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СЕМІНАР  «ОСВІТА В НІМЕЧЧИНІ»



ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ 
НІМЕЦЬКОГО ОСВІТНЬОГО ЦЕНТРУ

- На випускників технічних університетів зі впевненим 

знанням німецької мови є великий попит на ринку 

праці України та в Німеччині

- Університети Німеччини зацікавлені в тому, що 

збільшити чисельність українських студентів, що 

навчаються у них

- Кількість студентів та якість ії підготовки не завжди 

відповідала сучасним вимогам



ЗАВДАННЯ НІМЕЦЬКОГО 
ОСВІТНЬОГО ЦЕНТРУ

- Координація співпраці між НТУ «ХПІ» та німецькими університетами;

- Презентація та реалізація освітніх і наукових програм і грантів для студентів, 

викладачів і наукових співробітників (DAAD, Erasmus +);

- Організація освітнього проекту «Німецькомовний інженер» для вивчення 

німецької мови при підготовці бакалаврів інженерних спеціальностей;

- Організація відбору студентів для вивчення ними німецької мови, контроль їх 

поточну успішність і організація незалежного сертифікованого тестування на 

рівень володіння німецькою мовою;

- Участь освітнього центру в виставках, семінарах, ярмарках і днями відкритих 
дверей з метою популяризації роботи центру та можливостей студентів НТУ 

«ХПІ» з навчання в німецьких університетах.



СТРУКТУРА ОСВІТНЬОГО ЦЕНТРУ
ТА ПОРЯДОК ЙОГО ВЗАЄМОДІЇ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ УНІВЕРСИТЕТУ

Керівник СекретаріатЗаступник

а) навчальні підрозділи

- факультети (технічні)

- кафедра іноземних мов 

- академічні групи (групи 

Deutsch)

б) інші підрозділи

- відділ міжнародних відносин

- група по супроводженню 

Болонського процесу

- лектор DAAD

- рада молодих вчених

Організація взаємодії



ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ–
«НІМЕЦЬКОМОВНИЙ ІНЖЕНЕР»

Освітній проект «Німецькомовний інженер» від 

німецького освітнього центру НТУ «ХПІ» спрямовано 

на підготовку студентів інженерних спеціальностей 

з німецької мови від «нульового» рівня до рівня 

В2/TestDAF з можливістю подальшого навчання в 

університетах-партнерах Німеччині.



ВИМОГИ ДО СТУДЕНТІВ, ЩО 
БАЖАЮТЬ ВИВЧАТИ НІМЕЦЬКУ

- Відмінне навчання в університеті (середній бал  4,5)

- Мотивація для к вивченню німецької мови

- Бажання продовжити навчання в Німеччині



ПЕРЕЛІК ФАКУЛЬТЕТІВ

• Автоматика та приладобудування

• Електроенергетичний факультет

• Електромашинобудівний факультет

• Енергомашинобудівний факультет

• Інженерно-фізичний факультет

• Машинобудівний факультет

• Механіко-технологічний факультет

• Факультет транспортного машинобудування

• Фізико-технічний факультет

ЗАПРОПОНОВАНИХ ДО УЧАСТІ В ПРОГРАМІ «НІМЕЦЬКОМОВНИЙ ІНЖЕНЕР» 



ПРИНЦИП НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ 
НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

- Абітурієнти, що будуть зараховані в 2017 р. поступають на базові 

інженерні факультети;

- По закінченню першого/другого семестру проводиться тестування, на 

виявлення студентів, що мають бажання вивчати німецьку;

- Починаючи с 3 семестру студенти, що відібрані для участі в програмі, 

відвідують заняття з німецької мови;

- Протягом 7-8 семестрів студенти здають зовнішнє тестування на знання 

мови, рівня В2/TestDAF

- При виконанні всіх умов, студент направляється на подальше навчання 

(магістр) в Німеччину в один з університетів-партнерів НТУ «ХПІ» 



ГРАФІК ВИВЧЕННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

Семестр 1 2 3 4 5 6 7 8

Іноземна мова 

(базова)
2 год. 2 год. 2 год. 2 год.

Німецька мова за рахунок 
виключених дисциплін 

6 год. 6 год.

Німецька мова за рахунок 
дисциплін вільного вибору

6 год. 6 год. 6 год.

Німецька мова за рахунок 
виключених дисциплін 

6 год.



РЕКОМЕНДАЦІЇ ФАКУЛЬТЕТАМ ЩОДО 
ПРОВЕДЕННЯ АГІТАЦІЇ АБІТУРІЄНТІВ 2017

- При агітації абітурієнтів кафедри повинні акцентувати увагу, що студенти 

мають унікальну можливість – участь у освітньому проекті «Німецькомовний 

інженер». Це можливість безкоштовно вивчити німецьку та продовжити 

навчання в Німеччині. Для цього потрібно поступити на кафедри, яка 

приймає участь у проекті та успішно навчатись.

- Німецький освітній центр НТУ «ХПІ» пропонує студентам не тільки навчання в 

університетах, а також стажування, різноманітні практики на підприємствах 

Німеччини, освітні програми як мовні, так і професійні.

- Планується організація літніх WorkShop з запрошенням німецьких та 

австрійських студентів з викладачами (пос. Фігуровка)



ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОЕКТУ «НІМЕЦЬКОМОВНИЙ ІНЖЕНЕР» 



ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОЕКТУ «НІМЕЦЬКОМОВНИЙ ІНЖЕНЕР» 



ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОЕКТУ «НІМЕЦЬКОМОВНИЙ ІНЖЕНЕР» 



МОЖЛИВОСТІ СТУДЕНТІВ 
ЯКІ ВІЛЬНО ВОЛОДІЮТЬ 

НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ (ДВЗ)

- Практика на підприємствах

- Написання дипломної роботи на 

провідних підприємствах (Porsche)

- Стажування в університетах та фірмах

- Участь у університетських програмах

- Літня праця (на період відпусток)

- Подальше навчання (магістр, аспірант)

- Працевлаштування



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


