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BченoTРa.циКиTвсЬкo]-o"",;ffir,*o.".'".,.,iмеl,liT.apaсalI_Iевченка
; ;;;;;,i ;;;"'",fi ; fiTJ,iH:."УПiВеРСИТеТУ iMeHi 'I'aPaca IIIевченка та lIоточнi прiоритети iнт,ернаlliоналiзацiь>

Bid 0б червня 2022 рокуЗас,гtухавши та обговtlривlt_lи ;toltoBi:lb проректора з науково-педагогi,лн9Т роботи(мiжнародне сгriвробiгrrиllгllо) Кссtlii'()мирновоi ,il-tpo 
-огrеративнi 

заходи мiжнародногоспiвробiтниll'ва Киiвськоl,о rlalliotlaJlbIIOI-o уlliвсрси,гету iMeHi 'Гараса IIIевченка та поточнiпрiорr,rгеги iHTepHaltiorla.,liзaltiT>> [}чсllа pajla коtlсl,а,гуе, IIto олtIим iз rrайваж.ltивiших Ilитаньроботи КиТвськоl,о llallitlllat-jlbtl()t,() ),Iliriсрсиrс,гу iMclli ]-apaca lIIсвчсrlка (лалi Унiверсит.ет)в умовах военну ст,аIIу в YKpar'lli з 2.1 ;ttt'',1,clгtl 2022 p,i*y . Mix<ltapo;llHe сttiвробiтництво.УнiверсиТет У цеЙ lrcpio;t оIIиllивсЯ ll си.гуацil. масовот.о виiЪду з УкраТни студентiв.аспiрантiв, докторан,гiв" Ilауково-Itс/lаl,огiчних працiвникi". п]iчuння/робота яких закордоноМ потребуС коорltиIiУваlIIlя. За сприяItнЯ IIocoJlbcl.B iноземних краТн булоорганiзоВано евакУацittl i tttlзсм tt tl х c-l.y,;lc t lr.i в.
З lIочаr,ку IIoBlIOMaclIlTaбrlot,cr pn.iil.onol-o l],горl,tiеtll{я в УкраТну Унiверсите.г звернувсяз офiцiйнИми JIисl,аМи ,,lo iIlозСмIIих ltapl1,1tcpiB у,iiu.р.",ге,гiв, KorrcopчiyMiB, ltреllставникilзмiжнародних органiзаlliй. IIочссних ltок,горiв Унiверси.ге.гу з tIроханням нада.гипiдтримку i допомоl-у в акаJtсмiчrriй моьiльносr,i студентiв, науково-Irедагогiчнихпрацiвникiв, HayKoBltiB ,га ilrlllиx ltраlliвrtикiв (всього наlliслаllо бiльше 

'исячу 
листiв).Також спрямовано IJO,I,У Уrliвсрсиl,сl,у в yci lroco"rlbcl,Ba та il.tоземlti представниц..ва вYKpaTHi iз зак,llиком коtlсtl:liчl(}'RZll'и з\,сl4JI-Ilя lta зовrliIllltьоllо.lliти,lнiй apeHi й Itосилити опiрросiйськiй агресii.

Унiверси,ге,l' о,гримав ,,lиc.llcttlli зl]срIlсlIliя зi сJIовами lli2l-гримки lзi.ц peKT,opiB
унiверситетiв-ltарr,t,lерiв. а ,гако}к зверllсr,ня вiд сltiлки peKT,opiB рiзних краТн. зокрема вiлспiлки рек.горiв Чеськоl' РссlIуб"lriки. [{iмсччини. Уl,орiц"п" вiд об'сднання бри.ганських
унiверсиТетiв, У /tеякиХ Kpailtttx вi,,tбуllа;lася евоJlюltiя виробЛеrlня пi/(.гримки соiliдарностiз УкраТною (зокрема. IIiмс,lчиrlа. YI clpllrиlra).

Вiдбулися зус-грiчi вillсl,tl;tсrви Сllillки pcKтopiB 
. 
Украi'ни, ректора УнiверситетуВолодимира Бугрова зi clti-llKaMи pcкlIlpiB уlliверси,гс.гiв Ве-rlикот ЪритаtriТ, ЧехiТ, сI_tlд,Канади, IталiТ. Зага-rlом у,зусr,рi,lах взяJIи участь бiльIше З50 унiверси.ге.гiв.27-29 квiтнЯ 2022 роКу УrrillсрСlл,гс.г буВ ПредставлениЙ tta tцорiчнiй конференrriТ _-

форумi Свропейськtli' acolrialtiT y,iir.p.",r.rio 1irtla). t-Ia сllеttiальнiй cecii Spotlight опljkraine розгJIядаlася робо,га украТrlських ylliBepcиr,el,iB в умовах воснного стану, буливизначенi коро,гко-. ccpe/illIbO- i ;toB1,oc,poKoBi uрiор"r,.,.и розвитку системи виц(оТ освiти вYKpaTHi та прийнят,i тaKi pilllctttlя:
- СКаСОВаНО ОlIJlа'ГУ Рi'lttИХ ВltСсltilз ЗВО УкраТни як члеrriв I]tJд tla 2022 piK (зво, якiвже сплаТили члснСькi BllccK1]. ll()криr]itl()гL сво(, IIас,г\,IIIiе LlJlcнcl.Bo у 202З роцi):- СпiлкУ рек,гсlрiв YKpaTltlr llрийtlя ttl ito cKJIaitY ('lзроlrейськоТ acoitiarliT унiверси.ге.гilз;- пiдго,говJIено окрсм1, tltt.rIaйt1-1l;Ia.t,фclpry. *ru якiй вiлображас,гься вся iнформацiя проДОПОМОГУ ЗВО УКРаТrlИ httPs;//r",'wlw,cua,eu/issues/32;europЁun,g,upport1o;uklain!aцhighe_r_

еduса!iоп;рощщuпit_у.htlп l. ;
_ створено окрему робочv гpylly llto/lo коор/(иI{аrtiТлiй [1tJA з lliztтримки Украiни:,t

ffi



- створенО окремиЙ фоlr;t.rtlIя rri;lгрt.ll\4ки lзillнов.llелlrlя Зt]О УкраТни.Вiдбуваю,гься 
"цlзtlс 

t,tlptrtttti зус l,рiчi з ylliBep.",.a'ur"-,,up.,.napur" (б,чизько3 00 унiверситетiв) та Kol lcopl tiyMaM и/ком l lаrtiям и-I1артIlерам и (б.llизько 50).Вiд партНерiв ;ttl Уrliверсиi,сr,у Ilалхолять ,r".r,.nrii пропозицiI (бiльrrlе 2000), якiсистематизують вiддirr Miжtrapo,ttltot,o сrliвробiтництва та вiддiл академiчноi мобiльностi.
ЗlУ,':УjlНаРOДнОго 

спiвробlт.ницгва розробив електроI{н у базу ланих iз пропозицiямимlжнаролних пар,г]{ерill,a розIlовсI.,,;tив rT lla факу,tьтети/в rru"чur,опо-науковi iнститути.I}iдбуlrися зус,грiчi lIреllсl,авJlикч] V"i".p.",,,.,.y з кJlючовими СвропейськимиАльянсами * EPICtJR. lllчl,tс;lt't'. дRQ[JS, гiгrl.tsд, Una Europe та iH. На офiцiйнезапроtхення вi,ц аJIьяtlсv IltJniwell Уlliверси,ге,г став його асьцiйованим партнером(дев'ятим свропейським уttiверси,гетом-чJ]еном альянсу). Така форма iн.гернацiона;riзацii сновою для системи вишltll'освir.и в YKpaТlri з огляду на.ге, що з 2017 року, коли булазапочаткована iнiцiат,ива сl,ворсtllIя сllроltейських aulьяIlсilз, участь украiнських Зво взаг.алiне була передбачена.
З 24 лю.гого 2022 року Уrliвсрсиl.с,l.уклав 25 нових мiхснародних угод про спiвпрацю,зокрема 3 угоди llo;iBiйlro0,0 ilиIUIом\,l]аll|lя. l l мiжiнсl,и,гуцiйних уго/i Ilpo партнерство дляреалiзацii мобiльttос,гi, Ilаразi t]с,r(,\,I,ься Ilсреговори пloilo укладс}IlJЯ цtе ll нових Уr.оД llpoспiвпрацю.
У рамках групи lto1.oBclpiB r.a

Унiверситету в асоrtiацiТ IlMLI1.
Erasmus*, NA]'O .гоIцо.

tlptlc:K,iB lIроволиl,ься активна робоr,а з метою заJIученняI1ljlISA" tJNIC, ENLIGI-I,I,, CNR ltaly, до проск.гiв ЬддD,
Продовжусться робо,га зi збору" сlбробки, lliдpaxyllKy та приведення даних вiдповiдноДО вимоГ мiжнародниХ 1,1liвсрс,иТ.е.|-ськиХ рсйтингiв, Ъ .urЪ nri, забезпечення учасr.iунiверситету у QS World tJnivcrsity Rankings, qi Uniuersity Rankings: ЕЕСд, QS GraduateErnployability Rankings, QS World {Jnivcrsi;y KinKing, ьу Subject, Times I{igher EducationWorld University Rankings. 'l-imes IIigher Education World University Rankings Ьу subject,Clarivate Analytics Global Instituti.onal Profiles Рrо.jесt, U.S. News & Wоrld Rероrt Best GlobalUniversities, tJ,S, Ncws World КЁро.t Best Global Universities inЕurоре, U,S, News & World Rсроr1 Sub.icct Rankings, дсаdеmiс Ranking оГWоrld Universities (ARWU), з 24,02,2022 РОку бу,,lt) OItpaIlboBatlo бiльIllе 2000 кiлькiсних статистичнихпоказникiв за BciMa факу;lы,с,Iами/tlав,lu,,,,,,о-,ruуковими illс,t.и,гутами, :]окрема iнформацiюпрО кiлькiсть наукоl]о-Itс/(аl.сll-iчltих llраrцiвltикiв. ,,uynouuiu, студеtl.гiв, аспiранr.iв,докторантiв, I,eH/lepIlc clliBBi,,tllttIIIc}llIя- об'сми зарахуваrltlя/випуску здобувачiв освiти,зайнятiсr,ь, iноземний коIIl,иIll,сIl,г" фiгrаllсовi l1оказники Унiверситету. Вiдповiднуiнформацiю BHecelIo iltl tltlp,l-alliB збору ,,u,,"" rliс.itя уIlоряllкуванI{я загальноТ iнформацii iсистематизацiТ за вiдповi,,tними каl.еI.орiями lлапрямiв ,iдгоi,о"пи студентiв .га дiяльностiфакультетiв/навчально-наукових ilrс.ги,iуr,iв. 

г-

Проведенi к9lкурси CCpe.Il c"l,y,,tcrr,iB з MeToIo ix участi у мiжнародних лiтнiх lIJколах(Лiтня школа IJNA l,LJRoPд oNI. Ill1All'tt в Унiверси.гетi Единбурго, м. Единбург,Велика БританiЯ (6 Micltb); Mi>rclrapo7llta lti,гнЯ шIкоJIа Curiouslj- 2022,кампус УнiверситетуТвенте, м. Енсхеде, Fli:tep,,la нли (7 Micltb)).
Вiддiл мiжнародноI,о сlliвробi.Ilиl(,I,1]а забезltечус конкурсний вiдбiр на програмиакаДемiчноi мобiльносr'i, I]cb<ll'o Bilt,цi-ltoM академiчноi мобiльпосri було оформленоакадемiчну мобiл_ьнiс,гь l22 c.I.v,,1clt,гiB/acrlipanri",.u 78 праlliвникiв.
За перiо71 з 24 "гtlt'loltl 2()22 роК\' ito cbo1,ol(Hi Уlriверси,tе,г сl.ав lrapT.lepo' у двохнаукових l]pocк,l,ax Ilorizoll 202() (l)cvcloprltcnt оl-GRдSР radiative transfЪr code fbr therеtriеvаl of aerosol microphvsics r,сгtiсаl-рrЬfllеs fiom space measurements and its irnpact inАСЕ mission та E1l'ectlract: tlfl-cctivo Гactclrisation techniques Ibr matrix-functions: Developingtheory, numerical methods and ilr-rpacrf ul applications).
У процесi предсl,авJIсIltlя i1.I,cpcciB' Унiверсиl,сту_ було напрацьовано алZорumл4чпослidовнttх diй.ltlrя пi2l.гримки vKpaTricbK"* *ruуппЪlliв i збереже}{ня студентськоi спiльнот.и.
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,"-#;:,,'t<lt'dHi 
захоdu llсрс,lцба,lаtоl,t, рOзlllирс}ltlя чиIlt,их та IIoUJ'K rIових мож.ltивостей,

- iнтенсифiкацirо Miяcltapo,ltlIoT ака/_lемiчноТ мобi;lьностi студенr.iв, науково-педагогiЧних працiвникiВ,га iнlttиХ ttpaltiBHиKiB YHiBepc"r.ry; 
- -

- ПРодовЖення i розtlrиреНtlя llаукоВих zlосlriД*.по, .o*p.ru запрошення професорiв(Дистанцiйно) або фактичrri коро,гкi ,lr".r" науковцiв (якпtо 
"on" ,пu*оляться поза межамиУкраТни) за умови Тх tIclIзepH.,,,,, n YKpaTlly:

- мiнi-гранти дJIя професорiв. якi ,,.p.Oyru,or.b в УкраТгri;- ВiДКРИТГЯ ДОСТУrIУ ДtО баЗ-:tаних. бid.lrioTe к, репозиr,арiiв, он;tайн-програм для навчаннястудентiв i працiвникiв (ztос;liДницl,кi p..yp."j.'

CepedH bocmpoKoBi mо doBzclcmpoKoBi .lttжоdu:
- розширення IIрограм мirкlrаро,цttот академiчнот мобiльностi як передумови длязапровадження з перlIIоI,о ссмес,гру 20221202З r{.р. програм подвiйного дипломування;- створення спiльttих Ilаvкоl]их IIpoCK,iB. альянсiв,-наукових lrapKiB з використаннямтехнологi чних можJI и I]Oc l сй c1.op i l, у, i i о.р. 

".iй *- nup г'tсрi ll:- формування ctti,llbtIиx ]аяl}ок lla KOtlKypcrri Ilроск,ги, якi ot-o_1lorпyloTbcя Свропейськоюкомiсiсю (спiльнi Bipr.ya;lbrri обvrilIи. no6.:ipr. lпino,ri магiс,герськi програми);- створення с,граr,сl,iчllих а:tьяllсilз мiж yHiBep.r,,",.u*i Чпрuir" та закордоннимиунiверситетами для IIoi{aJlblIIOt-o Bi/(ltoB",tcl,u, i'poru"TKy украiнськоТ системи виuiоТ освiти(проскти пiдвищення I lol.cl IItially):
- створеНня ВiдкРи'оI,О yKpaTHcbKo1,o унiверси'еl.у (регiонаtьнi центри в окремихкраiнах СС й iнttlих KPai'rrai свiгу) ,,u,, об'.r,;;,;;;'.rr;;;;,;i науково-педагогiчнихпрацiвникiв з Укратни ,га iltозс,мllих lrapr.HepiB з ме.гою система.tизацiт синхронних таасинхроНних дисцИп_rliн Bcix осlli,гltiХ lrроl.рам'(рiзнимИ мовами вик-llадання);- створення умов,ц,lIя llоluзiйtlого /(иI'JIомування, Iцо може дозволити ПРоДоВжити ocBiTyу дистанЦiйrlомУ форма.гi або зплilllа*,", .,,оЪобом (заявка полана ло СвропейськоТ KoMicii,тривають перег.овори ).
Продовжусl,ься акl,иl]lIа робо,t,а lI(OilO вi/tкри,ггя академiчних чентрiв на базiунiверсите,гiв-ltарr,llсрiв. зonp.i,ro lрива( роа"lriзаltiя домовJlеносгей про створення KN[J-FАU interdisciplinary Ilub 1пл. I,p.;lalll-clt. IIiмс,r,;ина) як коорлинаlliйного центру спi-ltьнихнаукових Дослiджеtrь l,а р()зВи,гку clcBi'1,1tix llоr,егtцiалiв (пос.,tнанг," пuuчuппя в Унiверситетiз лабораторнимИ та IIракги.1IlимИ заlIя.ггямИ в Унiверси.ге.гi IrдU, достуI] до баз практик,спiвпраця з tIредс,гавниками iH;tycl,pil' IiaBapiT дрlя сr,улентiв Унiверсите,гу, реа.гliзацiя

ffiж:#;}Народних 
llроск,гiв з мерсже}о €вроIIейських унiверсит..iu, спiльнi HayKoBi

У рамкаХ I{oB.oI,o форма'У мi>lttlароlIногО спiвробi,гниI{,гва започаткований просктTwinning Univeгsity мiяс KllY l,а Уrriверси.гет.ом Ецинбургу. .I.акояt 
формуються(коордиНацiйнi l{енl.ри)) с,гуitсlt.гiв ,гаlабо ,ruупооо-педагоl.iчн"*.прuчi"никiв Унiверситетув iнпrих кратнах (т,зв' академiч,li хаби' :tля коордlинацiт Тхнього синхронного йасинхронного навчання).

Аналiз ПоТоЧноГо с'ГаlrУ Miяtrlapo/1llolto спiвробiтгrиIцтва свiдчи.гь tlpo появу Ho'llx форлtiнmернацiоналiзацii' Buttlcli' rlcBitlltt ll Уlliверси,гетi. Зокрема. сrраr..iчп"И прiоритетвходження до аJlьяttсiв t,в;,lоltсйсl,ких t,ltillсрсиr,с,гilз. розlllиреtlня мо}кJIивос.гей мобiльносr.iза програмою ["rаsmuS ], K()()p,lt,tttaltiя llобi",iьrrосГi c1,1z;tcll,гiB" сr,всlреtlttя clliltbllиx IIрограм зунiверситетами-парl,нсрами, lIроl-рами ltолвiйltого д иI,U]омування, Коr.утелi, спiльнiцентри-huЬs на базi yHiBep,"",,",.i"-,Iap,.llepiB, якi забезrlечую'ь по.опuп"я асинхронного тасинхронного навчання в Уlriверсите,гi ,га i,u ,rрu*,,,"чних базах партнерiв одночасно.

Зважаючи на виII(сзазtlаl|сlIс. Вчена рала Ушiверситету ухвалюс:l, !оповi/tь прорек,гOра з l|ачкоl}()-llе/(аl,оt-iчгlоТ робот" tri*,ruродне сгliвробiтниrп.во)КсенiТСмирновоТ кIIро n",pu."",,i захоiIи мiжнародноl,о спiвробirницгва КиiЪськогоз



нацiональноrю уI]iверсиl,сl\/ iMelri 'l'apaca Illевчеllка l,a ltоrочнi llрiори.гет.и irrгернацiоншiзацiТ>
взяти до вiдома й обговориr,и ll' lla засiitаllнях кафелр, вчеllих pall факультЁтiв/навчально-наукових iнститу.гiв.

IJ id по в id алья i.. зав iдly вач i кафедр, декани факул ьтетiв/дирек.гори
HaBI{aJl bllo-I lаукоl]их i нститутi в.
7'eyllttiH BtlKoltattItя до 01.07.2022 р.

2, Врахувати напрацьоваlti мох(jlиl}остi мiжнаро/]ного спiвробi.гництва при органiзацiТвступноТ кампанiI 20221202З н.р.
lJidповidальtt i" лекани факу-llьтетiв/директори Itавч[lJIьно-
I{аукових i нсr.и.гуr.i в.
7'epMitt вllкоLtаtlня.. /lo 0l,07,2О22 р.3, Спланувати iнформаrtiйrlу камrtанiю про ocBiTiri програми Унiверситету назарубiжних iнформаltiйrlих ресурсах (study роrtаls) . пл"rо,о .uб.rп"ч.п"" органiзацiТнаборУ iноземних с,гуltеl-tтiв на навчаLIllя в УнЬерситетi.
lJ i d пов i da.,t bt t i ; завiлувач пiдготовчого вiдлiлення для iноземних
l-poMa/rlяlI l'. Усатснко. /tиректор I{eHTpy комунiкацiй
В. J I иr ви r Ic, l ко. l IatlaJI ьгlик вi:tлiлу м iжнаролrrого спiвробiтництва
р. IIеl,юр" керiвltик Офiсу по роботi з iноземними студентами
С. Фокiн,
7'ер"uitt : IIроl-яI.ом вступноi кампанiТ.

4. Створlпи iнформацiйlrий сJlскIроllt{ий реryрс (rrортал) щодо мо}OIивостей мiжнародногоспiвробiтНИtгва Унiверсиrсr1' l.а забсзllсчи,ги йо,о супровiд на офiшiйному сайri вiддiлумiжнародного спiвробiгниlпва (https://intemational.knu.uф. 'll{r'rlrvlvu v..Иtl б]

lJidповidацьнi; l,popeKtop з науково-педагогiчноi роботи(мiжнародне сrliвробiтництво) К, Смирнова, начальник вiддl-ry
MiяcrapoltltolTl сrriвробirrrrлrгва Р. ГIетор, nuu-ur"* IоЦ Ю. Бойко.
7'epMiH Bl.t.Koltallttя,. ,rro 0l ,l0,2022 р.5, Факультет,амlнавчаJIьно-llауковиМ ilrс,гитутам clti.ltbгlo з вiддiлом мiжнародногоспiвробiтництва здi йснюва,ги коор/tи l lal Ii lo заходi в щоllо i нтернацiонал iзацiТ.
lJidnoBidaпbHi; llpopeKTop з науково-педагогiчr.rоТ роботи(МirКllаРолtlе спiвробir.ltицr.во) К, Смирлlова, декани
факу;rl;r,сrjвi,,1ирекгори IIавчаJlьно-наукоl]их iнсtl,rгугiв, пuй"п*
Bi,, uti; ly м i>tttlарtуц tolю спi вробirниr[ва Г. П.оор.
T'epll i н Bllаot l а н l t я., tlроl-я I-oM навччш ьного року.6, Коорлинуваl,и MiжHapo;tlly ака/lемiчну мобiльнiсть здобувачiв вищоТ освiти танауково-педаг,огiчних праlliвникiв i llоIширюват.и iнформацiю n|o оборrлення академiчнотмобiльностi.

В i dпов i dаqьяi., l l рорекl,ор з нау ково- Il еllагот-i ч ноТ роботи А. Гожик.
llрорекгор з науково-IIедагогiчноТ роботи't (мiжнародне
спiвробi.гниtl-гво) К. Смирнова, декаt{и факультсгi#дrрЁ*.ор"навчаJIы{о-науковю( iнсгрrг}"гiв, начальник вiддllу мiжнардlого
спiвробiгниlпRа Р. I-1егюр, начаJIьник вrддiлу академiчrоТ мобiльносгi
Л.I-а-rlич.

7. Iнформацilо lrpo xi.;l викtltlаIlllя ,*-^,|'r,:::',,:;::":'':,r;ý;:,:,'r:x1;ilTT""3ixl
202З року.

8, Контроль за виконаtlllям rtic:T ухI}али ilокласти на прорек,гора з науково-педагогiчноТ
роботи (мiжнародне спi вроб iTH и l tr-Bo) К. С м ирнову.
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