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Шляхи, об’єднані наукою
На «Міжнародній професійній конференції з інноваційного розвитку
освіти – 2016» (01-03 червня 2016 р., м. Пекін, КНР), що відбулась під гаслом
«Один шлях – один простір» у рамках геополітичного проекту «Шовковий
шлях», успішно презентовано серію наукових розробок співробітників
Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
представлених також на європейській платформі EEN. А відтак Чумацький і
Великий шовковий шляхи об’єднали освітні, наукові та інноваційні
перспективи (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).
Головною метою міжнародного форуму стало об’єднання освітнього і
наукового простору країн «Шовкового шляху» через створення
Міжнародного альянсу університетів і підприємств різної форми власності
для вирішення спільних завдань із культурного і соціально-економічного
розвитку країн альянсу. Формат об’єднання передбачає утворення на базі
провідних університетів Китаю філій провідних університетів країн Альянсу,
спільних наукових лабораторій, центрів, інститутів. Крім того, у рамках
діяльності цього об’єднання передбачається залучення спеціалістів країн
Альянсу для виконання наукових досліджень, читання лекцій, навчання
студентів і аспірантів в університетах Альянсу, виконання науково-дослідних
проектів по грантах, тощо. Фінансова підтримка діяльності Альянсу в КНР
здійснюватиметься з боку самої держави, а також приватно – від
університетів і підприємств об’єднання.
На форумі було представлено 63 провідні університети і понад 30
компаній з Китаю, України, Білорусі, Росії, Тайваню, Малайзії, Киргизстану,
Тунісу, Польщі, Італії, Франції, Південної Кореї. Загальна кількість його
учасників становила понад 250 представників університетів і приватних
компаній.
Україну на форумі представляли: Міністерство освіти і науки України
(Г. Новосад), Український державний центр з міжнародної освіти
(І. Гагаріна), Київський національний університет імені Тараса Шевченка
(проректор з наукової роботи В. Мартинюк), Львівський національний
університет імені Івана Франка (проректор з наукової роботи
Р. Гладишевський),
Харківський
національний
університет
імені
В. Н. Каразіна (ректор В. Бакіров з командою), Харківський політехнічний
університет (ректор Є. Сокол і проректор з наукової роботи Г. Хрипунов).

Найбільший інтерес до українських університетів був з таких питань:
інноваційний потенціал університетів України, основні напрями наукової
діяльності, реальні інноваційні розробки, які можуть бути швидко
комерціалізовані; навчання китайських студентів і аспірантів у провідних
університетах України; навчання українських студентів і аспірантів у Китаї;
залучення викладачів провідних українських університетів для читання
лекцій; залучення українських науковців до вирішення інноваційних завдань;
створення філій провідних університетів України на базі провідних
університетів Китаю; створення наукових центрів із залученням українських
вчених; реалізація спільних інноваційних проектів в галузі освіти та
економічної діяльності.

