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Мета діяльності УПІ 

Метою діяльності УПІ ОНПУ є концентрація 
науково-педагогічних й наукових ресурсів 
для більш ефективного виконання освітніх і 
наукових завдань у напрямку 
інтернаціоналізації вищої школи, шляхом 
забезпечення навчально-методичного і 
наукового і культурного  співробітництва  з 
університетами-партнерами Польщі 



Історія УПІ ОНПУ 

УПІ утворений рішенням Вченої Ради 
ОНПУ у 2016 р. на базі Українсько-
польського навчального центру ОНПУ, 
який функціонував з 2013 року,  
здійснюючи підготовку студентів всіх 
технічних, природничо-наукових, 
економічних і гуманітарних дисциплін за 
програмою «Подвійний диплом» в 
університетах-партнерах Республіки 
Польщі. 



Університети-партнери 

Державні університети Польщі -  
партнери ОНПУ 

• Вроцлавський політехнічний університет 
• Люблинський політехнічний університет 
• Опольський политехнический університет 
• Опольский університет 
• Катовицкий економічний університет 
• Люблинський економічний університет 
• Бидгощський технологічний і 

природознавчий університет 
• Силезьський політехнічний університет 
• Ченстоховський політехнічний 

університет 

 

 



Особливості підготовки в  УПІ ОНПУ 

Паралельно з фаховою підготовкою за всіма 
спеціальностями  студенти УПІ ОНПУ протягом 4-х 
років вивчають професійно-орієнтовану польську мову, 
яка викладається провідними викладачами-
полоністами, сертифікованими у Польщі, що 
забезпечує подальше успішне навчання наших 
студентів в магістратурі університетів-партнерів 
Польщі.  

Викладачі польської мови УПІ: доц. Яковенко Л.І.  
і магістр Савченко О.В. 



2015 р. – Навчальний корпус УПІ, спеціалізовані 
лабораторії, викладачі, студенти 

 



Організаційна структура УПІ ОНПУ 



Схема управління УПІ ОНПУ 



Важливі події УПНЦ 

1.07.2013 р.  
В ОНПУ створено Українсько-Польський Навчальний Центр (УПНЦ). Зараховано 
54 студентів ОНПУ, в т.ч. 40 студентів 1-го курса. Сформовано 4 групи, в т.ч. 1 
група старших курсів прискоренного навчання. 
01-25.08. 2013 р. Літня школа Опольської політехніки. 17 студентів УПНЦ вивчали 
польську мову і одержали сертифікати. 
4.10.2013 р. 
Офіційна зустріч Генерального консула Республіки Польща в Одесі Йоанни 
Стжельчик з директором УПНЦ проф. Денисовою А.Є. Намічено шляхи 
співробітництва з університетами-партнерами Польщі. Розглянуті питання  
вдосконалення мовної підготовки студентів і реалізації програми мобільності. 
15.10.2013 р. 
Презентація УПНЦ, зустріч керівництва, викладачів і студентів ОНПУ з 
Генеральним Консулом Республіики Польща в Одесі пані  Йоанною Стжельчик, 
яка співпала з візитом керівництва Природничо-Технологічного Університету в 
Бидгощі (проректор з учбової роботи і справах студентів проф. Ян Прусинський і 
проректор з наукової роботи, проф. Даріуш Боронськиий).  



Перший набір, 2013 р. 
 

Studenci ukraińscy z radością przyjęli informację o zakwalifikowaniu na 
studia w polskich uczelniach 



Статистика УПНЦ, 2013/2014 навч.рік 



Події УПНЦ, 2013 

04-05.11.2013 р. 
Робочий візит керівництва університету інформатики і прикладних знань в м. Лодзь 
(декан факультета інформатики і управління проф. Даріуш Доліва) з метою 
узгодження навчальних планів. Відбулась презентація для студентів УПНЦ . 
02-08.12.2013 р. 
Робочий візит керівництва Люблінської політехніки  (заступник декана факультета 
менеджмента і організації виробництва проф. Й.Свонець  і  начальника 
департаменту зв’язків з країнами Східної Європи В.Сікори. Мета візиту– 
підписання угод за програмою «Подвійний диплом» та узгодження навчальних 
планів підготовки магістрів.  
04.12.2013  р.   
Робочий візит представників Люблінської політехніки а (проф. Йоланти Свонець і 
Вєслава Сікори), директора УПНЦ ОНПУ (проф. Денисової А.Є.) до Генерального 
консула Республіки Польща в Одесі Йоанни Стжельчик з метою узгодження питань 
щодо візової підтримки студентів УПНЦ.   
04 .12.2013 
Робочий візит представників Люблінської політехніки в автомобільно-дорожній 
коледж ОНПУ з метою узгодження навчальних планів і рекрутації до Люблінської 
політехніки, а також підготовки студентів в літній мовній школі.  



Події УПНЦ в фотографіях, 2013 р. 
 



Візит представників Бидгощського ПТ 
університету, 2013 



Презентаціія УПІ, візит Консула і керівництва 
природничо-технологічного університету Бидгоща  



Події УПНЦ 2013-2015 - УПІ 2017 

06.12.2013 р.  
Презентація (проф. Й.Свонець, В.Сікора) напрямів підготовки в Люблінській 
політехніці для студентів старших курсів ОНПУ 
06 .12.2013 р.  
Зустріч керівництва Люблінскої політехніки з деканами ОНПУ і професорами ОНПУ. 
Підписано додаткову угоду про співробітництва ЛП і ОНПУ про навчання за програмою 
«Подвійний диплом», узгоджені навчальні плани і програми.  
7 - 21 февраля 2014 р.  
Робочий візит представника Опольського університету, зав. кафедрою, проф. Власенко 
В.А., презентація для студентів старших курсів щодо навчання в магістратурі ОУ. 
18 июня 2014 р. 
Підписано нову угоду про співробітництво за програмою «Подвійний диплом» з 
політехнічним інститутом «ВШ Профосвіти ім. Президента С.Войцеховського», м. 
Каліш за напрямами «Механіка і конструювання машин», «Інженерія довкілля».  
01-23.08 2014 р. Літня мовна школа в Опольській політехніці, 17 студентів 
01-15.08.2015 р. Літня мовна школа в Люблінській політехніці, 39 студентів 
01-15.08.2016 р. Літня мовна школа в Люблінській політехніці, 51 студентів 
02.01.2017 р. Утворено УПІ ОНПУ, 2 кафедри, мовний центр 



Візит представників ЛП, грудень 2013 р. 
 



Статистика УПНЦ, 2014/2015 навч.рік 



2014 р. – студенти УПІ  
 



Статистичні дані, 2015/2016 р. 
 



Статистика УПІ, 2016/2017 навч.рік 



Польська мова в ОП, 2014 

• Студентам УПІ надається можливість одержати 
сертифікати зі знання польської мови на рівні не нижче 
В1, в т.ч. у літніх мовних школах університетів-партнерів 
Польщі, для подальшого успішного навчання в 
магістратурі в університетів партнерів Польщі за 
програмою «Подвійний диплом».  

Серпень 2014, 
студенти ОНПУ  
в Опольській 

політехніці 



Польська мова, історія і культура в ОП, 2014 
 



Польська мова, історія і культура, ОП, 2014 
 



Літня школа і фахова підготовка в Опольській 
політехніці, 2014 

Серпень 2014, студенти ОНПУ  

Опольська ТЕС, 2014 



Серпень 
2014,  

студенти  
УПІ ОНПУ  

Польська мова в ОП і фахова підготовка, 2014 



Літня школа і фахова підготовка, ЛП 2016  

Фахова підготовка студентів 
УПІ в період літньої мовної 
школи ЛП, 2016 



Літня школа і фахова підготовка, ЛП 2016  

Серпень 2016, студенти ОНПУ в ЛП  

Люблінська політехніка 



Літня школа і краєзнавство ЛП,2016 



Сертифікати, літня школа ЛП, 2016  



Сертифікати, літня школа ЛП, 2016  



 

Результати діяльності УПІ 2013 – 2017 н.р. 
2013/2014 рр. - 49 студентів (20 студентів 1-го курсу, 29 – студентів старших курсів) 
2014/2015 рр. – всього 54, в.т. 49 студентів  
2015/2016 рр. -  всього 120 осіб, в т.ч. 55 студентів   
2016/2017 рр. – 106 студентів. Заняття проходять у 6-ми групах по 2 пари на тиждень, заняття 
ведуть сертифіковані у  Польщі  викладачі кафедри польської мови УПІ  

ЛІТНІ ШКОЛИ  
Серпень  2014 р. – 17 студентів  пройшли навчання і успішно склали іспити в літній мовній 
школі ОП, одержали сертифікати В1 - 6 студентів, А2 - 5 студентів, А1  - 6 студентів. 
Травень 2015 р.  Національна агенція Польщі (Erasmus Plus) - угоди з ІКС ІЕКСУ, ІПТДМ, ІЕЕ 
Серпень  2015 р. Всього 33 (аспіранти, магістри, бакалаври)  пройшли мовну підготовку в ЛП, 
сертифікати В1  - 3, А2 – 17, А1 -13 осіб. 
Квітень 2016 р. - згідно програми Erasmus Plus - 2 професора (ІЕКСУ та ІПТДМ) –виклади 
лекції з Інноваційних технологіій енергозбереження та Метрологічних основ енергозбереження  
в ЛП та 1 студент -магістр, 2016 р. 
Серпень 2016 р – 50 студентів і викладачів пройшли навчання і успішно склали іспити в літній 
мовній школі ЛП, одержали сертифікати В2 - 1, В1 - 14, А2  - 15, А1 – 20 осіб. 



ЛП Erasmus Plus 2016 

Центр інноваційних технологій ЛП, серпень 2016 

Erasmus Plus, квітень 2016  



Шляхи вдосконалення виконання 
програми «Подвійний диплом» 

● Слід попередити ризик відтоку контингенту 
студентів ОНПУ шляхом раціонального вибору 
періоду рекрутації на навчання в магістратурі 
університетів-партнерів Польщі.  

● Раціональний період рекрутації в магістратуру 
Польщі: жовтень-листопад. Початок навчання в 
університетах-партнерах Польщі – лютий.  

● Рекомендувати встановити наступну 
послідовність захисту магістерських дипломних 
робіт: магістерська дипломна робота має бути 
захищена спочатку в ОНПУ, а потім в 
університетах-партнерах Польщі. 



Рекомендації щодо покращення якості мовної 
підготовки студентів УПІ ОНПУ 

● Сприяти виданню і рецензуванню підручників й 
методичних посібників з професійно-орієнтованої 
мови, підготовленої кафедрою польської мови УПІ 
ОНПУ, в університетах-партнерах Польщі. 

● Сприяти регулярній участі викладачів польської 
мови, літератури та історії Польщі з університетів-
партнерів Польщі в навчальному процесі УПІ ОНПУ. 

● Сприяти візитам професорів з університетів-
партнерів Польщі, які викладають лекції на 
професійно-орієнтованій польській мові для студентів 
різних напрямів фахової підготовки. 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ 

Директор  УПІ  д.т.н., проф. Денисова А.Є.  

alladenysova@gmail.com 

Pomoc w tworzeniu i rozwijaniu kontaktów z 
polskimi uczelniami zadeklarowała 

Ambasada Polski na Ukrainie oraz Konsul 
Generalny Rzeczypospolitej Polski w Odessie 
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