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1. Часто інформацію про проведення міжнародних конференцій, робочих зустрічей із 

закордонними партнерами, про участь наших фахівців у міжнародних проектах співробітники 

відділу змушені знаходити на веб-сторінках у соціальних мережах, готуючи узагальнюючі звіти 

про міжнародну діяльність університету. Та й це за умови, що така інформація оприлюднена. 

 

2. Не всі кафедри та підрозділи обізнані щодо наявності бази міжнародних угод про 

співробітництво із закордонними партнерами, яка з минулого року діджиталізована та 

розміщена на офіційному сайті університету, а тому не повною мірою використовують цю 

інформацію при формуванні ліцензійної чи акредитаційної справи, а відділ міжнародних 

зв’язків не має можливості поповнити цю загальноуніверситетську базу новими угодами, які 

були укладені за ініціативи окремих підрозділів. 

Проблемні питання 

 щодо обліку та контролю якісних та кількісних показників 

інтернаціоналізації освіти: 
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Нормативні документи щодо підвищення кваліфікації  
науково-педагогічних працівників (НПП): 

Порядок підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, затверджений 

Постановою КМУ від 21 серпня 2019 року №800 зі змінами, внесеними згідно з постановою КМУ 

№1133 від 27.12.2019 р.  

 

Лист МОН України №1/9-696 від 24.07.2020  щодо необхідності підтвердження міжнародного досвіду 

викладацьких кадрів. 

 

Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Національного технічного 

університету «Дніпровська політехніка» 

3.  Плануючи пройти закордонне стажування чи проходження підвищення кваліфікації, 

викладачі не оформляють необхідні документи або намагаються зробити це із запізненням. 

Участь у міжнародних стажуваннях за програмами підвищення кваліфікації НПП повинно 

здійснюватись через навчальний відділ та відділ міжнародних зв’язків згідно з Положенням 

про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Національного технічного 

університету «Дніпровська політехніка». Будь які сертифікати отримані за участь в 

міжнародних стажуваннях без оформлення відповідних документів в університеті, є 

недійсними.  
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4.Участь у програмах академічної мобільності з власної ініціативи студентів, на що вони мають 

повне право, документально оформлюється деканатами наказом по особовому складу. Не 

завжди ця інформація доводиться до відома підрозділів з міжнародної діяльності та не 

враховується в рейтингових показниках університету. 

 

5. Питання дотримання порядку організації візитів закордонних делегацій наразі менш 

актуальне через значне їх скорочення внаслідок пандемії коронавірусу, але НТУ «Дніпровська 

політехніка» є державною установою і ми у своїй діяльності повинні дотримуватись 

встановлених вимог та документально оформлювати проведення кожного такого заходу. 

Нормативні документи: 

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність НТУ «Дніпровська 

політехніка» (наказ ректора від 19 квітня 2018 р. № 496). 
 

Положення про службові відрядження за кордон та закордонні стажування працівників 

Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» (наказ ректора від 25 січня 2011 р. 

№ 115-л). 
 

Порядок організації прийому іноземних гостей в Національному гірничому інуверситеті 

(наказ ректора від 3 вересня 2009 р. № 254). 
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Співпраця університету з освітніми закладами 

https://cms.nmu.org.ua/ua/scientific_partners/scientific_partners.php  

https://cms.nmu.org.ua/ua/scientific_partners/scientific_partners.php
https://cms.nmu.org.ua/ua/scientific_partners/scientific_partners.php
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Співпраця університету з провідними компаніями 

https://cms.nmu.org.ua/ua/leading-companies/index.php  

https://cms.nmu.org.ua/ua/leading-companies/index.php
https://cms.nmu.org.ua/ua/leading-companies/index.php
https://cms.nmu.org.ua/ua/leading-companies/index.php
https://cms.nmu.org.ua/ua/leading-companies/index.php
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Інформація про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників  

Актуальні 
пропозиції   

https://cms.nmu.org.ua/ua/Internship/Internship.php  

Підвищення 
кваліфікації 

Навчально-науковий 
центра міжнародного 
співробітництва 

https://cms.nmu.org.ua/ua/Internship/Internship.php
https://cms.nmu.org.ua/ua/Internship/Internship.php
https://cms.nmu.org.ua/ua/Internship/Internship.php
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Актуальні пропозиції щодо потенційних стажувань та ведення бази  

НПП, хто вже пройшов підвищення кваліфікації    



Facebook сторінка        

                                  https://www.facebook.com/internationalaffairsDP 

  

https://www.facebook.com/internationalaffairsDP
https://www.facebook.com/internationalaffairsDP
https://www.facebook.com/internationalaffairsDP
https://www.facebook.com/internationalaffairsDP
https://www.facebook.com/internationalaffairsDP
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