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ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ ТИПУ
«ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ»

ЦІЛІ ПРОЕКТУ

ЗМІСТ ПРОЕКТУ
 «Підготовче відділення» – спільний ОСВІТНІЙ проект КПІ ім. Ігоря Сікорського з
закордонним партнером, який реалізується за типом франшизи: з передачею права на
продаж освітніх послуг університету шляхом створення спільних центрів довузівської
підготовки в країні перебування абітурієнта з використанням інфраструктури та ресурсів
партнера
 В результаті навчання на підготовчому відділенні, за умови його успішного закінчення,
слухач отримує сертифікат, що дозволяє вступити в будь-який український ВНЗ

ПЕРЕВАГИ ПРОЕКТУ
 проектне рішення легко адаптується до освітніх систем країн світу
 проект являє собою більш ефективний цикл трансферу освітніх послуг довузівської
підготовки у порівнянні з традиційною схемою
 основна форма реалізації проекту – партнерська взаємодія без створення окремих
юридичних осіб та виділення відокремлених структурних підрозділів сторін-партнерів, в
якому чітко визначені етапи реалізації та відокремлені ресурси сторін-партнерів –
забезпечує взаємовигідність співпраці
 підготовче відділення, організоване за такою моделлю, є менш витратним джерелом
освітніх послуг для їх кінцевого споживача, що є його явною ринковою перевагою

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ
 створення спільного центру довузівської підготовки слухачів – нового освітнього
продукту для регіональних ринків
 розширення доступу іноземних громадян до української вищої освіти
 побудова ефективної мережі партнерської співпраці з перспективами реалізації інших
типів спільних освітніх проектів (спільні освітні проекти підготовки бакалаврів, магістрів,
Ph.D., а також тренінгових центрів по підвищенню кваліфікації викладачів та інженернотехнічних фахівців)
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ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ

 спільне виведення на ринок нового освітнього продукту з надання послуг довузівської
підготовки слухачам безпосередньо в країні їх перебування
 отримання конкретних економічних результатів
 досягнення позитивного соціального ефекту

ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ ТИПУ «ТРЕНІНГОВИЙ ЦЕНТР»

ЦІЛІ ПРОЕКТУ
 спільне виведення на ринок нового освітнього продукту з надання освітніх послуг
підготовки фахівців в обраній сфері на базі КПІ
 отримання конкретних економічних результатів
 досягнення позитивного соціального ефекту

ЗМІСТ ПРОЕКТУ
 «Тренінговий центр» – спільний ОСВІТНІЙ проект КПІ з компанією-партнером по
організації роботи Центру підготовки фахівців в обраній професійній сфері на базі
університету, що дозволить з'єднати фундаментальні традиції вищої технічної освіти з
актуальними практичними розробками і рішеннями ринку
 Центр надаватиме освітні послуги у вигляді 1-2 тижневих спеціалізованих курсів
підвищення кваліфікації окремих фахівців для компаній українського / зарубіжного ринку,
забезпечуючи економічні переваги від реалізації проекту
 Центр стане навчально-лабораторною базою для отримання актуальних практичних
навичок студентів, чим сприятиме позитивним змінам класичних університетських курсів
 Центр може забезпечити розробку комплексної навчально-методичної бази для
навчання співробітників компаній згідно заданих критеріїв
 Центр може запропонувати додаткову унікальну, розроблену спільно з партнерами
вузькоспеціалізовану освітню програму для студентів в обраній сфері. Кращі випускники
програми отримають можливість претендувати на співробітництво з компанією, що буде
значною перевагою програми на ринку освітніх послуг
 результатом навчання фахівців в Центрі стане видача відповідного сертифіката

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОЕКТУ
 у подальшій перспективі подібний Центр може бути створений в інших країнах на базі
місцевих ВНЗ для підготовки майбутніх фахівців згідно мережевої форми навчання,
забезпечивши їх визнаними в країні дипломами про вищу освіту за затребуваною на ринку
праці спеціальністю. При цьому компанія отримає готових висококваліфікованих фахівців
з актуальними практичними навичками
 Центр в КПІ може стати представницьким офісом, який координує подальшу співпрацю
та реалізацію спільних освітніх і наукових проектів компанії в Україні
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ЦЕНТР
ТРЕНІНГОВИЙ
ЦЕНТР
ТРЕНІНГОВИЙ
ЦЕНТРДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ

НА БАЗІ КПІ

НА БАЗІ ЗАРУБІЖНОГО ПАРТНЕРА

ЦІЛІ ПРОЕКТУ

ПОТЕНЦІЙНИЙ ПАРТНЕР
 освітня установа
 зарубіжна компанія
 міжнародна організація

ЗМІСТ ПРОЕКТУ

ЦЕНТР
ТРЕНІНГОВИЙ
ЦЕНТР
ТРЕНІНГОВИЙ
ВІДДІЛЕННЯ
ЦЕНТРДГОТОВЧЕ
ЦЕНТРДГОТОВЧЕ
ВІДДІЛЕННЯ

 спільне виведення на ринок нового освітнього продукту з надання освітніх послуг
підготовки та підвищення кваліфікації фахівців на замовлення підприємств або за
готовими розробленим курсам і програмами за кордоном на базі партнера
 отримання конкретних економічних результатів і досягнення позитивного соціального
ефекту

 Центр надаватиме освітні послуги у вигляді короткострокових спеціалізованих курсів
підвищення кваліфікації окремих фахівців для компаній зарубіжного ринку, міжнародних
організацій, забезпечуючи економічні переваги від реалізації проекту. Результатом
навчання фахівців в Центрі стане видача відповідного сертифіката

СПОЖИВАЧІ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОЕКТУ

 масовий споживач (mass) – окремий фахівець або група фахівців, що бажають
прослухати короткостроковий курс освітньої програми за напрямками: комп'ютерні
технології, хімія, електроніка, економіка, суспільні науки та ін.
 корпоративний споживач (corp) – компанія, яка бажає підвищити кваліфікацію фахівців
з адаптацією освітніх курсів на замовлення під специфіку конкретної компанії, розробка
комплексної навчально-методичної бази для навчання співробітників компаній за
заданими критеріями
 міжнародний споживач (global) – міжнародні організації і програми, які потребують
сертифікації груп учасників для роботи в міжнародних проектах, міжнародні тендерні
закупівлі в сфері освітніх послуг

ПЕРЕВАГИ ПРОЕКТУ
 Центр дозволить з'єднати фундаментальні традиції вищої технічної освіти з
актуальними практичними розробками і рішеннями ринку
 подібна партнерська взаємодія без створення окремих юридичних осіб та виділення
відокремлених структурних підрозділів сторін-партнерів, в якому чітко визначені етапи
реалізації та відокремлені ресурси сторін-партнерів – забезпечує взаємовигідність
співпраці
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ЦІЛІ ПРОЕКТУ

БАКАЛАВРАТ / МАГІСТРАТУРА
МАГІСТРАТУРАМАГІТРЕНІНГОВИЙ
ЦЕНТР ЦЕНТРДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ

ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ ТИПУ
«БАКАЛАВРАТ / МАГІСТРАТУРА»

 спільне виведення на ринок нового освітнього продукту з надання освітніх послуг
підготовки студентів рівнів бакалаврат / магістратура за кордоном на інфраструктурної
базі ВНЗ-партнера
 отримання конкретних економічних результатів і досягнення позитивного соціального
ефекту

ЗМІСТ ПРОЕКТУ

Проект орієнтований на надання освітніх послуг рівня бакалаврат / магістратура
безпосередньо в країні перебування студента на базі ВНЗ-партнера. Освітні програми
реалізуються і схвалюються спільно кількома ВУЗами. Результатом навчання студентів за
спільними освітніми програмами стане присвоєння відповідних ступенів та видача
дипломів ВНЗ-партнерів. Типи спільних освітніх програм, можливі для реалізації в рамках
проекту:
 акредитовані
і
валідовані
програми
(визнання
ВУЗами-партнерами
еквівалентності програм з можливою видачею власного диплома випускникам
університету-партнера)
 програми франчайзингового типу (передача КПІ ім. Ігоря Сікорського права
реалізації своєї освітньої програми ВНЗу-партнеру при збереженні за собою права
контролю якості підготовки)
 програми подвійних дипломів (узгодження навчальних планів і програм, методів
навчання та оцінювання знань студентів, взаємне визнання результатів навчання у ВНЗпартнерах, наявність загальних структур управління програмою, видача спільного
диплома)
У рамках кожного з типів програм студенти зобов'язані пройти частину навчання
безпосередньо в КПІ ім. Ігоря Сікорського

ПЕРЕВАГИ ПРОЕКТУ

 підвищення конкурентоспроможності ВНЗ-партнерів
 збагачення існуючих освітніх програм інноваційними елементами програм ВНЗпартнерів
 подібна партнерська взаємодія – без створення окремих юридичних осіб та виділення
відокремлених структурних підрозділів сторін-партнерів, в якому чітко визначені етапи
реалізації та відокремлені ресурси сторін-партнерів – забезпечує взаємовигідність
співпраці
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ЦІЛІ ПРОЕКТУ

МЕРЕЖЕВА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
ГІСТРАТУРАМАГІТРЕНІНГОВИЙ
ЦЕНТР ЦЕНТРДГОТОВЧЕ
ВІДДІЛЕННЯ

ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ ТИПУ
«МЕРЕЖЕВА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА»

 спільне виведення на ринок нового освітнього продукту з надання освітніх послуг рівня
бакалаврат / магістратура в мережевій формі за участю КПІ ім. Ігоря Сікорського, ВНЗпартнера та Компанії-партнера
 отримання конкретних економічних результатів і досягнення позитивного соціального
ефекту

ЗМІСТ ПРОЕКТУ

 Проект орієнтований на надання освітніх послуг рівня бакалаврат / магістратура в
мережевій формі безпосередньо в країні перебування студента на інфраструктурної базі
ВНЗ-партнера та Компанії-партнера.
 Мережева освітня програма реалізується і схвалюється спільно КПІ ім. Ігоря Сікорського
та ВНЗ-партнером, які забезпечують теоретичну підготовку в процесі навчання.
 Компанія-партнер є базою апробування теоретичних знань, отримання та
вдосконалення практичних умінь і навичок навчання на виробничих потужностях
підприємства відповідної галузі.
 Результатом навчання студентів згідно мережевої освітньої програми стане видача
відповідного документа ВНЗ-партнерів.

ПЕРЕВАГИ ПРОЕКТУ

 підвищення конкурентоспроможності ВНЗ-партнерів шляхом надання перспективних
унікальних освітніх програм
 об'єднання в одній програмі ресурсів декількох ВНЗ і компаній для забезпечення високої
якості, інновацій і практичної спрямованості в підготовці фахівців
 адаптація практичних навичок у підготовці фахівців до конкретних виробничих умов
національних підприємств країни реалізації проекту
 зміцнення зв'язків між університетами та промисловістю і бізнесом
 забезпечення компанії-учасниці проекту готовими фахівцями, які знають специфіку
роботи на конкретній виробничій базі підприємства

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОЕКТУ
 в рамках реалізації проекту ВНЗ і компанія-учасник можуть розвивати подальшу
співпрацю через спільні науково-дослідні проекти міжнародних грантових програм.
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ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ ТИПУ
«АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ ВЧЕНИХ»

 побудова співпраці в освітньо-науковій сфері між КПІ ім. Ігоря Сікорського та ВНЗ /
Компанією-партнером
 отримання конкретних економічних результатів і досягнення позитивного соціального
ефекту

ЗМІСТ ПРОЕКТУ
 Проект реалізується в рамках договору про співпрацю між КПІ ім. Ігоря Сікорського та
ВНЗ / компанією-партнером – учасниками проекту
 Проект орієнтований на поєднання освітнього і науково-дослідницького потенціалу КПІ
ім. Ігоря Сікорського та ВНЗ / компаній-учасників проекту для розвитку співпраці і
вирішення відповідних наукових і виробничих завдань у форматі академічної мобільності
вчених КПІ ім. Ігоря Сікорського
 Проектні роботи можуть включати:
o науково-дослідницьку та технічну діяльність на договірних підставах
o читання лекцій і проведення практичних занять на базі ВНЗ / компаніїпартнера
o підготовку і видання навчальних і методичних посібників
o розробку та впровадження дистанційних освітніх технологій
o консультаційний супровід поточної діяльності
o наукове консультування дослідних проектів ВНЗ
o партнерство в науково-дослідних публікаціях
o участь вчених КПІ ім. Ігоря Сікорського у вирішенні разових виробничих
завдань, що виникають в процесі функціонування компанії
o вирішення складних технічних завдань в рамках оптимізації процесів
виробництва компанії

8

АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ
ВЧЕНИХ

ЦІЛІ ПРОЕКТУ

ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ ТИПУ «СПІЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ЦІЛІ ПРОЕКТУ

ЗМІСТ ПРОЕКТУ
 «Спільний університет» - спільний із закордонним партнером освітній проект КПІ ім.
Ігоря Сікорського з підготовки студентів за спільними освітніми програмами з підсумковою
установою окремої юридичної особи - університету в країні перебування партнера. В рамках
Проекту буде забезпечено підготовку інженерних кадрів за спільними програмами на
рівнях «бакалавр», «магістр» та «доктор філософії», а також проведення спільної науководослідницької діяльності з комерціалізацією її результатів. Проект реалізується в 2 етапи.
 На 1-му етапі реалізації співробітництво здійснюється без створення окремої юридичної
особи. Формування спільних освітніх програм здійснюється спочатку в рамках
магістратури, пізніше - на рівні бакалаврату за існуючими напрямками навчання з
видачею 2-х дипломів: диплома КПІ ім. Ігоря Сікорського та диплома університетупартнера. На першому етапі відбувається вивчення попиту та обсягів ринку освітніх послуг
для прийняття підсумкового рішення про доцільність створення окремої юридичної особи.
 У разі успішної реалізації спільних освітніх програм учасники переходять до офіційної
частини реєстрації спільного університету за законодавством країни-реалізації Проекту
(етап 2). В іншому випадку, можливо продовження реалізації Проекту в форматі 1 етапу.
Результатом 2-го етапу має стати створення окремої юридичної особи - спільного
університету з правом присудження власних дипломів відповідно до законодавства країниреалізації Проекту.
 Викладацький склад в рамках Проекту формується з представників КПІ ім. Ігоря
Сікорського та універсітета- партнера.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОЕКТУ
У перспективі Проект передбачає поступовий перехід на систему самоокупності шляхом
надання освітніх і науково-технічних послуг студентам, а також корпоративному
замовнику послуг: держава, організації, підприємства промисловості і бізнесу. Додатковим
джерелом фінансування, функціонування і розвитку спільного університету буде участь
його вчених і викладачів в міжнародних і національних грантових проектах та програмах.
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СПІЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 виведення на ринок нового проекту в формі створення спільної освітньої організації в
сфері вищої освіти - спільного університету
 отримання конкретних економічних результатів
 досягнення позитивного соціального ефекту

