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Б - ступінь бакалавра
М - ступінь магістра
PhD - ступінь доктора філософії

ТЕХНОЛОГІЧНОГО
Б, М, PhD

Міжнародні економічні
відносини

Б

Облік та оподаткування

Б, М, PhD

Фінанси, банківська справа та
страхування

Б, М, PhD

Менеджмент

Б, М, PhD

Публічне управління та
адміністрування
Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

Б
Б, М

Екологія

Б, М, PhD

Інженерія програмного
забезпечення

Б, М, PhD

Комп’ютерна інженерія

Б

Кібербезпека

Б

Прикладна механіка

Б, М, PhD

УНІВЕРСИТЕТУ!

ALL IN

Економіка

NE

ЦЕНТР ДОВУЗІВСЬКОЇ ОСВІТИ ТА
РОБОТИ З ІНОЗЕМНИМИ
СТУДЕНТАМИ
10005, Україна, м. Житомир,
вул. Чуднівська, 103,
1-й поверх кабінет 117-а
тел.: +38 0412 24-07-04

Галузеве машинобудування

Б, М

e-mail: studyztu@gmail.com; m.bashynska@ukr.net

Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології

Б, М

https://ztu.edu.ua/ua/study/foreign_students.php

Телекомунікації та
радіотехніка

Б, М

ЗАВІДУВАЧ ЦЕНТРУ

Біомедична інженерія

Б, М

Технологія захисту навколишнього
середовища

Б, М

кандидат фізико-математичних наук, доцент
ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
ПРИЛИПКО

Гірництво

Б, М, PhD

Туризм

Б

Автомобільний транспорт
Транспортні технології
(автомобільний транспорт)
ztu.edu.ua

Б, М, PhD
Б
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ЖДТУ – це престижний державний ВНЗ, з сучасними
методами навчання, власними традиціями, якісним
рівнем підготовки майбутніх спеціалістів та високим
рівнем викладання дисциплін.
ЖДТУ має все необхідне для навчання студентів та
їх всебічного розвитку – сучасні лабораторії,
комп'ютерні класи, затишні гуртожитки, бібліотеку
та читальні зали, спортивний комплекс,
студентський центр для творчої роботи та дозвілля,
базу відпочинку.
У ЖДТУ постійно проводиться робота з підготовки
та виконання міжнародних проектів по цілому ряду
напрямків: обмін студентами та викладачами,
покращення існуючих та розробка нових навчальних
курсів, розвиток та вдосконалення структури ВНЗ,
наукове співробітництво тощо (Tempus, Erasmus+,
Erasmus Mundus, Mevlana Exchange Program).
Відповідно до двосторонніх угод про співробітництво
щороку в університеті проводять лекції професори
провідних європейських навчальних закладів.
На сьогодні у Житомирському державному
технологічному університеті навчаються іноземні
студенти із Туркменістану, Камеруну, Гвінеї, Танзанії
та інших держав.
Підготовка іноземних студентів за денною та
заочною формами навчання здійснюється з усіх
напрямів. Підготовка здійснюється для здобуття
рівня бакалавра, спеціаліста та магістра з подальшим
правом вступу до аспірантури.

Для вступу до ЖДТУ іноземний громадянин
повинен подати до Центру довузівської освіти та
роботи з іноземними студентами ЖДТУ наступні
документи (перекладені українською мовою):
1. заяву-анкету;
2. мотиваційний лист;
3. копію паспортного документа іноземця або
іншого документа, що посвідчує його особу;
4. копію документа про попередню освіту з
одержаними з навчальних дисциплін оцінками
(балами) або академічної довідки;
5. копію документа про результати незалежного
тестування (за наявності);
6. письмову згоду на обробку персональних даних;
7. копію свідоцтва про закінчення мовної
підготовки (за наявності).
Після аналізу відповідності отриманих документів
приймальна комісія навчального закладу проводить
співбесіду з іноземним громадянином (можливо у
режимі он-лайн). У випадку отримання позитивної
оцінки за результатами співбесіди ЖДТУ видає
запрошення на навчання.
У випадку якщо мовна підготовка абітурієнта
недостатня для подальшого навчання в університеті,
то пропонується навчання на підготовчому
відділенні ЖДТУ для іноземних громадян.

Після отримання запрошення іноземний
громадянин прибуває на навчання і для
зарахування в ЖДТУ подає наступні документи:
1. заяву-анкету;
2. оригінал та копію документа про попередню
освіту;
3. оригінал та копію документа (додатка до
документа про освіту), в якому міститься інформація
про його успішність з навчальних дисциплін;
4. копію документа про народження;
5. медичний сертифікат про стан здоров'я,
засвідчений офіційним органом охорони здоров'я
країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше
ніж за два місяці до від'їзду на навчання в Україну;
6. копію паспортного документа іноземця або
документа, що посвідчує особу без громадянства;
7. дійсний поліс медичного страхування;
8. шість фотокарток розміром 60 х 40 мм на
матовому фотопапері;
9. копію посвідчення закордонного українця (за
наявності).
Документи, зазначені у підпунктах 2 – 4 цього
переліку, мають бути перекладені українською мовою
з нотаріальним засвідченням перекладу.
Документи мають бути засвідчені в країні їх видачі
у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для
такого засвідчення, та легалізовані відповідною
закордонною дипломатичною установою України.
Прийом іноземних громадян на навчання
здійснюється з 10 липня по 1 листопада за
результатами співбесіди.
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