
Технічна освіта в Україні для іноземних 

громадян: сучасні виклики
Світлана Сівіцька, проректор з наукової та 

міжнародної роботи Полтавського національного 

технічного університету імені Юрія Кондратюка

26 березня 2019



Найпопулярніші спеціальності 
за кількістю зареєстрованих запрошень
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Технічна освіта в Україні для 

іноземних громадян: вектор ПолтНТУ

27% зареєстрованих 

запрошень у 2018 році в Україні

видані ПолтНТУ

Будівництво та 

цивільна інженерія

36% зареєстрованих 

запрошень у 2018 році в Україні

видані ПолтНТУ

Нафтогазова 

інженерія та технології

11% зареєстрованих 

запрошень у 2018 році в Україні 

видані ПолтНТУ

Комп'ютерні науки
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у тому числі для іноземних громадян

Основний пріоритет:

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 
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СУЧАСНІ ВИКЛИКИ



Конкурентоздатні освітні програми за 

технічними спеціальностями

Інтеграція до світового освітнього 

простору

Презентація освітніх та наукових

послуг ЗВО на міжнародних виставках, 

форумах за кордоном

Промоція бренду технічної освіти в Україні

17
міжнародних 

виставок



Пріоритетні технічні спеціальності в 
залежності від країни

Нафтогазова інженерія та технології Архітектура та будівництво

Електроенергетика

Гірництво

Комп'ютерні науки



Підготовка EMI Teachers 
у вищій технічні освіті

Реалізація проекту «Англійська в університетах», 

робота Мовного центру за методиками British 

Council, стажування науково-педагогічних 

працівників за кордоном, підвищення 

кваліфікації, залучення іноземних фахівців

Навчання та стажування викладачів

Poltava National 

Technical Yuri 

Kondratyuk University

74% 
освітніх програм

викладаються 

англійською 

мовою

25% 
науково-педагогічних 

працівників володіють 

англійською мовою на 

рівні не нижче В2



START

Активне залучення 

іноземних студентів 

до наукової роботи

міжнародні наукові конкурси, стартап-проекти, наукові дослідження

Чехія, Прага, 21-23 березня 2019

Регіональний півфінал міжнародного наукового

конкурсу «Imperial Barrel Award (IBA)»



Конкурентоздатна 

лабораторна база ЗВО

ПолтНТУ приєднався до великої родини

п’ятиста університетів світу, разом з 

Colorado School of Mining в США та 

Heriot-Watt University у Великобританії, у 

яких відкрито лабораторії із програмним

забезпеченням Schlumberger. В Україні

три навчальні заклади мають

лабораторії компанії Schlumberger, і ця

лабораторія в ПолтНТУ є найкращою, -

головний менеджер з програмного

забезпечення компанії Schlumberger

Войцех Скржинський



Практична підготовка

іноземних студентів

Успішна реалізація формули

«ОСВІТА – НАУКА –

БІЗНЕС – ВЛАДА»

Дуальна

освіта

Ступенева

освіта



Забезпечення 

проходження 

практики 

іноземними 

студентами в 

масштабних 

приватних 

компаніях

Співпраця з 

міжнародним

и компаніями, 

що працюють 

в Україні 



Програми «подвійних» дипломів 
та спільна підготовка фахівців

Університет Гринвічу

Великобританія

Білостоцька 

політехніка

Польща

Азербайджанський 

університет нафти і 

промисловості

Азербайджан

Університет 

прикладних наук 

м. Любек

Німеччина

Коледж Санта-Фе

США

Спільний інфраструктарний проект Групи 

«Нафтогаз» та Технологічного інституту

Південної Альберти (Канада)

Нова освітня програма унікальна для України з 

методиками Технологічного інституту

Південної Альберти за міжнародними

стандартами з пріоритетом працевлаштування

в групі «Нафтогаз».



Забезпечення якості технічної освіти

на рівні міжнародних стандартів

Вагомість українського диплому 

на міжнародному рівні



Дякую за увагу!


