В И Т Я Г
з протоколу № 7 засідання вченої ради
Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний
університет»
Міністерства освіти і науки України
м. Кривий Ріг

29 березня 2016 р.

Вчена рада затверджена 26.12.2011 р., наказ № 32 (зі змінами).
Присутні 65 членів вченої ради з 84.
СЛУХАЛИ: Про стан та підсумки міжнародної діяльності університету за
2015 рік і перспективи її розвитку.
Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи Шрамко Я.В.
(доповідь додається).
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Задля розвитку міжнародної співпраці збільшувати кількість міжнародних
договорів, партнерських зв’язків, підвищувати їх ефективність. Продовжувати
спрямовувати діяльність факультетів, кафедр та індивідуальних осіб на
організацію та входження до міжнародних проектів, отримання грантів.
Термін: постійно
Відповідальні: проректори Шрамко Я.В., Моркун В.С., начальник відділу
міжнародних зв'язків Кругленко Л.В., завідувачі кафедр, декани.
3. Сприяти академічним обмінам студентів та викладачів у рамках
міжнародних програм та укладених договорів про співробітництво. Залучати
іноземних студентів на навчання до КНУ. Випусковим кафедрам поновити
роботу щодо залучення іноземних студентів, стажистів до навчання в
аспірантурі.
Термін: постійно
Відповідальні: проректори Стрюк М.І., Шрамко Я.В., начальник ВМЗ
Кругленко Л.В., директори інститутів, декани, завідувачі кафедр.
4. Активізувати роботу з іноземними університетами-партнерами задля
реалізації програм «Подвійний диплом». Подати пропозиції щодо розробки
спільних програм.
Термін: постійно
Відповідальні:
проектори
Шрамко Я.В.,
Моркун В.С.,
директори
інститутів, декани, завідувачі кафедр.
5. Задля активізації міжнародної співпраці кафедрам університету
розробити дієві заходи спрямовані на підвищення рівня іншомовної підготовки
науковців. Розробити стратегію інтернаціоналізації освіти на рівні кафедр та
факультетів.
Термін: вересень 2016 р.
Відповідальні: завідувачі кафедр, декани.

6. Оновлювати інформацію на вебсайті університету англійською мовою.
Термін: постійно
Відповідальні: начальник ВЦ Соломенний О.В., начальник ВМЗ
Кругленко Л.В., декани.
Рішення прийнято одноголосно.
Голова вченої ради

підпис

В.С. Моркун

Секретар вченої ради

підпис

Т.І. Бушуєва

Доповідь
Про стан та підсумки міжнародної діяльності університету за 2015 рік і
перспективи її розвитку
Нові реалії об’єктивно вимагають від університету провести переоцінку
його концептуальних пріоритетів стратегічного розвитку, а саме: істотно
підвищити роль всіх аспектів міжнародного співробітництва в цілому, та
міжнародних зв’язків зокрема. Міжнародні зв’язки сприяють реформуванню
діяльності університету і охоплюють навчальний процес, організацію наукових
досліджень, трансфер технологій, інноваційному розвитку університету,
сприяють гармонізації вітчизняної системи вищої освіти з європейською,
підвищенню якості підготовки компетентних фахівців, створенню умов для
посилення мобільності, розширенню автономії підрозділів університету.
Забезпечення високої якості підготовки іноземних громадян формує міжнародний
авторитет Криворізького національного університету технологій та дизайну,
посилює його позиції на міжнародних ринках освітніх послуг.
Головними напрямками діяльності університету щодо міжнародного
співробітництва є:
реалізація академічної мобільності для викладачів і студентів
університету на рівні факультетів, кафедр та індивідуальних осіб;
укладання угод з міжнародного співробітництва;
розширення можливих міжнародних контактів, необхідних для наукової,
науково-практичної та навчально-методичної роботи Університету;
співробітництво з міжнародними фондами та організаціями у напрямку
науково-дослідницьких грантів, що мають за ціль фінансування навчальних
програм та розвиток наукової бази Університету;
залучення іноземних викладачів та студентів до програм академічного
обміну в сфері навчального процесу;
встановлення та підтримання зв’язків з іноземними освітніми та
науковими установами, видатними політичними і науковими діячами, відомими
вченими, професорами, лекторами та іншими іноземцями, що можуть зробити
свій внесок у розвиток університету;
надання інформації за межі України про можливості навчання іноземних
громадян в КНУ;
створення позитивного іміджу університету на міжнародній арені.

Угоди про співробітництво
Протягом 2015 року було укладено угоди з новими зарубіжними
університетами та організаціями:
1. Полонійна Академія в Ченстохово (Польща)
2. Інститутом прикладної фотограмметрії та геоінформатики ЯдеУніверситету прикладних наук (Німеччина).
3. Аксарайським університетом (Туреччина)
4. Телавським державним університетом імені Якоба Гогебашвілі (Грузія).
Закордонні відрядження:
Протягом 2015 р. професорсько-викладацький склад, аспіранти, студенти
мали закордонні відрядження з метою проведення наукової роботи, проходження
наукового стажування та участі у різноманітних форумах, конференціях, з’їздах,
симпозіумах та конкурсах.
Відрядження були здійснені до наступних країн: Бельгія (6),
Великобританія (6), Іспанія (2), Німеччина (3), Польща (22), Росія (1), Сербія (1),
Швеція (4), Франція (6) .
Прийом іноземних фахівців
З метою обміну досвідом та розвитку міжнародного співробітництва ДВНЗ
«КНУ» відвідали наступні закордонні делегації:
Томас Люман, директор Інституту прикладної фотограмметрії та
геоінформатики Яде-Університету прикладних наук (Німеччина)
Жак Форжерон, президент «Федерації обмінів Франція-Україна»
(Франція)
Катрін Лавердан, лектор «Федерації обмінів Франція-Україна» протягом
4 тижнів викладала студентам університету французьку мову (Франція)
Стажування студентів за кордоном
Завдяки плідному співробітництву з Федерацією обмінів ФранціяУкраїна (FEFU) влітку 2015 р. у Франції пройшли лінгвістичне стажування в
сім’ях 6 студентів.
Вперше під керівництвом проф. Кулішова В.В. група студентів у складі
14 осіб протягом березня 2015 р. перебувала на навчанні за програмою
«Подвійний диплом» у Полонійній Академії в Ченстохові (Польща).
Участь у міжнародних заходах
Команда студентів факультету інформаційних технологій під
керівництвом доцента кафедри КСМ Іщенко М.О. на Міжнародному конкурсі
технологій та інновацій Xplore New Automation Award 2015, який проводиться
партнером – німецькою компанією “Phoenix Contact” представила свій проект
«Дуальний метод управління багатозональною піччю», м. Бад Пірмонт, 4-8
березня 2015 р. За результатами першого туру проект увійшов до сотні кращих і
отримав грант на суму 3000 євро на закупівлю обладнання компанії Phoenix
Contact для його реалізації.
4 студенти факультету інформаційних технологій прийняли участь у
Молодіжному фестивалі, який проходив у 26.07-04.08.2015 р. у м. Познань
(Польща).
Мануйленко Віталій, студент КСМ-14-2 прийняв участь у Чемпіонаті
світу з кікбоксингу, м. Белград (Сербія).
Іноземні студенти

В університеті навчаються студенти з 20 країн Африки, Азії, Близького
Сходу та СНД. Загалом 99 студентів на денному відділенні та 40 студентів на
заочному відділенні здобувають базову освіту та 38 студентів навчаються на
підготовчому відділенні. 39 студентів успішно завершили навчання та отримали
дипломи бакалаврів та магістрів.
Участь у міжнародних програмах та проектах
1. Продовжує свою дію проект РП7 Marie Curie project PIRSES-GA–2012318986
«Generalizing
truth
functionality»
(01.01.2013-31.12.2016),
співвиконавцем якого є КПІ.
2. Успішно реалізується проект Темпус «Вища інженерна освіта для
екологічно сталого промислового розвитку (HETES)» (01.12.2013-30.11.2016).
На офіціальному сайті проекту: http://hetes.com.ua можна ознайомитися з
детальною інформацією щодо мети, головних завдань проекту та етапів
виконання його виконання.
Третя координаційна зустріч щодо реалізації проекту відбулася протягом 4–
6 лютого 2015 р. у м. Хай Віком (Великобританія). Під час зустрічі було
відзвітовано про підсумки роботи другого етапу та сплановано план дій протягом
березня-жовтня 2015 р.
Варто відзначити головні досягнення проектної команди нашого
університету в рамках участі і виконання завдань, визначених проектом:
По-перше, було затверджено нову навчальну дисципліну для магістрів
«Екологічно сталий розвиток промисловості» у серпні 2015 р. З вересня 20152016 н.р. дисципліну викладають доц. каф. ІАСУ Рубан С.А., доц. каф. КСМ
Музика І.О., доц. каф. ЕКіУП Моркун Н.В., доц. каф. МіА Калініченко О.В. для
магістрів, які навчаються на наступних спеціальностях: «Комп’ютерні мережі та
системи», «Системи управління та автоматики», «Розробка родовищ корисних
копалин» та «Управління проектами».
По-друге, створено та введено в експлуатацію міжфакультетський центр
сталого розвитку з урахуванням досвіду роботи європейських партнерів. На даний
момент ведеться робота щодо забезпечення центру усім необхідним технічним
обладнанням та програмним забезпеченням.
По-третє, активно проводиться діяльність щодо розповсюдження
інформації про даний міжнародний проект. Учасники проектної команди
Широкова Маргарита та Музика Іван провели презентацію щодо реалізації
проекту HETES в університеті в рамках заходів до Днів Європи в Україні, які
проходили у нашому місті у травні 2015 р. Під час презентації було поширено
інформацію про важливість та значущість отриманого європейського досвіду для
нашого регіону та подальше його застосування.
По-четверте, у травні та вересні 2015р. учасники проектної команди
пройшли стажування у європейських університетах щодо розробки програм
освіти протягом життя (Lifelong Learning (LLL) та працюють над розробкою
програми такої освіти для нашого університету та промислових підприємств
нашого регіону.
3. Вперше у 2015 р. університет став учасником проекту академічної
мобільності для студентів, аспірантів та викладачів в рамках міжнародної
програми Erasmus+ КА 107 №2015-1-PL01-KA107-016302, який діятиме до
2021 р.

Завдяки цьому проекту студентка групи магістрів КСМ-15м Прімачова
Олена здобула грант на навчання протягом п'яти місяців в університеті-партнері
– Сілезькому політехнічному університеті у м. Глівіце (Польща).
Участь у проекті приймають 45 ВНЗ з 19 країн на різних континентах.
Подати заявку на отримання гранту на навчання та стажування можуть
магістри, аспіранти та викладачі, які бажають розвиватися та здобути нові знання
та досвід для особистого професійного зростання та загального підняття іміджу
університету на міжнародній арені. Першочергова умова для участі – володіння
англійською мовою на рівні не нижче В2. Отримання гранту – це реальна
можливість стати учасником освітнього процесу в європейському університеті,
яка може стати поштовхом до активізації роботи студентського та викладацького
складу у цьому напрямку.
Стратегічні завдання щодо подальшого розвитку міжнародного
співробітництва
Враховуючі нові показники щодо стану міжнародного співробітництва
Академічна мобільність студентів та професорсько-викладацького
складу (ступенева мобільність, кредитна мобільність, мовне стажування, наукове
стажування тощо).
Інтернаціоналізація освіти
Участь співробітників університету у науково-дослідних проектах за
участі міжнародних партнерів.
Володіння мовами професорсько-викладацьким складом (рівні В1-В2,
С1-С2).
Створення навчальних програм, які будуть викладатися іноземними
мовами.
Залучення іноземних громадян на навчання до університету.
Просування університету на міжнародній арені та маркетинг.
Участь в Міжнародних освітніх виставках.
Оновлення інформації на сайті іноземними мовами.
Проректор з науково-педагогічної роботи Я.В. Шрамко

