
 

ЗВІТ ДМС НА РЕКТОРАТІ 07.09.2020 

1. МІЖНАРОДНІ КОНТАКТИ. 

1.1. Готуються візити до КПІ Надзвичайних і Повноважних 

Послів Ісламської Республіки Пакистан і Республіки 

Узбекистан в Україні.  

Предмет візитів, запропонований від КПІ, – 

розвиток співпраці з цими країнами в сфері освіти, 

зокрема, – щодо збільшення кількості громадян цих країн 

на навчанні в КПІ. 

Дати уточнюються.  

1.2. Відбулося обговорення в деталях: як побудувати роботу 

в КПІ пана Feras Mousilli – фахівця Корнельського 

університету, США, з питань інтелектуальної власності. 

З його роботою наш університет пов’язує надії на 

посилення оперування нематеріальними активами та на 

подальшу взаємодію із програмою Фулбрайта в цій 

сфері. 

У випадку надання гранту пан Feras Mousilli зможе 

викладати в КПІ у наступному році. 

ДМС (Ковтун А.В., Шукаєв С.М.) і Дуда Б.І. будуть 

сприяти отриманню гранту і працювати з цього питання з 

офісом Програми Фулбрайта в США і в Україні. 

Але розгляд заяви пана Feras Mousilli до Програми 

Фулбрайта на отримання гранту для роботи в КПІ 

відтерміновано у зв′язку з пандемією.  

Під час зустрічі пан Feras Mousilli підтвердив 

бажання попрацювати в КПІ до кінця цього року як візит-

професор-сумісник. 

І це питання вирішується з першим проректором 

Ю.І. Яикменком. 

Проблема полягає лише в складнощах з 

отриманням робочої візи для громадянина США на 

роботу в Україні, що пов'язано з вимогами і обмеженнями 

в міждержавних комунікаціях в період пандемії. 



 

Будемо працювати з цього питання з Консульським 

управлінням МЗС України. 

1.3. З Посольством Аргентинської Республіки в 

Україні: 

1.3.1. На запрошення Посла Аргентинської Республіки 

в Україні пані Мікусінські плануємо участь ДМС та 

ДНВР в конференції, присвяченій творчості одного 

з найвидатніших письменників ХХ сторіччя, 

аргентинського прозаїка, поета і публіциста Хорхе 

Луїса Борхеса. 

Захід планується на 15 вересня о 18:00. 

1.3.2. Також на особисте запрошення Посла Аргентини 

в Україні пані Мікусінські готуємо делегацію КПІ до 

участі 5-9 жовтня в 12-й сесії Південної школи з 

питань управління Інтернетом, Програми 

Аргентинської школи з питань управління 

Інтернетом, Факультету економічних наук 

Університету Буенос-Айреса та ENACOM – 

Національної ради с питань комунікацій. 

Участь у цих заходах буде відбуватися 

шляхом подання заявки на стипендії, які 

надаються щороку. 

1.4. Посольство Республіки Польща в Україні та 

Національний музей у Варшаві запросили студентів і 

викладачів КПІ долучитися до участі в проекті 

«Кореспонденція мистецтв». 

Це – серія зустрічей зі спеціалістами Національного 

музею у Варшаві, які познайомлять учасників проєкту із 

видатними творами польських митців живопису, 

скульптури, літератури, музики, театру та кіномистецтва, 

якими захоплювались у Польщі, Європі та в світі. 

Працюємо із Н.В. Семінською, М.М. Галушком, 

О.М. Бруй, з факультетами гуманітарного спрямування: 

ВПІ, ФЛ, ФСП. 



 

1.5. З університетами Польщі: 

Влітку 2020 року пройшли обрання нових ректорів 

технічних університетів Польщі у Варшаві, Познані, 

Кракові, Вроцлаві, Любліні, Лодзі, Келеці, Білостоку. 

У Варшавській політехніці завершив роботу ректор 

проф. Ян Шмідт, ректором обрано проф. Кшиштофа 

Зарембу; 

в Познанській політехніці після ректора 

проф. Томаша Лодиговського ректором обрано 

проф.Теофіла Єсьоновського; 

у Краківській гірничо-металургійній академії 

ім. Станіслава Сташіца завершив роботу на посаді 

ректора проф. Тадеуш Сломка, ректором обрано 

проф. Єжи Ліса; 

у Вроцлавській політехніці після проф. Цезарія 

Мадреаса ректором обрано проф. Аркадіуша Вуйса; 

в Люблінській політехніці ректором обрано 

проф. Збігнева Патера; 

в Лодзькій політехніці ректором обрано 

проф. Кшиштофа Южвіка;  

в Краківській політехніці ректором обрано 

проф. Анджея Бялкєвіча; 

в Келецькій політехніці ректором обрано 

проф. Збігнева Корубу; 

в Білостоцькій політехніці ректором обрано 

проф. Марту Косьор-Казберук. 

Відправлено листи вдячності від М.З. Згуровського 

ректорам, які завершують роботу, та новообраним 

ректорам. 

Зокрема – проф. Яну Шмідту, проф. Krzysztof 

Zaremba, проф. Тадеушу Сломці (який продовжує роботу 

в якості Голови конференції ректорів технічних 

університетів Польщі) та іншим, з ким КПІ працював 

найбільш активно. 

1.6. Результативно завершено перемовини, 

розпочаті в квітні-липні, і здійснюються дії на 
реалізацію досягнутих домовленостей: 



 

– Із Північно-Західним політехнічним університетом 

продовжується підготовка проєкту тексту угоди на 

створення Українсько-Китайської спільної лабораторії 

космічних технологій. 

– В зв′язку із пропозицією від китайських партнерів (ПЗПУ) 

здійснити запуск наносупутника КПІ переговорна група 

(Пасічник В.А., Сидоренко С.І., Шишолін А.П., 

Сидоренко Ю.М.) запросила у китайської сторони і 

отримала анотацію спільного проекту та характеристики 

пускових можливостей. 

Зараз вивчення цих матеріалів для підготовки 

наступного раунда перемовин за проєктом – знаходиться 

на відпрацюванні у підрозділах В.А. Пасічника. 

1.7. Ряд міжнародних заходів проведені та 

готуються із застосуванням ІКТ, а саме: 

1.7.1.  Працюємо по запрошенню ректора Познанської 

політехніки проф. Теофіла Ясиновського ректору КПІ 

М.З. Згуровському взяти участь в Міжнародній науково-

технічній конференції "Science for Defense and Environment", 

яка запланована на 24-25 вересня. 

У зв'язку із ускладненням комунікації між Україною та 

Польщею, викликаною пандемією, вивчається, як 

представити на конференції пленарну доповідь ректора 

М.З.Згуровського "The influence of the Coronavirus 

pandepidemia on economy and society".  

1.7.2. На запрошення Генерального секретаря BSUN 

(Мережа університетів Чорноморського регіону) проф. Ідена 

Мамута до участі у конференції ”Social Cohesion in the Black 

Sea Region” 15-16 вересня проректор С.І. Сидоренко готує 

доповідь від імені КПІ. 

1.7.3. Також від КПІ проректор С.І.Сидоренко готує 

доповідь за темою «Університетське лідерство в 

суспільстві» для представлення на конгресі “BSUN 

Конгрес 2020” та 14-тій конференції ректорів університетів 

Мережі Університетів Чорноморського Регіону (BSUN) 

планується на 20-22 жовтня. 



 

Буде обговорено "Роль університетів у вирішенні 

складних викликів сьогодення", низка з яких відображена 

в 17-ти цілях ООН щодо сталого розвитку, – за чотирма 

основними темами: 

– Університетське лідерство в суспільстві. 

– Складні виклики та університети. 

– Партнерство державних та приватних 

університетів. 

– Формування альянсів університетів, орієнтованих 

на вирішення викликів. 

Робочу групу для підготовки участі КПІ в заходах 

доручено очолити Є.І. Поліщуку, Р.Р. Савичу.  

 

2. РОБОТА ПО ОРГАНІЗАЦІЇ НАБОРУ 

ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН НА НАВЧАННЯ В КПІ 

В цей час головні завдання департаменту пов’язані 

з набором іноземних громадян на навчання в КПІ. 

2.1. Виконуємо завдання ректора: представити систему роботи 

Університету з питань набору іноземних громадян на 

навчання – за нових умов. 

Ця система має бути невід’ємною складовою практики 

управління університетом через визначення цілей ("kpi" – 

"key performance indicators") та встановлення 

відповідальності за їх досягнення (або недосягнення), 

введеної рішенням Вченої радої 30-го червня 2020 року. 

На минулому тижні ректору М.З. Згуровському були 

представлені результати виконання цього завдання та 

відповідний проєкт змін, які треба ухвалити. 

За дорученням ректора робота буде продовжена на 

цьому тижні. 

2.2. Кількісні характеристики ходу вступної кампанії станом 

на 04.09.2020 р. такі:  

2.2.1. Зараховано (враховувались ті студенти, які вже 

підписали контракти та заплатили за навчання): 



 

•        На бакалаврат: 115 контракти ( рік тому 
було 115 ) 

•        В магістратуру: 34 контракти ( рік тому було 30 ) 

•        В аспірантуру: 6 контрактів ( рік тому було 0 ) 

•        Поновили навчання: 3 контрактники 

•        Всього зараховано 148 іноземців (рік тому 
було 145). 

2.2.2. Видано запрошень на навчання: 

•        164 (на вступ до КПІ видано 85 запрошень, до 
аспірантури – 3, на ПВІ – 41). 

•         Рік тому було видано 275 запрошень. 

 

Певне відставання у виданні запрошень в порівнянні 

з минулим роком обумовлено тим, що минулого року 

запрошення видавались з 10.05.2019, а цього року з 

13.07.2020, тобто фактично затримка у початку видачі 

запрошень цього року складає 2 місяці.  

 

2.3. На жаль станом на 28.08.20 р. на COVID-19 захворіло 

3 іноземні студенти: 

– студент із КНР, проживає на квартирі; самопочуття 

добре; 

– студент 3-го курсу ФЕА з Йорданії, проживав у 

гуртожитку № 6, перебуває у лікарні; самопочуття добре; 

– студент 2-го курсу ФІОТ з Еквадору, проживає на 

квартирі, перебуває на самоізоляції; самопочуття добре. 

Студенти знаходяться під наглядом лікарів і на 

постійному зв'язку з відповідними представниками ДМС. 

2.4. Координаційна рада з питань набору іноземних 

громадян на навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського та роботи 

з ними в період навчання здійснює практичні дії з 

метою досягти змін на краще вже в цьому році, 

а саме: 



 

– Дипломати – представники Посольств в Україні країн, які 

вважаються потенційно ємними для приїзду їх громадян на 

навчання в КПІ (22 країни: Азербайджан, Туркменістан, 

Узбекистан, Туреччина, Йорданія, Іран, Китай, В′єтнам, Бразилія, 

Аргентина, Перу, Еквадор, Марокко, Нігерія, Індія, Пакистан, Туніс, 

Сенегал, Кувейт, Конго, Ізраїль, Єгипет) запрошені відвідати КПІ 

та обговорити взаємодію з питань набору іноземних 

громадян цих країн на навчання в КПІ; 

Виявили бажання особисто приїхати до КПІ Посли Ірану, 

Пакистану і Узбекистану, дипломати ще 7 країн. Ці візити 

готуються на вересень. 

– Розпочато також взаємодію з Посольствами України в 

"перспективних" зарубіжних країнах, робота з якими 

важлива з точки зору можливого обсягу контингенту 

громадян цих країн на навчання в КПІ.  

– За дорученням ректора працюємо над пропозиціями 

колишнього Посла України в Китаї Ігоря Антоновича 

Литвина про створення ТОВ "Education in Ukraine", яке 

опікувалось би залученням китайської молоді на навчання 

в закладах вищої освіти України, зокрема, – в КПІ (з 

подальшим поширенням діяльності на ряд інших країн 

Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Близького та 

Середнього Сходу). 

Оскільки на даний час укладання угоди про оренду площ 

не можливо, ми готуємо угоду про співпрацю на 

безоплатній основі, щоб якнайшвидше компанія розпочала 

роботу на користь КПІ. 

– ДМС почав працювати з Посольствами України в 

"перспективних" країнах з метою організувати приїзд до КПІ 

делегацій впливових видань, телевізійних каналів та інших 

інформаційних ресурсів для знайомства з КПІ і формування 

позитивного іміджу нашого університету в цих країнах з 

метою сприяти набору на навчання до КПІ. 

– Спільно із "Медіалабораторією КПІ" (М.М. Перестюк) 

посилюється іміджеве представлення університету в 



 

ресурсах, які спрямовані на абітурієнтів – іноземних 

громадян в "перспективних" країнах: в ресурсах Посольств 

України "там" та Посольств зарубіжних країн в Києві, на 

порталі Українського державного центру міжнародної 

освіти. 

– Готуються також запрошення делегаціям ЗМІ з 

"перспективних країн" відвідати КПІ з метою формувати 

позитивний імідж КПІ у абітурієнтів і їх батьків в цих країнах.  

Така запланована робота по формуванню позитивного 

іміджу КПІ в світі буде координуватися із структурами Марії 

Миколаївни Перестюк. 

– На 9 вересня готуємо перший широкий візит до КПІ групи 

журналістів впливових ЗМІ із 22 країн, акредитованих в 

Україні, під девізом «КПІ – відкритий для світу» з метою 

показати їм КПІ, історію, кращі лабораторії, гуртожитки, в т.ч. 

– можливості для навчання іноземних громадян в нашому 

університеті. 

Запрошуються представники Посольств 22-х 

"перспективних країн" та 24 представництва ЗМІ, 

включаючи Associated Press, ВВС та видання із 

22 "перспективних" країн (Times Internet (Індія), Morocco World 

News (Марокко), незалежне інформаційне агентство «Туран» 

(Азербайджан), інформаційне агентство «Медиа-Туркмен» 

(Туркменистан), PlusTvAfrica (Нігерія), незалежна англомовна газета 

«The Daily News Egypt» (Єгипет), Національне інформаційне агентство 

Узбекистану, Radio Television Nationale Congolaise (Конго), Agence 

Tunis Afrique Presse (Туніс), державне інформаційне агентство 

«Associated Press of Pakistan» (Пакистан), Le Quotidien (Сенегал), 

незалежна англомовна газета «The Jordan Times» (Йорданія), 

англомовна газета «Tehran Times» (Іран), VietnamPlus (В'єтнам), The 

Rio Times (Бразилія), Cronica (Аргентина), державне інформаційне 

агентство «ANDINA» (Перу), El Universo (Еквадор) та інші). 

Це, на наш погляд, буде сприяти створенню 

позитивного іміджу КПІ в різних регіонах світу і – відповідно 

– збільшенню набору іноземних громадян на навчання в КПІ. 



 

Така запланована робота по формуванню позитивного 

іміджу КПІ в світі буде координуватися із структурами Марії 

Миколаївни Перестюк. 

 
3. РОЗВИТОК НОРМАТИВНОЇ БАЗИ 

УНІВЕРСИТЕТУ В МІЖНАРОДНІЙ СФЕРІ 

3.1. Підписано 8 типових Угоди про співпрацю з 

компаніями, які на безоплатній основі будуть надавати послуги 

по набору іноземних громадян як кандидатів на навчання в КПІ, – 

із числа тих 23 компаній, які 24 липня відвідали та 

познайомилися з КПІ та гуртожитками.  

Розглядаються ще 2 пропозиції. 

Текст договору виключає всі можливі ризики, з якими – за 

повідомленнями ЗМІ – можуть зіткнутися університети при 

взаємодії з такими компаніями. 

3.2. Ще одна зустріч в КПІ із групою компаній такого 

профілю діяльності, які мають позитивні рекомендації від 

технічних університетів України в цих справах, готується на 

23 вересня.  

В програмі – зустріч з керівництвом університету. 

відвідання новітніх лабораторій, знайомство з музеями, 

традиціями і сьогоденням університету, відвідання гуртожитку 

№ 19.  

В разі позитивного розвитку взаємодії із компаніями цієї 

групи можуть розглядатися питання про укладання типових угод 

(на безоплатній основі) про надання цими компаніями послуг по 

залученню іноземних громадян як кандидатів на навчання в КПІ. 

 



 

4. АКТИВІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ ПРОЕКТНО-

ГРАНТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

4.1. Продовжуємо спільно з проректором з наукової роботи 

В.А. Пасічником виконання доручення ректора від 6 квітня 2020 року: 

Організувати системну роботу з підготовки і подачі заявок на 

гранти за кожним з перспективних напрямів, запрошуючи до неї 

відповідних партнерів з Євросоюзу. 

4.2. За програмою EURASIA в рамках проєкту "NTNU-KPI 

Collaboration within Industry 4.0 Education" на 14-17 вересня 

готується Українсько-Норвезька літня школа “SUSTAINABLE 

MANUFACTURING IN INDUSTRY 4.0: TECHNOLOGIES AND 

SOLUTIONS” ("Стале виробництво в Індустрії 4.0: технології та 

рішення"). 

Питання впровадження в КПІ ідей INDUSTRY 4.0 Education вже 

тривалий час знаходиться в фокусі уваги першого проректора 

Ю.І. Якименка, проректора В.А. Пасічника та ДМС. 

Саме структури цих трьох проректорів готують і будуть 

проводити зазначену Українсько-Норвезьку літню школу. 

В літній школі приймають участь близько 100 представників 

17 університетів і підприємств України, Польщі, Франції, Латвії, 

Німеччини, Пакистану, В'єтнаму, Нігерії – за 13-ма спеціальностями 

(машинобудування, хімічний менеджмент, електроніка, 

робототехніка, аерокосмічні і лазерні технології, біомедична 

інженерія та ін.). 

4.3. Добра новина: Факультет соціології і права виграв проект 

за європейською підпрограмою Жана Моне програми ERASMUS+ 

рівня КА2 ("Розвиток потенціалу вищої школи"). 

 
 
 



 

5. РОБОТА ГРУПИ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ 

ПОЗИТИВНОЇ ДИНАМІКИ ПОКАЗНИКІВ КПІ В 
СВІТОВИХ РЕЙТИНГАХ УНІВЕРСИТЕТІВ. 

– Упорядники рейтингу QS представили уточнену (в порівнянні 

із інформацією від червня місяця) інформацію щодо участі 

університетів України в цьому рейтингу. 

До рейтингу QS інформацію в поточному році дані подали 

43 університети з України.  

Упорядниками рейтингу уточнено, що до рейтингу QS від 

України увійшли сім ЗВО: 

#477 – Харківський національний університет імені 

В.Н.Каразіна; 

#601-650 – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка; 

#651-700 – Національний технічний університет 

Харківський політехнічний інститут; 

#701-750 – Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського»; 

#701-750 – Сумський державний університет;  

#801-1000 – Донецький національний університет імені 

Василя Стуса; 

#801-1000 – Національний університет «Львівська 

політехніка». 

Інші 36 українських університетів мають профілі в 

рейтингу, але не оцінені упорядниками рейтингу. 

Все свідчить про те, що конкуренція між університетами 

України зростає, спонукаючи всіх до подальших активних дій. 

Такі дії має здійснювати і КПІ. 

– Дані від КПІ до загального рейтингу U-Multirank мають бути 

подані до 28 вересня. 

Для предметного рейтингу U-Multirank робоча група вже 

надала попередню інформацію з сайтів КПІ. 

Результати U-Multirank 2021 будуть опубліковані у червні 

2021 року. 



 

6. ІНШІ ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ 

● У зв′язку із дорученням керівництва 

посилити менеджмент в роботі по забезпеченню 

збільшення кількості іноземних громадян на 

навчанні в КПІ – як одного із шести параметрів QS 

світового рейтингу університетів – формуються 

пропозиції щодо часткової зміни структури ДМС і 

відповідного перерозподілу наявних співробітників 

ДМС між напрямами діяльності ДМС. 

Також зміни структури мають відбутися у 

зв′язку із дорученням ДМС відповідати за роботу по 

забезпеченню посилення позицій КПІ в світових 

рейтингах університетів. 

Зміни структури у зв′язку із дорученням ДМС 

відповідати за роботу по забезпеченню посилення в 

2-3 рази активності кафедр в подачі проєктів до 

міжнародних проєктно-грантових програм – вже 

відбулися. 

 

● Протокольне забезпечення  

Надано протокольний супровід візита 

заступника Міністра молоді та спорту України з 

питань цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій і цифровізації Лаврова Віталія 

Олександровича. 


