
Програми “Подвійний диплом” в контексті 
інтернаціоналізації вищої освіти  

Magna Charta 



Склад Євросоюзу 





ТНТУ у міжнародному освітньому просторі 

1999 - Член Європейської асоціації університетів  

2005 - Учасник Magna Charta Universitatum 

2007 - Член мережі Вищих  інженерних шкіл Франції "n+i”                          

2011 - Член Балтійської університетської програми BUP 

2011 - Член Міжнародної Асоціації наукових та 
технічних                 бібліотек  

 Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя 
http://tntu.edu.ua 

Кількість університетів – партнерів – 94 

Кількість міжнародних освітніх програм – 19 

Кількість іноземних студентів  – 300 

Кількість країн з яких навчаються іноземні студенти – 32 

Кількість міжнародних проектів у 2017 році  - 5 

http://tntu.edu.ua/


Пріоритетні завдання університету 
 вимоги до фахівців технічних спеціальностей 
(модель європейського інженера та науковця) 

Активна співпраця з Європейськими ВНЗ у 
освітній і науковій сферах; 
формування нової філософії та підходів до 
навчання, які базуються на інтерактивному 
спілкуванні;  
впровадження освітніх програм, що 
відповідають вимогам стандартів 
європейської освіти. 

 Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя 
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 Високий рівень теоретичної та 
практичної підготовки; 

 швидка адаптація до змін та 
тенденцій розвитку галузей знань; 

 відмінне володіння іноземними 
мовами; 

 наявність лідерських навичок та 
передове мислення. 

http://tntu.edu.ua/


Концепція інтернаціоналізації освіти : 
  
•інформаційний обмін між країнами що призводить до появи нових 
форм і підходів щодо організації вищої освіти 
•розвиток міжнародної співпраці через програми академічного 
обміну (академічна мобільність студентів та викладачів),  
• розвиток програм для навчання іноземних студентів,  
•реформа освітніх програм і навчальних планів,  
•співпраця в науково-дослідній сфері 
•розвиток міжнародної співпраці в науковій і дослідницькій сферах. 



Академічна мобільність студентів: 
-  ступенева мобільність (здобуття певного рівня вищої освіти); 
- кредитна мобільність (здобуття компетентностей або кредитів 
Європейської кредитно-трансферної накопичувальної системи). 
Академічна мобільність наукових, педагогічних, 
науково-педагогічних працівників.  



Європейський диплом 

Європейська стипендія 

Мовні школи за кордоном 

Практика і стажування  

ТНТУ ім. І. Пулюя 



72% 

11% 

11% 
1% 1% 4% 

Стажування і практики 
Польща Німеччина Швейцарія 

Іспанія Франція Литва 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Польща 36 35 36 43 80 80 

Німеччина 3 11 6 14 6 9 
Швейцарія 2 2 3 12 8 23 

Іспанія 3 
Франція 1 1 1 1 

Литва 4 13 



Спільні освітні програми двох дипломів 
ТНТУ ім. І. Пулюя з університетами 

Польщі,  Німеччини, Франції та 
Великобританії 

Ключові аспекти: 
підготовка фахівців високого рівня для провідних 
позицій на міжнародній арені; 
оптимізація підготовки фахівців не лише в  науковій 
і технологічній галузях, але і в методах управління,  
іноземних мовах, корпоративному стилі;. 
високоякісне навчання одночасно в двох культурних 
середовищах; 
розвиток обміну аспірантами та викладачами між 
ВНЗ-партнерами; 
створення інфраструктури для організації 
студентських обмінів. 
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Програми подвійних дипломів між  
ТНТУ ім. Івана Пулюя та іноземними ВНЗ 

№ 
з/п  

Назва ВНЗ  Цикл(и) навчання  

1  
Люблінська Політехніка  

 (м. Люблін, Польща)  
Магістри  

2  
Опольська Політехніка  

 (м. Ополє, Польща)  
Магістри  

3 
Асоціація вищих інженерних шкіл Франції 

“n+i” (м. Париж, Франція)  
Магістри  

4  
Університет прикладних наук 

(м. Шмалькальден, Німеччина)  
Бакалаври  

5 
Гліндворський університетом  
(м. Рексем, Великобританія) 

PhD  програми 



Люблінська 
політехніка 
(Польща) 

59% 

Опольська 
політехніка  
(Польща) 

23% 

Університет 
прикладних 

наук 
12% 

Асоціації вищих 
інженерних шкіл 
Франції “n+i” (м. 
Париж, Франція) 

6% 

Спільні освітні програми двох дипломів 



Структура освіти: 

в Україні  у Польщі 



Спільні освітні програми двох дипломів 

Основні кроки підготовки до реалізації 
програми між ВНЗ: 

угода про співробітництво; 

узгодження / розробка навчальних планів; 

погодження нормативних документів щодо 
прийому студентів на навчання та визнання 
кредитів ECTS; 

набір студентів на навчання. 
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Шляхи реалізації програми 
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Загальноосвітня 
школа 

(підготовка в 
Україні) 

Коледж 
(підготовка як в 
Україні, так і в 

Польщі) 

1 курс 
університету 
(підготовка в 

Україні) 

Мовні 
програми 

Друга 
іноземна  

базова 

http://tntu.edu.ua/


Механізм реалізації програм 
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2-4 курс університету 
ОКР “бакалавр” 

5 курс університету 
ОКР “Магістр” 

Програма “2 дипломів” 
(посеместрове навчання; 
захист двох дипломів за ОКР 
“бакалавр”, ) 

Програма “2 дипломів” 
(посеместрове навчання; 
захист двох дипломів за ОКР 
“магістр”) 

http://tntu.edu.ua/


Діюча програма двох дипломів між ТНТУ 
ім. Івана Пулюя та університетом 

Люблінська Політехніка 

Кількість задіяних факультетів від ТНТУ – 4 

Кількість спеціальностей підготовки – 6 
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Кількість кредитів ECTS для здобуття 
рівня магістр – 90 

Загальна тривалість програми – 2-2,5 
роки 

http://tntu.edu.ua/


Діюча програма двох дипломів між ТНТУ 
ім. Івана Пулюя та університетом 

Люблінська Політехніка 
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Етапи ТНТУ 
Люблінська 
політехніка 

1-й (навчання) вересень-січень 

2-й (навчання ) лютий-січень 

3-й (підготовка та 
3ахист дипломної 

роботи) 

грудень  
2-го року 
(захист) 

лютий-червень 
2-го року 

Етапи програми: 

http://tntu.edu.ua/


Спільні освітні програми двох дипломів 
Переваги для студентів: 

 
Програма двох дипломів є ефективним інструментом 
подолання дилеми вибору альтернативних варіантів – освіта в 
Європі чи в Україні. 

Для одержання загальновизнаного диплому престижного 
європейського університету не обов’язково додатково 
навчатися протягом 3-4-х років за межами України. 

Студент програми двох дипломів отримує ґрунтовні знання з 
фахових дисциплін відповідно до вимог університетів-партнерів. 

Оскільки навчання здійснюватиметься на різних мовах 
(польська, англійська, німецька та інші), то програма двох 
дипломів стане винятковою можливістю вдосконалити навики 
володіння іноземними мовами як на побутовому рівні, так і на 
рівні професійного спілкування. 

Випускник програми двох дипломів отримує можливість 
успішно працевлаштуватись як на ринку праці України, так і 
країн ЄС.  Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя 

http://tntu.edu.ua 
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Спільні освітні програми двох дипломів 
Переваги для університетів-партнерів: 

 
спільна участь у розробці та впровадженні 
програми та її компонентів; 

модернізація навчальних планів, навчальних 
матеріалів та використання сучасних технологій 
навчання; 

залучення працівників та викладачів 
університетів до спільних заходів (семінарів, 
конференцій) щодо розвитку сучасної освіти та 
науки; 

формування спільних науково-дослідних тематик 
та секторів співробітництва; 

удосконалення менеджменту з питань 
мобільності студентів та працівників. 
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Перспективи подальшого розвитку 
спільних освітніх програм 

 організація міжуніверситетських мовних шкіл 
та центрів; 

 грантова підтримка навчання студентів 
(стипендії програми ЄС Erasmus+ (компоненти 
Joint Master Degree, Student mobility); 

 організація освітньої та наукової мобільності 
викладацького складу за кошти програм ЄС 
Erasmus+ та Horizon 2020 (компоненти Staff 
mobility, Marie Sklodowska-Curie Actions). 

 створення мереж університетів та науково-
дослідних центрів для підтримки мобільності 
та інновацій. 

 Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя 
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Деякі аспекти щодо організації та реалізації 
програм “Подвійний диплом”,  які потребують 

якісних змін та шляхи вирішення 
 Зміст навчальних планів; 

 рівень знання іноземних мов; 

 мотивація необхідності програми; 

 фінансовий аспект; 

 комунікаційна складова. 

 

 
 Модернізація навчальних планів; 

 організація літніх мовних шкіл та 
короткотермінових візитів для студентів; 

 створення програм короткотермінового 
стажування чи працевлаштування для 
випускників; 

 розширення грантової підтримки; 

 Розширення співпраці на рівні професорсько-
викладацького складу, академічні обміни. 

 

 

 

 



Контактна інформація університету з 
питань організації програм 

подвійних дипломів 
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Ясній Петро Володимирович – ректор університету 

Тел.:  +380 352 52-41-81 

E-mail: univ@tu.edu.te.ua 

 

Вітенько Тетяна Миколаївна – проректор з міжнародного 
співробітництва 

E-mail: vitenko@tntu.edu.ua 

 

Відділ міжнародних зв’язків 

E-mail: inter@tu.edu.te.ua 

 

 Поштова адреса: 46001, Україна, м.Тернопіль, 
вул.Руська, 56 

http://tntu.edu.ua/
mailto:univ@tu.edu.te.ua
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