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Інтернаціоналізація вищої освіти є запорукою її конкурентоспроможності у сучасному
глобальному світі. Кожен університет намагається якнайкраще втілити цей напрям у життя.
НТУ «ХПІ» успішно реалізує стратегію інтернаціоналізації, а програма академічної
(кредитної) мобільності «ЕРАЗМУС +», що розкрила свої можливості для України з 2015
року, є саме тим інструментом, який дозволяє втілити європейські цінності у життя.
Реалізація проектів «ЕРАЗМУС + кредитна мобільність» спирається на 3 основні положення,
які мають ключове значення:
– стратегічне партнерство університету з європейськими університетами; 
– визнання учасниками проекту навчальних планів, кредитних модулів, досліджень, які
проводять студенти; 
– розвиток програм мобільності та розуміння необхідності таких програм.
Саме завдяки розумінню необхідності даного напрямку співпраці і підтримці ректора
університету Євгена Івановича Сокола, політехніки мають відповідний результат та
впевненість у сталому розвитку такої діяльності.
Плідна робота була б неможлива без команди небайдужих, зацікавлених у нових
досягненнях людей. Міжнародний відділ (керівник Олександр Андрійович Гончаров)
своєчасно визначив цілі та завдання, при безпосередній підтримці проректора Геннадія
Семеновича Хрипунова поставив їх перед кафедрами університету, і проект почав успішно
реалізовуватись.
Керівник групи фандрайзингу міжнародного відділу НТУ «ХПІ» Ірина Федорівна Порункова
зазначає: «Це була різнопланова задача, складові якої: ефективна співпраця міжнародного
відділу з європейськими партнерами, всебічна підтримка керівництва університету та
зацікавленість кафедр у розвитку та реалізації своїх навчальних програм, що привели до
ефективного результату».
Базуючись на перших успіхах, міжнародний відділ та проректор Г. С. Хрипунов розробили
подальшу стратегію активізації та заохочення кафедр університету до розширення програми
«ЕРАЗМУС + кредитна мобільність».
Звертаючись до історії процесу втілення програм «ЕРАЗМУС + кредитна мобільність», вони
мали два шляхи розвитку реалізації програм мобільності: на базі напрацювань відділу
міжнародних зв’язків (наприклад, співробітництво з Університетом економіки в Катовіце,
Польща); розширення співпраці в рамках існуючого міжнародного партнерства кафедр,
наприклад, Мішкольцський Університет (Угорщина) та Магдебурзький університет
(Німеччина). Слід відзначити, що кафедра економіки та маркетингу (завідувач професор А. І.
Яковлєв) теж обрала саме такий шлях та активно долучилася до розвитку програми
«ЕРАЗМУС +» і уклала угоду з Софійським університетом (Болгарія).
Агенції Угорщини та Польщі схвалили національні «ЕРАЗМУС +», профінансували подані
заявки, а партнерські університети визначили контингент учасників програми. Важливими
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складовими успіху студентів стали не тільки відмінне навчання, а й активність та
креативність, зацікавленість та мотивація, певна рішучість до змін у своєму житті. Отже, сім
студентів 5 курсу та аспірантів економічного факультету з лютого 2016 року вже успішно
долучаються до нових європейських знань та культур. Вони щиро діляться з нами своїми
першими враженнями.


