ICSU, CODATA, BSUN, програмами 

TEMPUS, NATO, ERASMUS-MUNDUS, 

VISBY, ПРООН, УНТЦ, національними 

іноземними організаціями – Британською 

Радою, Гьотте інститутом, ДААД, JF 

(Японською фундацією), KOICA та ін.

14-15

1.Участь у ERSMUS+постійно

2. Розширення міжнародного 

стажування, підвищення 

кваліфікації викладачів і 

науковців (5 осіб/рік)

10.
Розвиток співпраці з Міжнародними 

асоціаціями університетів.

4 –

2, Договір про співпрацю з Томським політехнічним університетом та з 

Університетом Ajou з Кореї,, КАМТС №1,2 КАМГС №3,

Робота в межах програм КПІ

11.

Участь вчених університету в якості 

постійних членів в редакціях іноземних 

журналів, постійних членів програмних 

комітетів зарубіжних фахових конференцій, 

семінарів.

5-8 –

Кулєзньова С.С. – член Наукового комітету наукового Інтернет видання  

“Agon” Rivista Internazionale di Studi Culturali, Linguistici e Letterari (ISSN 

2384-9045), який розміщує статті з питань лінгвістичних, культурологічних 

та літературознавчих питань.  agon.unime.it.Герасимчук В.А., проф., док. 

філос. наук, – член редакційної колегії польського наукового видання 

«Studia Rusycystyczne Akademii Śwęntokrzyskiej» (м.Кельце, Польща)

Членство у редакційних колегіях 

1.Болгарія, 

2.Македонія

3. Республіка Білорусь

12.

Забезпечення мобільності студентів 

(навчання студентів НТУУ "КПІ" за 

кордоном та іноземних студентів до НТУУ 

"КПІ")

40-45 –

4-5 - КТППАМ, 2 – КТППНМ, 1 – КТППФМ, 1 – КАМТС №1, 

2 – КАМТС №2, 30 - КАМГС №3,

Постійна основа

13.

Збільшення кількості міжнародних 

публікацій співробітників НТТУУ "КПІ" в 

журналах з високим імпакт-фактором

27-29 –

5 КТППАМ, 2 – КТППНМ, 2 – КТППФМ, 5 – КАМТС №2, 

10 - КАМГС №3,1-2 - КУМЛК

Збільшити до загальної кількості 

10/рік

14.

Забезпечення зростання контингенту 

іноземних громадян (студентів, аспірантів, 

докторантів).

250-300 –

КМПІ
-



№ Завдання ІФФ ФЕЛ

1.

Запровадження магістерських 

міжнародних освітніх програм 

підготовки фахівців, міжнародних 

курсів лекцій англійською мовою (із 

залученням українських та іноземних 

студентів).

Досягти 2 – 3 міжнародних програм, курсів 

лекцій
7

2.
Залучення іноземних лекторів, 

фахівців до роботи в університеті.
Досягти числа лекторів, фахівців 2 осіб на рік 7

3.

Створення спільних українсько-

іноземних факультетів, кафедр, 

програм "подвійний диплом".

Поглибити роботу українсько- німецького ф-

ту за  програмою "подвійний диплом"із унів-

м Отто-фон-Гьоріке м.Магдебург 

(Німеччина). Забезпечити роботу 2 кафедр. 

програм "подвійний диплом".

-

4.

Створення спільних українсько-

іноземних центрів, лабораторій, 

структур.

Досягти кількості 2 спільних українсько-

іноземних структур
7

5.

Розвиток міжнародної наукової 

діяльності.

Участь у міжнародних, білатеральних 

проектах, програмах.

участь у 8 проектах, програмах 7

6.

Проведення міжнародних літніх шкіл 

з вивчення окремих дисциплін та 

визначення кредитів для студентів-

учасників, 

в т.ч. – для іноземних громадян.

Вдосконалити проведення літніх шкіл за 

різними напрямами щороку 
-

7.
Залучення коштів від міжнародної 

діяльності для розвитку університету.

Досягти рівня 5% від загального бюджету 

факультету
4%



8.
Розвиток співпраці з Асоціаціями, секціями 

випускників НТУУ "КПІ" за кордоном
Підтримувати та розвивати контакти

Робота з асоціаціями  випускників в 

Німеччині, Польщі, США

9.

Розширення співпраці з міжнародними 

організаціями UNESCO, UNIDO, EU, WIPO, 

ICSU, CODATA, BSUN, програмами 

TEMPUS, NATO, ERASMUS-MUNDUS, 

VISBY, ПРООН, УНТЦ, національними 

іноземними організаціями – Британською 

Радою, Гьотте інститутом, ДААД, JF 

(Японською фундацією), KOICA та ін.

Досягти кількості 5 проектів під егідою 

зазначених організацій
Еразмус, ДААД, Британська Рада

10.
Розвиток співпраці з Міжнародними 

асоціаціями університетів.
Підтримувати контакти Греція, Німеччина, Польща, Франція

11.

Участь вчених університету в якості 

постійних членів в редакціях іноземних 

журналів, постійних членів програмних 

комітетів зарубіжних фахових конференцій, 

семінарів.

Досягти числа 3постійних членів 14 осіб

12.

Забезпечення мобільності студентів 

(навчання студентів НТУУ "КПІ" за 

кордоном та іноземних студентів до НТУУ 

"КПІ")

Довести до кількості 10 осіб на рік 7

13.

Збільшення кількості міжнародних 

публікацій співробітників НТТУУ "КПІ" в 

журналах з високим імпакт-фактором

Збільшити на 15% в порівнянні з 

попереднім роком
Збільшення на 5 %

14.

Забезпечення зростання контингенту 

іноземних громадян (студентів, аспірантів, 

докторантів).

Підтримувати та розвивати контакти
Збільшення на 5 %



№ Завдання ІЕЕ ІПСА

1.

Запровадження магістерських 

міжнародних освітніх програм 

підготовки фахівців, міжнародних 

курсів лекцій англійською мовою (із 

залученням українських та іноземних 

студентів).

4 1

2.
Залучення іноземних лекторів, 

фахівців до роботи в університеті.
1 1

3.

Створення спільних українсько-

іноземних факультетів, кафедр, 

програм "подвійний диплом".

1

4.

Створення спільних українсько-

іноземних центрів, лабораторій, 

структур.

-

5.

Розвиток міжнародної наукової 

діяльності.

Участь у міжнародних, білатеральних 

проектах, програмах.

4 1

6.

Проведення міжнародних літніх шкіл 

з вивчення окремих дисциплін та 

визначення кредитів для студентів-

учасників, 

в т.ч. – для іноземних громадян.

-

7.
Залучення коштів від міжнародної 

діяльності для розвитку університету.
- 40,000 євро



8.
Розвиток співпраці з Асоціаціями, секціями 

випускників НТУУ "КПІ" за кордоном
- постійно

9.

Розширення співпраці з міжнародними 

організаціями UNESCO, UNIDO, EU, WIPO, 

ICSU, CODATA, BSUN, програмами 

TEMPUS, NATO, ERASMUS-MUNDUS, 

VISBY, ПРООН, УНТЦ, національними 

іноземними організаціями – Британською 

Радою, Гьотте інститутом, ДААД, JF 

(Японською фундацією), KOICA та ін.

5 3

10.
Розвиток співпраці з Міжнародними 

асоціаціями університетів.
1 постійно

11.

Участь вчених університету в якості 

постійних членів в редакціях іноземних 

журналів, постійних членів програмних 

комітетів зарубіжних фахових конференцій, 

семінарів.

3 2

12.

Забезпечення мобільності студентів 

(навчання студентів НТУУ "КПІ" за 

кордоном та іноземних студентів до НТУУ 

"КПІ")

9 2

13.

Збільшення кількості міжнародних 

публікацій співробітників НТТУУ "КПІ" в 

журналах з високим імпакт-фактором

11 На тому ж рівні

14.

Забезпечення зростання контингенту 

іноземних громадян (студентів, аспірантів, 

докторантів).

2



№ Завдання ФМФ ФСП

1.

Запровадження магістерських 

міжнародних освітніх програм 

підготовки фахівців, міжнародних 

курсів лекцій англійською мовою (із 

залученням українських та іноземних 

студентів).

2

2

Планується набір у вступну

кампанію 2016 року

www.ksu.lt/

Future foresight master studies/

Law studies

2.
Залучення іноземних лекторів, 

фахівців до роботи в університеті.
2

5 (7)

www.ksu.lt/

Future foresight master studies/

Law studies

3.

Створення спільних українсько-

іноземних факультетів, кафедр, 

програм "подвійний диплом".

2 1

4.

Створення спільних українсько-

іноземних центрів, лабораторій, 

структур.

1 0

5.

Розвиток міжнародної наукової 

діяльності.

Участь у міжнародних, білатеральних 

проектах, програмах.

5 1

6.

Проведення міжнародних літніх шкіл 

з вивчення окремих дисциплін та 

визначення кредитів для студентів-

учасників, 

в т.ч. – для іноземних громадян.

- 0

7.
Залучення коштів від міжнародної 

діяльності для розвитку університету.
- 0



8.
Розвиток співпраці з Асоціаціями, секціями 

випускників НТУУ "КПІ" за кордоном
- Заплановано

9.

Розширення співпраці з міжнародними 

організаціями UNESCO, UNIDO, EU, WIPO, 

ICSU, CODATA, BSUN, програмами 

TEMPUS, NATO, ERASMUS-MUNDUS, 

VISBY, ПРООН, УНТЦ, національними 

іноземними організаціями – Британською 

Радою, Гьотте інститутом, ДААД, JF 

(Японською фундацією), KOICA та ін.

2 Заплановано

10.
Розвиток співпраці з Міжнародними 

асоціаціями університетів.
2 0

11.

Участь вчених університету в якості 

постійних членів в редакціях іноземних 

журналів, постійних членів програмних 

комітетів зарубіжних фахових конференцій, 

семінарів.

3 3

12.

Забезпечення мобільності студентів 

(навчання студентів НТУУ "КПІ" за 

кордоном та іноземних студентів до НТУУ 

"КПІ")

2 5

13.

Збільшення кількості міжнародних 

публікацій співробітників НТТУУ "КПІ" в 

журналах з високим імпакт-фактором

5 На 5%

14.

Забезпечення зростання контингенту 

іноземних громадян (студентів, аспірантів, 

докторантів).

1 На 5%



№ Завдання ХТФ ФТІ

1.

Запровадження магістерських 

міжнародних освітніх програм 

підготовки фахівців, міжнародних 

курсів лекцій англійською мовою (із 

залученням українських та іноземних 

студентів).

1 ?

2.
Залучення іноземних лекторів, 

фахівців до роботи в університеті.
1

3.

Створення спільних українсько-

іноземних факультетів, кафедр, 

програм "подвійний диплом".

4.

Створення спільних українсько-

іноземних центрів, лабораторій, 

структур.

1

5.

Розвиток міжнародної наукової 

діяльності.

Участь у міжнародних, білатеральних 

проектах, програмах.

3

6.

Проведення міжнародних літніх шкіл 

з вивчення окремих дисциплін та 

визначення кредитів для студентів-

учасників, 

в т.ч. – для іноземних громадян.

Більше 100тисяч євро

7.
Залучення коштів від міжнародної 

діяльності для розвитку університету.



8.
Розвиток співпраці з Асоціаціями, секціями 

випускників НТУУ "КПІ" за кордоном
1

9.

Розширення співпраці з міжнародними 

організаціями UNESCO, UNIDO, EU, WIPO, 

ICSU, CODATA, BSUN, програмами 

TEMPUS, NATO, ERASMUS-MUNDUS, 

VISBY, ПРООН, УНТЦ, національними 

іноземними організаціями – Британською 

Радою, Гьотте інститутом, ДААД, JF 

(Японською фундацією), KOICA та ін.

4

10.
Розвиток співпраці з Міжнародними 

асоціаціями університетів.
1

11.

Участь вчених університету в якості 

постійних членів в редакціях іноземних 

журналів, постійних членів програмних 

комітетів зарубіжних фахових конференцій, 

семінарів.

6

12.

Забезпечення мобільності студентів 

(навчання студентів НТУУ "КПІ" за 

кордоном та іноземних студентів до НТУУ 

"КПІ")

12

13.

Збільшення кількості міжнародних 

публікацій співробітників НТТУУ "КПІ" в 

журналах з високим імпакт-фактором

1публікація на одного викладача

14.

Забезпечення зростання контингенту 

іноземних громадян (студентів, аспірантів, 

докторантів).



Бажаємо перевиконання 

планів!!!

Департамент міжнародного співробітництва

http://icd.kpi.ua/


