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«Дніпровська політехніка» почалося з моменту його створення як
Катеринославського вищого гірничого училища у далекому 1899 році. На
початку 20-го сторіччя перші професори училища отримували свої наукові
ступені у найстарішому вищому гірничому закладі Німеччини – Фрайберзькій
гірничій академії. Революційні події 1917 року, наступні передвоєнні і воєнні
роки не сприяли розвитку міжнародних контактів. Лише з середини 50-их
років минулого століття в університеті почали навчатись сотні студентів з
Китаю, Болгарії, Угорщини. Та незабаром Дніпропетровськ став закритим
містом з причин будівництва в ньому Південного машинобудівного заводу, на
якому створювався ракетний потенціал Радянського Союзу.
Проте, не дивлячись на закритість міста, міжнародне життя тепер вже
Дніпропетровського гірничого інституту відбувалося в рамках країн
соціалістичного табору та країн Азії, Африки, Південної Америки, що
розвивались.
Викладачі інституту брали участь у становленні наукових і педагогічних шкіл
Нікарагуа, Алжиру, Китаю, Камбоджі, В’єтнаму, Афганістану, Монголії,
Югославії, Польщі, Чехословаччини, Болгарії.
Активне ж міжнародне життя починається значно пізніше у 1991 році, в
тепер вже в Національній гірничій академії, після того, як Україна стає
самостійною державою. До Дніпропетровська починають приїздити
представники університетів зі Сполучених Штатів Америки, Канади, Польщі,
Чехії, Німеччини, Франції, Китаю, Індії. У вузі поступово формується своя
міжнародна служба. Створення позитивного іміджу університету на
внутрішньому і зовнішньому науково-освітньому просторі, забезпечення
фінансових надходжень і високих рейтингових показників є головним її
призначенням.
В умовах незалежної України з’явились більш широкі можливості для
розвитку міжнародних зв’язків університету із закордонними партнерськими
університетами та участі у міжнародних програмах. Суттєво збільшилась
кількість міжнародних відряджень ( Рис.1).
Участь у міжнародних виставках та ярмарках, ведення патентноліцензійних справ, закордонні відрядження співробітників університету,
участь ректора Півняка Г.Г. у конференціях ректорів гірничо-металургійних
вишів соціалістичних країн у 1983 р. (ФГА, м. Фрайберг, Німеччина), у 1986 р.
(м. Острава, Чехословаччина), у 2000 р. (КГМА, м Краків, Польща), зустрічі
науковців на міжнародних конференціях і конгресах - Міжнародних
симпозіумах з планування гірничих робіт і вибору обладнання MPES (1996 р.
– Бразилія, 1998 р. – Канада, 2000 р. – Греція, 2001 р. – Індія, 2002 р. – Чехія,
2003 р. – Польща, 2006 р. – Італія), Міжнародних симпозіумах з керування
відходами в енергетиці й гірництві SWEMP (в Туреччині та в Італії),
Всесвітнього гірничого конгресу (у США, у Казахстані), Міжнародних
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симпозіумах з інженерної педагогіки IGIP (2003 р. – ФРН, 2004 р. –
Швейцарія, 2005 р. – Туреччина), під час проведення Школи підземної
розробки вугільних надр (Польща), тощо дозволили вирішити багато
важливих питань, пов’язаних зі встановленням та подальшим розвитком
міжнародних освітніх та науково-технічних зв’язків, як то академічні обміни
студентами та викладачами, проведення спільних наукових досліджень,
підготовка та публікація наукових статей, монографій, навчальних посібників.
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Рис. 1. Динаміка зростання кількості закордонних відряджень
Із середини 1980-тих років бере свій початок тісна та плідна співпраця з
європейськими університетами, зокрема з ТУ «Фрайберзька гірнича академія»
(Німеччина) та НТУ «Краківська гірничо-металургійна академія ім. Станіслава
Сташиця» (Польща). Ректор Півняк Г.Г. – почесний доктор КГМА з 2000 р. та
ТУ «ФГА» з 2010 р. І дотепер ці закордонні виші разом з іншими польськими
та
німецькими
університетами
–
Вроцлавською
політехнікою,
Ройтлінгенським університетом, Есслінгенським університетом прикладних
наук, Бранденбурзьким технічним університетом Коттбус-Зенфтенберг –
найнадійніші партнери Дніпровської політехніки.
У надзвичайно складних умовах економічної кризи 90-х років
керівництво продовжувало шукати нові шляхи виходу на міжнародну арену. В
1990 році почалися продуктивні контакти з Китаєм та іншими азійськими
країнами. Вже на початку 90-х університет мав договірні відносини з 13-ма
закордонними партнерами з Німеччини, Польщі, Франції, Бельгії, Угорщини,
Швеції, Китаю, В’єтнаму, Йорданії. Загалом же на сьогоднішній день
укладено 186 угод про співпрацю із закордонними ЗВО, науковими
установами, організаціями, промисловими компаніями тощо з 32 країн світу.
Зокрема, за останні п’ять років з 2016 до 2020 р. таких угод було укладено 2

43, з них 39 із закордонними закладами вищої освіти. Станом на 2020 рік – 151
з них діють, у 35-ти термін дії закінчився (Рис.2,3).
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Рис. 2. Кількість міжнародних угод
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Рис.3. Закордонні партнери університети
Створення окремого підрозділу міжнародної служби дало поштовх
започаткувати організацію в університеті міжнародних наукових конференцій.
У 1998 році було проведено Міжнародний науковий форум студентів
гірників «ХХІ сторіччя: Природа. Надра. Людина», у 1999 – 8-ий
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Міжнародний симпозіум з планування гірничих робіт і вибору
обладнання (MPES) та 1-ий Міжнародний симпозіум з проблем екології й
економіки в гірництві, присвячені 100-річчю університету.
З початку 2000-них років проведення знакових міжнародних наукових
конференцій та симпозіумів за участі провідних науковців, освітян,
представників промисловості та бізнес-структур України та закордону стало
традиційним в університеті:
•
Міжнародної науково-технічної конференції «Форум гірників»
(щорічно, починаючи з 2001 року), а в її рамках - міжнародних колоквіумів
ім. М.М. Протодьяконова «Протодьяконовські читання», конференцій
«Фізико-хімічні геотехнології»;
•
фахових міжнародних конференцій спільно з компанією «ДТЕК
Енерго» – «Тенденції та перспективи видобутку, використання вугілля в
Україні та світі» у 2018 році та «Вугільна промисловість України в умовах
декарбонізації» у 2019 році за участі представників Європейської комісії та
Європейської асоціації кам’яного та бурого вугілля (EURACOAL) з Великої
Британії, Німеччини, Польщі, Бельгії, Франції, Болгарії, делегації з
м. Панчжоу (КНР);
•
Міжнародних
науково-технічних
конференцій
«Підземні
катастрофи: моделі, прогнози, запобігання», «Енергозбереження та
енергозберігаючі технології» та «Газогідратні технології: світові тренди,
виклики та перспективи».
Окрім цих заходів щороку проводились міжнародний студентський
форум «Розширюючи обрії» (у 2020 р. – он-лайн), міжнародні студентські
конференції «Євромови», «Його Величність Маркетинг» та міжнародна
науково-практична конференція «Українська школа гірничої інженерії» (до
2017 року – «Школа підземної розробки»).
За активну науково-громадську та освітню діяльність, що сприяла
розвитку демократичних цінностей, вищої освіти та науки України, зміцненню
міжнародного авторитету НТУ «Дніпровська політехніка», за багаторічну
плідну співпрацю щодо реалізації освітніх та наукових проектів (у тому числі
міжнародних) та сприяння розвитку університету за всіма напрямами його
діяльності з 1993 року і по теперішній час більш ніж 40 професорам
закордонних університетів-партнерів з ФРН, Польщі, країн СНД, Литви,
США, Канади, КНР були присвоєні звання почесних професорів та
почесних докторів нашого університету.
Розвитку міжнародного співробітництва, укладанню договорів про
міжнародну співпрацю в освітній та науковій сфері, підписанню
меморандумів про взаєморозуміння дуже посприяла організація візитів
іноземних делегацій та робочих перемовин з керівництвом і науковцями
університету. Таких візитів було спочатку всього лише по кілька на рік, а
останніми роками по кілька десятків зустрічей на рік. Загалом міжнародною
службою організовано і проведено більше чотирьохсот прийомів іноземних
делегацій, тільки за останніх п’ять років з 2016 по 2020 рік – 163.
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Найважливішими з них були візити делегацій дипломатичних місій Посольств та консульств – з 26 країн світу:
Посольство ФРН (1999, 2000, 2002, 2004, 2009, 2017 рр.), Генеральне
консульство ФРН (2009, 2010, 2014, 2015, 2016, 2019, 2020 рр.);
Посольство Польщі (2012 р.) та Генеральне консульство Польщі (2007,
2008, 2016, 2019 2020 рр.);
Посольство США (1998, 2002, 2009, 2011, 2016, 2019 рр.);
Посольство Великої Британії (2000, 2009 рр.);
Посольство Держави Ізраїль (2000 р.);
Посольство Канади (2000);
Посольство Аргентини (2000, 2009, 2017 рр.);
Посольство Анголи (2001, 2003, 2004, 2007 рр.);
Посольство Італії (2001 р);
Посольство Іспанії (2002 р.);
Посольство ПАР (2002, 2005, 2010 рр.);
Посольство Лівії (2003 р.);
Посольство Словаччини (2002 р.);
Посольство Чехії (2006, 2010 рр.);
Посольство Йорданії (2008, 2016 рр.);
Посольство Таджикистану (2011 р.);
Посольство Мексики (2012 р.);
Посольство Японії (2012 р.);
Посольство Бразилії (2013 р.);
Посольство Литви (2013, 2014, 2015, 2018, 2019 рр.);
Посольство Латвії (2015 р.);
Посольство Естонії (2015 р.);
Посольство Узбекистану (2014 р.);
Посольство Пакистану (2016 р.);
Посольство Франції (2018 р.);
Посольство Азербайджану (2019, 2020 рр.)
Найбільш ефективними були робочі зустрічі із закордонними колегами з
університетів Німеччини, Польщі, Литви та Узбекистану: Технічного
університету «Фрайберзька гірнича академія», Ройтлінгенського університету,
Еслінгенського університету прикладних наук, Бранденбурзького технічного
університету
Коттбус-Зенфтенберг,
Університету
Кобленц-Ландау,
Технічного університету Дрездена, Краківської гірничо-металургійної академії
ім. С.Сташиця, Вищої Банківської Школи Вроцлаву, Вроцлавської
політехніки, Університету Вітаутаса Великого, Навоїйського державного
гірничого інституту. Результатом цих робочих зустрічей та перемовин стало
укладання угод про міжнародне співробітництво у галузі освіти і науки, про
академічну мобільність та виконання спільних наукових досліджень, про
подвійне керівництво дисертаційними роботами, про започаткування програм
«подвійних дипломів» тощо.
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Тривалий час опрацьовувались різні вектори міжнародного
співробітництва – спочатку з вишами та науковими установами країн СНД,
потім з європейськими та з азійськими університетами, з навчальними
закладами США, Південної Америки та Канади тощо. Створювались,
працювали та реорганізовувались у більш ефективні та гнучкі підрозділи
міжнародної служби.
Упродовж 1994-1998 років в університеті працював УкраїнськоБаварський центр. Слухачі центру проходили стажування на підприємствах в
Баварії, організовувалися робочі зустрічі фахівців вугільної промисловості
Донбасу з науковцями Німеччини та США, для викладання дисциплін з
ринкової економіки, логістики та міжнародного маркетингу англійською
мовою були запрошені професори зі США.
На початку 2000-них в університеті діяв Центр євроінтеграції, який був
створений з метою організації та координації входження навчального процесу
університету у Болонську систему та наукових шкіл до європейського
науково-освітнього простору та який розкрив нові можливості для студентів,
молодих науковців, викладачів щодо участі у міжнародних навчальних
програмах та проектах.
У 2009 році було створено Центр кооперації «Дніпропетровськ –
Магдебург» і підписано договір про співробітництво між Центром і
Торгівельно-промисловою палатою м. Магдебург та розпочато проект щодо
підвищення кваліфікації випускників і стажування студентів-старшокурсників
на підприємствах Землі Саксонія-Ангальт.
В рамках програм робіт Центру в 2010-2011 роках співробітниками
кафедр геоінформаційних систем та технологій, збагачення корисних копалин
та кафедри будівництва і геомеханіки виконано науково-технічний проект з
оптимізації видобутку та переробки вапняку на замовлення компанії
«Содаверк Штассфурт».
У 2010-2011 роках новий якісний розвиток отримало співробітництво з
університетами та установами Сполучених Штатів Америки. Успішно
виконано трирічний термін роботи Науково-освітнього центру (НОЦ) як
гранту Фонду CRDF.
Починаючи з 2011 року в університеті для забезпечення науковоінноваційної складової міжнародної діяльності створюються і по цей час
успішно працюють 12 міжнародних науково-навчальних центрів спільно з
університетами-партнерами й установами Німеччини, Польщі, СШАП,
Великої Британії, Туреччини, Казахстану:
Українсько-Німецький
науково-навчальний
центр
з
електротехніки та мехатроніки;
Українсько-Німецький науково-навчальний центр геотехнічних
систем;
Українсько-Польський науково-освітній центр радикальних
технологій;
Українсько-Польський науково-освітній центр геотехнологій;
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Українсько-Польський науково-освітній центр міжнародної
економіки;
Міжнародний науково-навчальний центр підземної урбаністики;
Міжнародний науково-навчальний центр збагачення корисних
копалин та рециклінгу матеріалів;
Українсько-Турецький науково-освітній центр «Гірнича справа»;
Авторизований учбовий центр SolidWorks;
Авторизований учбовий центр Delcam;
Авторизований учбовий центр АСКОН;
Авторизований учбовий центр Autodesk.
Участь фахівців університету у реалізації міжнародних освітніх та
наукових проектах почалася ще в 1990-тих - 2000-них роках і, як правило, за
ініціативи та на запрошення наших закордонних колег і партнерів. Спочатку
таких проектів було всього по кілька на рік.
З 1998 університет бере участь у спільному проекті «Міжнародний
освітянський курс: Екологічний та ресурсний менеджмент», в рамках
якого студенти університету вчаться у Німеччині, отримують два дипломи:
Бранденбурзького технічного та Національного гірничого університетів.
Щорічно, як на базі НГУ, так і на базі БТУ проводяться міжнародні літні
школи з екологічного та ресурсного менеджменту для студентівстаршокурсників за грантами Німецької служби академічних обмінів (ДААД).
Аналогічні школи відтепер будуть проводитися. Літні школи з
З 1999 р. навчання та стажування в Німеччині за стипендіями Землі
Баден-Вюртемберг в університетах Ройтлінгену та Есслінгену проходять
студентв-старшокурсники та аспіранти кафедри автоматизації комп’ютерних
систем.
З 2003 р. виконується спільний українсько-узбецький міжнародний
проект «Оцінка перспектив золоторудних полів Навоїйського ГЗК на основі
використання новітніх комп’ютерних ГІС-технологій», а у 2007-2010 рр.
спільно з ТОО «Геобайт- Інфо» (Казахстан) науковий проект «Вирішення
проблеми підвищення геологічної ефективності геофізичних робіт».
З 2003 року університет – партнер міжнародного проекту «Бізнес –
менеджмент освіта в Україні».
З вересня 2004 р. Ройтлінгенським університетом техніки і економіки та
Національним гірничим університетом впроваджується освітній проект підготовка магістрів за напрямом «Мехатроніка» за спільними навчальними
програмами та виконується науковий проект – «Створення віртуальної
лабораторії з автоматизації та комп’ютерних систем».
Наукові стажування та спільна підготовка аспірантів і докторантів з
використанням принципів обопільного наукового керівництва здійснюються
спільно з ТУ «ФГА» з 2005 р. за стипендіями Землі Саксонія та за підтримки
ДААД.
Спільно з польськими партнерами виконуються проекти з дослідження
та розробки оптичного детонатора (2006-2007 рр. спільно з Інститутом
оптоелектроніки Військово-технічної академії Польщі і Краківською гірничо7

металургійною академією) та з підземної газифікації вугілля (з липня 2007 р.
разом з фахівцями Головного інституту гірництва).
З часом в університеті стали практикувати самостійний пошук і подачу
заявок на участь у проектах та отримання грантів. У 2005 році таких заявок
вже було подано 5 і з кожним роком ця кількість зростала.
З метою забезпечення більш активної участі університету у реалізації
міжнародних освітніх і наукових програм і проектів, для координації
діяльності кафедр і підрозділів, суттєвого поширення участі студентів,
аспірантів і викладачів в міжнародних програмах, збільшення контингенту
студентів (у т.ч. іноземних) та фінансових надходжень у 2016 році був
створений Інститут міжнародних освітньо-наукових програм (ІМОНП).
ІМОНП працював над підготовкою та поданням проектних заявок на
отримання фінансування наукових та освітніх проектів. Так, тільки у 2016 р.
було розроблено та подано 49 проектних запитів до 20 різних програм і
фондів. За 19 проектними запитами отримано фінансування , сума якого
перевищила 300 тис. євро, у тому числі 25 тис. євро на придбання сучасного
обладнання. Завдяки цьому університет отримав можливість суттєво
збільшити кількість студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників,
які брали участь у програмах академічної мобільності, а також розвинути свою
матеріальну базу. З часом ІМОНП було реструктуровано у більш гнучкі і
мобільні два відділи: відділ міжнародної академічної мобільності та відділ
міжнародних проектів.
Завдяки системній та злагодженій роботі цих відділів, кафедр та інших
структурних підрозділів зараз університет бере участь, як співвиконавець, у
реалізації міжнародних проектів за підтримки та фінансування програм
«Еразмус+» (спадкоємця програм ТЕМПУС), «Горизонт 2020», Німецької
служби академічних обмінів (DAAD), Федерального відомства закордонних
справ Німеччини, Федерального відомства Німеччини з питань охорони
навколишнього середовища, Федерального відомства Німеччини з питань
будівництва та ядерної безпеки, Фонду ім. Фулбрайта, Фонду ім. Жана Моне,
Агенції «КампюсФранс», Британської Ради в Україні, Міністерства освіти і
науки України, Міністерства молоді та спорту України та ін. Динаміку росту
кількості міжнародних проєктів наведено на рис.4.
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Рис. 4.Міжнародні проекти, програми, академічні обміни
Зараз у 2020 році НТУ «Дніпровська політехніка» – співвиконавець 42
проектів та програм, з них - 10 програм подвійних дипломів за різними
напрямами підготовки з університетами Литви, Німеччини, Польщі, Австрії,
Фінляндії, Узбекистану (Табл.1).
Перелік актуальних програм подвійних дипломів
Таблиця 1
Назва програми

Партнерський університет

Кільк
ість
студентів за
програмою

Магістерська програма
«Прогресивні технології
1
розробки мінеральних
ресурсів»

ТУ «Фрайберзька гірнича
академія», (Німеччина)
Монтан-Університет Леобен
(Австрія)

3

«ENTER - Master in
Engineering,
2
Enterpreneurship
and resources»

ТУ «Фрайберзька гірнича
академія» (Німеччина), Технічний
університет Лаппеенранти
(Фінляндія)

3

«Системний
Університет Кобленцаналіз/Mathematical
3
Modelling
Ландау (Німеччина)
of Complex Systems»

1
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Право, міжнародне

Університет Вітаутаса
Великого (м. Каунас, Литва)

1

Світова політика та
5
економіка

Університет Вітаутаса
Великого (м. Каунас, Литва)

8

6

Менеджмент освіти

Університет Вітаутаса
Великого (м. Каунас, Литва)

-

7

Інвестиційна економіка

Вільнюський технічний
університет ім. Гедімінаса (Литва)

8

Логістика

Вища Банківська школа у
Вроцлаві (Польща)

-

9

Гірництво

ТУ «Вроцлавська
політехніка» (Польща)

2

1

Гірництво

Навоїйський державний
гірничий інститут (Узбекистан)

16

4
право

0

24

З 1992 року розпочалась підготовка фахівців для іноземних країн на
умовах контракту. На навчання були зараховані перші шість іноземних
студентів з Індії, Перу, Сирії та Туреччини.
За державними угодами України з урядами Узбекистану, Туркменістану
та Таджикистану на підготовку фахівців 78 громадян цих країн здобули вищу
освіту в нашому університеті.
З 2005 року поновило роботу після отримання ліцензії підготовче
відділення для іноземних громадян, що дозволило збільшити кількість
підготовлених до навчання у технічному виші іноземців.
Наразі наповнення контингенту іноземних студентів університету є
результатом співпраці з фірмами-посередниками, які забезпечують набір та
направлення на навчання іноземних громадян.
Починаючи з 2017 року розпочато прийом іноземців на навчання з
викладанням дисциплін англійською мовою за спеціальностями «Нафтогазова
інженерія та технології» та «Будівництво та цивільна інженерія».
Враховуючи зростаючий попит іноземців починаючи з 2018 року
перелік спеціальностей, за якими проходить підготовка іноземних громадян
англійською мовою, було розширено. Наразі навчання іноземців англійською
мовою здійснюється за 8 спеціальностями – «Менеджмент», «Комп’ютерні
науки», «Комп’ютерна інженерія», «Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка», «Гірництво», «Нафтогазова інженерія та технології»,
«Будівництво та цивільна інженерія», «Автомобільний транспорт».
За всі роки підготовки фахівців для іноземних держав в університеті
навчались 658 студентів, аспірантів, слухачів підготовчого відділення з 36
10

країн світу, 439 з них отримали дипломи нашого університету, 135 навчаються
у нинішньому 2020-2021 навчальному році (Рис.5).
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Рис.5. Кількість іноземних студентів, які навчались та отримали диплом
Щороку до студентської спільноти Дніпровської політехніки
долучаються кількасот іноземних студентів з різних країн світу (Рис.6).
Більше половини з них зараз навчаються англійською, і це ставить особливі
вимоги до наших викладачів щодо вільного володіння іноземними мовами.
Австралія; 1

Європа; 21

СНД; 141
Азія; 135

Америка; 3

Африка; 154

Рис.6. Кількість іноземних студентів за континентами
З метою розвитку гуманітарної складової міжнародної діяльності,
гуманізації вищої інженерної освіти, підвищення рівня мовної підготовки
студентів і співробітників в університеті починаючи з 90-х років і по
теперішній час створюються культурно-лінгвістичні центри. На цей час таких
центрів - 12 (Рис.7), де всі бажаючі мають змогу вивчити мову та культуру
США, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Франції, Іспанії, Чехії,
Туреччини, Японії, Китаю, Грузії, Азербайджану та інших країн:
11

Українсько-Американський лінгвістичний центр (1995);
Українсько-Німецький культурний центр (1997);
Центр мовної підготовки (1997);
Україно-Іспанський Культурно-Лінгвістичний Центр (2002);
Центр українсько-польського співробітництва (2002);
Українсько-Японський центр (2010);
Українсько-Китайский культурно-лінгвістичний центр (2013);
Українсько-Французький центр мови та культури (2015);
Центр Українсько-Турецького співробітництва (2018);
Українсько-Грузинський культурно-освітній центр (2019);
Українсько-Чеський центр (2019);
Українсько-Азербайджанський Центр культурно-освітньої співпраці

-

(2020).
Тільки за останні п’ять років з 2016 по 2020 в культурно-лінгвістичних
центрах університету пройшли підготовку 4 725 слухачів, а за весь час
існування понад 15 тисяч.
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Рис. 7. Динаміка зростання кількості культурно-лінгвістичний центрів
Окрім культурно-лінгвістичних центрів, підпорядкованих Навчальнонауковому центру міжнародного співробітництва (ННЦ МС), є в університеті
й інші підрозділи з міжнародної діяльності:
Центр академічного співробітництва з країнами Балтії.
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Діяльність центру пов’язана із супроводженням програм подвійних
дипломів з литовськими університетами – Університетом Вітаутаса Великого,
Вільнюським технічним університетом ім. Гедімінаса та інш.
Українсько-Шведський центр наукових та культурно-освітніх
зв’язків (у складі Інституту гуманітарних проблем).
Українсько-Американський ліцей
Наразі Українсько-Американський ліцей є одним з кращих ліцеїв в
Україні і користується величезним попитом у нашому місті. Слід визнати це
був дуже вдалий проект, створений з метою об’єднання кращих українських та
американських методик навчання за ініціативи пані Керол Брандт, проректора
Каліфорнійського університету, Пітцер коледж якого був партнером
Українсько-Американського лінгвістичного центру.
Членство Дніпровської політехніки у престижних міжнародних освітніх
і наукових організаціях дозволяє університету посилити свою присутність на
міжнародному ринку освітніх і наукових послуг, розширити інформаційний
простір, отримати доступ до міжнародних програм і фондів, підвищити якість
освітніх послуг, що надаються, та підсилити привабливість вишу для
українських та закордонних абітурієнтів.
Зараз університет входить до складу таких міжнародних спільнот:
Європейське товариство з інженерної освіти (SEFI) з 1994 р.;
Міжнародна асоціація з економії електроенергії (IAEE) з 1997 р.;
Міжнародне товариство з геомеханіки (ISRM) з 1999 р.;
Міжнародне товариство з інженерної педагогіки (IGIP) з 2001 р.;
Всесвітній гірничий конгрес (WMC) з 2002 р.;
Міжнародний університет ресурсів (IUR) з 2007 р.;
Міжнародне товариство зі збагачення корисних копалин (ISMP) з 2007 р.;
Велика хартія університетів (Magna Charta Universitatum) з 2008 р.;
Мережа університетів країн Чорноморського регіону (BSUN) з 2008 р.;
Євразійська асоціація університетів (EAU) з 2009 р.;
Науково-технічний консорціум «Гірничий університет СНД»
Європейська асоціація геовчених та геоінженерів (EAGE) з 2010 р.;
Всесвітній Форум університетів ресурсів зі сталого розвитку (WFURS) з 2012 р.;
Європейська мережа гірничих, металургійних та нафто-газових
університетів;
Міжнародна конфедерація маркетингу.
З 1994 року ректор університету, професор Півняк Г.Г. є експертом
Європейської економічної комісії ООН з чистих вугільних технологій.
Участь у реалізації міжнародних проектів надала можливість
університету розширити коло співробітництва не тільки із закордонними
партнерами, але і з великими національними промисловими компаніями, які
виступають в якості стратегічних стейкхолдерів на ринку праці. Це - ДТЕК
Енерго, Метінвест, ПРАТ «Полтавський ГЗК», «Північний ГЗК»,
«Вільногірський ГЗК» «Південмаш», ПриватБанк, Павлоградський хімічний
завод. Професійні екскурсії та тренінги, виїзні семінари та спільна участь в
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наукових конференціях стали форматом тривалого партнерства та
фундаментом дуальної освіти.
У номінації «Міжнародне визнання»» серед технічних ЗВО за даними
рейтингу «ТОП – 200 Україна 2016» університет посідає восьме місце,у
рейтингу «ТОП – 200 Україна 2017» - шосте місце, у рейтингу «Топ-200
Україна 2018» – шосте місце, у рейтингу «Топ-200 Україна 2019» – четверте
місце, у рейтингу «Топ -200 Україна 2020» - дванадцяте місце. Зниження
цього показника у 2020 році пояснюється плутаниною, що виникла у зв’язку зі
зміною назви університету.
За активну позицію Дніпровська політехніка була відзначена нагородою
Erasmus+UA (Національного Еразмус+ Офісу в Україні) в номінації «Топ-3
стратегічні партнери серед університетів України».
За результатами проекту Erasmus+ «Визнання досвіду волонтерської
діяльності молоді в процесі працевлаштування» університет визнано кращим
на Erasmus International Volonteering Youth Awards 2020 в номінації «Кращий
механізм визнання волонтерського досвіду».
Зараз підрозділи міжнародної служби університету спільно з
навчальною і науковою частинами університету працюють на випередження
часу, що дозволяє активно розвивати міжнародну сферу у напрямах освіти,
наукових досліджень, академічних обмінів та культурних зв’язків.
Наразі одним із першочергових завдань міжнародної діяльності
університету вбачається створення на базі існуючих підрозділів НТУ «ДП»
сучасної міжнародної структури з елементами наукових досліджень у сфері
інтернаціоналізації вищої освіти та її відповідності викликам Технологічної
революції 4.0.
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