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РЕЗУЛЬТАТИ   НАБОРУ  ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН 
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Курс Кількість  студентів

1 262

2 21=14 + 7 (відновлене навчання)

3 15=7+8 (відновлене навчання)

4 25=6+19 (відновлене навчання)

5 104 = 40 + 64 ( бакалаври НТУ «ХПІ») 
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У осінньому семестрі 2017/2018 навчального року набір студентів, аспірантів та 

слухачів підготовчого відділення склав 625 осіб.
1. Набір студентів на навчання на основні факультети склав 428 осіб  (15.11.2017 ). 

2. Набір слухачів на підготовче відділення склав 192 особи ( 31.12.2017). 

3 Набір аспірінтів склав 5 осіб (31.12.2017 року).

Загальний контингент - 1098 осіб: 891 студент, 192 слухача підготовчого

відділення, 15 аспірантів ( 13 очної форми навчання, 2 заочної форми навчання).

У 2017 році за навчання іноземних громадян до НТУ «ХПІ» надійшло 41,35 млн.

гривень. За навчання студентів - 36,4 млн. гривен, за навчання слухачів ПВ –

4,5 млн. гривен, за навчання іноземних аспірантів - 0,45 млн. гривен.



АНАЛІЗ   НАБОРУ  ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН
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Не зважаючи на зростання прийому з 2015/2016 н.р. ми випускали більше

студентів, ніж набирали на навчання. Ця об'єктивна негативна тенденція була

обумовлена початком АТО, падінням курсів національних валют в країнах СНГ

і Африки та зовнішньою політикою урядів Туркменістану і Азербайджану що

була спрямована на зниження контингенту іноземних студентів (обмеження

можливості трансферу валюти за кордон).

В цьому році нам вдалося зупинити падіння контингенту, що спостерігалося з

2014/2015 н.р..

Навчальний 

рік

2011/

2012

2012/

2013

2013/

2014

2014/

2015

2015/

2016

2016/

2017

2017/

2018

Контингент 1834 2029 2100 1935 1649 1080 1098

Набір 551 558 570 287 356 413 625



РОЗПОДІЛ  ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ (1)  
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Аналіз таблиці свідчить про збільшення студентів які навчаються в інших

інститутах та на інших факультетах. Таким чином наявна позитивна тенденція

більш рівномірного розподілу іноземних студентів по різним спеціальностям.

Аналіз таблиці також свідчить про збільшення студентів які навчаються на

комп'ютерних спеціальностях. Це сучасна тенденція зростання попиту на

комп'ютерні спеціальності.

Контингент 2015/16 2016/17 2017/18 Набір 

2017 

ННІ ЕММ ЕК 13,7% 13,2 % 24,6 % 24,5 %

БФ 19,5% 14,4 %

КІТ 5,0 % 6,8% 8,5 % 9,2 %

ННІ ХТІ 39,6 % 40,2 % 33,3 % 19,8 %

Інші інститути 

та факультети 

22,2 % 25,4 % 33,6 % 46,5%

Як і раніше більшість іноземних студентів навчається в навчально-науковому

інституті хімічних технологій та інженерії (297 осіб), навчально-науковому

інституті економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу (219 осіб), на

факультеті комп’ютерних інформаційних технологій (76 осіб). В інших

інститутах та на інших факультетах навчається 299 осіб.



РОЗПОДІЛ  ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ (2)  

5

Країна Всього осіб 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Азербайджан 19,3 % 29,1 % 28,1 % 14,2 %

Єгипет 4,2 % 2,1 % 6,9 % 4,8%

Ірак 3,8 % 6,8 % 5,0 % 2,5%

Ліван 5,2 % 5,8 % 5,0 % 6,1 %

Марокко 5,1 % 0,5% 4,0% 8,9 %

Нігерія 3,4 % 9,5% 2,3% 1,8 %

Туреччина 3,5 % 1,1% 1,8% 6,3%

Туркменістан 24,5 % 24,9% 24,0 % 30,6 %

Узбекистан 4,1 % 3,2 % 3,2% 6,0%

В загальному контингенті  найбільш студентів з двох  країн: Туркменістану (218 осіб) 

та Азербайджану (172 особи). 

Спостерігається тенденція  збільшення студентів  з Туркменістану, Марокко, Туреччини  

та Узбекистану  



РОЗПОДІЛ  СЛУХАЧІВ ПВ  
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Країна 2015 2016 2017

Ірак 12,5 % 0,7 % 1,0%

Йорданія 36,8% 8,9 % 4,7%

Ліван 20,8 16,7 % 11,9%

Марокко 2,1% 28,9 % 27,5%

Туреччина 0,7% 12,8 % 31,6%

Інші Країни 47,9 % 32,0% 23,3%

За три останніх роки кількість слухачів ПВ зросла від 144 осіб у 2015 році до 192 осіб у 

2017 році. В загальному контингенті  найбільш студентів з трьох   країн: Туреччина                

(61 особа), Марокко (53 особи) і Ліван (23 особи ).  

Спостерігається тенденція  збільшення слухачів ПВ   з Туреччини  та Марокко 



РЕАЛІЗОВАНІ ЗАХОДИ ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ 

КОНТИНГЕНТУ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ (1)
В цьому році розпочата підготовка іноземних студентів на англійській мові по трьом

спеціальностям:

- «Інженерія програмного забезпечення» на кафедрі обчислювальної техніки та

програмування ( зав. кафедрою проф. Семенов С.Г.)

- «Прикладна механіка» на кафедрі технології машинобудування та металорізальних

верстатів (зав. кафедрою проф. Пермяков О.А.)

- «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» на кафедрах інженерної

електрофізики (зав. кафедрою проф. Резинкін О.Л.) та електричних станцій

( зав. кафедрою проф. Лазуренко О.П.)

- З 1 березня розпочинається підготовка іноземних студентів на англійській мові по

спеціальності «Переробка нафти і газу» на кафедрі технології переробки нафти,

газу та твердого палива (зав. кафедрою проф. Мірошниченко Д.В.). Для цього

внесені відповідні зміни до правил прийому, розроблена та затверджена на

Методичній Раді навчальна программа.

Таким чином в НТУ «ХПІ» зараз на 10 спеціальностях та спеціалізаціях йде

підготовка на англійській мові

3. На кафедрі гідравлічних машин (зав. кафедрою проф. Черкашенко М.В.) в цьому році

відкрито заочне навчання з спеціальності «Галузеве машинобудування» на якій

розпочали навчання студенти з Туркменістану та Азербайджану..
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РЕАЛІЗОВАНІ ЗАХОДИ ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ 

КОНТИНГЕНТУ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ (1)
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За рахунок спонсорської допомоги фірм-контрактерів та

при активній участі будівної бригади університету

проведено ремонт підготовчого відділення. Був зроблений

капітальний ремонт даху, навчальних аудиторій приміщень

1 та 3 поверху, холу, входу та коридорів підготовчого

відділення.

За рахунок спонсорської допомоги фірм-контрактерів та

при активній участі будівної бригади університету на двох

поверхах гуртожитку N10 для іноземних студентів 74

старих дерев’яних вікон замінені на енергозберігаючі

пластикові вікна. Зроблено ремонт в коридорах 1 та 5

поверхів: на підлозі більш 260м2 старих кахель замінено на

новий, встановлені нові світильники та т.п. Проведено

ремонт у 4 кімнатах гуртожитку N10.

Фірма «Інтерунівер» подарувала підготовчому відділенню 5

сучасних комп’ютерів.

Проведений повний ремонт гуртожитку N6.

Відремонтований дах, кімнати для мешкання 120

студентів, коридори на трьох поверхах, туалети та душеві

кімнати, які оснащені новим сантехнічним обладнанням.

До потреб студентів встановлені нові пральні машини. У

гуртожитку N4 за рахунок спонсорської допомоги

проведена заміна двигуна для витяжної вентиляції

душових кімнат



РЕАЛІЗОВАНІ ЗАХОДИ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЮ 

ЯКОСТІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
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1. Методичний відділ університету безкоштовно

проводить навчання англійській мові біля 40

молодих викладачів.

2. Більше 100 студентів, викладачів та

співробітників університету за корпоративної

знижки проходять навчання англійської мови.

3. В 2017 році працювала Програма Британської

Ради по дистанційному вивченню англійської мови

для професорсько-викладацького складу. В цій

програмі прийняли участь понад 100 викладачів

університету.

4. В 2017 році НТУ «ХПІ», разом ще с двома

вишами міста Харкова, за підтримки Департаменту

міжнародного співробітництва Харківської міської

ради приєднався до європейської освітньої

платформи Lingtwins (Англія), яка дозволяє нашим

студентам, викладачам, науковцям і співробітникам

підвищувати рівень знання іноземних мов.

https://lingtwins.com/


НЕГЕТИВНІ ФАКТОРИ, ЯКІ СТРИМУЮТЬ 

ЗРОСТАННЯ КОНТИНГЕНТУ ТА ПОЛІПШЕННЯ 

ЯКОСТІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ 
1. Мала кількість студентів, які вступили в магістратуру після закінчення

бакалаврату НТУ «ХПІ», що свідчить недостатню активність кафедр.

2. Мала кількість іноземних аспірантів , що обумовлено відсутністю тем

дисертаційних робот по компьютерним наукам, електроніки, енергетики і т.п.

3. Зниження контингенту студентів з Азербайджану та Египту, що зумовлено

зовнішніми факторами.

4. Мала кількість студентів з Кітаю.

5. Недостатній рівень англійської мови у викладачів НТУ «ХПІ».

6. Недостатній рівень умов проживання у гуртожитках 4 (необхідно зробити

ремонт у кімнатах ) та 10 (необхідно продовжити ремонт кімнат та зробити

капітальний ремонт кімнат гігіени).

7. Недостатній рівень забезпечення компьютерами на підготовчому відділенні та

мультимедійною апаратурою кафедр, які проводять навчання іноземних

студентів англійською мовою.

8. Необхідність збільшення спеціальностей на який навчання іноземних студентів

здійснюється англійською мовою.

9. Відсутність на сайті міжнародного факультету методичного супроводження

навчання іноземних студентів очної та заочної форми навчання.



ФАКТОРИ, ЯКІ НЕОБХІДНО ВРАХУВАТИ ДЛЯ  

ЗРОСТАННЯ КОНТИНГЕНТУ ІНОЗЕМНИХ 

СТУДЕНТІВ 
1. Тенденція зростання контингенту студентів з Турції та Марокко в НТУ 

«ХПІ», які в значній мірі оріентовані на навчання англійською мовою.

2. Масовий вступ у  2017 році до ВНЗ Харкова громадян Ирану.

3. Зміна політики Туркменістану, що до обмеження трансферу валют за кордон.

4. Входження НТУ «ХПІ» до ТОП  1000 (701-750) та обумовлений цим

початок процедури акредитація нашого університету в Міністерствах освіти

країн Близського сходу.

5. Низька якість гуртожитків в ВНЗ Харькова (за виключенням ХНЕУ).

6. Високі ціни на навчання в ВНЗ Київа.

7. Обмежена кількість спеціальностей інженерного профіля в ВНЗ України,

на яких підготовка іноземних студентів здійснюється анлійською мовою. 

8. Чисельні звернення іноземних абітуріентів , які бажають навчатися на 

на англійській мові на освітній програмі «Мехатроніка та 

робототехніка» та  «Біомедична електроніка».

9. Зростання кількості іноземних слухачів ПК, що потребує активізації 

профоріентаційної роботи.  
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