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Міжнародна візія 

  

ПУЕТ буде визнаним лідером у сфері інноваційної 

глобальної взаємодії на міжнародному рівні. 

  

Міжнародна місія 

 

РАЗОМ ДО ВЕРШИН ПРОФЕСІЙНОЇ ДОСКОНАЛОСТІ 

Й ЖИТТЄВОГО УСПІХУ КОЖНОГО! 

 
Університет прагне до розвитку міжнародних, міжкультурних та 

міждисциплінарних компетенцій. Університет підтримує ці компетенції 

за допомогою інноваційних навчальних програм, розвитку 

партнерських відносин, здійснення наукових досліджень, творчої 

діяльності та громадської активності. 



Міжнародні / міжкультурні / міждисциплінарні компетенції 
  

Знання 

• Знання географії світу, умов, проблем та подій. 

• Усвідомлення складності і взаємозалежності світових подій і проблем. 

• Розуміння історичних сил, які сформували нинішню світову систему. 

• Знання своєї власної культури та історії. 

• Знання ефективної комунікації, у тому числі знання іноземних мов, міжкультурних концепцій 

спілкування і міжнародного ділового етикету. 

• Розуміння різноманітності, існуючої у світі з точки зору цінностей, вірувань, ідей і світоглядів. 

  

Ставлення 

• Відкритість до навчання та позитивна орієнтація на нові можливості, ідеї та способи мислення. 

• Толерантність. 

• Чутливість і повага особистісних і культурних відмінностей. 

• Емпатія та здатність приймати різні точки зору. 

• Самосвідомість і самооцінка власної самобутності та культури. 

   

Навички 

• Спеціальні навички для підвищення здатності студентів вивчати світ (наприклад, науково-дослідні). 

• Критичні та порівняльні навички мислення, у тому числі здатність творчо мислити та інтегрувати 

знання. 

• Комунікативні навички, у тому числі здатність ефективно використовувати іноземні мови і 

взаємодіяти з представниками інших культур. 

• Навички подолання труднощів та відновлення фізичних і душевних сил в незнайомих і складних 

ситуаціях. 



 

Інструменти інтернаціоналізації культурно-освітньої діяльності ПУЕТ: 
 

 Організація навчання студентів за програмою Подвійний диплом 
 

 Організація програм стажування та проходження        

        навчально-виробничої практики студентів за кордоном 
 

 Науково-дослідна робота студентів на міжнародному рівні 
 

 Організація навчання іноземних студентів із залученням до культурно-

освітніх заходів ПУЕТ 
 

 Сприянння розвитку кроскультурних, мовних та комунікативних 

навичок через діяльність культурно-освітніх центрів  
 

 Вивчення декількох іноземних мов в рамках навчального процесу 
 

 Залучення іноземних лекторів 
 

 Мобільність студентів у рамках програми Erasmus + KA1: Кредитна 

мобільність 
 

 Залучення студентів до міжнародного проекту TEMPUS AESOP:  

«Здійснення захисту інтересів студентів шляхом введення посади 

омбудсмена» 



Програми Подвійного диплому 

Для магістрів: 

 з Університетом Нікосії (Кіпр)  

         за спеціальністю «Бізнес Адміністрування» 

 з Вищою школою менеджменту інформаційних систем 

         (Латвія)  

         за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»  

 з Академєю готельного бізнесу та громадського 

         харчування у Познані (Польща)  

         за спеціальностями «Готельно-ресторанна справа» та «Туризм» 

 з Університетом прикладних наук Шмалькальден (Німеччина)  

         за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» 

 



Динаміка вступу студентів ПУЕТ до зарубіжних ВНЗ з 

метою отримання 2-х дипломів 
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Країни проходження стажування 

Туреччина Азербайджан 

Єгипет Німеччина 

США Польща 

Болгарія Бельгія 

 Греція Китай 

Туніс 

 

Об`єднані 

Арабські Емірати 

Казахстан 



Переваги стажування за кордоном 

Студенти мають можливість: 
 

 Удосконалити знання іноземних мов  

 Отримати професійний досвід роботи в міжнародному 

середовищі 

 Зрозуміти суть своєї професії 

 Знайти свою мету в житті 

 Створити власний Start-up 

 Подорожувати різними країнами світу 

 

 

 

 



Кількість студентів, які пройшли стажування за 

кордоном у 2014 році (99 студентів) 

Turkey; 72 

USA; 4 

Poland; 8 

Kazakhstan; 5 

Belgium; 1 

Greece; 5 Germany; 4 



Кількість студентів, які пройшли стажування за 

кордоном у 2015 році (115 студентів) 

Turkey, 81
USA, 15

Poland, 4

Russia, 2

Spain, 1 Greece, 4
Germany, 8



Кількість студентів, які пройшли стажування за кордоном у 

2016 році (179 студентів) 

Austria; 1 Belgium; 1

Bulgaria; 59

India; 1

China; 1

Germany; 9

United Arab 
Emirates; 2

Poland; 
15USA; 14

Tunisia; 8

Turkish Republic of 
Northern Cyprus; 

2

Turkey; 66



Динаміка участі студентів у програмах стажування 

за кордоном 
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Студенти ПУЕТ – переможці та лауреати міжнародного конкурсу бізнес-
проектів «StartUp-Кооперація»-2016 (м. Гомель, Республіка Білорусь) 

 диплом 1 ступеня отримав проект “Організація 
переробки  вуглецевої і неорганічної сировини “ІНТЕР ПЛАС”; 

 диплом 3 ступеня отримав проект “Створення приватного 
підприємства “Баня на колесах”  

 

Дипломи лауреатів були вручені: 

 у номінації "Лучший StartUp-проект в сфере общественного 
питания "; 

 у номінації “Лучший StartUp-проект в сфере организации 
производства"; 

 у номінації "Лучший StartUp-проект в ремесленной деятельности "; 

 у номінації "Лучший StartUp-проект в сфере услуг “. 

 



Інтернаціональна родина ПУЕТ налічує понад 300 

студентів з 25 країн світу. Іноземні студенти є 

важливою частиною університетської громади.  



Результати набору студентів за останні  5 років без 

подвійного рахунку поновлених студентів  
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Кількість іноземних студентів студентів, які навчаються у ПУЕТ 



Участь іноземних студентів у культурно-освітніх 

заходах ПУЕТ 

31.05.2016 
Знайомство з Полтавською областю (Диканькою, 
Великими Будищами та Писаревщиною) 

16.06.2016 
Захід в Азербайджанському культурно-освітньому центрі 
(АКОЦ) із нагоди Дня національного порятунку 

13.07.2016  Знайомство з Полтавою 
24.09.201

6 
 «Парад «Полтава вишивана» з залученням іноземних 
студентів 

20.10.2016 

Захист  мовних проектів іноземних студентів, які 
презентували російською мовою свої рідні міста 
та  країни. 

7.11.2016  Знайомство з Полтавою 
12.11.2016 Знайомство з містом Харків. 

15.11.2016 
Цікава зустріч студентів про особливості відзначення Дня 
студента у рідних країнах 

08.12.2016 

Залучення іноземних студентів до дискусії та питання 
діаспор з Послом Латвійської Республіки в Україні (на 
заході були присутні студенти  університету з 27 країн 
світу) Обговорили не тільки питання  



На базі ПУЕТ діють Центри мов та культур: 

   Центр німецької мови та культури 

   Азербайджанський культурно-освітній центр 

   Центр французької  мови та культури 

   Культурно-лінгвістичний центр Китаю 

   Полтавський центр євроатлантичної інтеграції 

   Грузинський культурно-освітній центр 

   Туркменський культурно-освітній центр 

   Ресурсно-лігвістичний центр фахової англомовної 

навчальної літератури 

 



 

 

 
Центр німецької мови та культури 

 (відкрито у 2011р.), співзасновники: Інститут мов м. 

Касселя (Німеччина) та Полтавський центр німецької 

культури «Відергебурт».  

Центр організовує: 

 семінари з підвищення кваліфікації викладачів мовних та 

економічних дисциплін та обміну досвідом; 

 майстер-класи; 

 багаторівневі курси німецької мови в Україні і Німеччині. 

 



 

 

 

 Азербайджанський культурно-освітній центр 

 (відкрито у 2011 р.), співзасновник – Бакинський слов’янський 

університет (Азербайджанської Республіки).  

Центр організовує: 

 курси російської мови для іноземних студентів; 

 курси азербайджанської та турецької мов для студентів і викладачів 

ПУЕТ; 

 заходи, присвячені пам'ятним датам і святам Азербайджанської 

Республіки; 

 консультації для викладачів та аспірантів щодо публікації статей у 

наукових виданнях Азербайджанської Республіки; 

 підготовку студентів-азербайджанців ПУЕТ до виступів на 

конференціях в Україні та Азербайджанській Республіці. 

 



 

 

 

 Центр французької  мови та культури 

 (відкрито у 2011 р.), співзасновник – Університет Оверн (м. 

Клермон-Феран, Франція) в рамках проекту TEMPUS MODEP 

(PROGRAMME TEMPUS 144920 - TEMPUS - 2008 - FR.JPCR) - 

Транс'європейська програма мобільності для навчання в 

університетах.  

Головними цілями Центру є:  

 сприяння виконанню поставлених завдань за проектом технічної 

допомоги Європейського Союзу «Модернізація та розвиток 

професіоналізованих дисциплін (MODEP)»;  

 надання додаткових освітніх послуг з вивчення французької мови 

студентами ПУЕТ та інших громадян;  

 розвиток зв’язків ПУЕТ з ВНЗ Франції. 

 



 

 

 

 Культурно-лінгвістичний центр Китаю 

 (відкрито у 2010 р.), співзасновник – Інститут Конфуція 

Харківського національного університету ім. Каразіна.  

Центр організовує: 

 навчання студентів та викладачів ПУЕТ на короткотермінових 

поетапних курсах китайської мови; 

 мовне стажування в культурно-освітньому літньому таборі в 

Аньхойському університеті (м. Хефей, Китай). 



 

 

 
 Полтавський центр євроатлантичної інтеграції 

 (відкрито у 2008 р.), співзасновник – Інститут трансформації 

суспільства за підтримки Міністерства закордонних справ України 

за участі Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції 

України, Центру інформації та документації НАТО в Україні, 

Громадської Ліги Україна – НАТО, Асоціації керівників шкіл 

України, Полтавської обласної державної адміністрації, 

Полтавської обласної ради, Полтавської міської ради. 

Мета діяльності Центру: 

 формування умов для проведення відкритих дискусій на різних 

рівнях (школи, ВНЗ, підприємства, громадські організації) щодо 

причин створення та діяльності НАТО, форм і напрямів його 

співпраці з Україною. 

 здійснення інформаційно-просвітницької діяльності в усіх місцевих 

громадах регіону щодо основних засад євроатлантичної та 

європейської моделі розвитку. 

 



 

 

 
 Грузинський культурно-освітній центр 

 (відкрито у 2012 р.), співзасновники – Університет Сухішвілі м. Горі, 

(Грузія) та Громадська організація «Полтавське територіальне 

грузинське братство «Георгія» (м. Полтава, Україна).  

Центр організовує: 

 сприяння мовній та культурній адаптації студентів з Грузії, які 

навчаються в ПУЕТ; 

 культурні виставки, публічні презентації, святкування національних 

свят з метою ознайомлення студентів та викладачів ПУЕТ з 

історією, культурою та традиціями Грузії; 

 розвиток зв'язків ПУЕТ з вузами Грузії, формування позитивного 

іміджу університету в засобах масової інформації Грузії. 

 



 

 

 
 Туркменський культурно-освітній центр 

 (відкрито у 2013 р.), співзасновник – Посольство Туркменістану в 

Україні.  

Головними цілями Центру є:  

 сприяння мовній та культурній адаптації студентів з Туркменістану, 

які навчаються в ПУЕТ; 

 організація культурних виставок, публічних презентацій, святкувань 

національних свят з метою ознайомлення студентів та викладачів 

ПУЕТ з історією, культурою та традиціями Туркменістану; 

 розвиток зв'язків ПУЕТ з вузами Туркменістану, формування 

позитивного іміджу університету в засобах масової інформації 

Туркменістану. 

 



 

 

 
 Ресурсно-лігвістичний центр фахової 

англомовної навчальної літератури 

 (відкрито у 1996 р.), співзасновник – Холіоукський коледж (США). 

Головними цілями Центру є:  

 створення фонду фахової англомовної навчальної літератури, 

виданої в США та Європі; 

 удосконалення інноваційних інформаційних ресурсів навчання за 

результатами обміну досвідом із зарубіжними партнерами; 

 активна співпраця з відділом освіти та культури при Посольстві 

США, Київським Ресурсним Центром для випускників програм, 

спонсорованих урядом США, Британською радою, TESOL- 

асоціацією вчителів, які викладають англійську мову в Україні, 

Національною Радою вчителів англійської мови СIТА. 



 



Динаміка залучення іноземних лекторів і 

науковців до навчального процесу 
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Мобільність студентів у рамках програми 

Erasmus + KA1: Кредитна мобільність 

 



У 2016 році організовано партнерства у рамках 

участі в програмі Erasmus + KA1: Кредитна 

мобільність з: 

Будапештськоим Університетом Метрополітан  

     (м. Будапешт, Угорщина) 

 

Університетом прикладних наук  

     (м. Утена, Литва) 

 

Верхньосілезьким економічним унівеситетом 

     (м. Катовіце, Польща) 



Напрямки мобільності між ПУЕТ та вузами ЄС: 

 

 Міжнародні економічні відносини 

 

 Комп`ютерні науки та інформаційні технології 

 

 Облік і аудит 

 

 Менеджмент 

 

 Туризм  
 
  
 
 



ТЕМПУС – AESOP 
“Здійснення захисту інтересів студентів шляхом 

введення посади омбудсмена” 
 Номер проекту: 

 561640-EPP-1-2015-1-AZ-EPPKA2-CBHE-
JP  

 Тривалість проекту: 

 36 months 

 Загальна сума проекту: 726.620,95  

 Фінансування: Європейський Союз  

 Сума гранту: 578 901,00 

 Координатор:  Університет Хазар 
(Азербайджанська Республіка) 

Метою проекту є розвиток офісів із захисту інтересів студентів в партнерських 
університетах, що сприятиме усуненню перешкод на шляху навчального 

процесу та ефективно захищатиме права студентів. 



 Дякую за увагу! 


