
 

Проект 

ПРОГРАМА 
Форуму ректорів  

вищих технічних навчальних закладів 
України та Республіки Польща 

 

6 квітня 2017 року 

11.30 – 13.00 

кімната № 155, 
корпус № 1 

Спеціальне спільне засідання 
Конференції ректорів технічних 
університетів Республіки Польща та 
Асоціації ректорів вищих технічних 
                  навчальних закладів України 
 

14.00 – 15.00 

Зала засідань 
Вченої ради  
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, 
корпус № 1 

 

 

Урочиста церемонія відкриття форуму  

 

 

15.00 – 16.00 Перерва, прес-конференція 

 

16.00 – 17.50 

Зала засідань 
Вченої ради  
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, 
корпус № 1 

Перше пленарне засідання 
"Розвиток співпраці вищих 
технічних навчальних закладів 
України та Республіки Польщі – 
спільна участь в європейських 
програмах у сферах вищої освіти, 
                                 науки та інновацій" 

 

7 квітня 2017 року 

10.00 – 13.00 

13.00 – 14.15 

14.15 – 15.00 

Велика зала 
Центру 

культури та 
мистецтв 

 
 

15.00 –17.00 

Велика зала 
Центру 

культури та 
мистецтв 

 

Робота круглих столів 

Перерва 

Заключне пленарне засідання 

Закриття Форуму 

 

 

 

Виступи художніх колективів вищих 
технічних навчальних закладів 
України та Республіки Польща 

  

 

 
 
 

За фінансової підтримки Фонду розвитку системи освіти,  
Республіка Польща 

 

 

Організаційна співпраця: 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Міністерство 
освіти і науки 

України 

Асоціація ректорів 
вищих технічних 

навчальних 
закладів України 

Конференція 
ректорів технічних  

університетів 
Республіки Польща 

Міністерство науки і 
вищої освіти 

Республіки Польща 

 
 
 

Форум ректорів вищих 
технічних навчальних 

закладів України 
та 

Республіки Польща 
 

Організатори: 
Асоціація ректорів вищих технічних  

навчальних закладів України 
та 

Конференція ректорів технічних 
університетів Республіки Польща 

 

За підтримки:  
Міністерства освіти і науки України,  

Міністерства науки і вищої освіти Республіки Польща, 
Польської освітянської фундації "Perspektywy" 

 
 
 

Третє 
інформаційне повідомлення 

 
 
 

Київ, 6-7 квітня 2017 року 
Національний технічний університет України  

“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” 

www.kpi.ua,    www.upc.kpi.ua 

Національний технічний університет України  

“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” 

Польська освітянська фундація 
"Perspektywy" 

http://www.upc.kpi.ua/


 

6-7 квітня 2017 року в Києві в рамках Українсько-
Польських днів освіти, науки і інновацій відбудеться 
Форум ректорів вищих технічних навчальних 
закладів України та Республіки Польща. 

На Форумі будуть обговорені проблеми 
інтеграції освіти, науки та інновацій в контексті 
співпраці вищих технічних навчальних закладів 
України і Республіки Польщі, Конференції ректорів 
технічних університетів Польщі та Асоціації ректорів 
вищих технічних навчальних закладів України. 

В ході другого дня Форуму 7 квітня з 10
00 

до 13
00

  
                                          працюватимуть Круглі столи: 

№1. "Міжнародна та зовнішньоекономічна 
діяльність як фактор інтернаціоналізації сучасного  
європейського технічного університету лідерського 
типу" (зала № 12, Науково-технічна бібліотека); 

№2. "Європейська акредитація інженерної 
освіти. Європейська сертифікація інженерів. 
Рейтингування навчальних програм"  
                                      (аудиторія № 155, корпус № 1); 

№3. “Можливості програми ЄС ERASMUS+ для 
університетів України та Республіки Польщі – 
добрий старт для розбудови довготривалого 
співробітництва” (зала засідань Адміністративної  
                                                            ради, корпус № 6); 

№4. "Подвійні дипломи – співпраця вищих 
технічних навчальних закладів України та Польщі в 
галузі освіти" (студентський центр "BELKA",  
                                         Науково-технічна бібліотека); 

№ 5. "Європейське мережування старт-ап шкіл та 
формування спільних інноваційних середовищ" 
(Центр інноваційного підприємництва Наукового  
                   парку «Київська політехніка», корпус № 6); 

№6. "Інформаційний день дослідницьких 
програм Європейського Союзу «Horizon 2020 INFO 
DAY» Energy & Environment" (цей Круглий стіл 
працюватиме з 9

00
 до 14

00
 в залі засідань Вченої  

                                                           ради, корпус № 1); 

№7. "Юридична наука на міждисциплінарних 
перетинах з вищою технічною освітою" (зала № 1,  
                                         Науково-технічна бібліотека). 

 

Програма Форуму розміщена на сайтах: 

www.kpi.ua,    www.upc.kpi.ua 

 

 
Співголови Міжнародного  

програмного комітету: 
 

проф. Михайло Згуровський – голова ради 
Асоціації ректорів вищих технічних  

навчальних закладів України 
 

проф.Тадеуш Сломка – голова Конференції 
ректорів технічних університетів  

Республіки Польща 

 
 

Співголови Міжнародного 
організаційного комітету 

 
Вальдемар Сівінський – президент Польської 

освітянської фундації "PERSPEKTYWY" 
 

Сергій Сидоренко – проректор, директор 
Українсько-Польського центру  

КПІ ім. Ігоря Сікорського 
 

До участі в Форумі запрошуються 

представники органів державної влади України і 
Республіки Польща, міжнародних і громадських 

організацій, вчені, викладачі, студенти, 
засоби масової інформації 

 

Робочі мови заходу: 

українська, польська, англійська 

Синхронний переклад (українська-польська) 
забезпечується під час пленарних засідань 

 
Реєстрація учасників: 

здійснюється on-line за адресою: http://upc.kpi.ua 

Приймаються також заявки на участь за реєстраційною 
формою, що додається 

 
Реєстраційна форма учасника 

Форуму ректорів  
вищих технічних навчальних закладів 

України та Республіки Польща 

(для передачі до локального оргкомітету 
або on-line за адресою: http://upc.kpi.ua) 

 

Прізвище:  

Ім'я:  

По батькові:  

Посада:  

  

Вчений ступінь, 
звання 

 

  

Організація:  

  

  

Контактна 
адреса:  

 

Тел./ Факс:  

e-mail:  

 

В якому Круглому столі плануєте взяти участь? 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 
 
 

Для заявок на участь і для контактів з локальним 
оргкомітетом: 

тел.:  +38 044 204-84-75,  e-mail: a.kovtun@kpi.ua 
тел.:  +38 044 236-09-92,  e-mail: e.pol@kpi.ua 
тел.:  +38 044 204-91-99,  e-mail: sidorenko@kpi.ua 
Адреса:  проспект Перемоги 37, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 

корпус № 1 (кімната № 147), м. Київ, Україна; 03056 

http://www.upc.kpi.ua/
mailto:a.kovtun@kpi.ua
mailto:e.pol@kpi.ua
mailto:sidorenko@kpi.ua

