
НТУУ «Київський політехнічний інститут» – один з лідерів у 

практичній реалізації інноваційної моделі розвитку.   

16 лютого НТУУ «Київський політехнічний інститут» відвідали 

директор офісу економічного зростання Агентства США з міжнародного 

розвитку (USAID)  М. Мартін та керівник проектів USAID з торгівлі та 

інвестицій Є. Малікова.    

Метою візиту представників агентства було ознайомлення з КПІ, 

обговорення завдань і цілей поточної та майбутньої програм технічної 

допомоги США у сфері економічного зростання, що здійснює місія USAID в 

Україні.  

Знайомлячи гостей з діяльністю Київського політехнічного інституту, 

ректор цього навчального закладу М. Згуровський підкреслив, що університет 

поставив перед собою мету стати острівцем прориву в освіті та науці. Задля 

цього триває робота над реалізацією такої моделі навчання, у якій студенти 

отримують більш глибоку фундаментальну підготовку, де впроваджуються  

прогресивні технології наукоємного інноваційного навчання й зміцнюється 

інтеграція в ринок праці. Для цього, звісно, слід також поліпшувати фінансове, 

матеріально-технічне забезпечення навчального процесу. Київський 

політехнічний інститут є одним із лідерів у практичній реалізації інноваційної 

моделі розвитку, де зведено воєдино три компоненти – освіту, науку та 

інновації.   

Особливе враження на представників USAID справила презентація 

технопарку «Київська політехніка», створеного для  реалізації інвестиційних 

та інноваційних проектів науковців і студентів НТУУ «Київський 

політехнічний інститут», упровадження наукоємних розробок і високих 

технологій та організація промислового випуску конкурентоспроможної 

продукції. 

Підсумком зустрічі стала домовленість визначити напрями, за якими 

USAID могло б співпрацювати з Київським політехнічним інститутом і 

реалізовувати спільні проекти.     

Довідка. Агентство США з міжнародного розвитку є провідною 

установою уряду Сполучених Штатів Америки з виконання програм 

міжнародної економічної та гуманітарної допомоги. Через USAID 

американський уряд уже понад 50 років надає економічну та гуманітарну 

допомогу країнам світу. В Україні допомога агентства надається в таких 

сферах, як економічний розвиток, демократія та управління, охорона 

здоров’я й соціальний сектор. Починаючи з 1992 р., Агентство США з 

міжнародного розвитку надало Україні технічну та гуманітарну допомогу на 

суму 1,7 млрд дол. (Представники Агентства США з міжнародного 

розвитку в НТУУ «Київський політехнічний інститут» // НТУУ 

«Київський політехнічний інститут» (http://www.kpi.ua). – 2012. – 17.02). 


