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ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

Підготовчий факультет НТУ “ХПІ” був створений 27 травня 1973 року. З 2009 року підготовчий

факультет увійшов до складу факультету міжнародної освіти в якості підготовчого відділення (ПВ).

За 45 років роботи ПВ довузівську підготовку пройшли понад 6700 іноземних студентів. Керує
роботою ПВ заступник декана факультету міжнародної освіти з довузівської підготовки Гаврилюк

Юрій Романович (доцент, кандидат технічних наук). Довузівська підготовка іноземних студентів на

ПВ здійснюється двома кафедрами: гуманітарних наук та природничих наук. До складу кафедри

гуманітарних наук входять 14 співробітників (з яких проф. - 2, доц. - 3, ст. викл. - 8, викл. – 1).

Кафедру очолює професор НТУ “ХПІ”, кандидат педагогічних наук Снігурова Тетяна Олексіївна. До

складу кафедри природничих наук входить 12 співробітників (з яких проф. - 1, доц. - 5, ст. викл. - 4).

Кафедру очолює професор НТУ “ХПІ” кандидат педагогічних наук Лапузіна Олена Миколаївна

Довузівська підготовка іноземних студентів 

здійснюється за напрямами:

- інженерно-технічний;

- медико-біологічний;

- економічний;

- гуманітарний.

Довузівська підготовка іноземних студентів проводиться протягом 

навчального року за наступними програмами:

- повний курс терміном один рік;

- прискорений курс терміном півроку;

- вивчення російської мови;

- вивчення англійської мови. 2



ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ

• Російська мова

• Англійська мова 

• Математика

• Хімія

• Фізика

• Біологія

• Економіка

• Креслення

• Країнознавство

• Інформатика

• Університетська освіта
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РЕЗУЛЬТАТИ   НАБОРУ  ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН 

НА ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ  
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За останні роки кількість слухачів ПВ зросла від 70 осіб у 2014 році до 259 осіб у

2018 році.

У 2017-2018 н.р. за навчання іноземних слухачів на ПВ до НТУ «ХПІ» надійшло

більш 5,6 млн. гривень.



РОЗПОДІЛ  СЛУХАЧІВ ПВ  
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Країна 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Ірак 12,5 % 0,7 % 1,0%

Йорданія 36,8% 8,9 % 6,9%

Ліван 20,8 16,7 % 13,5%

Марокко 2,1% 28,9 % 24,7%

Туреччина 0,7% 12,8 % 28,6%

Інші Країни 47,9 % 32,0% 25,3 %

В загальному контингенті  найбільше студентів з трьох країн: Туреччина (74 особи),  

Марокко (64 особи) і Ліван (33 особи).  

Спостерігається тенденція  збільшення слухачів ПВ з Туреччини та Марокко 



КАФЕДРА ГУМАНІТАРНИХ НАУК

Кафедра гуманітарних наук ФМО НТУ «ХПІ» здійснює мовну підготовку студентів-

іноземців на довузівському етапі навчання, при цьому основною її метою є формування у

іноземних студентів необхідної мовної та комунікативної компетенції для повноцінного

спілкування в навчально-професійній, соціально-культурній та побутовій сферах.

У викладанні студентам-іноземцям застосовуються інноваційні методи навчання з

використанням авторських навчальних комплексів «Початок» (авт. проф. Нагайцева Н.І.,

проф. Снігурова Т.О., доц. Кропотова О.А. та ін.), «В добру путь!» (авт.

доц. Романов Ю.А., доц. Зубарєва В.А., проф. Дубічінський В.В., проф. Лаудін С.А.).
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МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОВНОЇ 

ПІДГОТОВКИ
Студенти, що проходять навчання на підготовчому 

відділенні, повністю забезпечені підручниками та 

навчальними посібниками. 
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Методичне забезпечення навчального процесу

вдало доповнюють розроблені на кафедрі мовні

дистанційні курси «Дебют» і «Дебют 1» (автори

проф. Снігурова Т.О., доц. Романов Ю.А., ст. викл.

Парамонова В.Ю.), які широко застосовуються при

проведенні занять в комп'ютерному класі.



НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ 

ГУМАНІТАРНИХ НАУК
Наукова робота професорсько-викладацького складу представлена численними
публікаціями (в репозитарії бібліотеки НТУ «ХПІ» представлено 210 публікацій), при
цьому окремі роботи опубліковані у фахових виданнях України, а також проіндексовані в
науко-метричних базахWOS, Scopus.
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КАФЕДРА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
Кафедра природничих наук ФМО забезпечує викладання

дисциплін природничо-наукового циклу іноземним громадянам,

які готуються продовжувати навчання у вищих навчальних

закладах України, а також здійснює навчання молодших

спеціалістів економічного профілю з вищої математики,

математичного моделювання та регіональної екології.

За останні 5 років випущено 4 науково-методичних

посібника та комплекс (4) навчальних математичних словників:

російсько-англійський, російсько-туркменський, російсько-

китайський і російсько-арабський.
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На кафедрі розроблені і активно використовуються 8

дистанційних курсів з природничо-наукових дисциплін

(«Хімія», «Фізика», «Математика», «Функції - математика»,

«Тригонометрія - математика», «Біологія», «Інформатика»,

«Креслення». Також для залучення іноземних студентів

навчатися в НТУ «ХПІ» розроблений рекламний професійно-

орієнтований курс «Welcome to study!».



НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

На кафедрі природничих наук активно працює наукове

співтовариство студентів-іноземців, Головна мета

співтовариства – популяризація науки, допомога іноземним

студентам підготовчого етапу навчання в вирішенні

проблем, пов'язаних з вибором майбутньої спеціальності,

участю в науково-дослідних проектах, вступом до

аспірантури та ін.
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СПОРТ 
Кілька років тому до навчальних планів студентів ПВ було введені заняття фізичною

культурою, що дало можливість студентам займатися спортом.

НТУ «ХПІ» та посольство Туркменістану в Україні провело змагання з волейболу

серед туркменських студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах Харкова.

Змагання пройшли в спорткомплексі НТУ «ХПІ» 20 квітня 2018 року в рамках масових

спортивних акцій, приурочених до Всесвітнього дня здоров’я. Мета заходу —

популяризація здорового способу життя серед студентства. За звання кращих у

спортивних змаганнях з волейболу боролися шість команд. Команда студентів «ХПІ»

стала срібним призером змагань.
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МІЖВУЗІВСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ 

ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
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Кафедра природничих наук щорічно проводить міжвузівську

наукову конференція іноземних студентів. 7 квітня 2018 року на

факультеті міжнародної освіти НТУ «ХПІ» відбулася 26-а

міжвузівська науково-практична конференція студентів-іноземців

підготовчих факультетів. У заході взяли участь викладачі та

студенти підготовчих факультетів для іноземних громадян восьми

вищих навчальних закладів Харкова. Студенти з Китаю розповіли

про науково-технічні розробки своєї Батьківщини. Студент з

Туреччини познайомив аудиторію з деякими винаходами Леонардо

да Вінчі. Студент з Гвінеї поділився знаннями про Паскаля та його

відкриття, а марокканські студенти розкрили постулати Нільса

Бора. Арабські студенти продемонстрували роль металів у

діагностиці, профілактиці та лікуванні хвороб людини.



ПОЗАНАВЧАЛЬНІ ЩОРІЧНІ ЗАХОДИ

1. Новорічний святковий концерт/вітання (грудень), 

2. Урок-презентація «Фестиваль дружби» (березень)

3. Випускний святковий концерт «Ми вже говоримо 

російською мовою» (травень)

4. Фото-конкурс «Україна очима іноземців» (червень)

5. Міжнародний день рідної мови

6. Святкування днів незалежностей країн студентів

7. Екскурсії до НТУ «ХПІ», Харковом та Україною
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ЗАХОДИ ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ УМОВ МЕШКАННЯ 

ТА НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ  ПВ 
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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 будівельної бригади університету на двох

поверхах гуртожитку №10 для іноземних студентів замінено

74 старих дерев’яних вікна на енергозберігаючі пластикові

вікна. Зроблено ремонт в коридорах 1-го та 5-го поверхів: на

підлозі більш 260м2 старого кахелю замінено на новий,

встановлені нові світильники та ін.

Фірма «Інтерунівер» подарувала підготовчому відділенню

5 сучасних комп’ютерів. Фірма «Універ плюс» також

подарувала підготовчому відділенню 5 сучасних комп’ютерів

та мультимедійний проектор.



НАПРЯМКИ ПОДАЛЬШОЇ РОБОТИ 

1. Збільшити кількість студентів довузівської підготовки у тому числі, які проходять

навчання англійською мовою.

2. Продовжити роботу по створенню повного дистанційного курсу з вивчення

російської мови для студентів довузівської підготовки та створити комп’ютерний

лабораторний практикум з фізики, хімії та креслення.

3. Продовжити ремонт гуртожитків студентів ВП.

4. Збільшити частку студентів довузівської підготовки, які продовжать навчання в НТУ

«ХПІ»


