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ироке визнання України як незалежної держави сприяє інтенсивному міжнародному
співробітництву, яке стимулює перебудову та
подальший розвиток системи освіти. З метою розвитку
й координації зв’язків з іноземними вищими навчальними
закладами, організаціями, підприємствами, фондами
тощо з 1989 р. університет, відповідно до чинного законодавства, проводить активну міжнародну діяльність.
Сьогодні в університеті створені й ефективно діють структури, які займаються спеціальними аспектами міжнародної співпраці. Це:
– підрозділ «КТU — KNOWLEDGE TRANSFER
UNIT — центр передачі знань», керівник — д-р техн.
наук, проф. Олександр Валентинович Садовой;
– відділ підготовки іноземних громадян та міжнародних зв’язків, який очолює висококваліфікований фахівець Тетяна Вікторівна Фокіна.
Основні напрями діяльності університету в галузі
міжнародної співпраці:
– презентація та інформаційне забезпечення університету на міжнародному рівні;
– організація підготовки іноземних громадян і науково-педагогічних кадрів;
– організація міжнародного обміну студентами, професорсько-викладацькими й науковими кадрами;
– підготовка договорів, угод, протоколів, контрактів
щодо співробітництва в галузі освіти і науки з іноземними партнерами та моніторинг їх виконання;
– координація участі в міжнародних програмах і
проектах;
– організація участі викладачів, студентів, аспірантів у міжнародних конференціях, виставках, семінарах, форумах;

Зустріч делегації Міжнародного казахсько-турецького університету (Республіка Казахстан) з адміністрацією ДДТУ

– підготовка спільно з кафедрами та підрозділами
університету програми прийому в ДДТУ іноземних делегацій, моніторинг виконання завдань
і програм перебування співробітників університету за кордоном та іноземних фахівців в університеті;
– організація консульського обслуговування;
– організація роботи з Головним управлінням Державної міграційної служби України з питань легалізації перебування іноземних громадян на території країни.
Протягом 25 років університет підтримує ділові
зв’язки на рівні договорів про співробітництво в галузі
освіти і науки з навчальними закладами та організаціями Китаю, Німеччини, Росії, Болгарії, Білорусі,
Казахстану, Чехії, Ізраїлю, Польщі, Великобританії, Іспанії, Данії, США, Словаччини. Найбільш стабільні договірні взаємини встановлені з Республікою
Казахстан у межах створеного Євразійського консорціуму ім. Н. А. Назарбаєва, до складу якого ввійшли
вищі навчальні заклади України й Казахстану. Шістьом фахівцям ДДТУ присвоєні звання «Почесний
професор Міжнародного казахсько-турецького університету», «Почесний професор Карагандинського
державного технічного університету» та «Почесний професор Казахського гуманітарно-юридичного
університету».
Із 2000 р. університет має ліцензію на навчання іноземних громадян. Упродовж 14 років у ДДТУ здобувають
освіту громадяни Туркменістану, Сербії, Таджикистану,
Судану, Росії, Ізраїлю, Молдови, Грузії, Казахстану,
Вірменії, Узбекистану, Білорусі, Азербайджану.
Крім традиційних форм міжнародної співпраці,
що включають підготовку іноземних громадян, участь
у міжнародних грантах і програмах, направлення на стажування та навчальні практики, організацію й участь
у міжнародних наукових конференціях, спільну наукову роботу вчених, організацію мовних практик, університет упроваджує й нові, зокрема літнє працевлаштування студентів на тимчасову роботу в США. За
домовленістю з чеською стороною студенти механічного й металургійного факультетів університету підвищували кваліфікацію на фірмах «Jihostroj a. s.» (м. Велешин) і «SECO edm. a. s.» у Чеській Республіці.
Позитивним є й досвід ДДТУ щодо отримання
грантів міжнародних програм та участі в міжнародних
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Перше відрядження науковців ДДТУ до Університету Естремадури (м. Бадахос, Іспанія) за проектом IRNet у контексті
7-ї Рамкової програми Європейського Союзу

Підписання договору про співпрацю
з Північно-Західним політехнічним університетом
(Китайська Народна Республіка)

проектах. За міжнародними програмами академічних
обмінів студенти університету навчаються в магістратурі Техаського університету (США), Університету м.
Умео (Швеція), Університету L’Aquila (Італія), Університету м. Гамбурга (Німеччина), Гданської політехніки
(Польща); в аспірантурі Федерального технологічного
університету (ETH) (м. Цюріх, Швейцарія), Університету Бокконі (м. Мілан, Італія), університету м. Шеффілда (Великобританія), Університету м. Інсбрук (Австрія); за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра
в Університеті Монтани (США).
Університет є співвиконавцем проекту KTU «Сектор передачі знань — від обміну інженерно-підприємницькими інноваціями до розробки міждисциплінарних навчальних планів» Європейської програми
ТЕМПУС, угода 544031-TEMPUS-1–2013–1-ATTEMPUS-JPHES (країни-учасники: Австрія, Угорщина, Іспанія, Швеція) та офіційним партнером Європейського проекту IRNet «Міжнародна дослідницька
мережа з вивчення та розробки нових інструментів
та методів удосконалення педагогічної науки у галузі
інформаційно-комунікаційних технологій, електронного навчання та міжкультурних компетентностей»
у контексті 7-ї Рамкової програми Європейського Союзу, угода PIRSES-GA-2013–612536 (країни-учасники: Польща, Нідерланди, Іспанія, Словаччина, Австралія, Португалія, Чехія).
У 2013–2014 рр. студенти й викладачі університету в складі делегації м. Дніпродзержинська брали
участь у міжнародному культурно-освітньому проекті
за грантом Опольського університету (Польща).
Участь у міжнародних організаціях і спілках дозволила розширити форми співробітництва. Університет тривалий час плідно співпрацює із центром
Альянс-Франсез, Програмою академічних обмінів
ім. В. Фулбрайта (США), Міжнародною Асоціацією
студентів і молодих спеціалістів «AIЕSEC», Міжнародною спілкою викладачів іноземних мов «TESOLUKRAINE», Міжнародною Спенсерівською спілкою
(США).
Науковці та студенти університету беруть участь
у роботі та виступають із доповідями на міжнародних
конференціях, симпозіумах, конгресах.

Із 2008 р. викладачі, студенти й аспіранти енергетичного факультету є постійними учасниками Міжнародного форуму-конкурсу студентів та молодих учених «Проблемы недропользования» завдяки науковим
зв’язкам із Національним мінерально-сировинним
університетом «Горный» (м. Санкт-Петербург, Росія). Співробітництво вчених-механіків університету
з Міжнародною спілкою машинобудівників дозволило із 2009 р. постійно брати участь у роботі Міжнародної науково-методичної конференції «Сучасні проблеми техносфери і підготовки інженерних кадрів».
Із 2008 р. кафедра перекладу ДДТУ бере участь у роботі та публікується у збірках матеріалів Міжнародної
науково-практичної конференції «Aktualne problemy
nowoczesnych nauk».
Університет має і власний досвід проведення міжнародних заходів. Спільно з Інститутом проблем природокористування та екології НАН України один
раз на два роки проводиться Міжнародний науковотехнічний симпозіум «Тиждень еколога». Щороку в університеті проходять Міжнародна наукова конференція
«Математичні проблеми технічної механіки» та Міждержавна науково-методична конференція «Проблеми
математичного моделювання». Міжнародна співпраця
сприяє підвищенню авторитету та престижу університету як в Україні, так і за її межами.
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Під час екскурсії з представниками казахської делегації
до Вищого професійного училища, де навчався
президент Республіки Казахстан Н. А. Назарбаєв

