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Центр починається з таблички  



А ось і саме сучасне приміщення центру  



Почесні гості церемонії відкриття Німецького Центру  



Засідання у міській Раді з представниками 

технічного університета м. Нюрнберг 



Перша ніч 
науки (2013) 



«Ніч Науки» 

Проф. Золотарьов демонструє лабораторію Генеральному 

консулу 



«Ніч Науки» іноземні гості вражені досягненнями наших 

вчених 



«Ніч Науки» почесний консул Т.Гавриш та 

Генеральний консул Німеччини В. Детлєф 

 



Візит консула В. Мьосінгера та викладачів 

Нюрнберзької школи Ома (2016 р.) 



Презентація док.Т.Фішера про досягнення 

Бранденбурзького університету 



Зустріч з німецьким репортером для першого 

каналу 



Презентація проф. Бекедаля. м. Вупперталь 



Дискусія студентів з німецьким професором 



Проекти 
ERASMUS+ 



Бранденбурзький університет, програма 

Еразмус + 2018 р. 



Викладачі Технічного Університету Дрездена у 

Центрі, програма Еразмус + 



Tempus-
EANET 



 Зустріч з випускниками в рамках 

європейського проекту Tempus- EANET 
 



Форум випускніків (23.06.2016) 



Керівник проекту Темпус-EANET М.Тугунке 

(Нідерланди) 



З візитом до ректора університету ХНАДУ 

А.М.Туренко 



Асоціація 
випускників-
підприємців 

ХНАДУ 



Зустріч з іноземними випускниками з 

В’єтнаму 



Тренінги, 
workshops  



Проведення 

воркшопів для 

студентів. 

Модератор: лектор 

DAAD Тімо Янца. 



Тренінг  Лектора ДААД С.Райхель  



Skype –зустрічі. 
Захист phd 
диплома по 

скайпу 



Skype-зустріч студентів автомобільного 

факультету 



Skype-зустріч студентів автомобільного 

факультету 
 



Перемовини, щодо організації e-learning 

онлайн курси німецької мови, Leuphana 

University 

 



Інтернет 
конференції 

 



Дистанційне 
вивчення 

мови  



Дистанційне вивчення німецької мови 



Наші студенти на занятті 



Курси 
німецької 

мови 



Курси німецької мови з Арміном Петером. 



Студенти, що активно беруть участь у заходах 

німецького Центру. 



Презентації 
студентських 

програм 



Елена Зима, організація VJI, презентація 

перебування за кордоном та про програму 

соціального року у Німеччині. 2017 р. 



Проф. І.Золоторьова та проф. Г.Тохтарь 

презентація Еразмус+ Ка2  



Презентація стипендіальної програми німецької 

економіки для України  



Розмовні 
клуби 

 



Зустріч американських та українських студентів. 



Проведення засідання розмовного клубу 



Консультації та 
інформативні 

заходи  



Інфо день  Лектора ДААД В. Терстіген для 

студентів ХНАДУ 



Тестування 



Тестування англійської та німецької мови 



Зарубіжні 
делегації: 

перемовини 



Зустріч експертів з дистанційного навчання 



Доцент О.Антошків, Бранденбургский ун. Лекція в 

ХНАДУ 2018 р. 



Культура, 
традиції, 

досягнення 
Німеччини 



Захід у рамках знайомства з культурою 

Німеччини 



Конкурси та 
змагання 



Конкурс для студентів, підготовка до поїздки у 

Німеччину. 



Соціальні 
українсько-

німецькі проекти 



Звіт про участь у німецькому соціальному 

проекті. 



Німецький центр 
у соціальних 

мережах 



Семінар, щодо програми Fullbright, студенти ХАНАДУ та 

керівник центру.  

Соціальні мережі Центру 
 



Скайп конференція з магістром ХНАДУ, що виборов стипендію 

німецької економіки. 



Новий сайт Університету 


