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з метою підготовки висококваліфікованих фахівців
ДНУЗТ разом із Укрзалізницею, університетами та
державними залізницями Франції, Казахстану, Польщі, Латвії, Киргизії розробив і реалізував у 2009–2012 рр.
міжнародний проект «Магістр: «Інтероперабельність/ Безпека/ Сертифікація» у галузі міжнародного залізничного
транспорту в Україні та Центральній Азії» (MISCTIF). На
реалізацію проекту було отримано грант від Європейської
Комісії за програмою «TEMPUS».
Реалізація цього проекту дозволила створити необхідні
умови для підготовки персоналу залізничної галузі відповідно до європейських стандартів. У рамках проекту 18 викладачів університету та спеціалістів залізниць України пройшли педагогічну підготовку у Франції, Польщі, Латвії.
Проект отримав підтримку від Міністерства освіти та науки України. Наказом МОН від 2010 р. було внесено зміни до Переліку напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців, а також введено до
розділу «Транспорт» напряму підготовки «Специфічні категорії» нову спеціальність «Інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті», яка пройшла процедуру
ліцензування та акредитації. Щороку студенти-магістри
отримують дипломи Національної школи майстерності та
професій (Франція) та ДІІТу (у 2010–2011 н. р. — 58 осіб,
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2011–2012 н. р. — 35, 2012–2013 н. р. — 20, 2013–
2014 н. р. — 24, 2014–2015 н. р. — 34).
У 2009 р. в університеті на високому рівні відбувся Четвертий міжнародний науковий симпозіум транспортних
університетів і факультетів Європи «Професійна підготовка кадрів для транспорту відповідно до європейських стандартів». У заході взяли участь ректори, декани та провідні науковці університетів Франції, Польщі, Болгарії, Боснії
та Герцеговини, Румунії, Словенії, Словаччини, України. Це
вперше, коли спілка транспортних ВНЗ і факультетів Європи вирішила провести своє чергове засідання в Україні.
У рамках симпозіуму були висвітлені питання:
• завдання транспортних університетів із професійної
підготовки кадрів;
• удосконалення навчальної та наукової діяльності транспортних університетів в умовах європейської інтеграції;
• основні принципи організації системи сертифікації
персоналу на транспорті;
• спільні програми транспортних ВНЗ для підвищення
кваліфікації спеціалістів транспортної галузі.
Після симпозіуму було підписано рамкову угоду щодо
покращення та подальшого розвитку співпраці між транспортними університетами та факультетами Європи. Ректор університету О. М. Пшінько за вагомий внесок у розвиток транспортних наук у Європі був нагороджений
дипломом Хорватської академії наук та мистецтв «Вчений
Європи у транспортній галузі — 2009».
У 2009 р. університет досяг широкого міжнародного визнання і його було прийнято до Євразійської асоціації університетів та Мережі університетів Чорноморського
регіону. Це значно підвищило впливовість ДНУЗТ на міжнародному науковому та академічному рівні. Також університет є членом Міжнародної асоціації транспортних
університетів країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону
(МАТУ АТР).
У 2011 р. ДІІТ разом із 12 університетами (Росії,
України, ЄС) переміг у конкурсі «Темпус ІV» за проектом «Комунікаційні та інформаційні технології для забезпечення безпеки та ефективності транспортних потоків:
європейсько-російсько-українська магістерська та докторська програми з інтелектуальних транспортних систем»
(CITISET). Початок реалізації проекту 15 жовтня 2011 р.,
тривалість проекту становить три роки.
Мета проекту полягає в збільшенні безпеки й ефективності транспортних потоків, зменшуючи вплив на довкілля
завдяки співпраці Європи–Росії–України. Для реалізації
проекту розроблені та затверджені магістерські та докторські програми в галузі інтелектуальних транспортних
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систем у російських і українських університетах відповідно до стандартів ЄС і вимог Болонського процесу. Навчання студентів за магістерською та докторською програмами розпочалося з 2013 р. Нині 20 студентів уже отримали
дипломи магістра та 15 навчаються за цією програмою.
У рамках проекту в університеті обладнана лабораторія
з інтелектуальних транспортних систем. У червні 2013 р.
проведена Літня школа, в якій взяли участь представники
університетів Швеції, Росії, України.
ДНУЗТ разом із Міністерством інфраструктури України співпрацює у рамках проекту Твінінг «Розвиток і координація мультимодального транспорту та логістичних
процесів в Україні». У його рамках передбачається навчання персоналу в галузі розвитку мультимодального
транспорту та логістичних процесів, розробка навчальної
програми та нормативних матеріалів із мультимодальних
перевезень.
У червні 2012 р. ДІІТ разом із університетами та залізницями Франції, Латвії, Польщі, Росії та України отримав
грант Європейської Комісії за програмою «Темпус» на виконання міжнародного проекту «Магістр інфраструктури
й експлуатації високошвидкісного залізничного транспорту в Росії та Україні» (MieGVF). У рамках проекту визначена архітектура навчання, розроблені нормативні матеріали модулів, сформовані педагогічні групи, розпочато роботу
щодо набору студентів, стажування викладачів. Реалізація
проекту дозволить підготувати дипломованих фахівців у галузі інфраструктури й експлуатації високошвидкісного залізничного транспорту. У 2014–2015 н. р. зараховано на навчання в магістратуру 29 студентів.
Із 2012 р. на факультеті «Технічна кібернетика» розпочато навчання англійською мовою групи іноземних студентів за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі».
У рамках угоди факультету «Мости та тунелі» і фірми
«Maurer Sohne» (Німеччина) останні кілька років проходить конкурс студентських науково-дослідних робіт. Фірмою «Maurer Sohne» щорічно надається грант із метою підтримки та розвитку студентської науки в Україні. П’ятеро
студентських науково-дослідних робіт стали переможцями
конкурсу й отримали грант.
У жовтні 2013 р. ДНУЗТ разом із 17 університетами Естонії, Великобританії, Швеції, Болгарії, Італії, України переміг у конкурсі «Темпус ІV» за проектом «Модернізація
післядипломної освіти в галузі безпеки резольянсу гуманітарних, промислових і подібних до них галузей» (SEREIN).
Термін реалізації проекту три роки.
У березні та жовтні 2013 р. студенти та викладачі університету прослухали лекції професора Університету
D’Evry (м. Париж, Франція) Рене Ербе на теми «Нові методи роботи компанії SNCF», «Економічна криза та шляхи
її вирішення», «Мотиваційний менеджмент, що використовується для вдосконалення роботи підприємства».
У березні 2012 р. ректор університету О. М. Пшінько
у складі делегації МОН України взяв участь у першому засіданні українсько-китайської Підкомісії з питань співпраці в галузі освіти Комісії зі співпраці між Урядом України
та Урядом Китайської Народної Республіки, яке відбулося
в м. Санья (КНР).
Із 2012 р. університет співпрацює з Ланьчжоуським університетом транспорту (КНР) із метою виконання спіль-
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них освітніх програм у галузі залізничного транспорту для
отримання ступеня бакалавра, магістра, а також для академічного обміну викладачами та студентами. Між університетами підписано дві угоди про співпрацю.
Із 2012 р. проходить конкурс Міністерства освіти та науки України на отримання стипендій для навчання у вищих навчальних закладах Китаю згідно з Угодою між Міністерством освіти та науки України та Міністерством освіти
КНР про співпрацю в галузі освіти. Нині восьмеро студентів
університету успішно навчаються у провідних транспортних навчальних закладах КНР.
У квітні 2013 р. на базі Корейського національного університету транспорту відбувся Шостий симпозіум
залізничних вищих навчальних закладів Європи й Азії,
у якому взяли участь представники університету. Рішенням симпозіуму ДНУЗТ було офіційно прийнято членом Міжнародної асоціації транспортних університетів
країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону (МАТУ АТР),
призначено відповідальним за координацію Комітету
з питань високошвидкісного залізничного транспорту.
Також між учасниками симпозіуму було підписано Угоду про створення Мережевого університету транспорту
та логістики.
20 жовтня 2012 р. ДІІТ взяв участь у Всесвітній виставці
«Експо-Китай-Освіта-2012» у Пекіні.
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Вручення дипломів Національної школи майстерності та професій
(Cnam, Франція) за спеціальністю «Інтероперабельність та безпека
на залізничному транспорті»

Зустріч із представниками адміністрації м. Зугдіді, Грузія

Зустріч українських представників у рамках проекту MISCTIF

14 липня 2013 р. університет відвідала делегація Департаменту вищої освіти провінції Гансу (Китай), до складу
якої ввійшли директор підрозділу міжнародного співробітництва та обміну Департаменту вищої освіти провінції Гансу, ректори Політехнічного університету та Ланьчжоуського університету транспорту. Результатом переговорів стала
домовленість щодо співпраці в галузі науково-академічного
обміну студентами, викладачами, спільні наукові розробки
та інше.
У вересні 2013 р. у м. Рига (Латвія) було підписано
Протокол засідання університетів-партнерів про створення спільних програм навчання між Ризьким технічним університетом (Латвія), Гуманітарно-технічним університетом (Польща) та ДНУЗТ. У рамках програми
передбачено стажування студентів упродовж семестру
та навчання протягом року з метою отримання диплому ДНУЗТ та університета-партнера за вибором студента. Реалізація спільних програм почнеться з 1 вересня
2014 р.
У жовтні університет відвідали представники компанії «Better World» та «Pandrol Ltd.» (Великобританія).
Під час зустрічі були проведені переговори щодо співпраці в галузі наукових досліджень і академічної співпраці,
підготовки спільних проектів «Горизонт 2020».
На запрошення Канадського Бюро Міжнародної Освіти у листопаді 2013 р. ректор університету взяв участь
у щорічній Міжнародній конференції СВІЕ 2013 із питань
освіти у складі делегації Державної інспекції навчальних закладів України.
У грудні 2013 р. підписано Угоди про співпрацю
з ТОВ «Полонійна палата інвестиційного розвитку» та
Культурно-просвітницьким товариством «Полонія», відповідно до яких на базі університету відкрито Польський
центр освіти, науки і культури.
За останні п’ять років студенти та викладачі університету пройшли стажування за кордоном на різних підприємствах і в вищих навчальних закладах із метою
підвищення професійного рівня й обміну досвідом (Німеччина — 1, Польща — 24, Китай — 17, Франція — 9, Швеція — 6, Росія — 8).
Серед найближчих планів університету в галузі міжнародної діяльності можна відзначити наступне:
– участь у міжнародних академічних науково-технічних
програмах Європейської Комісії;
– укладення угод про співпрацю університету з університетами та провідними промисловими підприємствами
країн Центральної та Східної Європи, Азії;
– проведення Міжнародних наукових конференцій та
симпозіумів;
– вступ університету до впливових міжнародних та європейських асоціацій вищих навчальних закладів (Міжнародна асоціація університетів, Європейська асоціація університетів);
– розширення роботи із залучення іноземних студентів,
аспірантів і викладачів на навчання та стажування до
університету;
– розвиток академічної мобільності студентів, викладачів,
аспірантів, докторантів;
– участь у міжнародній програмі співпраці та мобільності у сфері вищої освіти Erasmus +.
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