ВІДДІЛ
МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

А

ктивні процеси міжнародної освітянської інтеграції,
які характеризують сучасні тенденції суспільного розвитку, обумовили створення в 2001 р. в академії Центру
міжнародних зв’язків. У червні 2003 р. його було перейменовано на Центр міжнародної освіти, у вересні 2016 р. — на
Центр міжнародного співробітництва, а в травні 2016 р. — на
відділ міжнародних зв’язків.
Упродовж 2001–2009 рр. керівником центру була канд.
психол. наук О. О. Євдокімова. З 2009 р. до сьогодні посаду
начальника відділу обіймає А. Л. Луценко.
Основна мета функціонування ВМЗ — організація надання освітянських послуг іноземним громадянам,
а також забезпечення міжнародних зв’язків університету.
Діяльність відділу зорієнтована на сприяння інтеграції університету до міжнародного, зокрема європейського освітньо-наукового простору.
До завдань відділу міжнародних зв’язків входить: сприяння міжнародній мобільності (навчання, стажування,
викладацька діяльність) студентів, аспірантів, наукових та
науково-педагогічних працівників УкрДУЗТ, а також здійснення організаційного, методичного та представницького
забезпечення міжнародного співробітництва університету
з вищими навчальними закладами, дослідницькими установами, промисловими підприємствами, державними і недержавними організаціями України, держав ближнього та дальнього зарубіжжя.
Відділ здійснює підготовку, оформлення та видачу
запрошень іноземним громадянам на навчання в УкрДУЗТ,
веде листування із закордонними партнерами, сприяє організації прийому іноземних громадян на контрактній основі
на всі форми навчання, реєструє їх у Державній міграційній

Святкове засідання під час вручення подвійних дипломів УкрДУЗТ
і Національної консерваторії мистецтв та ремесел
(м. Париж, Франція)

службі України, виконує протокольно-візові процедури
під час перебування закордонних делегацій в університеті.
Також презентує університет у міжнародних організаціях,
посольствах, консульствах, іноземних фірмах і організаціях України, здійснює оформлення необхідної документації для реалізації зовнішньоекономічної діяльності від імені
університету.
Базовою кафедрою підготовчого відділення для іноземних громадян була кафедра мовно-фахової підготовки, створена при Центрі міжнародних зв’язків у 2001 р., яку очолювала канд. філол. наук О. П. Мосьпан. Викладачі цієї кафедри
мають великий досвід роботи, який отримали, працюючи
не тільки в Україні, а й за кордоном. До професорськовикладацького складу кафедри входило 15 висококваліфікованих викладачів, семеро з яких мали науковий ступінь
кандидата наук. Співробітниками кафедри було опубліковано чотири оригінальні навчальні посібники (з фізики,
математики, інформатики та
російської мови), які рекомендовано до використання
на підготовчих факультетах
Міністерством освіти і науки
України. Також вийшов у світ
початковий курс української
мови для іноземних громадян.
Разом із деканатами основних факультетів ВМЗ здійснює контроль за успішністю
Колектив відділу. Зліва направо: фах. А. А. Машина, перекл. В. М. Березний,
перекл. Д. О. Колесник, нач. відділу А. Л. Луценко, заст. нач. відділу О. В. Кравченко,
іноземних студентів, забезпров. фах. О. С. Трунова, фах. С. А. Караван, фах. І. П. Козловська
печує оформлення дипломів
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міжнародного зразка та їх легалізацію в Міністерстві закордонних справ України; організацію медичного обстеження
іноземних громадян на платній, зокрема страховій основі;
організацію роботи співробітників університету за кордоном, включаючи відрядження студентів, аспірантів та
науковців відповідно до міжнародних угод.
/># 
За роки існування відділу понад 1500 іноземних громадян
 /
із 12 країн світу здобули освіту в УкрДУЗТ. Навчання іноземɇɚɱɚɥɶɧɢɤ
них студентів в університеті є не тільки важливим джерелом
ɜɿɞɞɿɥɭɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ
поповнення бюджету, але й питанням престижу національної
ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ
освіти. За час діяльності ВМЗ та підготовчого відділення університет став відомим багатьом країнам світу. Відділом створено різноманітні рекламні матеріали про навчальний заклад
іноземними мовами, фільм англійською та російською
мовами. Встановлено контакти з консульствами й посольствами багатьох закордонних держав у м. Києві. Здійснюється
Народилася 13 травня 1974 р. у м. Мерефа Харківської
активне листування із закордонними технічними освітянобласті. У 2001 р. закінчила механічний факультет Українськими центрами, встановлено наукові зв’язки й підписано
ської державної академії залізничного транспорту. За роки
угоди про співробітництво з Китаєм, Йорданією, Ізраїлем,
керування відділом неодноразово була відзначена подяФранцією, Словаччиною, Польщею, Грецією, Молдовою,
ками керівництва університету за вагомий внесок у розвиРосією, Білоруссю та іншими країнами.
ток міжнародних зв’язків.
У вересні 2015 р. під час святкування 85-річчя УкрДУЗТ
при ВМЗ за участю генерального консула Республіки Польща
Станіслава Лукасіка було відкрито Українсько-польський
центр науки, освіти та культури. Його керівником стала канд. програмою «Два дипломи». У березні 2016 р. ректором CNAM
іст. наук О. В. Кравченко. При центрі діють курси польської проф. Ольв’є Фароном було вручено магістерські дипломи
мови, а також розмовний клуб англійської мови для виклада- «Менеджер високошвидкісних залізничних систем» першим
чів і студентів університету.
випускникам УкрДУЗТ.
Міжнародні контакти університету розширюються
Відділом було організовано та проведено презентаз кожним роком, і в цьому є чимала заслуга ВМЗ. У 2012– ції стипендійних програм Німецької служби академічних
2015 рр. УкрДУЗТ брав участь у проекті Європейського Союзу обмінів (DAAD), програми Allplan концерну NemetschekAG
TEMPUS IV «Магістр інфраструктури й експлуатації висо- (м. Мюнхен, Німеччина), підписано меморандуми про
кошвидкісного залізничного транспорту в Росії та Україні», співробітництво з Генеральним консульством Республіки
партнерами в якому були навчальні заклади і підприємства Польща у Харкові, Почесним консульством АзербайджанФранції, Польщі, Латвії, Росії та України. У 2014 р. універси- ської Республіки у Харкові.
тет разом із Технолого-гуманітарним
ВМЗ регулярно представляє уніуніверситетом імені Казимира Пуласьверситет на міжнародних та регіоналького (м. Радом, Польща) та компаних освітніх виставках та форумах,
нією MEDCOM (м. Варшава, Польща)
зокрема таких як «Освіта Слобожанвиграв грант Міністерства закордонщини та навчання за кордоном», «Перних справ Республіки Польща «Польший регіональний форум можливосська допомога розвитку» на створення
тей» тощо.
навчально-наукової лабораторії сисОтже, основою своєї діяльності
тем управління залізничними трансвідділ міжнародних зв’язків вважає
портними засобами.
встановлення різноманітних контактів
Лише у 2015–2016 н. р. відділ міжнаіз провідними навчальними закладами
родних зв’язків підписав три договори
світу, забезпечення зацікавлених осіб
про співробітництво з польськими навдостовірною своєчасною інформацією
чальними закладами щодо організації
про університет, залучення іноземних
спільних стажувань, обміну досвідом,
студентів на навчання, формування
наукових досліджень (Лодзинська полівласного позитивного міжнародтехніка, Сілезька політехніка та Вища
ного іміджу. Університет має можлишкола менеджменту охорони праці в
вість знайомитись із досвідом роботи
Катовіце). Із Національною консернавчальних закладів за спорідненими
ваторією мистецтв і ремесел (CNAM,
науково-навчальними напрямами за
м. Париж, Франція) та Вищою школою
кордоном, залучати до співробітнименеджменту охорони праці (WSZOP,
цтва іноземних викладачів, проводити
м. Катовіце, Польща) УкрДУЗТ підписпільні із зарубіжними партнерами
Ректор УкрДУЗТ С. Панченко з канцлером
сав договори про підготовку магістрів за
наукові конференції, семінари.
WSZOP М. Сікорською
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