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Світова тенденція полягає в тому, що у більшості випадків 

університети не мають в своєму розпорядженні значних 

фінансових та кадрових ресурсів.  

Тому необхідно використовувати загальнодоступні відкриті 

джерела, які дозволять впровадити систему безперервного їх 

вдосконалення. 

Ми не можемо розраховувати на продовження термінів 

навчання, збільшення тривалості семестрів, додаткові ресурси 

та інші зміни, які стосуються навчального плану. 

Необхідно використовувати навчальний час таким чином, щоб 

студенти опановували глибокі практичні знання технічних 

основ, одночасно набували особистісні та міжособистісні 

компетенції, а також мали навички створення об’єктів, процесів 

та систем. 

 



 

Найкращий Університет – це той, який забезпечує підготовку 
висококваліфікованих фахівців за вимогами освітніх програм 
сучасного Європейського зразку 
 
 
 Європейські стандарти – це не закостенілі консервативні  
правила, навпаки, їхнє наповнення – це безкінечний динамічний 
процес: Університет повинен систематично оцінювати якість 
впровадження цих правил у контексті власного розвитку! 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дозвольте надати відповідь  

на ці питання 
 

 

Реструктуризація навчальних 
підрозділів (факультетів) 

Університету 

 Навіщо потрібна 
“Реструктуризація”, 

    яка пропонується ? 

 А може відкласти до 
кращих часів? 



Навіщо потрібна 

Реструктуризація, 

яка пропонується?



 

Окремі стратегічні напрями  
розвитку Університету до 2025 року 

 
 

 В галузі освіти 
 
 Підвищити якість підготовки фахівців до світового рівня на підставі 

оновлення змісту освіти за рахунок нових знань, сучасних технологій, 
міжнародної акредитації освітніх програм, оновлення матеріальної 
бази та підвищення професійного рівня науково-педагогічних 
працівників 

 

 Навчальний процес проводити на базі постійної зміни змісту освіти за 
рахунок нових знань, необхідних для формування у студентів певної 
сучасної компетенції з відповідної спеціальності 

 

 Поширити творчі зв’язки з роботодавцями шляхом започаткування  
дуальної форми  здобуття освіти, створення навчально-науково-
виробничих кластерів та державно-практичного партнерства 



 

В галузі науки 
 

 Забезпечити подальший розвиток 40 наукових шкіл Університету, а 
також інститутів НДПКІ “Молнія”, “Іоносфера” 
 

 Проводити роботу зі збільшення обсягів науково-дослідних робіт, як 
за рахунок бюджетного фінансування, так і за кошти промислових 
підприємств і фірм 

 

 Збільшувати обсяг наукових робіт за рахунок міжнародних грантів 
(“Горизонт 2020, TEMPUS, TASIS) 

 

 Створити умови для подальшого розвитку “Наукового парку 
“Університету 

 

 Для підвищення рівня світового визнання наукових розробок 
Університету спрямувати публікації наукових робіт у відомих світових 
виданнях та наукометричних базах 
 

(Витяг з Концепції освітньої діяльності  
на 2016-2025 роки, Харків 2016)  



Освітня діяльність університету  
в умовах виконання вимог  

нового Закону України  
“Про вищу освіту” (2014 р.) 

(інформація надається в порівнянні з законом  
“Про вищу освіту”, 2002 року) 

 



 

Рівні, ступені та кваліфікації вищої освіти 
 

За Законом 2002 року 
 

За законом 2014 року 

 освітні рівні 
- не повна вища освіта 
- базова вища освіта  
- повна вища освіта 
 

 освітньо-кваліфікаційні рівні 
- молодший спеціаліст 
- бакалавр 
- спеціаліст, магістр 

 рівні вищої освіти  
- початковий рівень (короткий 

цикл) вищої освіти 
- перший (бакалаврський) 

рівень  
- другий (магістерський) рівень  
- третій (освітньо-науковий) 

рівень 
 

 ступені вищої освіти 
- молодший бакалавр 

(молодший спеціаліст – до 
2019 року) 

- бакалавр 
- магістр (спеціаліст – до 

01.02.2018 р.) 
- доктор філософії  

 



Структура системи стандартів 
 

За законом 2002 року За законом 2014 року 
- державний стандарт вищої освіти 
- галузевий стандарт вищої освіти 
- стандарт вищої освіти вищих  
навчальних закладів   

 
 

Головне завдання 
  перелік напрямів та спеціальностей 
 вимоги до освітніх рівнів 
 вимоги до професійної підготовки 

фахівця 
 визначають компетентність 

випускника 
 встановлюють вимоги до змісту, 

обсягу та рівня освіти й професійної 
підготовки фахівця  

- стандарт освітньої діяльності - це 
сукупність мінімальних вимог до кадрового, 
навчально-методичного, матеріально-
технічного та інформаційного 
забезпечення освітнього процесу закладу 
вищої освіти і наукової установи  
(стаття 9, пункт 1)  

- стандарт вищої освіти – це сукупність 
вимог до змісту та результатів освітньої 
діяльності закладів вищої освіти і наукових 
установ за кожним рівнем вищої освіти в 
межах кожної спеціальності  
 (стаття 10, пункт 1)  
 
Стандарт вищої освіти визначає вимоги 
до освітньої програми 

 
 Нові стандарти вищої освіти замінюють собою державні та  

галузеві стандарти вищої освіти  
 

 



Задача вищої школи на сучасному стані – це підготовка 

випускників до успішної інженерної діяльності, тобто формування 

в них навичок приймати участь та згодом керувати всіма етапами 

планування, проектування, виробництва та застосування (принцип 

CDIO*) об’єктів, процесів систем та управління проектами. 

 

* CDIO – Conceive, Design, Implement and Operate. 

 

 

 

 

 



ПІЛОТНИЙ ПРОЕКТ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНЖЕНЕРНОЇ ОСВІТИ 

Проект націлений на розробку та апробацію інноваційних принципів і 

методів інженерної освіти з метою подолання розриву між 

університетською освітою та потребами практики, вимогами роботодавців. 

Методологічна основа – міжнародна освітня ініціатива CDIO на базі 

«Моделі 4П»: 

«Планувати-Проектувати-Виготовляти-Застосовувати». 

Концепція CDIO – перехід від декларативної схеми навчання, основою 

якої є набуття знань до проектної схеми, яка націлена на набуття 

навичок створення продуктів і систем. 

 

 



МЕТА ПІЛОТНОГО ПРОЕКТУ 

Це розробка і реалізація комплексу проектно-орієнтованих міждисциплінарних 

освітніх програм в галузі знань 12 «Інформаційні технології». 

 

Базові спеціальності: 

113 Прикладна математика 

122 Компютерні науки 

126 Інформаційні системи і технології 

 

 

 

 



ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУ 

 Поєднання базової фундаментальної технічної освіти з набуття 

навичок практичної проектної та командної роботи. 

 Використання сучасних педагогічних технологій: 

 Змішана очно-дистанційна та дуальна освіта та МООС. 

 Запитне та проектне навчання; 

 Пірінгове навчання (взаємонавчання) – P2P; 

 Гейміфікація освітнього процесу. 

 Формування мотивації і навичок сомоосвіти, підвищення ролі 

керуючої самостійної роботи. 

 
Запровадити пілотний 

проект трансформації 

інженерної освіти на базі 

IT спеціальностей з 

подальшим розширенням 

на інші 



ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТНОГО ПІДХОДУ 

 Для реалізації проектної частини програми пропонується 

використовувати досвід Школи 42 (Франція, США) та інноваційного 

інституту UNIT Factory  (Україна). 

 UNIT Factory використовує інноваційний підхід до навчання (P2P), який 

доказав свою ефективність у Школі 42 і який дає студентам можливість 

розкривати свою творчість при роботі над різними спеціалізованими 

проектами.  

 Навчальна програма заснована на гейміфікації, коли при набутті 

навичок студенти формують та підвищують свій рівень відповідно до їх 

поточних досягнень і знанням, які вони отримають. 

 



ЗАВДАННЯ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ 

1.  Розробка принципів організації і архітектури навчального процесу. 

2.  Розробка інтегрованого навчального плану і контенту дисциплінарних 

та проектних компонентів. 

3.  Проектування та створення робочого освітнього простору. 

4.  Розробка системи оцінювання і моніторингу якості навчального 

процесу. 

5.  Проектування віртуального освітнього простору. 

6.  Розробка та впровадження в експлуатацію освітньої програмної 

платформи.  



ТРЕБОВАНИЯ И СТРУКТУРА 

ВИРТУАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 



Доступ к ресурсам виртуального образовательного 
пространства 

Доступ осуществляется через защищенный Web-портал образовательной программы (ОП). 
Предусматривается мобильная версия портала. 

Стартовая страница портала является общедоступной и обеспечивает доступ к следующей 
информации: 

 

 рекламная информация об ОП; 

 официальная документация ОП (профиль программы, описание программы, учебный 
план, стандарты специальностей, нормативные документы); 

 перечень дисциплин и проектов с их аннотациями; 

 расписание учебных занятий и экзаменов; 

 Demo-версия работы на портале; 

 ссылки на сайты кафедры и университета; 

 выбор языка; 

 контактная информация. 

На стартовой странице осуществляется регистрация пользователей портала, 
предусматривающая следующие типы пользователей: 

 студент, обучающийся на программе; 

 преподаватель программы; 

 член команды проекта; 

 администратор (офис-менеджер) программы. 



Режимы доступа к ресурсам  

Пользователь, который зарегистрирован как студент, получает доступ к «Личному кабинету 
студента», содержащему: 

 сайты дисциплин и проектов конкретного студента для текущего семестра (режим доступа 
«Студент»); 

 расписание занятий и экзаменов конкретного студента, которое является фильтром 
общего расписания; 

 страница регистрации на дисциплины выбора и проекты; 

 индивидуальная траектория обучения (последовательность обязательных и выбранных 
дисциплин и проектов и результатов обучения; 

 портфолио студента. 

Пользователь, который зарегистрирован как преподаватель, получает доступ к «Личному 
кабинету преподавателя», содержащему: 

 расписание занятий и экзаменов конкретного преподавателя, которое является фильтром 
общего расписания; 

 сайты дисциплин и проектов конкретного преподавателя (режим доступа 
«Преподаватель»); 

 портфолио преподавателя. 

Члены команды проекта имеют доступ к контенту всех компонент виртуального 
образовательного пространства без полномочий их изменения; 

Администратор программы имеет доступ ко всем компонентам с полномочиями актуализации 
изменений контента, предложенных и подготовленных преподавателями или членами команды 
проекта. Администратор программы формирует и вносит изменения в расписание. 



Сайт дисциплины 

Стартовая страница сайта дисциплины содержит меню, обеспечивающее доступ к 
следующим данным:  

 общая информация о дисциплине; 

 силабус; 

 материал курса (лекции, практические, лабораторные занятия); 

 команда курса (преподаватели); 

 материалы и результаты текущего и итогового контроля, обратная связь; 

 литература и ссылки на интернет-ресурсы; 

 текущее информирование (о выданных и проверенных домашних заданиях, 
результатах экзаменов, изменениях в расписании и т.п.); 

 учебные материалы и материалы экзаменов предыдущих лет; 

 форум дисциплины; 

 статистика результатов контроля по дисциплине. 



Разрешенные действия для различных режимов доступа 

Режим доступа Информация 

Студент Преподаватель 
Общая информация о дисциплине Просмотр Просмотр и изменение 

Силабус Просмотр Просмотр и изменение 

Материал курса (лекции, 
практические, лабораторные 
занятия, материалы экзаменов) 

Просмотр Просмотр и изменение 

Команда курса (преподаватели) Просмотр Просмотр и изменение 

Материалы текущего и итогового 
контроля 

Просмотр Просмотр и изменение 

Результаты текущего и итогового 
контроля 

Доступны только личные 
результаты. 

Доступны все результаты. 

Диалог по результатам контроля Отправка работы, 
Просмотр результатов 
проверки, апелляция 

Отправка проверенной работы, ввод 
оценки, решения по апелляции, и 
корректировка оценки 

Литература и ссылки на интернет-
ресурсы 

Просмотр Просмотр и изменение 

Текущее информирование Просмотр Просмотр и изменение 

Переход на предыдущий семестр Просмотр Просмотр 

Форум дисциплины Чтение и ввод сообщений Чтение и ввод сообщений 

Статистика учебных результатов Просмотр. Доступны 
частотные распределения и 
личные результаты.  

Просмотр. Доступны частотные 
распределения и все результаты. 

 



Сайт проекта 

Стартовая страница проекта содержит меню, обеспечивающее доступ к следующим данным:  

 общая информация о проекте (аннотация, цели и задачи); 

 исходные данные для выполнения проекта; 

 требования к разрабатываемой документации, результатам выполнения проекта и 
критериям их оценивания; 

 руководители и консультанты; 

 сообщения; 

 план-график выполнения проекта и состояние его выполнения; 

 разрабатываемая документация по проекту; 

 литература и ссылки на интернет-ресурсы; 

 форум проекта. 

 

 



Портфолио студента 

 учебные достижения (оценки по дисциплинам); 

 выполненные проекты (с указанием личного вклада); 

 индивидуальные достижения (участие в олимпиадах и конкурсах,  

                 научные публикации, выступления на семинарах и конференциях); 

 стажировки и интернатура, участие в реальных проектах; 

 самостоятельное изучение дистанционных курсов сторонних образовательных ресурсов; 

 тьюторство. 

 

Портфолио преподавателя 

 подготовленные учебные материалы по дисциплинам; 

 проведение занятий; 

 руководство и консультирование по проектам; 

 подготовка студентов к олимпиадам и конкурсам; 

 руководство научной работой студентов; 

 научная работа, участие в конференциях, публикации; 

 стажировки, повышение квалификации, полученные сертификаты; 

 самостоятельное изучение дистанционных курсов сторонних образовательных ресурсов. 



 

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТУ 

 Апробація принципів проектно-орієнтованого та запитного навчання. 

 Контент дисциплінарних і проектних компонентів навчального плану. 

 Комплекс постійно діючих освітніх програм, які модифікуються та 

покращуються по результатам їх оцінювання і моніторингу. 

 Підготовка висококваліфікованих спеціалістів згідно наукомістким 

направленням для продуктових компаній і R&D підрозділів 

вітчизняної IT індустрії, здатних швидко інтегруватися у реальний 

виробничий процес.  

 

 



 

  
 Лідерами повинні стати нові та існуючі структурні навчальні 
підрозділи, які мають достатній потенціал та ресурси для того, щоб 
вивести Університет на сучасний рівень рішення освітніх та наукових 
завдань, підготовки кадрів, кваліфікація яких цінується як в регіоні, 
державі так і за її кордоном. 
 
 Мова йде не про механічну оптимізацію структури Університету, а про 
концептуальне переформування структури навчальних підрозділів, 
формування нових академічних одиниць біля напрямків зосереджень 
зусиль по освітнім, науково-технічним компетенціям Університету. 
 
 Право Університету реорганізовувати свої структурні підрозділи 
визначено в Законі України “Про вищу освіту” стаття 32, пункт 14.  
 
 
 
 
 
 



 
 Пропонуються нові академічні одиниці у форматі  
навчально-наукових інститутів в основі яких покладаються  
принципи поєднання освіти, науки, інженерії. 
 
 “Навчально-науковий інститут – структурний підрозділ 
університету, академії, інституту, що об’єднує відповідні кафедри, 
лабораторії, науково-дослідні центри та експериментальні 
лабораторії, які проводять освітню діяльність і проводять наукові 
дослідження”  

(Закон України “Про вищу освіту” стаття 7, пункт 1) 
 
 Основними структурними підрозділами інституту є кафедри в 
кількості від 9 - 10 до 15 одиниць. 
 “Кафедра – це базовий структурний підрозділ закладу вищої освіти 
державної форми власності (його філій, інститутів, факультетів), що 
проводить освітню, методичну та наукову діяльність за певною 
спеціальністю (спеціалізацію) чи міжгалузевою групою спеціальностей, до 
складу якого входить не менше п’яти науково-педагогічних працівників, для 
яких кафедра є основним місцем роботи, і не менш як три з них мають 
науковий ступінь або вчене (почесне) звання” 
                                          (Закон України “Про вищу освіту” стаття 33, пункт 5) 



Принципи реструктуризації 

1. Однакова спеціальність (за шифром та назвою) не може бути 

на різних факультетах. 

2. Дозволити відкривати нову освітню програму тільки в межах 

спеціальностей існуючих на факультетах чи інституті. 

3. Відкриття нової освітньої програми можливо тільки після 

проходження внутрішнього ліцензування у навчальному відділі. 

4. Навчальне навантаження по другій та послідуючих освітніх 

програмах враховується при розрахунку штатів при наявності на 

відповідній освітній програмі на бакалавраті > 25 студентів, а на 

магістратурі > 10 студентів. 

 



Вплив нового переліку спеціальностей 

на організацію освітнього процесу



У 2014 році започатковані зміни, спрямовані на розширення 
автономних академічних прав університетів.  
 
Найбільш вагомою новацією стало ухвалення узгодженого із 
міжнародною класифікацією нового переліку спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (постанова Кабінету 
Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266).  
 
Розпочалася робота щодо розробки нових стандартів вищої освіти за 
цими спеціальностями. 
 
Частина їх зумовлена об’єктивними потребами розвитку відповідної 
галузі знань, а значна частина – суб’єктивними інтересами окремих 
вищих навчальних закладів.  
 
Підготовка здобувачів освіти в нових умовах повинна бути збалансована 
в рамках спеціальностей, мати взаємозв’язок її предметного змісту з 
метою охоплення усіх областей міждисциплінарного навчання з 
застосуванням принципу основної освітньої програми. 
 



 

3. Перелік спеціальностей за якими здійснюється підготовка 
в вищих навчальних закладах 

 
до 2015 року після 2015 року 

 Постанова КМУ № 1719  
    від 13.12.2008 р. (зі змінами) 

“ Про перелік напрямів за яким 
здійснюється підготовка фахівців у 
вищих навчальних закладах за ОКР 
бакалавр” (Перелік – 2006). 
Всього:  
- галузей знань – 49 

        - напрямів – 137  
        - НТУ “ХПІ” – 48 напрямів (35%)  

 Постанова КМУ № 787  
    від 27.08.2010 р. (зі змінами) 

 “Про затвердження переліку 
спеціальностей за якими здійснюється 
підготовка фахівців у вищих навчальних 
закладах за ОКР спеціаліста і магістра” 
(Перелік – 2010) 
- всього 536 спеціальностей 
 
- НТУ “ХПІ” – 102 спеціальності  (19%)              

 Постанова КМУ № 266  
    від 29.04.2015 р. (зі змінами) 
“Про затвердження переліку галузей знань і 
спеціальностей за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти” (Перелік 
– 2015) 
Всього:  
- галузей знань – 29  
    (на 41% менш ніж за переліком – 2006 р.) 
- спеціальності – 125  
   (на 86% менш ніж за Переліком – 2010) 
 
НТУ “ХПІ” готує здобувачів з вищою 
освітою з: 
- галузей знань - 17 
- спеціальностей: 
    перший (бакалаврський) рівень – 38    

спеціальностей 
    другий (магістерський) рівень – 39  

спеціальностей 
    третій (освітньо-науковий) рівень – 32   

 



Кількісний розподіл спеціальностей (Перелік – 2015)  
між факультетами Університету 

 

 За підсумками проведених заходів з зіставлення переліку напрямів  підготовки 
(Перелік – 2006) та перелік спеціальностей (Перелік – 2010) вони були визначені до 
нового переліку (Перелік – 2015) як  спеціалізації, які, як складові спеціальності, 
визначаються Університетом, крім спеціальності 035 “Філологія”, яка має затверджений 
перелік спеціалізації (10 спеціалізацій) 
 
 

Назва 
факультету 

МТ МШ ЕМ ТМ І КН ФТ ЕМБ Е АП КІТ ТНР ТОР ІТ ЕК БФ СГТ 

Кількість 

спеціальностей 

Перелік – 2015 

5 3 6 6 2 5 4 4 1 4 5 1 4 4 5 7 6 

 
 

Тільки два факультети, що складає 11,8% ,здійснюють підготовку з однєї спеціальності: 
Електроенергетичний факультет 

Факультет технологія неорганічних речовин 



Аналіз спеціальностей за кількістю спеціалізацій, кафедр та факультетів, 
на яких організується освітній процес  

 

Кількість  
Шифр, назва спеціальності спеціалізацій кафедр факультетів 

% від 
загальної 
кількості 

 
приклад “а” 

 

011, 017, 053, 054, 061, 101, 124, 153,  
170, 172, 185, 186, 244, 263, 273 

1 1 1 38% 

 
приклад “б” 

 

141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка 

15 10 4 

122 Комп’ютерні науки 11 10 5 

131 Прикладна механіка 10 7 3 

161 Хімічна технологія та інженерія 8 6 2 

073 Менеджмент 8 4 3 

151, 133 7 5 4 

142 Енергетичне машинобудування  5 3 2 

 
 

21% 

 



 

Організація освітнього процесу 
 
 З метою організації взаємодії між випускаючими кафедрами різних 
факультетів в межах однієї спеціальності Наказом Ректора від 29.11.2016 р., № 
562 ОД створені науково-методичні комісії зі спеціальностей (Перелік – 2015)  
які є складовою частиною і робочим органом Методичної ради університету. 

 
 НМК зі спеціальності розробляє і погоджує освітні програми, навчальні 
та робочі навчальні плани спеціальності та спеціалізації, навчальні 
програми практик, методичні матеріали атестації випускників, а також 
складові навчально-методичних комплексів дисциплін. 
 

 В Університеті створено 43 науково-методичні комісії з 
освітніх програм та циклів навчальних дисциплін 
 
 
 
 
 



Перелік спеціальностей, 
навчальні плани яких складені 

з порушенням вимог Закону України “Про вищу освіту” 
 
 Навчальні плани нижче перелічених спеціальностей складені в умовах відсутності 
основного документа – освітньо-професійної або освітньо-наукової програми. 
 

а. термін навчання 1,4 роки 
 

 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

 105 Прикладна фізика та наноматеріали 

 113 Прикладна математика  

 153 Мікро- та наносистемна техніка 
  

б. термін навчання 1,9 роки 
 

 123 Комп’ютерна інженерія 

 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  

 171 Електроніка   
 

Цей факт свідчить про незадовільний стан роботи окремих 
науково-методичних комісій в існуючому складі 

 



Труднощі в організації освітнього процесу в існуючий системі 
закріпленні спеціальностей за факультетами Університету 

 
Для складання розкладу занять в Університеті існують дві зміни занять:  

 

І зміна з 8.30 по 14.05;     ІІ зміна з 12.35 по 18.05 
 

Приклади складання розкладу занять на першому курсі 
(осінній семестр 2017-2018 н.р.) 

 

Зміни Факультет Спеціальність Номер 
академічної 

групи 
перша друга  

131 Прикладна механіка МБ-17б,в - + 

133 Галузеве машинобудування МБ – 47 + - 

МБ 

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології 
 

МБ-37б + - 

133 Галузеве машинобудування ІТ-17 + - 

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології 

ІТ-33,47 
 

на двох змінах 
 

161 Хімічна технологія та інженерія ІТ-57а,б - + 

ІТ 

101 Екологія  ІТ-27 + - 



Зміни Факультет Спеціальність Номер 
академічної 

групи 
перша друга  

142 Енергетичне машинобудування ФТ-27 + - 

153 Мікро- та наносистемна техніка ФТ-57 на двох змінах  

141 Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка  

ФТ-47 + - 

ФТ 

132 Матеріалознавство ФТ-17 на двох змінах 

051 Економіка БФ-87 

072 Фінанси і банківська справа  та 
страхування 

БФ-47,37а,б 

073 Менеджмент БФ-57а, 67б, 
17а, 27а,б, 

67а 

075 Маркетинг БФ-97 

БФ 

076 Біржова діяльність   

 
 
 

на двох змінах  

 



А може відкласти до кращих часів?



 

Зменшення контингенту студентів денної та заочної форм 
навчання  за останні 10 років  

а) за Університет в цілому 
Форма навчання 2007-2008 н.р. 2017-2018 н.р. Зменшення, % 

Денна 17448 11058 37 

Заочна 8880 2732 59,3 

Разом  26328 13790 40 

 
 

а) на факультетах денної форми навчання 
 

Рік МТ МШ ЕМ ТМ І КН ФТ ЕМБ Е АП КІТ Н ТОР ІТ ЕК БФ 

2007 585 888 788 1138 486 2052 456 1132 987 807 1496 602 917 1061 2077 1143 

2017 482 503 489 620 357 968 250 630 498 574 1315 269 622 643 732 807 

Зменшення на 

осіб -103 -385 -299 -518 -129 -1084 -206 -502 -489 -233 -181 -333 -295 -418 -1345 -336 

% 18 43 38 45 27 53 45 44 49 29 12 55 32 39 65 29 

 
 



Аналіз кількості студентів в академічних групах  
за результатами вступної кампанії 2017 року 

 

1) перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 
( не враховувались академічної групи з індексом “у”) 

 

а. 20 студентів і більше 
 
1.   Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології – ІТ-37 
2.   Психологія – СГТ-17а, СГТ-17б, СГТ-17в 
3.   Фізична культура і спорт – СГТ-47 
4.   Комп’ютерна інженерія – КІТ-17а, КІТ-17б 
5.   Екологія – ІТ-27 
6.   Менеджмент – БФ-27б, БФ-17а 
7.   Комп’ютерні науки – І-27б 
8.   Інженерія програмного забезпечення – КН-37г, КН-37є 
9.   Прикладна математика – КН-57а 
10. Системний аналіз – КН-57в 
11. Маркетинг – ЕК-37а, ЕК-37б 
12. Біотехнологія та біоінженерія – О-57б 
13. Міжнародні економічні  відносини – ЕК-97а, ЕК-97б 
 

Загальна кількість академічних груп 20,  
що складає 12,7% від загальної кількості 

 



б. до 2-х студентів 
 

1. Комп’ютерні науки – ТМ-87а 
2. Матеріалознавство – МТ-37б 
3. Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка – Е-47 
 

в. до 3-х студентів 
 

1. Прикладна механіка – МТ-17 
2. Прикладна фізика і наноматеріали – АП-37у 
 

г. до 4-х студентів 
 

1. Енергетичне машинобудування – ЕМ-17, ЕМ-27 
2. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології – МШ-37б 
3. Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка – Е-37, Е-67 
4. Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка – ЕМБ-37 
5. Матеріалознавство – МТ-37а 
 

д. до 5-ти студентів 
1. Прикладна механіка – МШ-27 
2. Теплоенергетика – ЕМ-47 
3. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології – ЕМ-97 
4. Хімічна технологія та інженерія – ІТ-57а, Н-47, Н-37 
5. Електроенергетика, електротехніка і електромеханіки – ЕМБ-27а, ТМ-67 
6. Фінанси, банківська справа та страхування – БФ-37б 



 

є. інші варіанти чисельності студентів в академічних групах 
 

Кількість студентів  
в академічній групі 

Кількість 
спеціальностей 
(Перелік – 2015) 

Кількість  
академічних груп 

6 студентів 6 12 

7 студентів 3 4 

8 студентів 8 8 

9 студентів 3 5 

10 студентів 5 6 

Разом 25 35 

 

Загальна кількість академічних груп з чисельністю до 10 
студентів, включно, 74, що складає 45,4% від загальної кількості, і 
які представляють 36 спеціальностей за навчальними планами 
спеціалізацій 



2. другий (магістерський) рівень вищої освіти (освітньо-
професійна програма) 

а. 20 студентів і більше 
1. 122. Комп’ютерні науки – КН-53в 
2. 141 Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка – ЕМБ-53 
3. 281 Публічне управління та адміністрування – СГТ-13а 
4. 274 Автомобільний транспорт – ТМ-13мп 
5. 123 Комп’ютерна інженерія – КІТ-13мп, КІТ-23мп 
6. 133 Галузеве машинобудування – ІТ-13б 
 
 Загальна кількість академічних груп 7 (4,8% від загальної кількості)  
 

б. до 2-х студентів 
1. 133 Галузеве машинобудування – ТМ-33мп 
2. 132 Матеріалознавство – ФТ-13мп 
3. 141 Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка – ЕМБ-53б, ЕМБ-53а 
4. 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології – МТ-23вм 

 

в. до 3-х студентів 
1. 113 Прикладна математика – І-13амп, І-33м 
2. 263 Цивільна безпека – МТ-53мп 
3. 132 матеріалознавство – МТ-63 мп 
4. 122 Комп’ютерні науки – ТМ-83бм 
5. 142 Енергетичне машинобудування – ТМ-43ам 
6. 121 Інженерія програм забезпечення – КН-33жп 
7. 076 Підприємство торгівлі та біржова діяльність – БФ-73мп 
8. 133 Галузеве машинобудування – ЕМ-83бм 



г. до 4-х студентів 
 
1. 172 Телекомунікації та радіотехніка – КІТ-53мп 
2. 132 Матеріалознавство – МТ-33ам 
3. 142 Енергетичне машинобудування – ЕМ-13мп 
4. 131 Прикладна механіка – ЕМ-33мп 
5. 161 Хімічна технологія та інженерія – О-33мп 
6. 073 Менеджмент – КН-23мп 

 

д. до 5-ти студентів 
1. 161 Хімічна технологія та інженерія – Н-43мп, О-13бмп, ІТ-53а 
 

г. інші варіанти кількості студентів в академічних групах 
 

Кількість студентів  
в академічній групі 

Кількість 
спеціальностей 
(Перелік – 2015) 

Кількість  
академічних груп 

6 студентів 8 17 

7 студентів 14 16 

8 студентів 11 13 

9 студентів 8 9 

10 студентів 9 13 

Разом 50 68 

 

Загальна кількість академічних груп 32,  
що складає 22% від загальної чисельності і  які представляють  

27 спеціальностей за навчальними планами  спеціалізацій 



Аналіз кількісного складу науково-педагогічних працівників на випускних кафедрах 
 (станом на 2017-2018 н.р.) 

- до 10 науково-педагогічних працівників,  
що складає 28% від загальної кількості випускних кафедр ( 76 ) 

Спеціальність  Спеціалізація  Фак Кафедра  НПП 

073 Менеджмент 073-09 Управління проектами КН 325 Стратегічного управління 6,75 
113 Прикладна 

математика 
113-04 Механіка суцільних 

середовищ 
І  166 Механіка суцільних 

середовищ та опору 
матеріалів 

9,5 

122 Комп'ютерні науки 122-12 Програмне забезпечення 
інформаційних технологій 
інтернету речей  

КІТ 356 Распределенных 
информационных систем 
и облачных технологий 

8,25 

131 Прикладна 
механіка 

131-08 Обладнання та технології 
обробки тиском 

МТ 121 Обробка металів тиском 6,5 

    131-09 Обладнання та технології 
ливарного виробництва 

МТ 122 Ливарне виробництво 7,25 

132 Матеріалознавство 132-01 Прикладне 
матеріалознавство та 
комп'ютерна інженерія 
матеріалознавства 

МТ 123 Матеріалознавства 9,25 

    132-03 Фізіка та технології 
наноматеріалів 

ФТ  201 Фізика металів і 
напівпровідників 

4,75 

    132-04 Зварювання та спорідненні 
процеси і технології 

МТ 126 Зварювання 5 

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

141-03 Системи управління 
виробництвом та 
розподілом електроенергії 

 Е 183 Автоматизація та 
кібербезпека 
енергосистем 

9 

    141-04 Електроізоляційна, 
кабельна та оптоволоконна 
техніка 

 Е 184 Електроізоляційна та 
кабельна техніка 

8 

    141-13 Нетрадиційні та відновлені 
джерела енергії 

ФТ  203 Інженерна  електрофізика 7 



142 Енергетичне 
машинобудування 

142-01 Енергогенеруючі технології 
та устаткування 

ЕМ 141 Парогенераторобудування 9,25 

    142-04 Двигуни внутрішнього 
згоряння 

ТМ 154 Двигуни внутрішнього 
згоряння 

8,75 

    142-06 Кріогенна та холодильна 
техніка 

ФТ  202 Технічна кріофізика 6,5 

152 Метрологія та 
інформаційно-
вимірювальна 
техніка 

152-03 Комп’ютерні та 
радіоелектронні системи 
контролю та діагностики 

ЕМБ 177 Комп’ютерні та 
радіоелектронні системи 
контролю та діагностики 

9,5 

153 Мікро-та нано 
системна техніка 

153-02 Мікро та наносистемна 
техніка для сонячної 
енергетики 

ФТ  206 Фізичного 
матеріалознавства для 
електроніки та 
геліоенергетики 

5 

161 Хімічні технології 
та інженерія  

161-01 Хімічні технології 
неорганічних речовин 

ТНР 211 Хімічна технологія 
неорганічних речовин, 
каталізу та екології 

6,5 

    161-03 Технічна електрохімія ТНР 212 Технічна електрохімія 9 
    161-04 Хімічна технологія 

тугоплавких неметалевих і 
силікатних матеріалів 

ТНР 213 Технологія кераміки, 
вогнетривів, скла та 
емалей 

8,75 

    161-07 Хімічна технологія 
синтетичних і природних 
полімерів та еластомерів 

IT  232 Технології пластичних мас 
і біологічно активних 
полімерів 

7,25 

    161-08 Технологія лакофарбних 
матеріалів та полімерних 
покрить 

ТОР 222 Технології полімерних і 
композиційних матеріалів 
та покриттів 

4,5 

170 Електроніка 170-02 Мультимедійні 
інформаційні технології і 
системи 

КІТ 355 Мультимедійні 
інформаційні  технології і 
системи 

9,25 

 



Структура та склад 

навчальних підрозділів 

(інститутів та факультетів)



ДеканДиректор

Заступники 

декана

(3 -5 осіб)

Заступники 

директора

(3 -5 осіб)

Структура навчальних підрозділів Університету

Інститут Факультет

Директор

Заступники 

директора

(3 -5 осіб)

Декан

Учбово-допоміжний персонал
(для проведення 

учбово-методичної роботи)

Заступники 

декана

(3 -5 осіб)

Структура факультету 

залишається без змін 

проект



Інститут прикладної механіки  
та галузевого машинобудування 

 



№ 
пп назва кафедри 

Ши
фр 

спеціальність спеціалізація 

1 
Обробка металів 
тиском 

131 Прикладна механіка Обладнання та технології обробки 
тиском 

2 
Ливарне 
виробництво 

131 Прикладна механіка Обладнання та технології ливарного 
виробництва 

132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство та комп'ютерна 
інженерія матеріалознавства 

3 Матеріалознавства 
132 Матеріалознавство Нові функціональні матеріали та 

нанотехнології 

4 

Охорони праці і 
навколишнього 
середовища 

263 Цивільна безпека  Охорона праці 

5 Зварювання 
131 Прикладна механіка Зварювання і споріднені процеси та 

технології 

131 Прикладна механіка Технологія автоматизованого 
виробництва 

131 Прикладна механіка Металорізальні верстати та системи 
6 

Технологія 
машинобудування та 
металорізальні 
верстати 

133 Галузеве 
машинобудування 

Автоматизовані та роботизовані 
технологічні комплекси в 
машинобудуванні  

131 Прикладна механіка Інтегровані технології машинобудування 

7 

Інтегровані 
технології 
машинобудування 
ім. М.Ф.Семка 

131 Прикладна механіка Стандартизація, сертифікація та 
управління якістю продукції 

8 
Деталі машин та 
мехатронні системи 

131 Прикладна механіка Гідравлічні машини, гідропривід та 
гідропневмоавтоматика 

 



№ 
пп назва Шифр спеціальність спеціалізація 

133 Галузеве 
машинобудування 

Підйомно-транспортні, дорожні, 
будівельні, меліоративніі 
машини і обладнання 

9 
Підйомно-транспортні 
машини і обладнання 

131 Прикладна механіка Інженерія логістичних систем 

131 Прикладна механіка Гідропневмоавтоматика 
нафтогазового устаткування 

133 Галузеве 
машинобудування 

Машини і механізми 
нафтогазових промислів 

10 Гідравлічні машини 

145 Гідроенергетика Гідроенергетика 

11 

Теорія і системи 
автоматизованого 
проектування механізмів 
і машин 

131 Прикладна механіка Автоматизоване моделювання 
технічних систем 

133 Галузеве 
машинобудування 

Автомобілі та трактори 

12 

Автомобіле- і 
тракторобудування 274 Автомобільний 

транспорт 
Автомобілі та автомобільне 
господарство 

133 Галузеве 
машинобудування 

 Мехатронні системи 
транспортних засобів 

13 

Інформаційні технології  і 
системи колісних та 
гусеничних машин  
ім. О.О.Морозова  

133 Галузеве 
машинобудування 

Транспортні засоби високої 
прохідності 

101 Екологія Інженерна екологія  
133 Галузеве 

машинобудування 
Обладнання переробних і 
харчових виробництв 

14 

Хімічної техніки та 
промислової екології 133 Галузеве 

машинобудування 
Обладнання хімічних 
виробництв і підприємств 
будівельних матеріалів 

15 Вища математика       
 



Інститут електроніки, енергетики 
 



№ 
пп назва кафедри Шифр спеціальність спеціалізація 

1 
Парогенераторобудування 

142 Енергетичне 
машинобудування 

Енергогенеруючі технології 
та устаткування 

142 Енергетичне 
машинобудування 

Турбіни 2 

Турбінобудування 
142 Енергетичне 

машинобудування 
Газотурбінні устаткування і 
компресорні станції 

144 Теплоенергетика Енергетичний менеджмент та 
енергоефективність 

3 
Теплотехніки та 
енергоефективних 
технологій 

144 Теплоенергетика Промислова та комунальна 
теплоенергетика 

142 Енергетичне 
машинобудування 

Двигуни внутрішнього 
згоряння 

4 

Двигуни внутрішнього 
згоряння 

142 Енергетичне 
машинобудування 

Експлуатація, 
діагностування та 
організація ремонту двигунів 
внутрішнього згоряння 

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

Електричний транспорт 5 

Електричний транспорт та 
тепловозобудування 

273 Залізничний транспорт Локомотиви та локомотивне 
господарство 

 



№ 
пп назва кафедри 

Ши
фр 

спеціальність спеціалізація 

6 Електричні машини 
141 Електроенергетика, 

електротехніка та 
електромеханіка 

Електричні машини 

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

Електричні апарати 

7 Електричні апарати 
141 Електроенергетика, 

електротехніка та 
електромеханіка 

Електропобутова техніка 

171 Електроніка Біомедична електроніка 
8 

Промислова і біомедична 
електроніка 171 Електроніка Промислова електроніка 

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

Електромеханічні системи 
автоматизації та 
електропривод 

9 
Автоматизованих 
електромеханічних систем 141 Електроенергетика, 

електротехніка та 
електромеханіка 

Мехатроніка та 
робототехніка 

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

Електричні станції 

10 Електричні станції 
141 Електроенергетика, 

електротехніка та 
електромеханіка 

Енергетичний менеджмент та 
енергоефективні технології  

 



№ 
пп назва кафедри 

Шиф
р спеціальність спеціалізація 

11 
Передача електричної 
енергії 

141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка 

Електричні системи і 
мережі 

141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка 

Системи управління 
виробництвом та 
розподілом електроенергії 12 

Автоматизація та 
кібербезпека 
енергосистем 141 Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка 
Технології кібербезпеки 
в електроенергетиці 

13 
Електроізоляційна та 
кабельна техніка 

141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка 

Електроізоляційна, 
кабельна та 
оптоволоконна техніка 

141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка 

Нетрадиційні та 
відновлені джерела 
енергії 14 Інженерна  електрофізика 

141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка 

Техніка і електрофізика 
високих напруг 

15 

Технічна кріофізика 
142 Енергетичне машинобудування Кріогенна та 

холодильна техніка 

16 Загальна електротехніка       

17 
Теоретичні основи 
електротехніки     

  

 



Інженерно-фізичний інститут 



№ 
пп назва кафедри 

Ши
фр 

спеціальність спеціалізація 

1 

Геометричного 
моделювання та 
комп’ютерної графіки 

122 Комп'ютерні науки Геометричне моделювання та 
графічні інформаційні технології 

122 Комп'ютерні науки Комп’ютерна механіка 
2 

Динаміка та міцність 
машин 122 Комп'ютерні науки Інформаційні технології 

проектування 

122 Комп'ютерні науки      Комп’ютерне моделювання 
процесів та систем 

3 

Комп’ютерне 
моделювання 
процесів та систем 122 Комп'ютерні науки Проектування, створення та аналіз 

комп’ютерних систем 

4 

Механіка суцільних 
середовищ та опору 
матеріалів 

122 Комп'ютерні науки  Комп’ютерне моделювання 
теплових і механічних процесів 

5 Радіоелектроніка 
105 Прикладна фізика та 

наноматеріали 
Інженерія радіоелектронних систем 

6 
Фізика металів і 
напівпровідників 

105 Прикладна фізика та 
наноматеріали 

Фізика та технології 
наноматеріалів 

7 

Фізичного 
матеріалознавства для 
електроніки та 
геліоенергетики 

153 Мікро-та нано системна 
техніка 

Мікро та наносистемна техніка для 
сонячної енергетики 

8 Фізики       

9 Теоретична механіка       

10 Прикладна математика       
 



Інститут хімічної технології та інженерії 



№ 
пп 

назва кафедри 
 

Ши
фр 

спеціальність спеціалізація 

1 

Хімічна технологія 
неорганічних речовин, 
каталізу та екології 

161 Хімічні технології та інженерія  Хімічні технології 
неорганічних речовин 

161 Хімічні технології та інженерія  Технічна електрохімія 

2 Технічна електрохімія 161 Хімічні технології та інженерія  Хімічні технології рідкісних 
розсіяних елементів та 
матеріалів на їх основі 

3 

Технологія кераміки, 
вогнетривів, скла та 
емалей 

161 Хімічні технології та інженерія  Хімічна технологія 
тугоплавких неметалевих і 
силікатних матеріалів 

161 Хімічні технології та інженерія  Хімічні технології органічних 
речовин 

4 
Органічного синтезу та 
нанотехнологій 161 Хімічні технології та інженерія  Хімічні технології харчових 

добавок та косметичних засоб 

5 

Технології полімерних 
і композиційних 
матеріалів та покриттів 

161 Хімічні технології та інженерія  Технологія лакофарбних 
матеріалів та полімерних 
покрить 

181 Харчові технології  Технології жирів, 
жирозамінників і ефірних 
масел 6 

Технології жирів і 
продуктів бродіння 

181 Харчові технології  Технології продуктів бродіння 
і виноробства 

7 

Технології переробки 
нафти, газу і твердого 
палива 

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

 



№ 
пп назва кафедри Шифр спеціальність спеціалізація 

162 Біотехнологія та 
біоінженерія 

Промислова біотехнологія 

8 
Біотехнології, біофізика та 

аналітичної хімії 162 Біотехнологія та 
біоінженерія 

Фармацевтична біотехнологія 

9 
Видобування нафти, газу та 

конденсату 

185 Нафтогазова 
інженерія та 
технології 

Видобування нафти і газу 

10 

Технології пластичних мас і 
біологічно активних 

полімерів 

161 Хімічні технології та 
інженерія  

Хімічна технологія переробки 
полімерних та композиційних 
матеріалів 

11 
Інтегрованих технологій, 

процесів та апаратів 

161 Хімічні технології та 
інженерія  

Комп'ютерно-інтегровані 
енергоефективні системи і 
програмне забезпечення 

12 
Загальна та неорганічна 

хімія 
    

  

13 
Органічна хімія, біохімія та 

мікробіологія 
    

  

14 Фізична хімія       
 



Інститут економіки і менеджменту  
 



№ 
пп назва кафедри Шифр спеціальність спеціалізація 

051 Економіка Управління персоналом та 
економіка праці 

073 Менеджмент Менеджмент підприємств та 
організацій 

073 Менеджмент Менеджмент інноваційної 
діяльності 

073 Менеджмент Управління підприємницькою 
діяльністю 

075 Маркетинг Маркетинг і правова охорона 
інтелектуальної власності 

076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність 

Економіка управління 
інтелектуальної власністю 

292 Міжнародні економічні 
відносини 

Міжнародний бізнес 

 
 
 
 
 
 

1 

Організації виробництва 
і управління персоналом 

292 Міжнародні економічні 
відносини 

Міжнародна економіка 

051 Економіка Економіка підприємства 
051 Економіка Економіка інноваційно-

інвестиційної діяльності 

075 Маркетинг Рекламний бізнес 

 
 

2 
Економіки та маркетингу 

075 Маркетинг Маркетингові дослідження 
 



№ 
пп назва кафедри Шифр спеціальність спеціалізація 

071 Облік і оподаткування Облік, аудит і 
оподаткування 

3 

Економічного аналізу і обліку 

071 Облік і оподаткування Бізнес-аналітика 

071 Облік і оподаткування Оподаткування 
073 Менеджмент Менеджмент організацій і 

адміністрування 

 
4 

Менеджменту та оподаткування 

073 Менеджмент Бізнес-адміністрування 

072 Фінанси і банківська 
справа та страхування 

Фінанси і банківська 
справа 

073 Менеджмент Менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності 

 
 

5 Менеджменту  
зовнішньоекономічної 
діяльності та фінансів 

073 Менеджмент Міжнародний бізнес 
6 

Комерційної, торговельної та 
підприємницької діяльності 

076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність 

Підприємництво і 
комерційна діяльність 

051 Економіка Економічна кібернетика 7 
Економічної кібернетики та 

маркетингового менеджменту 
075 Маркетинг Маркетинговий 

менеджмент 
8 Міжкультурна комунікація та 

іноземна мова 
061 Журналістика  Медіа-комунікації 

9 Загальна економічна теорія    
 



Факультет комп'ютерних  
та інформаційних технологій 

 



№ 
пп  назва кафедри Шифр спеціальність спеціалізація 

152 Метрологія та 
інформаційно-
вимірювальна техніка 

Комп’ютерні та 
радіоелектронні системи 
контролю та діагностики 

1 

Комп’ютерні та 
радіоелектронні системи 
контролю та діагностики 

152 Метрологія та 
інформаційно-
вимірювальна техніка 

Комп'ютерні та 
радіоелектронні системи 
екологічного моніторингу 

151 Автоматизація та 
комп'ютерно-
інтегровані технології 

Комп’ютеризовані системи  
управління і автоматика 
машинобудуванні 

2 

Автоматика та управління 
в технічних системах 172 Телекомунікації та 

радіотехніка 
Засоби телекомунікації в 
інформаційно - комп’ютерних 
системах 

152 Метрологія та 
інформаційно-
вимірювальна техніка 

Метрологія та вимірювальна 
техніка 

3 

Інформаційно-
вимірювальні технології і 

системи 
152 Метрологія та 

інформаційно-
вимірювальна техніка 

Інформаційно-вимірювальні 
системи 

 



 № 
пп назва кафедри Шифр спеціальність спеціалізація 

151 Автоматизація та 
комп'ютерно-
інтегровані технології 

Автоматизоване управління 
технологічними процесами 

4 

Автоматизація 
технологічних систем та 

екологічного моніторингу 
151 Автоматизація та 

комп'ютерно-
інтегровані технології 

Комп’ютерно -інтегровані 
виробництва та прикладне 
програмування 

123 Комп'ютерна інженерія Системне програмування 

123 Комп'ютерна інженерія Спеціалізовані комп’ютерні 
системи 

5 

Обчислювальна техніка та 
програмування 

123 Комп'ютерна інженерія Комп’ютерні системи та 
мережі 

123 Комп'ютерна інженерія Системи штучного інтелекту 6 

Системи інформації 172 Телекомунікації та 
радіотехніка 

Телекомунікаційні системи та 
мережі 

7 Мультимедійні 
інформаційні  технології і 

системи 

123 Комп'ютерна інженерія Мультимедійні інформаційні 
технології і системи 

8 Розподілених 
інформаційних систем і 

хмарних технологій 

123 Комп'ютерна інженерія Програмне забезпечення 
інформаційних технологій 
інтернету речей  

 



Факультет комп'ютерних наук і 
програмної інженерії 



 № 
пп назва кафедри Шифр спеціальність спеціалізація 

121 Інженерія 
програмного 
забезпечення 

Розподілені програмні системи 
та технології 

1 

Програмна інженерія та 
інформаційні технології 

управління 122 Комп'ютерні науки Інформаційні управляючі 
системи та технології 

122 Комп'ютерні науки Інформаційно-аналітичні 
системи та технології 

124 Системний аналіз Системний аналіз і управління 

2 

Системний аналіз та 
інформаційно-аналітичні 

технології 186 Видавництво та 
поліграфія 

Інформаційні технології в 
медіаіндустрії 

3 
Стратегічного управління 

122 Комп'ютерні науки Управління проектами у сфері 
інформаційних технологій 

4 Комп’ютерна математика і 
аналіз даних 

113 Прикладна 
математика 

Інтелектуальний аналіз даних 

122 Комп'ютерні науки Інженерія даних та знань 5 

Інформатика та 
інтелектуальна власність 

122 Комп'ютерні науки Інтелектуальна власність в 
інженерії та інформаційних 
технологіях 

 



Факультет соціально-
гуманітарних технологій 



№ 
пп  назва кафедри Шифр спеціальність спеціалізація 

 011 Науки про освіту   Педагогіка вищої школи 
053 Психологія Психологія 

1 Педагогіки та психології 
управління соціально-
економічними системами імені 
академіка І.А.Зязюна 

281 Публічне управління 
та адміністрування 

Адміністративний 
менеджмент 

2 
Фізичного виховання 

 017 Фізична культура і 
спорт  

Менеджмент спортивно-
оздоровчої діяльності 

3 
Ділової іноземної мови та 
перекладу 

035 Філологія Германська мова та 
література (переклад 
включно) 

4 Інтелектуальних комп’ютерних 
систем 

035 Філологія Прикладна лінгвістика 

5 
Соціології та політології 

054 Соціологія Соціологія управління 
людськими ресурсами 

6 Право       
7 Філософія       
8 Етика, естетика та історія культури       
9 Політична історія       

10 Історія науки і техніки       
 



Факультет міжнародної освіти 



 № 
пп назва кафедри Шифр спеціальність спеціалізація 

1 Природничих наук       

2 Гуманітарних наук       

3 Українська і російська 
мова та прикладна 
лінгвістика 

      

4 Іноземна мова       

 



Очікувальні позитивні результати 
1. Якісне  планування та організація освітнього процесу в межах однієї 

спеціальності.

2. Якісне планування та організація наукової роботи в межах одного 

навчального підрозділу (інститут, факультет)

3. Цілеспрямована організація роботи навчальних підрозділів з реклами 

вступної компанії, розробки та запровадження правил прийому до 

Університету

4. Збільшення контингенту студентів бюджетної та контрактної форм 

навчання 

5. Упорядкування навчального навантаження науково-педагогічних 

працівників до 600 годин на навчальний рік

6. Дотримання вимог до кадрового складу кафедр під  час проходження 

ліцензійної та акредитаційної експертизи відповідних освітніх програм

7. Збільшення кількості студентів бюджетної форми навчання під час 

призначення стипендій за підсумками семестрового контролю



План заходів 

в організації та проведення 

реструктуризації 

навчальних підрозділів 

Університету



ЗАТВЕРДЖУЮ 
ректор НТУ “ХПІ” 
проф.                Сокол Є.І. 
“____”__________ 2017 р. 

 

№ 
з/п 

Найменування Термін 
виконання 

Відповідальний Відмітка про 
виконання 

1. Призначення відповідальних 
проректорів за створення 
нових навчальних підрозділів 
(реструктуризацію) 

01.12.17 Ректорат  

2. Визначення місць розташування 
нових деканатів 

12.12.17 Ректорат  

3. Визначення штатного 
наповнення нових інститутів і 
факультетів 

12.12.17 Ректорат  

4. Зміна в штатному розписі, у зв'язку 
зі зміною статусу певних 
співробітників університету 

29.01.18 Ректорат  

5. Вибори директорів і деканів 05.10.18 Ректорат  

6. Накази про переведення студентів 
у нові навчальні підрозділи, 
індексація груп тощо 

16.01.18 Відповідальні 
проректори за 

реструктуризацію 

 

7. Підготовка приміщень і 
документації по новим деканатам 

26.01.18 Відповідальні 
проректори за 

реструктуризацію 

 

 
 

План заходів 

в організації та проведення реструктуризації 

навчальних підрозділів Університету



№ 
з/п 

Найменування Термін 
виконання 

Відповідальний Відмітка про 
виконання 

8. Формування переліку і назв 
інститутів і факультетів - нових 
навчальних підрозділів 

17.11.17 Робоча група  

9. Наповнення випусковими 
кафедрами нових навчальних 
підрозділів 

20.11.17 Робоча група  

10. Наповнення загальними 
кафедрами нових навчальних 
підрозділів 

20.11.17 Робоча група  

11. Остаточне формування 
структури університету в частині 
навчальних підрозділів 

21.11.17 Робоча група  

12. Випуск зима 2018, випускні 
накази, вручення дипломів 

23.01.18 Декани 
факультетів 

 

13. Замовлення єдиних 
студентських квитків 

02.02.18 В.о. директорів і 
деканів 

 

14. Перехід в нові приміщення деканатів 29.01.18 В.о. 
директорів і 

деканів 

 

15. Прийняття нової структури 
університету, в частині 
навчальних підрозділів, на Вченій 
раді 

24.11.17 Вчена рада  

16. Підготовка наказу по університету 
про запровадження нової структури, 
в частині навчальних підрозділів 

27.11.17 Секретаріат Вченої 
ради 

 

 



№ 
з/п 

Найменування Термін 
виконання 

Відповідальний Відмітка про 
виконання 

17. Доведення до відома всіх 
співробітників університету про 
зміну місця роботи (під підпис) 

30.11.17 Відділ кадрів  

18. Формування наказів по 
співробітникам університету, 
виходячи із нової структури (момент 
введення в дію -01.02.18) 

20.12.17 Відділ кадрів  

19. Отримання заяв співробітників 
університету про перехід в нові 
навчальні підрозділи 

18.01.18 Відділ кадрів  

20. Наказ на в.о. директорів інститутів 
і деканів факультетів 

26.01.18 Відділ кадрів  

21. Наказ про проведення 
виборів директорів і деканів 

03.09.18 Відділ кадрів  

22. Формування правил прийому 
виходячи із нової структури 
університету 

12.12.17 Приймальна 
комісія 

 

23. Формування структури університету 
в ЄДЕБО 

12.12.17 Адміністратор 
ЄДЕБО 

 

24. Замовлення дипломів випускників 
- зима 2018 

23.12.17 Адміністратор 
ЄДЕБО 

 

 



Дякую за увагу!


