
 
 

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ КНУТД В 2021 РОЦІ 
Упродовж 2021 року університет виконував умови двосторонніх угод про співробітництво з 
понад 40 закордонними закладами та установами в сфері вищої освіти та наукової діяльності. 
Упродовж року було підписано низку нових угод, зокрема з Мінгячевірським державним 
університетом (Азербайджанська республіка), Політехнічним університетом м. Тирани 
(Албанія), Політехнічним університетом прикладного мистецтва POLIARTE (Італія), Кельцьким 
технологічним Університетом «Політехніка Свентокшиська» (Республіка Польща), Плімутським 
університетом Маджон та Бірмінгем Сіті Університетом (Велткобританія), Ташкентським 
інститутом текстильної та легкої промисловості (Республіка Узбекистан) та подовжено на 
наступні п’ять років угоди з Державним університетом Акакія Церетелі (Грузія), Технічним 
університетом Молдови, Технічним університетом м. Ліберець (Чеська республіка). Угоди з 
CoreTech System Co., Ltd (Тайвань) та MIND – Multimedia and Industrial Software (Португалія) 
надають право безкоштовного використання у навчальному процесі відповідного 
програмного забезпечення. 

Ректор Київського національного університету технологій та дизайну Іван Грищенко з 29 
березня по 02 квітня 2021 року в складі офіційної делегації  освітян і науковців на чолі з 
Міністром освіти і науки України Сергієм Шкарлетом бере участь у візиті до Республіки 
Таджикистан. Під час освітнього форуму «Вчимося в Україні» ректор КНУТД представив 
учасникам науково-освітні досягнення нашого університету за 90-літню історію його існування 
та висловив сподівання таджицьким колегам на подальшу плідну співпрацю. Результатом 
візиту стало започаткування співробітництва з Технологічним університетом Таджикистану та 
Таджицьким державним університетом комерції, а також подовження угоди про 
співробітництво з Дангарінським державним університетом. 

Результатом довготривалих перемовин між Київським національним університетом технологій 
та низкою університетів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії є 
офіційне підтвердження від Університету Західної Англії, Бристоль (UWE Bristol) щодо визнання 
освітньої програми «Менеджмент», яка розроблена та впроваджується Факультетом 
управління та бізнес-дизайну. Це дозволяє здобувачам вищої освіти університету держати 
дипломи двох університетів. . Схема навчання 3 роки в Україні та 1 рік у Великій Британії. 

У 2021 році університет приєднався до декількох світових професійних організацій, участь в 
роботі яких сприяє подальшому становленню міжнародного іміджу університету. Це 
Міжнародна асоціації університетів (IAU), яка об’єднує 640 університетів зі 120 країн; і як 

https://www.iau-aiu.net/spip.php?&lang=en&page=article&id_article=75#ua


дійсний член Київський національний університет технологій та дизайну внесений до Світового 
реєстру даних про вищу освіту (World Higher Education Database Portal) - основного та 
всеохоплюючого інструменту про світові системи вищої освіти, ступені та акредитовані 
установи. А також дві професійні спільноти: 

• Міжнародна Асоціація університетів та коледжів мистецтва, дизайну та медіа (CUMULUS) 
яка має 340 членів з 61 країни; 

• Міжнародна фармацевтична федерація (FIP- International Pharmaceutical Federation), яка 
об’єднує 146 національних організацій. 

В той же час університет продовжує активне членство у наступних асоціаціях: 

-     Велика Хартія Університетів (Magna Charta Universitatum)  – 904 заклад вищої освіти з 88 
країн світу. 

-     Міжнародна федерація технологів трикотажного виробництва (IFKT)  – 286 індивідуальних 
членів та організацій з 22 країн – це заклади освіти та промислові організації в галузі 
трикотажного виробництва. 

-     Всесвітня  мережа  сприяння дослідженням та освіті в сфері наукового розвитку складних 
цифрових систем. Центр складних цифрових систем (The Complex Systems Digital Campus: CS-
DC) – це міжнародна мережа науково-дослідних та/або освітніх закладів, метою якої є 
вирішення наукових проблем досліджень складних систем шляхом обміну усіма необхідними 
дослідницькими та освітніми ресурсами. 

Пріоритетом розвитку співпраці із закордонними партнерами для Університету було і 
залишається підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та академічна 
мобільність студентів. Для цього було налагоджено співпрацю з Національним Еразмус+ 
офісом в Україні. У 2021 році КНУТД має 6 угод з академічної мобільності в межах Еразмус КА 
107 та виконує проєкт напряму Jean Monnet «Роль захисту споживачів фінансових послуг для 
фінансової стабільності в цифрову епоху: європейські підходи» 

«Менеджмент інтернаціоналізації. Україна» - це проєкт, який проводиться міжнародним 
офісом університету Лейбніца в Ганновері, Німеччина, в рамках програми «Підтримка 
інтернаціоналізації українських закладів вищої освіти», що фінансується Німецькою службою 
академічних обмінів (DAAD). До участі у першому етапі проєкту, який тривав з 1 березня 2020 
р. по 30 вересня 2021 р., було відібрано 18 проєктів, що запропоновані співробітниками 
Міжнародних офісів та менеджерами вищої ланки, відповідальними за координацію 
міжнародної діяльності в українських ЗВО. Київський національний університет технологій та 
дизайну представляла директорка Офісу міжнародного співробітництва та Євроінтеграції 
Інституту інтернаціоналізації вищої освіти та науки д.т.н., проф. Олена Кизимчук з проєктом 
«Академічна мобільність – виклик сьогодення». Заключним етапом участі у програмі стало 
представлення університету на Міжнародній конференції та виставці «Community Exchange», 
яку організовує Європейська Асоціація Інтернаціоналізації Освіти (EAIE) у період з 28 вересня 
по 1 жовтня 2021 р. 

У період карантинних обмежень академічна мобільність здебільшого відбувається у 
віртуальному просторі. Так, Університет у співдружності з Кишинівським державним 
педагогічним університетом ім. І. Крянге (Республіка Молдова) провів серію онлайн лекцій та 
майстер-класів для студентів та аспірантів факультету дизайну спеціальності 022 Дизайн обох 
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закладів. У рамках академічної мобільності на факультеті Індустрії моди для студентів та 
аспірантів спеціальностей 182 Технології легкої промисловості, 015 Професійна освіта. 
Технології виробів легкої промисловості та 132 Матеріалознавство прочитано ряд лекцій 
професором Рімвідасом Мілашіусом з Каунаського технологічного університету (Литовська 
республіка) та професором Владіміром Байзіком з Технічного університету м. Ліберець (Чеська 
республіка). На виконання двосторонньої угоди Володимир Василенко, науковий співробітник 
факультету природничих наук Університета Вітовта Великого» (Литовська республіка) прочитав 
лекцію студентам факультету хімічних та біофармацевтичних технологій. На виконання Угоди 
про академічну мобільність викладача на початку вересня 2021 року професор кафедри 
технології та дизайну текстильних матеріалів д.т.н. Олена Кизимчук провела серію лекцій з 
останніх розробок у текстильній галузі для аспірантів факультету технологій текстилю 
Університету м. Загреб (Хорватія). 

Університет є учасником проєкту «ІНІЦІАТИВА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА ЯКОСТІ 
ОСВІТИ» / ACADEMIC IQ, який впроваджує організація «Американські Ради з міжнародної 
освіти», за підтримки Посольства США в Україні, Міністерства освіти та науки України та 
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Університет представляють 
проректор, д.е.н., проф. Оксана Моргулець, Керівник центру менеджменту якості освітньої 
діяльності, к.е.н., доц. Ігор Панамаренко та завідувач відділу докторантури і аспірантури к.т.н., 
доц. Світлана Арабулі. 

У КНУТД здобуває освіту 1200 іноземних громадян  з-понад 20 країн світу, таких як: 
Азербайджан, Алжир, Бангладеш, Білорусь, Вірменія, Гвінея, Грузія, Єгипет, Еквадор, Ізраїль, 
Індія, Іран, Казахстан, Камерун, Китай, Конго, Молдова, Нігерія, Пакистан, Португалія, Туреччина. 
З метою підвищення рівня української освіти на міжнародному ринку освітніх послуг та 
відповідно до Договору про дружбу і співробітництво між Україною і КНР Київським 
національним університетом технологій та дизайну разом з Технічним університетом Цілу 
створено Китайсько-український заклад вищої освіти — Київський інститут технічного 
університету Цілу в місті Цзінань провінції Шаньдун. КНУТД отримав ліцензію Міністерства 
освіти Китаю на 20 років. За освітніми програмами у КНУТД наразі навчається понад 720 
китайських студентів. 

У 2021 році університет продовжував виконання міжнародних наукових проєктів: 

• Project G 5477 Програми НАТО «Наука заради миру та безпеки»: проєкт 
«Наноструктуровані композитні фарби для електромагнітного екранування електроніки» 

• SPS Project № G 5772 Програми НАТО «Наука заради миру та безпеки» «Портативний 
зарядний пристрій для солдатів» (Portable Chargers for Soldiers)» 

• двосторонній українсько-литовський науково-дослідний проєкт: «Трикотажні матеріали 
для засобів індивідуального захисту від механічних пошкоджень та дії полум’я 
(PERPROKNIT)» 

Низка проведених в Університеті міжнародних заходів (конференцій, семінарів, круглих столів) 
була спрямована як на подальший розвиток наукового співробітництва так і формування 
наукових компетенцій у здобувачів вищої освіти КНУТД, які приймали в них активну участь. 
Серед них: 

• ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Імперативи економічного 
зростання в контексті реалізації Глобальних цілей сталого розвитку»(9 квітня 2021 року); 

https://www.facebook.com/AcademIQinitiative/
https://www.facebook.com/AcademIQinitiative/


• ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасного дизайну» 
(22 квітня 2021 року); 

• VІ Міжнародна конференція «Діалог культур у Європейському освітньому просторі» (11 
травня 2021 року); 

• ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми інтеграції освіти, науки та 
бізнесу в умовах глобалізації» (8 жовтня 2021 року); 

• V Міжнародна науково-практична конференція текстильних і фешн технологій 
«KyivTex & Fashion» (21 жовтня 2021 року); 

• Х Міжнародна науково-практична конференція «Енергоефективний університет» (28 
жовтня 2021 року); 

• V Міжнародна науково-практична конференція «Мехатронні системи: інновації та 
інжиніринг» - «MSIE – 2021» (4 листопада 2021 року); 

• V Міжнародна науково-практична конференція «KyivPharma-2021. Фармакологія та 
фармацевтична технологія в забезпеченні активного довголіття» (26 листопада 2021 року). 

Результатом міжнародної діяльності університету та підтвердженням високих здобутків 
Університетської спільноти є входження до одного з найбільш впливових міжнародних 
рейтингів університетів QS  EECA University Rankings: – регіонального рейтингу університетів 
Східної Європи та Центральної Азії. Рейтинг QS оцінює освітню та наукову діяльність 
університетів на основі результатів опитувань більше 140 тисяч експертів академіків та 
роботодавців та ряду показників наукової, міжнародної та освітньої діяльності. З понад 3,3 
тисяч університетів регіону до рейтингу 2021 року включено 400 найкращих, серед яких 25 
українських ЗВО. У 2021 році КНУТД підтвердив свою належність до предметного рейтингу 
дизайнерських університетів світу за версією американського журналу CEOWORLD Magazine, 
який є провідним у світі бізнесу і технологій, і посів 60 місце. Поряд із цим кафедра промислової 
фармації факультету хімічних та біофармацевтичних технологій виборола почесне 65 місце 
серед кращих вищих шкіл світу у предметному рейтингу галузі медичних та фармацевтичних 
наук. 
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