
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 
Київського національного університету технологій та дизайну

від 28 листопада 2018 року
«Про основні напрями міжнародного співробітництва КНУТД:

результати та завдання»

Забезпечення високої якості підготовки іноземців формує міжнародний 
авторитет Київського національного університету технологій та дизайну, 
посилює його позиції на міжнародних ринках освітніх послуг.

У 2018/2019 навчальному році в КНУТД навчається 503 іноземних 
громадян з 21 країни світу. Підготовка студентів здійснюється на всіх 
факультетах та інститутах. Розподіл студентів по факультетах: факультет 
економіки і бізнесу -  162 особи; факультет дизайну -  33 особи; факультет 
мехатроніки та комп’ютерних систем -  37 осіб; факультет індустрії моди -  4 
осіб; факультет хімічних та біофармацевтичних технологій -  18 осіб; 
факультет підприємництва та права -  62 особи; Навчально-науковий інститут 
сучасних технологій навчання -  148 особи; Навчально-науковий інститут 
інженерії та інформаційних технологій -  8 осіб, підготовче відділення для 
іноземних громадян -  29 осіб, аспірантура -  3 особи.

Заслухавши інформацію проректора Чабана В.В. про основні напрями 
міжнародного співробітництва КНУТД результати та завдання

ВЧЕНА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Інформацію проректора Чабана В.В. про завдання Університету 

щодо реалізації основних напрямів міжнародного співробітництва у сфері 
вищої освіти взяти до відома.

2. Начальнику відділу міжнародних зв’язків Шульзі В.М. 
організувати роботу по збільшенню набору іноземних студентів в 
університет з країн Азії та Африки. Термін -  постійно.

3. Начальнику відділу маркетингу Чудовському С.В. розробити 
рекламні відеоролики про університет і навчання в Україні англійською 
мовою. Термін -  до 01.03.2019р.

4. Проректору Гаркавенко С.С., деканам факультетів посилити 
контроль щодо забезпечення усіх дисциплін необхідними навчально- 
методичними матеріалами англійською та російською мовами, для груп з 
іноземними студентами, з обов’язковим їх розміщенням в модульному 
середовищі. Термін виконання -  постійно.

5. Посилити роботу по розширенню переліку міжнародних 
рейтингів, які є пріоритетними для КНУТД та організувати роботу щодо 
участі в цих рейтингах. Термін -  до 01.12.2018 р.

6. Створити в університеті офіс міжнародного співробітництва та 
євроінтеграції та розробити проект стратегії інтернаціоналізації.

7. Змінити назву відділ міжнародних зв’язків на відділ міжнародної 
освіти.



8. Деканам факультетів, завідувачам кафедр організувати та 
забезпечити проходження практики іноземців в країнах їхнього проживання, 
з метою збільшення закордонних баз практик.

9. Контроль за виконанням рішення покласти на проректорів 
Гаркавенко С.С. та Чабана В.В.

Голова Вченої ради І.М. Грищенко

Секретар Вченої ради Н.В. Первая


