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Мобільність у світовому освітньому просторі – це те, на що сьогодні звертають увагу всі
абітурієнти при виборі місця, де вони хотіли б отримати вищу освіту. Сучасні технології
навчання, академічна мобільність в європейських університетах, практика і стажування за
кордоном – все це складові сучасної освіти, яку прагнуть отримати молоді люди,
замислюючись над побудовою успішної кар’єри у майбутньому. Молодь обирає освіту,
здобуваючи яку, студент не тільки вчиться, а й має можливість подорожувати по Європі,
жити і вчитися у різних країнах, знайомитися з новими друзями з різних країн світу та
отримувати найяскравіші враження від такого навчання!
Ми пишаємося, що студенти ХПІ мають такі можливості! З 2016 року, коли в НТУ «ХПІ» було
створено Німецький освітній центр, більше сотні політехніків взяли участь у міжнародних
програмах центру. Вони навчаються сьогодні у провідних університетах Німеччини та
Австрії, щорічно проходять місячні мовні та виробничі стажування за кордоном, слухають
лекції німецьких та австрійських професорів у ХПІ, проходять семестрове навчання за
програмою Erasmus+. У нас є програми подвійних дипломів і можливості для індивідуальних
програм в Європі. Важливо відзначити те, що всі студенти, які за результатами конкурсу
виборюють право взяти участь у наших програмах, отримують стипендії від фондів DAAD та
OeAD! Число заявок збільшується з року в рік: 2017 р. подано лише 28 заявок, у 2018 р. – 44,
у 2019 р. – 156, а у 2020 р. – 210!
Сьогодні Німецький центр, перш за все, – координаційний центр взаємодії НТУ «ХПІ» з
німецькими та австрійськими університетами. Наш центр допомагає співробітникам
університету вибудовувати успішну співпрацю із зарубіжними колегами, публікувати спільні
статті та брати участь у конференціях, допомагати з пошуками партнерів для майбутніх
наукових проектів і багато іншого.
По-друге, це систематизована освітня програма вивчення німецької мови, яку ми назвали
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«Німецькомовний інженер». Вона доступна для всіх без винятку спеціальностей нашого
університету. Студенти активно вивчають німецьку мову з першого по четвертий курс
навчання, займаються з іноземними лекторами, беруть участь у конференціях німецькою та
слухають лекції професорів з Німеччини, беруть активну участь у громадському житті
центру. Ми дуже пишаємося, що отримуємо виключно позитивні відгуки від іноземних
партнерів про всіх наших студентів!
Зараз у нашому центрі працюють відразу два іноземних лектори: з австрійської служби
академічних обмінів OeAD Фабіо Санд і з німецької служби академічних обмінів DAAD
Керстін Дальйо. Наші лектори не тільки викладають німецьку мову для студентів НТУ «ХПІ»,
а й проводять роботу, пов’язану з отриманням іменних стипендій на навчання за кордоном,
розповідають про особливості навчання, можливості вступу, літні школи та проводять
консультації для студентів.
Нам приємно бачити результати нашої праці, згадувати про досягнуте. Наприклад, перший
за багато років візит ректора Магдебурзького університету ім. Отто-фон-Герікке, професора
Єнса Штракеляна, одного з основних партнерських університетів в Німеччині; візит до
нашого центру керівника DAAD в Україні доктора Гізели Циммерманн; студентську
конференцію з німецької мови, яку вперше відвідав професор з Німеччини Мартін Вольтер, а
також вперше у роботі конференції взяли участь школярі. Незрівнянне враження залишили
візит і лекція співробітника компанії Mercedes-Benz, нашого випускника, інженера Андрія
Котухи. Ми раділи, дивлячись на те, як «загорілися» очі наших студентів під час візиту на
завод з виробництва спортивних автомобілів Porsche в Лейпцигу.
Але значно важливіше те, що очікує попереду – дуже цікава і захоплююча робота з
реалізації поставлених цілей та проектів! Ми не збираємося зупинятися на досягнутому і вже
в найближчий час представимо оновлення програми «Німецькомовний інженер», яка
отримає свій подальший розвиток і дозволить запропонувати нашим студентам зовсім
інший, якісно вищий рівень вивчення німецької мови. Також, спільно з лектором Фабіо
Сандом і за підтримки OeAD влітку 2021 року планується перезапуск широко відомої і
популярної раніше серед українських і австрійських студентів літньої мовної школи. Так що
далі буде ще цікавіше!
Денис Мешков, керівник Німецького освітнього центру НТУ «ХПІ».
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