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Пишемо диктант польською
21 травня в НТУ «ХПІ» під патронатом Сенату та уряду Польщі відбувся Третій
Всеукраїнський диктант польської мови, який одночасно проводиться в 15 найбільших містах
України. У Харкові його організатором виступило Харківське товариство польської культури
в партнерстві з польською фундацією «Свобода і демократія».
Диктант з польської мови «Я пишу, ти пишеш, ми пишемо польською…» написали понад 120
учасників з Полтавської, Запорізької, Донецької, Харківської областей, серед яких –
більшість старшокласників (50 осіб) з Харкова.
Привітав учасників та побажав їм подальших успіхів Генеральний консул Республіки Польща
в Харкові Януш Яблонський. Кращі письмові роботи були відзначені дипломами фахівців із
польської мови, які переможцям вручили віце-консули Генерального консульства Польщі в
Харкові Йоанна Ланг і Ян Здановський.
«Для нашого університету дуже важливо, щоб студенти вивчали польську мову, – зазначив
проректор НТУ «ХПІ», професор Геннадій Хрипунов. – Володіння нею відкриває для
студентів широкі можливості щодо участі в міжнародних освітніх програмах». Наш
університет, продовжив проректор, інтенсивно розвиває міжнародні зв’язки з вищими
навчальними закладами Польщі. Серед восьми проектів за програмами академічної
(кредитної) мобільності Еразмус+К1 чотири угоди укладені з польськими вузами:
Університетом економіки в Катовіце, Університетом Щецина, Університетом соціальних і
гуманітарних наук (SWPS) і Поморською академією в Слуцьку. В рамках цих проектів
студенти ХПІ протягом 1 семестру можуть навчатися в іноземних вузах за рахунок
Європейського співтовариства.
Крім програм кредитної мобільності, ХПІ бере участь у двох програмах «подвійних
дипломів» з вузами Польщі: Вищою школою менеджменту охорони праці в Катовіце і
Університетом соціальних і гуманітарних наук. Проведення подібних заходів є актуальним
для абітурієнтів і студентів, оскільки НТУ «ХПІ» – активний учасник Болонського процесу і
міжнародних програм навчання.
Довідка: Третій Всеукраїнський Диктант з польської мови «Я пишу, ти пишеш, ми пишемо
польською...» присвячений 1050 річниці хрещення Польщі. В цей день писали диктант
одночасно близько 2,5 тисяч осіб у 15 великих містах України.
За матеріалами прес-служби НТУ «ХПІ»
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