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1. Об'єкти Національного надбання України:

Експериментальна база науково-дослідного інституту “Молнія”;

Інститут Іоносфери; 

Науково-дослідний комплекс експериментальних установок кафедри

турбінобудування по вивченню газодинамічних та теплофізичних процесів в

турбомашинах.

2. Наукові, науково-освітні лабораторії і центри, всього:   69, в тому числі:

Центр комп’ютерних методів проектування «Тензор»; 

Центр сучасних технологій у металографії та матеріалознавстві;

Центр трансферу технологій;

ТОВ “Науковий парк НТУ ХПІ”;

Центр по науково-технічному супроводу, модернізації та розробки двигунів 

внутрішнього згоряння для бронетехніки України.

3. Наукові інститути в складі НТУ “ХПІ” та подвійного підпорядкування:

НДПКІ «Молнія», експериментальна база;

Інститут Іоносфери, експериментальна база;

4. Кадровий потенціал НТУ “ХПІ”:

40 наукових шкіл;

1956 штатних науково-педагогічних та наукових 

співробітників;

201 доктор наук, 904 кандидата наук.

Наукова інфраструктура НТУ “ХПІ”



Науково – педагогічні кадри

Штатні науково-педагогічні працівники:

• 185 докторів наук, професорів, 822 кандидата наук, доцента;

• 37 заслужених діячів науки і техніки та заслужених працівників України;

• 35 лауреатів Державних премій України;

• 3 академіка та 2 чл.-кор. НАН України; 1 член - кореспондент НАПН України;

• 27 академіків галузевих академій.

Штатні наукові та інженерно-технічні працівники:

• 303 працівники;

• 16 докторів наук;

• 82 кандидати наук;

• 3 заслужені діячі науки і техніки України;

• 38 мають атестат старшого наукового співробітника.



В 2016 р. 2 наукові роботи університету

удостоєні Державних премій України в

галузі науки і техніки.

Молоді вчені отримали 2 премії

Президента України для молодих вчених, 3

стипендії Кабінету Міністрів України та

1 премію Верховної Ради України.

За 2016 рік співробітниками НТУ “ХПІ” у

спеціалізованих вчених радах України

захищені 11 докторських та 83

кандидатських дисертацій.

Загальні показники НТУ “ХПІ”



Обсяги бюджетних та госпдоговірних НДР

У 2016 році виконувалась 51 бюджетна робота, з них:

- 21 фундаментальна на суму 7202,6 тис.грн.

- 30 прикладних на суму 9847,796 тис.грн.

- фінансувались 2 об'єкта нац. надбання на суму 426, 5 тис.грн.

Всього 17476,896 тис.грн.

Загальний обсяг виконаних госпдоговірних робіт по НТУ “ХПІ” за 2016 рік 

склав 6602 тис. грн.       

Прикладні (бюджетні)

41%

Фундаментальні (бюджетні)

30%

Нац.надбання

2%

Завершені в 2016 р.: 1 фундаментальна та 26 прикладних робіт на суму 

9133,296 тис.грн.

Госпдоговірні та інші 

послуги у сфері 

науки

27%



Виконання бюджетних та госпдоговірних 

НДР

В НТУ „ХПІ” у 2016 році закінчився строк виконання 27 бюджетних робіт

за кодом програмної класифікації видатків 2201040. Згідно проведеного

аналізу анотованих звітів та запитів по цим роботам, план публікацій в

Scopus, WS:

- не виконано – 9 робіт,

- перевиконано – 8 робіт.

На конкурс проектів науково-дослідних робіт, що пропонуються до

виконання з 2017 року, було подано 31 проект, з них:

5 проектів отримали високий бал (більше 75) - 16%

12 проектів отримали середній бал (більше 50)   - 39%

14 проектів отримали низький бал (нижче 50)  - 45%

Загальною проблемою, як при виконанні держбюджетних робіт, так і

при поданні проектів на конкурс, – є кількість публікацій в Scopus, WS.

При проведенні експертизи, Експертною радою МОНУ, наукових проектів в

2016 році, науковометричні показники та доробок авторів згідно бази даних

Scopus та WS, оцінювались 50 балами (100 балів – весь проект).



Приклади  бюджетних НДР, що створили 

великі проблеми університету

Запит

Статті Scopus, WS

Звіт

Статті Scopus, WS

Експериментальні та розрахункові дослідження з метою створення 

перспективних вихідних патрубків потужних парових турбін ТЕС та АЕС . 

Науковий керівник Суботович Валерій Петрович. 

Обсяг фінансування 1343,0 тис.грн.

8 0

Розробка способу одержання безхлорних калійних добрив нового покоління.

Науковий керівник Гринь Григорій Іванович.

Обсяг фінансування 427,0 тис.грн.

4 0

Розробка практичних положень створення накопичувачів енергії з 
раціональними параметрами для приміських поїздів електрифікованих 

залізниць.
Науковий керівник Омельяненко Віктор Іванович.

Обсяг фінансування 168,0 тис.грн.

6 1



Кафедра
Обсяг виконаних 

робіт (тис. грн.)

Інженерно-фізичний факультет

Комп’ютерне моделювання процесів та систем 380

Факультет транспортного машинобудування

Теорій і систем автоматизованого проектування механізмів 

і машин
240

Двигуни внутрішнього згоряння 240

Факультет інтегрованих технологій та хімічної техніки

Інтегровані технології, процеси і апарати 189,6

Електромашинобудівний факультет

Автоматизовані електромеханічні системи 132,75

Факультет автоматики та приладобудування

Автоматика та управління в технічних системах 126,84

Найкращі показники госпдоговірних 

НДР у 2016 році (по кафедрам)



Найкращі показники госпдоговірних 

НДР у 2017 році

Загальний обсяг виконаних госпдоговірних робіт по НТУ “ХПІ”

станом на 23.03.2017 р. становить 919 тис. грн.

Всього факультетами виконано 585 тис.грн., з них:

Ф-т Інтегровані технології та хімічна техніка - 476 тис.грн.

Механіко-технологічний факультет – 36 тис.грн.

Транспортного машинобудування – 30 тис.грн.

НДПКІ “Молнія” – 334 тис.грн.



ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ 

ТАНКОВОГО ДВИГУНОБУДУВАННЯ 

Бронетехніка

Науковцями Центру виконано роботу «Розроблення технології дискретного
зміцнення для збільшення ресурсу елементів конструкцій військової та цивільної
мобільної техніки».

Одержана енергоефективна технологія дискретного зміцнення елементів
конструкцій військової та цивільної мобільної техніки, яка дає змогу підвищити
ресурс та імпортозаміщення матеріалів, а також зменшити витрати енергії як на
етапі виготовлення, так і при їх експлуатації.

На сьогодні заявлені наміри на укладання госпдоговорів із ДП «Завод ім.
Малишева» на суму 2,2 млн. грн.

Cmax
max

h

ДЗ/55-2015

Співпраця з ДК “Укроборонпром”  Міністерства оборони України



Результати дослідно-промислових 

випробувань та перспективи впровадження

На ДП “Завод імені Малишева” проведені випробування

двигунів та інших виробів, деталі на яких використана

запропонована технологія.



Науково-технічна співпраця  з  

ДК «Укроборонпром»

В рамках підписаного Меморандуму про партнерство та

співробітництво у 2016 р. розроблено газодетонаційний

міномет.

За допомогою нового пристрою міна потрапляє в ціль без

використання порохового заряду. Замість цього застосовують

технологію суміші кисню й газу. Дальність польоту снаряда

становить від 10 метрів до 1,5 кілометра.

Факультет танкових військ ім. ВР України 



Найбільш важливі фундаментальні 

дослідження

Розроблення матеріалознавчих основ створення композиційних 

матеріалів з високими фізико-механічними  властивостями.

Науковий керівник: д.ф-м.н., проф. СОБОЛЬ Олег Валентинович

Встановлені основні фізико-матеріалознавчі основи 3 – х

рівневої структурної модифікації одержання матеріалів з

підвищеним опором при ударі. Для 1-го рівня іонного

азотування сталевої основи визначені умови підвищення

твердості до10,8 ГПа. Для 2-го рівня за рахунок легування

елементів з високим когезивним зміцненням одержані високо

тверді термостабільні матеріали. На 3-му рівні завдяки

нанесенню покриттів твердість доведена до 47 ГПа при

високій міцності.

Цінність отриманих результатів в науковому плані

визначається розвитком нового напрямку в

матеріалознавстві: структурна інженерія нерівноважних

покриттів на нанорівні.

За матеріалами досліджень опубліковано 10 статей та

4 тез доповідей у науковометричних базах даних, 6 статей

у фахових виданнях, 14 тез доповідей на міжнародних

конференціях, 1 монографія англійською мовою,

захищено 1 дисертацію.



Комплексні дослідження змінення структури та фізичних властивостей 

перспективних наноструктурованих матеріалів під впливом факторів 

граничної інтенсивності

Науковий керівник: д.ф-м.н., проф. МАЛИХІН Сергій Володимирович

Створені фізико-матеріалознавчі основи методів модифікації поверхні

шляхом опромінювання імпульсними плазмовими потоками, потоками

високоенергетичних електронів та інших частинок, швидкісного загартування,

інтенсивної механічної обробки з метою підвищення стійкості і стабільності

матеріалів, а також розробка нових методів нанесення покриттів з

залученням унікального устаткування ННЦ «ХФТІ» НАНУ. Відтворити такі

умови експерименту можна лише в кількох лабораторіях світу.

За матеріалами досліджень опубліковано

10 статей у науковометричних базах даних, 10

статей у фахових виданнях, 5 тез доповідей

на міжнародних конференціях, захищено 1

дисертацію.

Найбільш важливі фундаментальні 

дослідження



Найбільш важливі прикладні розробки

Розробка та дослідження нових нанорозмірних багатошарових плівкових 

композицій для рентгенівської оптики та нанотрибології 

Науковий керівник: д.ф-м.н., проф. Кондратенко Валерій Володимирович

Розробка вітчизняних нових стабільних рентгенівських

дзеркал на основі Mg для спектрального діапазону 25,2 - 40,0

нм, необхідних для проведення астрофізичних досліджень Сонця

та інших джерел рентгенівського випромінювання в умовах

відкритого космосу.

Оптимізація побудови багатошарових рентгенівських дзеркал

(W/Si, WC/Si), які використовуються у якості кристала-

аналізатора, підвищує чутливість, точність і швидкість

неруйнівного визначення хімічного складу матеріалів

рентгенівськими спектрометрами для рентгено-флуоресцентного

аналізу і робить вітчизняні спектрометри рентгенівського

діапазону конкурентоспроможними у своїй ниші.

За матеріалами досліджень захищена 1 кандидатська і 1

магістерська роботи, 1 бакалаврська робота, опубліковано 8

статей у журналах, що входять до наукометричних баз даних,

3 статті у журналах, що включені до переліку наукових

фахових видань України, 7 публікацій в матеріалах

конференцій, що входять до наукометричних баз даних,

отримано 2 патенти. У виконанні НДР з оплатою прийняли

участь 3 студента, 2 молодих учених і 1 аспірант.



Приклади госпдоговірних  

наукових розробок

Температурна чутливість волоконно-оптичних гіроскопів у складі

інерціального вимірювального блоку. Автори: проф., д.т.н.

Бреславський Д.В., проф., д.т.н. Успенський В.Б.

Створено нову методику визначення теплового стану приладів та

побудовано нові температурні моделі інструментальних похибок волоконно-

оптичних гіроскопів, які дозволяють покращити процес проектування систем

ракетно-космічної техніки. Підвищено точність вимірювань на 20%.

Роботу проведено для: НВП ХАРТРОН-АРКОС ЛТД, м. Харків,

Обсяг отриманих коштів – 380,0 тис. грн.



Приклади госпдоговірних  

наукових розробок

Розробка методів синтезу складних теплоенергетичних систем і 

створення матеріалів – носіїв каталізаторів з заданими фізичними 

властивостями. Автори: проф., д.т.н. Товажнянський Л. Л.

Розроблено метод синтезу складних теплоенергетичних систем.

Досліджено термодинамічна структура хіміко-технологічних систем (ХТС),

визначено критерії ефективності. Розроблено методи та сформульовано

правила оптимальної термодинамічної інтеграції технологічних потоків ХТС.

Роботу проведено для: «Научно-исследовательский институт «Казахстан

инжиниринг», м. Астана, Республіка Казахстан.

Обсяг отриманих коштів – 541,828 тис. грн.



Приклади госпдоговірних  

наукових розробок

• Комплекс робіт по проведенню випробувань технічних засобів на 

відповідність вимогам електромагнітної сумісності. 

Автори: Лесной І.П., Немченко Ю.С., Сараєв О.І.. 

Проведено випробування на відповідність вимогам з електромагнітної

сумісності промислових виробів у складі яких є електронні та електричні

елементи. Аналогів по проведеній роботі немає в Україні.

Роботу проведено для: ПАТ «Запоріжтрансформатор», м. Запоріжжя,

Обсяг отриманих коштів – 343,8 тис. грн.



Наукові підрозділи 

НДПКІ «МОЛНІЯ»

Науково-дослідний та проектно-

конструкторський інститут «Молнія» -

унікальний випробувальний полігон, який не має

аналогів в Європі та Азії, для проведення

повномасштабних випробувань до вражаючої дії і

дестабілізуючого впливу потужних електромагнітних завад

природного та штучного походження.

Є одним із найбільших в Європі науково-

виробничим та випробувально-сертифікаційним

центром. Функціонує акредитована у Національному

агентстві з акредитації України на відповідність вимогам

стандарту ДСТУ ISO/ІЕС 17025:2006 випробувальна

лабораторія;

За результатами роботи інституту виконано 30

госпдоговорів обсягом близько 2 млн. грн., захищено 2

кандидатські дисертації; опубліковано 1 монографію,

28 наукових статей у фахових виданнях, із них 3 - в

зарубіжних виданнях з імпакт-фактором.

Проведена презентація можливостей інституту в галузі

грозозахисту для представників «Istanbul Judicial Sciences

Education &Research Foundation» (Туреччина).



Діяльність наукового підрозділу 

НДПКІ «Молнія» 

Інститут взяв участь у роботі по вивченню конфайменту на блискавкостійкість,

який використано для герметичної ізоляції 4-го енергоблоку ЧАЕС. Це – історичний крок

для поліпшення екологічної ситуації в зоні відчуження та в світі. В Україні тільки НДПКІ

“Молнія” НТУ “ХПІ” має експериментальну базу, яка може імітувати розряди блискавки

(струм більше 200 тис. ампер), які відбуваються раз у 10 років.

Розроблено прилад «IKC-1», який попереджає про

високу ймовірність удару блискавки в місці

спостереження. Його дія заснована на вимірі

напруженості електричного поля, яка змінює свої

показники під час наближення грози. Пристрій здатен

попередити про можливий удар блискавки за 20-30

хвилин.



Кафедри, які не мали госпдоговірних 

робіт у 2016 році

Механіко-технологічний факультет – 2 кафедри з 6

Машинобудівний факультет – 5 кафедр з 6

Енергомашинобудівний факультет – 3 кафедри з 4

Транспортного машинобудування – 2 кафедри з 5

Інженерно-фізичний факультет – 3 кафедри з 6

Факультет «Соціально-гуманітарних технологій» - 6 кафедр з 8

Фізико-технічний факультет – 5 кафедр з 6

Факультет «Комп`ютерних та інформаційних технологій» - 3 кафедри з 4

Факультет «Автоматика та приладобудування» - 3 кафедри з 4

Електромашинобудівний факультет – 3 кафедри з 6

Електроенергетичний факультет – 2 кафедри з 4

Економічний факультет – 2 кафедри з 4

Факультет «Бізнес та фінанси» - 3 кафедри з 4

Факультет технології неорганічних речовин – 3 кафедри з 4

Факультет технології органічних речовин – 5 кафедр з 8



Кафедра Кільк. статей

Менеджмент та оподаткування 44

Фізики металів та напівпровідників 35

Металознавства 31

Економічного аналізу та обліку 26

Гідравлічних машин 22

Організації виробництва та управління персоналом 21

Технічної та експериментальної фізики 11

Інженерної електрофізики 10

Фізичне матеріалознавство для електроніки й 

геліоенергетики
9

Фізичної хімії 7

Стратегічного управління 7

Інформаційно-вимірювальних технологій і систем 6

Кількість наукових статей опублікованих за кордоном та в 

науково-метричних базах даних (Scopus, Web of Science, 

Copernicus) за 2016 рік (за поданням кафедр)



Держбюджетні НДР: проблеми і завдання

Проблеми:

• низька кількість публікацій у закордонних виданнях, що входять до бази 

Scopus та WS;

• мала кількість патентів за рік (82 патенти);

• низький рівень госпдоговірних НДР.

Наслідки:

• 39% - середній бал, 45% - низький і тільки 16% - високий. 

Завдання на 2017 рік і перспективу:

• Кожний професор за рік  - min 1 стаття у закордонних виданнях, що 

входять до бази Scopus та WS + 1 тези наукової закордонної конференції;

• кожний доцент за рік - min 1 стаття або 1 тези у закордонних виданнях, 

що входять до бази Scopus та WS, наукова закордонна конференція.

• Кожна кафедра повинна мати госпдоговірні НДР або закордонний грант!!!

• Мінімальний обсяг цих НДР  - 50 тис.грн. для загальних кафедр, для 

випускаючих – 100 тис.грн. 

Відповідають: завідувачі кафедр. Невиконання завдань – підстава для 

припинення контракту.



ПІДСУМКИ ЗАРАХУВАННЯ 2016 Р.

Форма навчання Зараховано 

на бюджет

Зараховано 

на контракт

Зараховано 

іноземців

Очна (денна) 60 8 4

Очна (вечірня) 32 -

Заочна - 3 2

Докторантура 4 1

ВСЬОГО 96 12 6

Вступ до 2013 2014 2015 2016

аспірантури 75 60 85 109

докторантури 5 4 6 5

ЗАРАХУВАННЯ 2013-2016 Р.Р.



№ ВНЗ Аспірантура Докторантура

1 Київський національний університет 247 24

2 НТУУ «КПІ» 154 9-1

3 Львівський національний університет 104 9

4 НТУ «ХПІ» 92 4

5
Київський національний університет будівництва і 
архітектури

87 7+2

6 НУ «Львівська політехніка» 48 12

7 Харківський національний університет 37 2

8 Національний аерокосмічний університет 26 3

9 ХНУРЕ 25 4

Підсумки зарахування до аспірантури та 

докторантури провідних ВНЗ України



Діяльність структурних підрозділів  з 

комерціалізації науково-технічних розробок

• підписано меморандум про співпрацю університету з Kharkiv IT Cluster;

• сумісно з Western NIS Enterprise Fund та Phoenix Fund (США) проводиться

робота по створенню коворкінг-центру «Інкубатор 1991»;

• інвестиційний проект «Створення Харківського інноваційного центру

комерціалізації технологій і наукових розробок» визнано кращим

інвестиційним проектом соціально-економічного розвитку Харкова;

• 2 стартап-проекти університету стали фіналістами конкурсів стартап-

проектів на Всеукраїнському та міжнародному конкурсах: «Система

раннього попередження про грозову небезпеку» та «Створення

мініатюрних навігаційних систем NaviGO: low-cost mini navigation system for

UAV with autonomous mode flight control».



Наукові публікації

Компанія Web of Science

«Thomson Reuters»

відзначила університет

Дипломом “Лідер науки

України 2016” за наукове

співробітництво з реальним

сектором економіки.

Вийшли з друку 49 монографій, в т.ч. 2 – за кордоном;

видано 15 підручників та 132 навчальних посібників.

Опубліковано 4730 наукових статей, в т.ч. 498 – за

кордоном.

В міжнародній базі даних Web of Science вченими

університету опубліковано 1420 наукових статей. Кількість

цитувань дорівнює 5882. h-індекс університету на кінець

року склав 32.

В міжнародній базі даних Scopus вченими університету

опубліковано 2386 наукових статей. Кількість цитувань

дорівнює 8427. h-індекс університету склав 35.

Вчені 27 кафедр університету впродовж року не

публікували свої статті в наукових виданнях, які б

входили до вказаних НМБД.



Проводиться комплекс заходів для забезпечення коректності та повноти даних
про НТУ «ХПІ» у наукових аналітично-інформаційних системах, показники яких
використовуються при формальній оцінці діяльності університету (Web of
Science, Scopus, Google Scholar, інші).

• Коректне 
формування та 
редагування 
індивідуальних 
профілів

• Використання 
глобальних 
ідентифікаторів

• Забезпечення 
конкурентоспромож-

ності наукових 
видань

• інше

Публікацій(липень 2016)=896       Публікацій(лютий 2017)=1422 
h-index(липень 2016)=26              h-index(лютий 2017)=32

Редагування профілю НТУ «ХПІ» в Web of Science Core Collection



Відомості щодо поліпшення рівня 

інформаційного забезпечення наукової діяльності

За даними світового рейтингу Webometrics, фонд науково - технічної

бібліотеки (1,5 млн. примірників) посів 6 місце серед репозитаріїв

України.

Студентам та науковцям університету забезпечено доступ до 23

електронних ресурсів, розміщених на платформі Web of Science,

Cambridge Journal Online, EastView та інш.

За Вебометричним рейтингом бібліотек України науково-технічна 

бібліотека НТУ “ХПІ” посіла 1 місце серед навчальних закладів України.



Молоді вчені НТУ «ХПІ» в 2017 році виграли 

гранти Президента України 

Серед переможців на отримання грантів такі молоді вчені ХПІ:

• Олена Левон – 1986 року народження, кандидат технічних наук, доцент

кафедри радіоелектроніки НТУ «ХПІ» – грант для проведення дослідження

«Прикладні рішення комплексного активного впливу на втрати

електроенергії та її якість у розподільчих електромережах України».

• Антоніна Майзеліс – 1986 року народження, кандидат технічних наук,

науковий співробітник кафедри технічної електрохімії НТУ «ХПІ» – грант

для проведення дослідження «Електрохімічне формування корозійно- і

механічностійких мультишарових покриттів, каталітично активних

наноструктурних матеріалів для потреб машинобудування та

альтернативної енергетики».

• Олександр Носирєв – 1986 року народження, кандидат географічних

наук, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та

фінансів НТУ «ХПІ» – для проведення дослідження «Стратегічні

пріоритети промислової політики України в аспекті стабілізації

індустріального потенціалу Донбасу».



Наукова діяльність студентів і молодих 

вчених

За результатами Всеукраїнського конкурсу

студентських наукових робіт з природничих,

технічних і гуманітарних наук НТУ «ХПІ» посів перше

місце серед технічних вузів України, а також серед вузів

Харкова. В конкурсі прийняли участь 150 студентів,

переможцями стали 71 студент.

Студенти прийняли активну участь у Всеукраїнській

студентській олімпіаді та одержали 33 дипломи.

8 студентів нашого університету одержали дипломи І,

ІІ та ІІІ ступеня у Х Харківському регіональному

конкурсі студентських наукових робіт.



Наукова діяльність студентів  і молодих 

вчених

23 політехніка прийняли участь у Всеукраїнському проекті «Авіатор»

і виявили бажання позмагатися за поїздку до Франції на авіафорум Ле

Бурже, 10 з них–потрапили до 2-го етапу конкурсу.

Проведено 11 студентських конференцій та семінарів міжнародного,

всеукраїнського та регіонального рівня, з них 6 - включено до плану МОН

України. Зі студентами опубліковано 1123 статті, із них самостійно - 322.

Прийняли участь у конкурсі «Кращий молодий науковець НТУ «ХПІ».

Студенти 4-х факультетів, не приймали участь у конкурсах студентських

наукових робіт, а саме: факультет військової підготовки, КІТ, МО, ФТ.



Роки 2014 2015 2016

Прийняли участь 148 143 150

Результат участі

І місця – 17 чол.

ІІ місця – 20 чол.

ІІІ місця – 23 чол

І місця – 18 чол.

ІІ місця – 17 чол.

ІІІ місця – 21 чол

І місця – 16 чол.

ІІ місця – 29 чол.

ІІІ місця – 26 чол

Кількість 

переможців ІІ туру
60 56 71

Всеукраїнський конкурс студентських наукових 

робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук

Кращі факультети

Факультет Декан Кількість переможців 

ІІ туру

Механіко-технологічний проф. Погрібний М.А. 20

Транспортного 

машинобудування

проф. Єпіфанов В.В. 11

Електромашинобудівний проф. Воінов В.В. 11

Економічний проф. Перерва П.Г. 8



Наукове та науково-технічне 

співробітництво із закордонними 

організаціями

Протягом 2016 року науковими співробітниками НТУ «ХПІ» проводилося

активне наукове та науково-технічне співробітництво за прямими договорами із 138

освітніми закладами та фірмами з 35 країн світу.

НТУ «ХПІ приймав участь у 37 міжнародних проектах, серед яких 32 освітніх

та 5 науково-дослідних.

При підтримці Міністерства освіти і науки України в Національному

технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» створено 3

Національні контактні пункти Рамкової програми ЄС «Горизонт-2020»:

«Нанотехнології, сучасні матеріали і передові технології виробництва і

переробки»; «Безпечна, чиста і ефективна енергетика»; «Інформаційні і

комунікаційні технології».

В 2016 р. було відкрито локальний центр

дистанційної освіти НТУ «ХПІ» в Туреччині для

навчання турецьких студентів. Підписано Протокол

про наміри в сфері науково-освітнього

співробітництва.

Передбачається, що спільна діяльність двох вузів

буде пов'язана переважно з комерціалізацією

наукових розробок ХПІ на турецькому ринку.



Наукові видання

В 2016 році з друку вийшли 75 випусків наукових фахових видань, в тому 

числі:

“Вісник НТУ “ХПІ” за 31 тематичним напрямом – 50 випусків;

5 найменувань наукових журналів – 19 випусків;

4 збірки наукових праць – 6 випусків.

30 тематичних серій Вісника НТУ “ХПІ”, 9 наукових журналів та збірок

індексуються в науковометричній  базі даних США Ulrich’s Periodicals Directory.

В 2016 р. до науковометричної бази даних Index Copernicus (Poland)

включено 1 серію Вісника НТУ «ХПІ». Всього до цієї бази входять 6 наукових

видань НТУ «ХПІ».

До рейтингу наукових періодичних видань, що мають бібліометричні

профілі в системі Google Scholar, включено 3 серії Вісника. Тепер у рейтингу

системи Google Scholar знаходяться 8 серій Вісника та 2 наукових журнали.



Кращі серії Вісника НТУ “ХПІ”

Кафедра
Серії 

Вісника НТУ “ХПІ”

Відп.ред.

проф.

Кільк.

номе-

рів у 

2016р

Н.Б.Д. OJS DOI

h5 -

індекс 

Гірша

Турбінобудування Енергетичні та 

теплотехнічні 

процеси й 

устаткування

Бойко А.В.

3 Copernicus + + -

Електричні апарати Проблеми 

удосконалення 

електр. машин і 

апаратів

Кліменко Б.В.

1
Copernicus

РІНЦ
+ - 3

Динаміка і міцність 

машин

Динаміка і міцність 

машин

Морачковсь-

кий О.К. 2
Copernicus

+ + -

Технологія 

машинобуд. та 

металоріз. верстати

Технології в 

машинобудуванні

Пермяков 

О.А. 2
Copernicus

- - 3

Обчислювальна 

техніка та 

програмування

Інформатика і 

моделювання

Дмитрієнко 

В.Д. 2
Copernicus

РІНЦ
+ + 6

Промислова  і 

біомедична 

електроніка

Нові рішення в 

сучасних 

технологіях

Сокол Є.І.

4
Copernicus

+ + 9

Системний аналіз та 

інформаційно-

аналітичні технології

Системний аналіз, 

управління та 

інформац. 

технології

Годлевський 

М.Д.
2

AE Global 

Index + - 4



Відстаючі серії Вісника НТУ “ХПІ”

Кафедра
Серії 

Вісника НТУ “ХПІ”

Відп.ред.

проф.

Кільк.

номе-

рів у 

2016р

Н.Б.Д. OJS DOI

h5 -

індекс 

Гірша

Комп’ютерні та 

радіоелектронні 

системи контролю 

та діагностики

Електроенергетика та 

перетворювальна 

техніка

Сучков Г.М.

0 - + - -

Автоматизовані 

електромеханічні 

системи

Проблеми 

автоматизованого 

електропривода

Клепіков В.Б.

0 - - - -

Фінансів Менеджмент і фінанси Міщенко В.А.
2 - - - -

Філософія Філософія Бардін О.М. 0 - - - -

Політична історія Актуальні проблеми 

історії України 

Ніколаєнко 

В.І.
0 - - - -

Ф-т Соціально-

гуманітарних 

технологій

Актуальні проблеми 

розвитку укр. 

суспільства

Кіпенський 

А.В. 2 - - - -

Ф-т Транспортне 

машинобудування

Транспортне 

машинобудування

Єпіфанов 

В.В. 0 - - - -

Автомобіле- і 

тракторобудування

Автомобіле- та 

тракторобудування

Самородов 

В.Б. 0 - - - -

Історія науки і 

техніки

Історія науки і техніки Скляр В.М.
0 - - - -



Кращі наукові журнали та збірники

Кафедра

Найменування 

наукового 

журналу, збірника

Відп.ред.

проф.

Кільк.

номе-

рів у 

2016р

Н.Б.Д. OJS DOI

h5 -

індекс 

Гірша

Електричні апарати Електротехніка й 

електромеханіка

Кліменко Б.В.
6

Copernicus

РІНЦ
+ + 8

Двигуни 

внутрішнього 

згоряння

Двигуни 

внутрішнього 

згоряння

Марченко А.П.

2
Copernicus

РІНЦ
+ + 5

Відстаючі наукові журнали та збірники

Кафедра

Найменування 

наукового 

журналу, збірника

Відп.ред.

проф.

Кільк.

номе-

рів у 

2016р

Н.Б.Д. OJS DOI

h5 -

індекс 

Гірша

«Інтегрованих 

технологій 

машинобудування»

ім. Семка М.Ф.

Високі технології в 

машинобудуванні

Пижов І.Н.

1 - - - -

«Інтегрованих 

технологій 

машинобудування»

ім. Семка М.Ф.

Різання та 

інструмент в 

технологічних 

системах

Грабченко А.І.

1 - - - -

«Інтегрованих 

технологій 

машинобудування»

ім. Семка М.Ф.

Сучасні технології в 

машинобудуванні

Федорович В.О.

1 - - - -



Кількість патентів, отриманих науковцями НТУ «ХПІ» 

за 2016 рік – 82 патенти

№ Кафедра Патенти

1 Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей 15

2 Фізичної хімії 12

3 Технічної електрохімії 7

4 Промислова і біомедична електроніка 6

5 Двигуни внутрішнього згоряння 6

6 Інтегровані технології машинобудування ім. М.Ф.Семка 6

7 Інформаційні технології і системи колісних та гусеничних 

машин ім. О.О.Морозова
4

8 Автоматизовані електромеханічні системи 3

9 Хімічна технологія неорганічних речовин, каталізу та екології 3

10 Гідравлічні машини 3



Дякую за 

увагу!


