
Співпраця НТУУ «КПІ» з китайськими партнерами: новаторські 

форми, тісніші зв’язки 

На запрошення університету м. Хуейчжоу (провінція Гуандун, 

Китайська Народна Республіка) та Гуандунського союзу з міжнародного 

науково-технічного співробітництва КНР відвідала делегація Національним 

технічним університетом України «Київський політехнічний інститут» та 

Наукового парку «Київська політехніка». Очолив її спеціальний представник 

ректора НТУУ «КПІ» – декан факультету біотехнології і біотехніки професор 

О. Дуган.  

Згідно з укладеним під час візиту Договором про співробітництво, між 

НТУУ «КПІ» та університетом м. Хуейчжоу розширюються наукові та 

академічні контакти, засновується Спільний дослідний інститут. 

Співпраця в рамках досягнутих домовленостей служитиме підвищенню 

рейтингу та іміджу НТУУ «КПІ» у світі, сприятиме реалізації положень 

нового Закону України «Про вищу освіту» в міжнародній діяльності 

університету. 

 Міжнародне співробітництво з університетом м. Хуейчжоу в 

подальшому буде здійснюватися за такими трьома напрямами: 

– освітня діяльність: підготовка в НТУУ «КПІ» інженерних кадрів для 

базових галузей м. Хуейчжоу (біотехнологія, хімія, електроніка, 

інформаційні технології, матеріали), передача досвіду НТУУ «КПІ» та 

методичного забезпечення навчального процесу за новітніми напрямами 

знань, розробка спільних дистанційних освітніх технологій, підвищення 

кваліфікації, обмін викладачами стажистами і практикантами, забезпечення 

всіх типів академічної мобільності; 

– науково-дослідна діяльність: спільне проведення досліджень і 

виконання розробок, взаємний цільовий обмін магістрантами, аспірантами і 

докторантами, організація взаємних наукових стажувань, проведення 

спільних науково-практичних конференцій; 

 – інноваційна діяльність: спільне проведення комплексу заходів, 

спрямованих на розширення обсягів фундаментальних, пошукових і 

прикладних досліджень, що мають технологічну спрямованість і перспективу 

комерційної реалізації, проведення маркетингових досліджень для виявлення 

можливих замовників і споживачів наукомісткої продукції на ринках КНР, 

формування «портфеля наукових розробок», які мають перспективи 

комерціалізації і передачі до реальних секторів економіки України та КНР, 

оволодіння сучасними алгоритмами міжнародного трансферу технологій. 

 Метою діяльності Спільного дослідного інституту буде надання послуг 

у сфері освіти, науки та інноватики, а основними напрямами визначено: 



діяльність у сфері вищої освіти з можливістю присудження ступеня 

бакалавра; наукову діяльність, спільні дослідження і розробки за напрямами, 

які є найважливішими для потреб економіки м. Хуейчжоу; інноваційну 

діяльність з можливістю співпраці з технопарками, індустріальними парками, 

вільними економічними зонами, суб’єктами бізнесу, а також – з державними 

органами і структурами КНР. 

 Слід зазначити, що на сьогодні в Україні не існує успішного досвіду 

створення закордоном спільних закладів освітньо-наукового типу. Таким 

чином, заснування Спільного дослідного інституту в КНР стає першим 

кроком до освоєння нових прогресивних форм міжнародної кооперації в цій 

сфері. 

Між НТУУ «КПІ» та китайськими партнерами досягнуто згоди щодо 

ряду концептуальних положень подальшої співпраці. Зокрема, визначено, що 

для організації довготривалої співпраці в науково-технічній галузі 

планується фінансування не лише готових розробок, у передачі яких від 

НТУУ «КПІ» до наших китайських партнерів існує зацікавленість, а й 

перспективне фінансування пошукових і фундаментальних науково-

дослідних робіт. На необхідності саме такого типу співпраці в науково-

технічній сфері НТУУ «КПІ» багато років акцентував увагу в переговорах з 

китайськими партнерами.  

Відбулася зустріч членів делегації НТУУ «КПІ» з ректором 

М. Згуровським, який висловив вдячність делегації за проведену роботу і 

схвалив плани реалізації досягнутих домовленостей у цьому секторі 

співпраці з партнерами НТУУ «КПІ» в КНР (Співпраця НТУУ «КПІ» з 

китайськими партнерами: новаторські форми, тісніші зв’язки // 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут» (http://kpi.ua/china-14). – 2014. – 14.11). 

 


