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 #9 от 18.09.2020 Сьогодні ми переживаємо час, коли змінюється погляд на освітні технології
і принципи отримання знань в університетах. Заклади освіти змушені пристосовуватися до
нових умов навчання студентів, вводячи альтернативні технології на перевагу традиційним.
Німецький центр також не залишається осторонь, продовжуючи координування плідної
співпраці НТУ «ХПІ» з німецькими та австрійськими університетами, комерційними фірмами,
та надаючи студентам змогу поглиблено вивчати німецьку мову, брати участь у програмах
обміну, академічних проектах та конференціях (на знімках). 
16 СТУДЕНТІВ БУДУТЬ НАВЧАТИСЯ В МАГДЕБУРЗЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ  ІМ. ОТТО ФОН
ГЕРІКЕ 
Такі підсумки щорічної студентської конференції на проходження мовної та виробничої
практик (2 і 3 курси), а також навчання у магістратурі (4 курс) за програмою подвійних
дипломів у Магдебурзькому університеті ім. Отто-фон-Геріке з отриманням стипендій від
DAAD. 
Студенти НТУ «ХПІ», НТУУ «КПІ» та ДонНТУ взяли участь у відборі, поспілкувалися з
професорами й лекторами Магдебурзького університету та представниками DAAD. Відбір
був складний, але усі 6 студентів 4 курсу НТУ «ХПІ» показали прекрасні результати і
зараховані до магістратури. Загалом від НТУ «ХПІ» у конференції взяли участь 22 студенти
2–4 курсів, 16 із яких почнуть навчання у Німеччині. 
Цього року вперше під час проведення конференції-відбору була використана онлайн
платформа Zoom, яка дозволила комісії провести особисті співбесіди з претендентами,
заслухати доповіді та переглянути презентації. Німецькі професори оцінили якість
презентацій, відзначили високий рівень мовної підготовки і мотивації наших студентів. 
Такі програми обміну стали традиційними в рамках масштабного проекту між DAAD та ХПІ,
який спрямований на підготовку висококваліфікованих інженерно-технічних кадрів за
електротехнічними і машинобудівними спеціальностями. 
ВЮРЦБУРГ-ШВАЙНФУРТ FHWS: СПІВПРАЦЯ ТРИВАЄ 

Динамічно розвивається співпраця за
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програмою академічної мобільності Erasmus+ з університетом прикладних наук Вюрцбург-
Шванфурт FHWS (Німеччина). Протягом кількох років студенти НТУ «ХПІ» кожного семестру
проходять навчання за програмами Erasmus+. Зараз ця можливість доступна студентам 2–4
курсів, які навчаються за напрямками: бізнес і управління, електроніка та автоматизація,
інформаційні та комунікаційні технології. 
Андрій Архипенков і Василь Олійник навчалися в університеті FHWS під за час карантину,
Андрій поділився своїми враженнями.  
«Початок нашого навчання припав якраз на період карантину, введеного в Німеччині. Проте,
я дуже задоволений і вражений рівнем онлайн навчання в FHWS. В університеті є добре
організована й структурована онлайн платформа #elearning, де студенти обирають свої
предмети. На цій же платформі викладачі розміщують всі лекції, завдання, вправи, і це
дійсно дуже зручно! Не дивлячись на те, що навчання проходить в онлайн форматі, воно так
само цікаве і різноманітне за рахунок того, що ми працювали в групах, виконували багато
креативних завдань, та й матеріал подається легко і доступно. Навчання відбувалося
англійською мовою. 
Звичайно трохи шкода, що я не мав  змоги відчути повною мірою атмосферу університету,
посидіти на лекціях і познайомитися з великою кількістю студентів, але я щасливий з
можливості навчатися за кордоном, ще й у таких нестандартних умовах!» 
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Цього року Німецький освітній центр
планує значно розширити перелік освітніх програм для студентів! Політехніки вже чекають
оголошення нового набору для участі у програмі «Німецькомовний інженер 2020», яка
передбачає поглиблене вивчення німецької мови з технічним спрямуванням. Наші іноземні
студенти зможуть розпочати або продовжити вивчення німецької мови за програмою
«Deutsch für Ausländer» в групах, де викладання німецької ведеться англійською мовою. 
Ми раді повідомити, що восени до команди німецького освітнього центру приєднається
професор Бременського університету, лінгвіст Латіф Дурланік. Він проведе серію семінарів
як для студентів нашого університету, так і для викладачів німецької мови. 
Крім цього, в німецькому центрі розпочато масштабну роботу, спрямовану на залучення
спільних наукових проектів з німецькими та австрійськими університетами. На даний момент
ведеться робота над кількома перспективними проектами як в галузі електротехніки, так і в



області програмної інженерії. 


