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15000

фахівців  

1947 р. – Створення Харківського гірничого технікуму

1959 р. – Перейменування у Верстатоінструментальний технікум

1997 р. – Входження до складу НТУ «ХПІ»

2011 р. – Перейменування у Харківський

комп’ютерно – технологічний коледж 



Підготовка 

за ОКР

«Молодший

спеціаліст»

Надання 

повної 

загальної

середньої

освіти

Підготовка

до вступу

громадян

України

Підготовка

іноземних

громадян
Виховна

робота



Спеціальності за переліком 2007 р.
(освітні програми)

Спеціальності за переліком 2015 р.

5. 05010101 
Обслуговування програмних систем і комплексів

12

Інформаційні

технології

122 

Комп’ютерні науки 

5. 05010301

Розробка програмного забезпечення 121 

Інженерія програмного забезпечення

5. 05050202

Обслуговування верстатів з програмним 

управлінням i робототехнiчних комплексів
13 

Механічна

інженерія

131 

Прикладна механіка

5. 05050303

Виробництво верстатів з програмним 

управлінням i роботів
133 

Галузеве машинобудування

5. 05050305 
Виробництво гідравлічних i пневматичних 

засобів автоматизації

5. 14010201
Обслуговування та ремонт електропобутової 

техніки

14 

Електрична

інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка



1200

320
719

820

2003р
2015р.

2018р.



Контингент студентів денного відділення



Зараховано у 2017 році

Всього

254
Денне відділення Заочне відділення

Бюджет Контракт Бюджет Контракт

115 116 15 8

Групи

ВВ-117 ЗА-117 ТО-117 ТО-127 ПТ-117 РПЗ-117 РПЗ-127 ОПК-117 ОПК-127 ВВ-217

36 31 20 19 25 25 25 25 25 23



Загальноосвітня

підготовка
25% 70%

Нормативна

частина

30%

Варіативна

частина

Самостійна

30-50%

Гуманітарна та 

соціально-економічна
10%

Математична та 

природничо-наукова
15%

Професійна 35%

Практична 15%

РОЗПОДІЛ ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ 

Кальченко Ілля



НАПРЯМИ

Загальноосвітній

Технічний
Інформаційний

 Публікації

 Конференції з

гуманітарно-економічних,

історично-правових питань  Моделі

 Проекти

 Розрахунково-

графічні роботи

ПО

Бази даних

WEB-сервіси

Мобільні додатки



Основи технології 3D виробництва







Філософські читання 
«Сковорода – український філософ»









Заробітна 

плата з 

нарахуваннями

поточні 

витрати
поточні 

витрати

ремонт 

споруд

технічне 

оснащення

комунальні 

платежи

комунальні 

платежи

стипендія

видатки з 

джерел

3%
Спонсорська 

допомога

12%
Спеціальний 

фонд

(контр 

навчання)

Фінансування та видатки

ПІЛОТНИЙ ПРОЕКТ  PISA – Програма міжнародного оцінювання 

учнів (Programm for International Student Assessment) 

Мета PISA – оцінювання рівня володіння 15-річними особами 
компетентностями, необхідними для повноцінної участі в житті суспільства,  

прийняття важливих рішень у галузі освіти

Наказ ДНіО ХОДА від 10.02.2017 №29 

«Про підготовку в 2017 році до проведення міжнародного дослідження 
якості освіти PISA-2018 у Харківській області»

Природничі 

дисципліни
Опитування



Види практики Підприємства

Проектне навчання

Навчальні 
ПАО «Побуттех», «Інститут метрології», ПАО 

«Електромашина», ТОВ «Транс Сервіс», ТОВ «Капітал 

КНМ», ПФ «Дебют», ПП «Екіпаж», ТОВ «Нові 

технології», ТОВ «АГРОФІРМА», ПАО «Берізка-сервіс», 

ПАО «Світло Шахтаря», ПАО «ФЕД», НПП «Хартрон-

Плант» ЛТД, ДП «Електроважмаш», ДП  «ХКБ ім. 

Мороза», ТОВ «Варіант»,ТОВ Варіант Агробуд, ПАТ 

«Турбоатом», НПВ «Теплоавтомат», ДП «ХМЗ», ТОВ 

«Глас трьош», ДП «Завод ім.Малишева», НВЦ НТУ 

«ХПІ», ПАТ «Південкабель», АТ «ХАРП»,ТОВ 

«Здоров'я», ТОВ «Укрбудсервіс», НКПФ «Гідравліка», 

ТОВ ТД «Тиск», ТОВ ВК «Індастрі»,ОВ НВФ «Ротормаш»

ТОВ «Сігма Софтвеа»; ТОВ «ПВМ Груп»; ТОВ «Ітера 

Ресеч»; ТОВ  «Макснет»; ТОВ «Ді Бі Бест Технолоджис»; 

ПАТ «Харківміськгаз»; ТОВ «Nix Solutinos»;ПП 

Автотехпостачання,ТОВ  «Уктехніка», АТ «ХТЗ»

Технічна творчість
Технологічна

Екскурсії

(понад 30 на рік)

Переддипломна

Дуальна форма



118 осіб

Адміністрація
8 осіб

Викладачі
72 особи

34%
Вищої категорії

3 особи
Кандидати наук

Гуртожиток
25 осіб



93,8 %
абсолютна

46,9%

якісна

81,4%
абсолютна

38,4%

якісна

бюджет контракт

успішність по коледжу



ВИПУСК –ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ -НАВЧАННЯ в НТУ «ХПІ»



З коледжем співпрацювали провідні підприємства такі, як:
Харківське державне авіаційне виробниче підприємство;
ПАТ «Турбоатом»;
ДП Харківський машинобудівний завод «ФЕД»;
НВП «Хартрон-Плант»;
ТОВ «Арго-Лізинг»;
ПАТ «ПОБУТТЕХ»;
ТОВ «Клімат-Сервіс»;
ТОВ «Сігма Софтвеа»;
ТОВ «ВЦ.1С-Рарус Харків»;
ТОВ «Телесенс»;
ТОВ «Gameloft»;
ТОВ «Nix Solutinos».

Напрями виховної роботи :
робота з розвитку здібностей, інтересів, 
покликань 
організація дозвілля
національно- патріотичне виховання
відзначення пам’ятних дат
соціально-психологічна допомога
пропагування здорового способу життя 





Свято обдарованих «Подія року»

Відсоток студентів, що є активними учасниками заходів – 30%



Змагання 
“ Мужність і відвага крізь покоління ”





Щорічна спартакіада на базі 
Військового інституту танкових військ 



Навчальні

лабораторії

18

Спеціалізовані навчальні
кабінети 14

Комп'ютерні 
кабінети

5

Спортивний зал;

тренажерний зал

Навчальна

майстерня

Бібліотека

читальний зал

Актовий   зал
Буфет











за час перебування коледжу  в структурі 
університету:

 відкрито три нові спеціальності 
 покращена матеріально – технічна та 

інформаційна бази коледжу
 створено комп’ютерні  класи 

 упорядкована територія коледжу
 збільшився контингент і конкурс



Конференції
Приймальна 

кампанія
Юридична 

допомога Творчість

Арсенал 

ідей, музей

Господарська Кадрова

Наукова 

бібліотека

Профспілки



Практичну  професійну 
спрямованість

Переваги
 великий вибір спеціальностей
 наявність ресурсів університету, що сприяють

розвитку коледжу
 різноманітність форм і методів навчання

(проектне, технічна творчість...)
 спрямованість на вивчення сучасних технологій
 співпраця з провідними підприємствами
 висока інформатизація навчального процесу



завдання
 заміна і модернізація застарілого металорізального 

обладнання
 підбір кваліфікованих педагогічних кадрів 

з  електроавтоматики
 пошук нових напрямів розвитку 
 розробка навчальних дистанційних курсів в Moodle
 розширення співпраці з університетом та 

підприємствами…



Дякую за увагу!


