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ОНЛАЙН-НАРАДА
ІЗ ЗАСТУПНИКАМИ ДИРЕКТОРІВ ІНСТИТУТІВ,

ДЕКАНІВ ФАКУЛЬТЕТІВ З МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ



– в 3-5 разів збільшити кількість проєктних пропозицій, що
подаються кафедрами до міжнародних проєктно-
грантових програм;

– підвищення рівня інтернаціоналізації (збільшення
кількості іноземних громадян на навчанні в КПІ);

– посилити позиції КПІ в світових рейтингах університетів.
Як результат: Збільшити залучення коштів до 

бю джету університету від усіх видів м іжнародної 
діяльності із всіх можливих джерел:
20-25% в структурі бю джету університету 

Серед трьох нових завдань, поставлених Департаменту 
міжнародного співробітництва в 2020 році:
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1. Підвищення рівня 
інтернаціоналізації

Три ключових завдання Департаменту міжнародного 
співробітництва, визначені в 2020 році
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1999 рік – 720
2005 рік – 1820

2007 рік – 350

Іноземних громадян в КПІ
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Місця в світовому рейтингу QS:

● Харківський національний 
університет ім.В.М.Каразіна

● Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка 

● Харківська політехніка
● КПІ ім.Ігоря Сікорського



КОНЦЕПЦІЯ РОБОТИ УНІВЕРСИТЕТУ З 
НАБОРУ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН НА 

НАВЧАННЯ ТА РОБОТИ З НИМИ В 
ПЕРІОД НАВЧАННЯ – ЗА НОВИХ УМОВ
(Наказ від 9 жовтня 2020р. № 7/ 184 )

18 вересня 2020 року

С.І.Сидоренко,   В.О.Коваль

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"



Узгодження дій
між рівнями управлінської 
вертикалі і посилення ролі 

деканів, директорів, 
завідувачів кафедр 

Характеристики нової системи:



– у взаємодії з підрозділами та МОН 
України визначаються квоти на прийом 
іноземних громадян в розрізі освітніх 
програм;

– здійснюються заходи по переводу на 
англомовне навчання іноземних 
громадян за всіма освітніми 
програмами університету;

● На рівні Департаментів та структур, відповідальних
за організацію навчального процесу:



– організовуються міжнародні візити і перемовини
з питань набору іноземних громадян;

– забезпечується взаємодія з Посольствами
"перспективних" країн в Україні та Посольствами 
України в цих "перспективних" країнах,
з урядовими структурами в Україні і за кордоном;

– вдосконалюються всі сервіси ЦМО для 
організації набора (співпраця з компаніями, 
спільні освітні структури за кордоном, інтернет-
маркетинг та ін.);

● На рівні ДМС:



Азербайджан, Туркменістан, 
Узбекистан, Туреччина, Йорданія, 

Іран, Китай, В′єтнам, Бразилія, 
Аргентина, Перу, Еквадор, 

Марокко, Нігерія, Індія, Пакистан, 
Туніс, Сенегал, Кувейт, Конго, 

Ізраїль, Єгипет

"Перспективні країни"



Аналіз кон'юнктури ринків освітніх послуг 
Азії, Африки, країн Латинської Америки та СНД



– аналіз кон’юнктури освітніх програм 
КПІ в регіонах світу – для взаємодії із 
факультетами, інститутами, кафедрами, 
освітніми програмами з метою 
визначення "перспективних" країн і 
подальшої роботи в цих країнах;

– надається допомога підрозділам в 
комунікаціях всіх рівнів.

● На рівні ДМС:



– виступає як основна структура, 
яка має забезпечити (у взаємодії 
із підрозділами) набір іноземних 
громадян, орієнтуючись на 
"ескізні замовлення" підрозділів, 
диференційовані за регіонами 
світу;

При цьому ЦМО:



– ЦМО впроваджує роботу за моделлю, 
в рамках якої "економічні параметри" 
стають залежними від результатів 
роботи по "обслуговуванню" 
(виконанню) замовлень підрозділів
(це – варіативна частина надходжень
ЦМО – за результатами набору може 
бути різною);

Аналог формульного фінансування 
кафедр:



Неваріативна частина надходжень
– визначається ексклюзивними 

функціями ЦМО – як і в минулому.
Неваріативна частина надходжень 

відіграє роль "гарантованої 
подушки" у забезпеченні роботи 

ЦМО



Факультети, інститути, 
кафедри включаються в 

процес набору і як 
замовники

("ескізні замовлення"!),
і як виконавці.



– характеристики в "профілях кафедр",
– зацікавленість (при формульному 

розподілі фінансування),
– пряму економічну зацікавленість у 

надходженнях від навчання;

● Декани факультетів, директори 
інститутів та завідувачі кафедр 

вклю чаю ться в процес набору через:

Підрозділи стають і замовниками, 
і виконавцями



– виходячи із ресурсів, розподілу 
педнавантаження, стану лабораторної бази, 
готовності викладати англійською, 
економічних і моральних мотиваторів, 
кон'юнктури та ін.
приймають рішення щодо плану набору 
іноземних громадян – так, як при плануванні 
набору громадян України;

– формують "ескізні" (орієнтаційні) 
замовлення за регіонами світу;



– делегують представників до 
приймальних (відбіркових) 
комісій при вступі іноземних 
громадян до КПІ;

– погоджують контракти на 
навчання;

– відповідають за якість знань і 
отриманих кваліфікацій.



– контроль за виконанням вимог, що вносяться до
контрактів (включаючи "kpi") як керівників всіх 
рівнів, так і до контрактів окремих НПП;

– систематичний аналіз "профілів кафедр" в частині 
кількості іноземних громадян і формульний 
розрахунок їх фінансування – як економічний 
мотиватор цілеспрямованої діяльності;

● З′єдную чими механізмами, як і забезпечую ть 
системне узгодження дій м іж  рівнями 
управлінської вертикалі, виступаю ть:



● Істотно поліпшити умови проживання 
іноземних громадян
● Ввести диференціацію рівня комфорту 
(ціни!)
● Ввести англомовне навчання на всіх
кафедрах
● Ввести більш розвинуту систему економічних 
мотиваторів
● Враховувати думки іноземних студентів
(дослідження через Соціо+)

● Першочергові (!!!) проблеми



Без зміни загальної структури використання
коштів, отриманих за платні послуги

(введено з 1 вересня 2020 року):

Оплата – тим, хто безпосередньо 
викладає іноземцям

№ 
п/п

Витрати/види 
надходжень

Українські 
контрактні 

студенти, %

Іноземні студенти, 
%

Іноземні аспіранти, 
%

1 Кошти 
підрозділу 41,40

57,20
(в т.ч. –

кафедрам 
39,5)

57,20
(в т.ч. – на 

наукове 
керівництво 

45,00)



Кількісні орієнтири
(до 2025 року):

● Кількість студентів, аспірантів, 
слухачів підготовчого відділення, 
курсів підвищення кваліфікації  ̶

до 5-6 % (1 345 – 1 615 осіб)
● В подальшому – вихід на більш 
високі параметри КПІ в світових 

рейтингах університетів
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2. Положення в світових 
рейтингах університетів
(впливає на "формульне 

фінансування")

Три ключових завдання Департаменту міжнародного 
співробітництва, визначені в 2019 році



3
2

КПІ запрошений до участі у 
світових рейтингах університетів

1

7
54

6

2012          2014          2016          2019



% від макс. 
значення у 

лідера

100 %

кількість 
балів

Результати КПІ в рейтингу QS за складовими:

оцінка академічних 
експертів інших 
університетів та 
інститутів НАНУ

оцінка роботодавців

Співвідношення 
«професорсько-
викладацький 

склад / студенти»

кількість 
цитувань на 

одного 
викладача

іноземні 
викладачі

іноземні 
студенти

2019 р.

11,6

21,646,7

1,5

1,8
1,2

16,6%



Позиції КПІ у світовому рейтингу
університетів QS погіршилися



Позиції КПІ у світовому рейтингу
університетів QS



Глобальний 
рейтинг

701-750
Регіональний 

рейтинг
67

Навчальні програми
Перші місця в Україні:

«Engineering – Electrical & Electronic»
«Engineering – Mechanical, Aeronautical»

Їх місця в QS 451-500

Позиції КПІ у світовому рейтингу
університетів QS
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3. "Стратегія розвитку КПІ
до 2025 року":

в 3-5 разів збільшити кількість 
проєктних пропозицій, що 
подаються кафедрами до 
міжнародних проєктно-

грантових програм

Три ключових завдання Департаменту міжнародного 
співробітництва, визначені в 2019 році



Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Вирішення 
цього 

завдання 
доручено 

структурам 
чотирьох 

проректорів



58 проектів ERASMUS+, KA1
Рига

Щецин
Торунь

Жешув
Вроцлав

Глівіце
Люксембург

Гранада

Валенсія

Брно

Льовен

Нансі

Гронінген

Мілан

Йена

Анкара

2019 р.



Кількість міжнародних наукових і
освітніх проектів 

наукові
2016

77

2017

63

149

освітні
2016

88

2017

РАЗОМ
2016

165

2017

212

90

2018

66

2019

89

2018

119

2019 2018

179

2019

185
(~600 ?)
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Результати
опитування керівників
270-ти наукових груп: 

як нам разом підвищити 
ефективність і результативність 

міжнародної проєктно-
грантової діяльності?

"Інвентаризація"
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Жодного разу
не брали участь

Досвід учасників наукових груп у 
виконанні міжнародних проєктів?

Брали або беремо зараз 
участь у виконанні 
наукових проєктів
(HORIZON 2020,

NATO "Наука заради миру 
і безпеки")

32%

24%
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інші міжнародні конкурси

наукові групи в 2021-2022 роках 
планують подавати заявку на:

програмою ERASMUS+

71%

29%
27%

6%

13%

новою програмою ЄС 
HORIZON EUROPE

програмою NATO "Наука 
заради миру і безпеки"

Не планують міжнародну 
активність на 2021-22 рр.
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Що потрібно науковим групам від центральних 
структур КПІ для посилення міжнародної 

проєктно-грантової діяльності?
Систематичне і вчасне інформування про 
конкурси, умови їх проведення і строки 70%
Пошук партнерів для створення 
консорціуму, що подає проєктні пропозиції 
до конкурсів

60%
Методичне забезпечення підготовки 
міжнародної проєктно-грантової заявки 50%
Якісні консультації в структурах 
університетського рівня 40,5%
Проведення семінарів, тренінгів з питань 
пошуку проєктів та оформлення заявок 24%
Сприяння у захисті інтелектуальної 
власності 19%
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Для тих, хто починає:
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https://intermozaika.kpi.ua/

Web-ресурс "Міжнародна мозаїка"
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Web-ресурс "Міжнародна мозаїка"

Архітектура web-ресурсу:
https://intermozaika.kpi.ua/

● Порівняльний понятійний апарат (англійською 
і українською) міжнародної проектно-
грантової діяльності 

● Словник термінів проєктно-грантової 
діяльності 

● Типові запитання і відповіді авторів проєктних
заявок

● On-line консультації авторам проектних заявок
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Методичні матеріали:
● Дисципліна «Управління міжнародними проектами» 
● "Проектному менеджеру – на замітку"

(за гіперпосиланням): 
‒ 

‒ Програма НАТО "Наука заради миру і безпеки"
‒ 

‒ Міжнародна наукова мобільність молоді – драйвер 
розвитку університету

‒ інші

Web-ресурс "Міжнародна мозаїка"

https://intermozaika.kpi.ua/topics/navchalno-inform-materialu/project-manager-notes/horizon-europe-oppotunities
https://intermozaika.kpi.ua/topics/navchalno-inform-materialu/project-manager-notes/consorcium-partners
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Характеристика фондів, програм, конкурсів, 
грантів:

● Пропозиції Європейських грантових програм 
для молодих вчених:
‣ Європейські дослідницькі інфраструктури 

в програмі "Горизонт Європа"
‣ Дій Марії Кюрі-Склодовської в програмі 

"Горизонт Європа"
● Інші індивідуальні грантові програми 

Європейських країн

Web-ресурс "Міжнародна мозаїка"
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● Пропозиції державних проєктно-
грантових програм зарубіжних країн
‒ Програми DAAD (Німеччина)
‒ Програми British Council (Британія)
‒ Програми USAID (США)
‒ Програми інших країн

Web-ресурс "Міжнародна мозаїка"
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● "Джерело" – результати
щотижневого моніторингу щойно
оголошених конкурсів
міжнародних проєктно-грантових
програм

● Телеграм-канал Національних
контактних пунктів при КПІ

Web-ресурс "Міжнародна мозаїка"
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1) індекси в "профілях кафедр";
2) зацікавленість (при формульному розподілі 

фінансування);
3) пряму економічну зацікавленість у 

надходженнях від міжнародних проєктів і 
грантів

4) контроль виконання умов контрактів 
керівників всіх рівнів і рядових НПП ("kpi"!)

Посилити менеджмент в сфері міжнародної 
проєктно-грантової діяльності

на рівні деканів факультетів, директорів 
інститутів, завідувачів кафедр через:
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Посилити менеджмент в сфері 
міжнародної проєктно-грантової 

діяльності

на рівні ДМС



ПРОРЕКТОР
з міжнародних зв’язків

Департамент 
міжнародного 

співробітництва

Українсько-
японський 

центр

Управління 
міжнародних зв’язків

Управління
організаційного та інформаційного 
супроводу міжнародної діяльності

Відділ міжнародних 
зв’язків та 

протокольного 
супроводу

Відділ координації 
міжнародної 

проектної діяльності

Відділ організаційного 
забезпечення 

міжнародної діяльності

Відділ зовнішньо-
економічної діяльності

Центр
міжнародної

освіти

Рада заступників з міжнародної 
діяльності деканів факультетів, 

директорів інститутів – як 
дорадчий орган ДМС

Міжнародні офіси як 
Робочі органи при 

деканах факультетів, 
директорах інститутів 
(розпорядження від 

02.07.2020 р. №7/111) 
та групи проектних 

менеджерів в їх складі

Структура управління 
міжнародною діяльністю



ПРОРЕКТОР
з міжнародних зв’язків

Департамент 
міжнародного 

співробітництва

Управління 
міжнародних зв’язків

Управління
організаційного та інформаційного 
супроводу міжнародної діяльності

Відділ координації 
міжнародної 

проектної діяльності

Відділ організаційного 
забезпечення 

міжнародної діяльності

Відділ зовнішньо-
економічної діяльності

Міжнародні офіси як 
Робочі органи при 

деканах факультетів, 
директорах інститутів 
(розпорядження від 

02.07.2020 р. №7/111) 
та групи проектних 

менеджерів в їх складі

Структура управління міжнародною 
проєктно-грантовою діяльністю
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А.В. Ковтун (Є.О. Довгопол) – виступає 
куратором з питань допомоги в розгортанні 
міжнародної проектно-грантової діяльності 
ВПІ, ФЛ, ФСП, ФМФ;

Е.І . Поліщук – ІТС, ІХФ, ПБФ;
К.В. Ю дкова – ФЕЛ, ФБМІ, ФБТ, ТЕФ та ІЕЕ;
А.П. Шишолін – ІАТ, ФТІ, ІМЗ ім.Є.О.Патона, 

РТФ, ФІОТ, ФММ, ІСЗІ;
С.М. Шукаєв – ІПСА, ММІ, ФЕА, ФПМ та ХТФ.

Закріплення керівників ДМС за 
факультетами, інститутами:
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Керівник ДМС
КОВТУН Алла Василівна
Телефон/факс: +38 044 204 84 75
email: a.kovtun@kpi.ua
кімната №139, корпус №1

ВПІ, ФЛ, ФСП, ФМФ
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Управління міжнародних зв'язків –
Начальник – заступник керівника ДМС
ПОЛІЩУК Євген Іванович
Телефон: +38 044 204 91 99
Факс: +38 044 236 09 92
email: e.pol@kpi.ua
кімната №147, корпус №1

ІТС, ІХФ, ПБФ
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Управління організаційного та 
інформаційного супроводу 
міжнародної діяльності –
Начальник – заступник керівника ДМС
ЮДКОВА Ксенія Володимирівна
Телефон/факс: +38 044 204 94 67
email: forea@kpi.ua
кімната №171-2, корпус №1

ФЕЛ, ФБМІ, ФБТ, ТЕФ, ІЕЕ
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Відділ координації міжнародної 
проектної діяльності –
Начальник ШУКАЄВ Сергій 
Миколайович
Телефон/факс: +38 044 204 80 19
email: s.shukayev@kpi.ua
кімната №171-4, корпус №1

ІПСА, ММІ, ФЕА, ФПМ, ХТФ
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Відділ зовнішньоекономічної діяльності –
Начальник ШИШОЛІН Андрій Павлович
Телефон/факс: +38 044 236 62 81
email: forea@kpi.ua
кімната №171-1, корпус №1

ІАТ, ФТІ, ІМЗ ім.Є.О.Патона, 
РТФ, ФІОТ, ФММ, ІСЗІ
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Відділ організаційного забезпечення 
міжнародної діяльності –
Начальник Довгопол Євгенія 
Олександрівна
Телефон: +38 044 204 91 99
email: sidorenko@kpi.ua
кімната №147, корпус №1

ВПІ, ФЛ, ФСП, ФМФ
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Заступник проректора з наукової роботи
ВЛАДИМИРСЬКИЙ Ігор Анатолійович
Телефон: +38 044 204 94 05
Факс: +38 044 236 62 13
email: vladymyrskyi@kpm.kpi.ua
кімната №136, корпус №1
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Консультанти

۷۷



Як результат виконання 
трьох нових завдань –

● Досягти рівня провідних 
університетів світу

Дякую за увагу !
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