
 

ПОДВІЙНИЙ ДИПЛОМ 

 

Для наших студентів, які володіють іноземними мовами, в Луцькому НТУ створені всі 

умови для навчання за програмами подвійних дипломів та проходження практики в 

європейських університетах. Програми подвійних дипломів – це спільні освітні програми 

українських і закордонних університетів, які дають можливість українським студентам 

одночасно проходити навчання за інтегрованими навчальними програмами у двох 

навчальних закладах різних країн та одночасно отримати два дипломи українського та 

європейського університетів. Метою реалізації  програм подвійних дипломів в Луцькому 

НТУ є забезпечення можливостей студентам не тільки набути досвід навчання в 

закордонному університеті та розширити можливості професійної підготовки, але й підняти 

свій рівень конкурентоспроможності при майбутньому працевлаштуванні. Програмами 

подвійного диплому, окрім підвищення рівня володіння іноземними мовами, дозволяють 

нашим студентам відвідувати лекції провідних професорів Європи, набувати досвіду в 

умовах практико-орієнтованого навчання із використанням сучасного технічного оснащення 

у навчальних аудиторіях та лабораторіях, а також проходити практики на підприємствах 

європейських країн.  

За кожною із програм подвійних дипломів у Луцькому НТУ розроблений алгоритм 

навчання та зарахування кредитів відповідно до Європейської системи перезарахування 

кредитів ECTS. Нашим студентам пропонується, зокрема, навчання у Політехнічному 

інституті Браганси (Португалія) та навчання і/або проходження практики в Люблінській 

Політехніці (Польща). На навчання направляються студенти Луцького НТУ всіх 

спеціальностей починаючи із другого курсу, а на практику направляються студенти 

починаючи із третього курсу. 

За детальною інформацією щодо програм подвійних дипломів та проходження практик 

необхідно звернутися до відділу міжнародних зв’язків Луцького НТУ (Головний корпус 

Луцького НТУ, каб. 220, тел. +380332746150, e-mail: interlntu@gmail.com).   

 

ДОСВІД УСПІШНОГО НАВЧАННЯ НАШИХ СТУДЕНТІВ ЗАКОРДОНОМ! 

 

У 2011 році наші студентки Кравцова Анна та Кравцова Тетяна, які навчалися за 

спеціальністю “Обладнання переробних та харчових виробництв”, проходили навчання в 

університеті Glyndwr (Гліндур, Велика Британія, Північний Уельс) за магістерською 

програмою зі спеціальності “Технологія виробництва”. 
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Метою навчання було розширення знань та набуття умінь у галузі технології 

виробництва, а завданням – ознайомитися із сучасними методами досліджень у харчовій 

промисловості та набути уміння проводити дослідження із використанням сучасного 

програмного забезпечення. Навчання за магістерською програмою тривало два семестри та 

передбачало написання магістерської роботи. 

 

 
 



 

Кравцова Тетяна пройшла курс навчання на факультеті науки та технологій, де 

ознайомилася із сучасними методами досліджень у харчовій промисловості, та під час 

написання магістерської роботи здійснювала дослідження та моделюванням процесу 

замішування тіста, використовуючи сучасне програмне забезпечення CFD.  

Кравцова Анна теж пройшла курс навчання на факультеті науки та технологій, де 

також ознайомилася із сучасними методами досліджень у харчовій промисловості, та під час 

написання магістерської роботи здійснювала дослідження та моделюванням процесу 

сушіння фруктів із використанням сучасного програмного забезпечення CFD. 

Завдяки добре розвиненій базі навчання наші студентки мали змогу ознайомитися із 

сучасним технологічним обладнанням та актуальними проблемами виробництва, працювати 

в сучасних лабораторіях та використовувати найновіші літературні джерела під час 

навчання.  

Навчання завершилося успішно і наші студентки отримали дипломи магістрів! 

 

 
 

 

 

 


