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РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ Р А Д н Ч ь&І 
«Про виконання програми інтернаціоналізації Київського національного 

університету технологій та дизайну за 2019-2021 роки»

Інтернаціоналізація освітньої та наукової діяльності Університету є важливим 
елементом формування міжнародного іміджу та посилення конкурентоспроможності 
Університету на світовому ринку освітніх послуг, його привабливості як з боку 
іноземних вступників, так і з боку закордонних ЗВО-партнерів.

Метою впровадження Програми інтернаціоналізації КНУТД на 2019-2023 роки 
є поглиблення міжнародного співробітництва у сфері освітньої й науково-дослідної 
діяльності та формування ефективної системи міжнародних взаємозв'язків, здатних 
сприяти виконанню стратегічних завдань Університету.

Слід відміти в цілому високий рівень проміжного виконання Програми 
інтернаціоналізації університету. Так такі позиції як частка контингенту іноземних 
студентів, участь у міжнародних заходах та проектах (академічна мобільність), 
міжнародна публікаційна активність тощо виконані та продовжують успішно 
розвиватися. Проте є питання варті загострення уваги та активізації діяльності 
факультетів та інститутів, це: рівень володіння іноземною мовою НПП та готовність 
викладати нею; якість міжнародних публікацій та їх цитованість; кількість 
організованих і проведених міжнародних заходів в університеті; успішності навчання 
іноземних здобувачів вищої освіти.

Заслухавши інформацію проректора Моргулець О.Б. про виконання Програми 
інтернаціоналізації університету за 2019-2021 роки. Вчена рада

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Рівень виконання Програми інтернаціоналізації університету за 2019-2021 

роки вважати задовільним. Для своєчасного успішного виконання Програми та 
подальшого розвитку інтернаціоналізації освітньої та наукової діяльності університету:

2. Проректорам Моргулець О.Б. га Ганущак-Єфіменко Л.М. оновити Програму 
інтернаціоналізації освітньої та наукової діяльності університету на 2019-2023 роки.

Термін виконання -  до 10.06.2021
3. Деканам факультетів, директорам інститутів, завідувачам кафедр:
3.1. Взяти під особистий контроль міжнародну діяльність кафедр, 

забезпечити пошук партнерів та постійну подачу заявок на участь у різних освітніх і 
наукових міжнародних програмах і проектах.

3.2. Забезпечити розвиток міжнародних освітніх програм та якість 
викладання дисциплін англійською мовою шляхом своєчасного відбору і підготовки 
резерву НПП, які володіють англійською мовою, до роботи на відповідних 
англомовних програмах, розробку ними англомовних навчальних матеріалів для 
МСОП, в тому числі для студентів КІТУЦ, англомовного проекту та іноземних



слухачів підготовчих курсів.
3.3. Розвивати існуючі партнерські зв'язки з зарубіжними університетами та 

науковими установами, шляхом ефективної реалізації двосторонніх договорів про 
співробітництво в сфері освіти, науки і культури.

3.4. Розвивати академічну мобільність і співпрацю з закордонними університетами 
та ЗВО України для вивчення і впровадження кращих практик в університеті.

3.5. Активізувати переговори з іноземними ЗВО-партнерами щодо обміну 
студентами, односторонньої реальної/віртуальної кредитної мобільності, 
впровадження та розвитку програм Подвійного диплому.

3.6. Активно залучати студентів/аспірантів до міжнародної наукової та 
освітньої діяльності кафедр: участь у міжнародних програмах та проектах, 
публікаціях, конференціях, виставках, конкурсах тощо.

3.7. Забезпечити покращення якості освітньо-наукової діяльності та 
збільшити привабливість навчання для вступників та студентів університету шляхом 
залучення до читання лекцій та наукових досліджень провідних українських і 
закордонних фахівців.

3.8. Змістити акцент з кількості на якість міжнародних публікацій, в т.ч., що 
індексуються в наукометричних базах 8сори§ та \¥о8, що дасть можливість збільшити 
кількість публікацій у високорейтингових журналах СН-2 та працювати та підвищити 
індекс цитування.

3.9. Для забезпечення академічної мобільності НПГІ активно долучати до 
освітнього процесу гостьових професорів, для покращення наукової діяльності 
збільшувати кількість спільних публікацій з іноземними авторами, збільшувати 
участь в реалізації спільних науково-дослідних проектів, консультування науково- 
педагогічних та наукових працівників університету щодо нових методів і технологій 
проведення наукових досліджень, підготовка проектної документації для участі 
університету в національних та міжнародних конкурсах на отримання освітніх та 
наукових грантів.

3.10. Оновити та підтримувати в актуальному стані інформацію про 
міжнародні наукові та освітні проекти, які виконуються в університету, особливо 
англійською мовою.

3.11. Своєчасно звітувати директору ННІІВОН про подані заявки на участь у 
міжнародних програмах та проектах.

Термін виконання  -  постійно
4. Директору ННІІВОН Шевченку О.О. забезпечити:
4.1. Моніторинг і своєчасне виконання умов участі університету в 

міжнародних освітньо-наукових та професійних асоціаціях та рейтингах; дослідити 
можливості і перспективи вступу до нових міжнародних асоціацій.

4.2. Щорічне формування програми гостьових професорів, для залучення в 
освітній процес.

4.3. Щомісячний моніторинг міжнародної активності факультетів/інститутів 
університету, здійснювати облік поданих заявок на участь у міжнародних програмах і 
проектах, результатів конкурсного відбору та хід їх виконання.

Термін виконання -  постійно
5. Контроль за виконання рішення покласти на проректора Моргулець О.Б.

Учений секретар Наталі я ПЕРВАЯ


