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Проектно-орієнтований підхід в спільній 

діяльності з іноземними партнерами

 ПРОЕКТ - форма організації та реалізації спільної
освітньої, наукової та іншої дозволеної університету
діяльності з метою отримання конкретних переваг у
вигляді соціального і економічного ефекту

 СПІЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ – це проект, що
реалізується НТУУ «КПІ» разом із іноземним
партнером з метою надання освітніх послуг третім
особам (слухачам, студентам) з видачою
відповідного документу (диплома, сертифіката) НТУУ
«КПІ»

 ПІДСТАВА – ДОГОВІР з іноземним партнером



Напрями спільної діяльності з іноземним 

партнером у формі проекту:

 спільні тренінгові центрі доуніверситетської підготовки в країні

перебування абітурієнта;

 спільні спеціалізовані освітні структурі в країні перебування

організації-партнера.

 підготовка та підвищення кваліфікації адміністративного та

викладацького складу навчальних закладів за окремо

розробленими програмами в НТУУ «КПІ»;

 корпоративна освіта - цільова підготовка фахівців за

програмами, адаптованими до вимог компаній-партнерів;

 окремі освітні курси, в тому числі для індустрії і бізнесу.



Регламент управління освітніми 

проектами з іноземними 

партнерами в НТУУ «КПІ»

Мета: встановлення єдиних принципів та

правил, визначення ключових дій реалізації

та управління проектами, учасників

робочих груп адміністрування проектів



Про Регламент:

 виключно рекомендаційний характер;

 не обмежує поточну міжнародну діяльність
підрозділів;

 сфера застосування: галузь освіти;

 проекти реалізуються при адміністративній
підтримці з боку відділу зовнішньоекономічної
діяльності;

 містить шаблони та рекомендації до
оформлення проектних документів, у тому
числі, звітів.



Методичні рекомендації з реалізації 

спільних освітніх проектів із 
зарубіжними партнерами

Мета: створення практичного керівництва

до дії по розширенню та вдосконаленню

шляхів та методів міжнародної діяльності

для інститутів та факультетів університету



Про Методичні рекомендації:

 мають виключно рекомендаційний характер;

 пояснюють зміст Регламенту та хід реалізації

освітніх проектів;

 визначають типи проектів, які можуть бути

цікавими підрозділам та реалізовуватися з

адміністративним супроводом відділу

зовнішньоекономічної діяльності.



З текстом Регламенту та 

Методичних рекомендацій 

можна ознайомитися

на сайті відділу ЗЕД:

forea.kpi.ua
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