
ПІДСУМКИ ПРИЙОМУ ДО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН І ЗАВДАННЯ ДЛЯ 

ЗБІЛЬШЕННЯ КОНТИНГЕНТУ ІНОЗЕМНИХ 

СТУДЕНТІВ 

Проректор з науково-педагогічної роботи     проф. Хрипунов Г. С. 



НЕГАТИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ    

1. Наявність військового конфлікту на відстані біля 250 км від Харкова

2. Девальвація в кілька разів національних валют Туркменістану, Азербайджану,

Нігерії.

3. Обмеження можливості переводу валюти з Туркменістану та Нігерії.

4. Цілеспрямована політика Туркменістану та Азербайджану на зменшення

контингенту молоді, яка навчається в Україні.



ТОР
365

БФ
112

ЕК
132

КІТ
73

інші 
факультети

227

РОЗПОДІЛ  КОНТИНГЕНТУ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ 

МІЖ ФАКУЛЬТЕТАМИ



РОЗПОДІЛ  КОНТИНГЕНТУ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ  

МІЖ КРАЇНАМИ

Туркменістан -
32%
Азербайджан -
13%
Близський 
Схід - 25%
Африка - 14%

Азія - 16%

Туркменістан -
18%
Азербайджан -
13%
Близський 
Схід  - 27%
Африка - 20%

Азія - 10%

Марокко - 12%



КОМПЛЕСНА ПРОГРАМА ЗБІЛЬШЕННЯ 

КОНТИНГЕНТУ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

1. Активізація роботи підготовчого відділення.

2. Збільшення спеціальностей та спеціалізацій, на яких йде підготовка англійською мовою.

3. Поліпшення матеріально-технічної бази навчання та проживання іноземних студентів.

4. Активізація профорієнтаційної роботи на нових сегментах ринку іноземних абітурієнтів.
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АКТИВІЗАЦІЯ РОБОТИ ПІДГОТОВЧОГО ВІДДІЛЕННЯ 

1. Зниження вартості навчання  та  проведення інтенсивної   рекламної компанії 

забезпечило   збільшення кількості слухачів підготовчих курсів у 3 рази з  50 осіб  у 

2014 році до 147 осіб у 2017 році.

2. З залученням спонсорської допомоги та участі ремонтної бригади університету

проводиться ремонт даху, вестибюлю, навчальних приміщень 1 та 3 поверхів та

вхідних дверей підготовчого відділення.
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АКТИВІЗАЦІЯ РОБОТИ ПІДГОТОВЧОГО ВІДДІЛЕННЯ (2)

3. Cтворено групу підготовчого відділення на Facebook та канал факультету на Youtube

де регулярно висвітлюється життя підготовчого відділення та проводиться реклама

навчання в нашому університеті

4. Проведено зміни навчального плану для введення профорієнтаційної дисципліни

«Університетська освіта іноземців в Україні» для збільшення кількості слухачів

підготовчого відділення, які після його закінчення вступають до НТУ «ХПІ» та

«Фізичної культури» для підтримки фізичної активності, що також стане суттєвим

позитивним чинником в проведення реклами навчання В НТУ «ХПІ» .

5. Організація культурного дозвілля слухачів підготовчих курсів шляхом проведення

екскурсій (відвідування планетарію) та тематичних вечорів (урок-концерт «Весна с

географії».
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ЗБІЛЬШЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ НА 

ЯКИХ ПІДГОТОВКА ПРОВОДИТЬСЯ АНГЛІЙСЬКОЮ 

МОВОЮ 

1. У 2017-2018 н.р. англійською мовою буде проводитися підготовка за 5 спеціальностями (10

спеціалізаціями) економічного профілю та за 8 спеціальностями (10 спеціалізаціями) інженерного

профілю
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СПЕЦІАЛЬНІСТЬ СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і банківська справа

Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування; Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності; Міжнародний бізнес; Бізнес-

адміністрування; Управління підприємницькою діяльністю

Маркетинговий менеджмент

Маркетинг Маркетинговий менеджмент

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Товарознавство і торговельне підприємництво

Економіка Економічна кібернетика

Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення

Комп'ютерна інженерія Системне програмування

Прикладна механіка Технологія автоматизованого виробництва

Матеріалознавство Фізика та технології наноматеріалів

Електроенергетика, електротехніка та

електромеханіка

Відновлювані джерела енергії та техніка і електрофізика

високих напруг; Електричні станції

Мікро- та наносистемна техніка
Мікро- та наносистемна техніка для сонячної енергетики;

Фізична та біомедична електроніка

Хімічні технології та інженерія Технології переробки нафти, газу і твердого палива

Нафтогазова інженерія та технології Видобування нафти і газу



ЗБІЛЬШЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ 

НА ЯКИХ ПІДГОТОВКА ПРОВОДИТЬСЯ АНГЛІЙСЬКОЮ 

МОВОЮ (2)
2. Біля 75 викладачів, наукових співробітників за корпоративними знижками ( більш 50%) почали очне вивчення

англійської мови у фірмі International House (Харьків). В основі курсу - комунікативна методика навчання, в межах

якої відбувається вивчення мови через ситуації мовного спілкування, що робить заняття цікавим і невимушеними.

Рівну увагу приділяється розвитку мовлення, читання, письма та сприйняття мови на слух. Курс загальної

англійської складається з шести рівнів, від нульового («Beginner») до професійного («Mastery»), кожен з яких в

свою чергу ділиться на 4/5 підрівні. Заняття проводяться два рази на тиждень по 1.5 години. На кожен підрівень

відводиться 32/48 годин роботи в класі, що становить два або три місяці занять. В кінці кожного рівня проводиться

контрольне тестування і за результатами тесту слухачі, які набрали достатню кількість балів, переходять на

наступний рівень.

3. Укладений договір з фірмою «Pearson» ( Київ), яка буде проводить в НТУ «ХПІ» сертифіковані іспити, що

визнаються МОН України при присвоєнні вчених звань. Pearson Test of English – це міжнародний екзамен, який

підтверджує рівень володіння англійською мовою як іноземною. Цей міжнародний іспит існує понад 25 років. В

Україні цей проект почав працювати з 2010 року. Згідно листа Міністерства Освіти та Науки України від

27.01.2012 № 1/9-61 сертифікат Pearson Test of English рівнів В1 та В2 зараховується як державна атестація.
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ПОЛІПШЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ 

НАВЧАННЯ ТА ПРОЖИВАННЯ ІНОЗЕМНИХ 

СТУДЕНТІВ 

1. У 10 гуртожитку за рахунок університету встановлено новий бойлер та з залученням спонсорської допомоги 

проведено ремонт 1 блоку.

2. З залученням спонсорської допомоги проведено капітальний ремонт боксу, який буде використовуватися для

проведення практичних робіт на кафедрі видобування нафти і газу, біля боксу збудовано п'ять фундаментів на

яких встановлено діюче технологічне обладнання для видобування нафти і газу.
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АКТИВІЗАЦІЯ ПРОФОРІЕНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ НА НОВИХ 

СЕГМЕНТАХ РИНКУ ІНОЗЕМНИХ АБІТУРІЕНТІВ 
1. У Стамбулі було відкрито локальний центр дистанційної освіти НТУ «ХПІ» в Туреччині для

навчання турецьких студентів. Інтереси Політеху на турецькому освітньому ринку

представлятиме компанія Ankauzet Ltd. Вона заснована благодійним освітнім фондом і

займається наданням освітніх послуг, використовуючи сучасні дистанційні технології. Компанія

Ankauzet Ltd буде здійснювати пошук турецьких студентів, бажаючих навчатися в НТУ «ХПІ».

турецькі партнери надають активну підтримку в просуванні НТУ «ХПІ» на ринку освітніх

послуг у Туреччині: зараз випущені презентаційні буклети про харківський Політех турецькою

мовою (тираж — 10 тис. примірників), на сайті компанії Ankauzet Ltd представлена вся

інформація про універститет турецькою мовою.
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АКТИВІЗАЦІЯ ПРОФОРІЕНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ  НА НОВИХ 

СЕГМЕНТАХ РИНКУ ІНОЗЕМНИХ АБІТУРІЕНТІВ (2)

2. У березні 2018 року делегація НТУ«ХПІ» відвідала Єгипет. У приміщенні Посольства України в Єгипті

відбулася презентація університету. У заході взяв участь посол України в Єгипті Геннадій Латій,

дипломатичний склад Посольства і єгипетські партнери університету. Під час зустрічі було проведено

«круглий стіл», присвячений обговоренню взаємовигідного двостороннього співробітництва в сфері вищої

освіти та навчання іноземних студентів в Україні. Результатом візиту стало створення в Єгипті

профорієнтаційної мережі НТУ «ХПІ» до якої були залучені три фірми, що мають плідні зв'язки з директорами

шків та державними установами.
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АКТИВІЗАЦІЯ ПРОФОРІЕНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ (3)
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3. Надруковано двомовні брошури про НТУ «ХПІ» (анг/укр, анг/рос), підготовлено до видання

8-сторінкові «рекламки» на англійській та російській мові. Йде розробка «рекламки» університету

на французькій та арабській мовах. Практично усі випускаючі кафедри розробили презентацію про

спеціальності на англійській та російській мові, які були розміщені на сайті університету. Не

підготували презентації кафедри технології полімерних композиційних матеріалів і покриттів,

автоматизація та кібербезпека енергосистем.



СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ В 
УКРАЇНІ

В травні 2017 року на конференції «Актуальні питання навчання іноземців в Україні»

міністр освіти і науки України Л. Гриневич відзначила, що буде відновлено ліцензування

навчання іноземних студентів. Ліцензійний об'єм навчання іноземних студентів буде

продовжувати знаходитися в загальному ліцензійному об'ємі відповідної спеціальності.

Проте при ліцензуванні навчання іноземних студентів буде перевірятися якість освіти та

якість проживання:

- наявність структурного підрозділу, що займається організацією  навчання іноземних 

студентів;

- забезпечення гуртожитками (на рівні 90% від контингенту іноземних студентів) та  

умови проживання іноземних студентів в гуртожитках;

- наявність у викладачів, що проводять лекції англійською мовою,  кваліфікаційного 

рівня В2;

- показники якості навчання; 

- наявність  англомовної версії сайту  університету.

У 2017-2018 н.р. планується проведення вступних іспитів для іноземних абітурієнтів по

кількох визначених предметах, що потребує створення приймальної комісії в університеті.

Планується, що буде визначений мінімальний прохідний бал для вступу до університету.

Після закінчення першого курсу планується проведення ЗНО з мови навчання ( української, 

російської або англійської мови). 
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Завдання на 2017-2018 навчальний рік для збільшення 

набору іноземних студентів, аспірантів та слухачів

підготовчих курсів до 550 осіб.
1. Завершити ремонт приміщень підготовчого відділення.

Термін виконання – 1 червня 2017 року.

Відповідальні: проректор Гасанов М.І., проректор Хрипунов Г.С.

2. Провести омолодження професорсько-викладатського складу підготовчого відділення шляхом

залучення 1 молодого викладача, кандидата наук зі знанням англійської або французької мови

до штату кафедри гуманітарних наук та 1 молодого викладача кандидата наук зі знанням

англійської або французької мови до штату кафедри природничих наук.

Термін виконання – 1 вересня 2017 року.

Відповідальні: декан МО факультету Тюпа І.В., зас. декана МО факультету Гаврилюк Ю.Р.

3. Шляхом передачі навчального навантаження в межах дисциплін вільного вибору з

підготовчого відділення на кафедру фізичного виховання забезпечити проведення занять з

«Фізичної культури» для слухачів підготовчого відділення.

Термін виконання – 1 вересня 2017 року.

Відповідальні: Зас. декана МО факультету Гаврилюк Ю.Р., зав. кафедрою ФВ Юшко О.В.

4. Перевірити рівень викладання професійних дисциплін англійською мовою шляхом проведення

тестування викладачів та забезпечити можливість покращення рівня англійської мови для

викладачів безкоштовно за дистанційною формою навчання або з наданням корпоративної

знижки вартості навчання за очною формою.

Термін виконання – 1 жовтня 2017 року.

Відповідальні: Проректор Хрипунов Г.С., зав. кафедрою Міжкультурної комунікації та

іноземної мови О.І. Горошко
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Завдання на 2017-2018 навчальний рік (2)
5. За рахунок спонсорських коштів забезпечити англомовні групи першого курсу

комплектами мультимедійної апаратури.

Термін виконання – 1 листопада 2017 року.

Відповідальний: проректор Хрипунов Г.С.

6. З залученням спонсорської допомоги та участі ремонтної бригади університету

провести ремонт кімнат у гуртожитках № 10 та № 4.

Термін виконання – 1 листопада 2017 року.

Відповідальні: проректор Гасанов М.І., проректор Хрипунов Г.С.

7. Збільшити контингент студентів з Єгипту у 2017-2018 навчальному році до 100 осіб

шляхом створення профорієнтаційної мережі в різних містах Єгипту.

Термін виконання – на протязі 2017-2018 н.р.

Відповідальний: проректор Хрипунов Г.С.

8. Активізувати роботу центру НТУ «ХПІ» у Стамбулі та збільшити контингент студентів з

Туреччини у 2017-2018 навчальному році до 50 осіб.

Термін виконання – на протязі 2017-2018 н.р.

Відповідальні: проректор Велієв Е.І., проректор Хрипунов Г.С.

9. Збільшити контингент студентів з Мороко у 2017-2018 навчальному році до 100 осіб

шляхом створення профорієнтаційної мережі в різних містах Мороко.

Відповідальний: проректор Хрипунов Г.С.

Термін виконання – на протязі 2017-2018 н.р.
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