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Перед освітньо-науковими системами багатьох країн стоїть

завдання зближення усіх вершин «трикутника знань» – вищої

освіти, наукових досліджень та економічно і суспільно

значущих інновацій.

Повинна ефективно працювати система єдності освіти,

науки, бізнесу, фінансових структур та держави.

Посилення інтеграції вищої освіти, 

досліджень і інновацій – нагальна вимога 

часу

Означене дозволить:

–підвищити якість підготовки фахівців з вищою освітою;

–підвищити кваліфікацію професорсько-викладацького складу;

–поліпшить матеріальну базу університетів за рахунок 
виконання потрібних для економіки проектів;

–підвищить матеріальне забезпечення професорсько-
викладацького складу.
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Інноваційний університет України

• Університет засновано у 1885 році

• Аспірантів – 4130 (магістри та аспіранти)

• Студенти – 10414 осіб

• НПП – 1907 осіб 

• Бюджет ≈ 17 млн. дол. США

Національний технічний університет 

“Харківський політехнічний інститут”



ХПІ визнаний кращим технічним вишем 

України

НТУ «Харківський політехнічний інститут» увійшов до трійки

кращих українських вишів світового рейтингу QS World University

Rankings 2020. Університет поліпшив свої показники і зараз займає

651-700 місце, випередивши інші технічні виші країни. На цей момент

— це найвищий показник ХПІ за всю історію участі Харківського

Політеху в світовому рейтингу британської консалтингової компанії

Quacquarelli Symonds (QS).



На базі ХПІ в Харкові відкрили 

Інноваційний бізнес-інкубатор
Eō Business Incubator відкрився в Харкові 5 квітня 2019 року на

базі НТУ «ХПІ». Мета — надання менторської підтримки не лише

регіональним, а й загальноукраїнським стартапам, а також навчання

технологіям їх просування і фінансування на вітчизняному та

міжнародному ринках. Його особливість в тому, що він стає частиною

міжнародної інноваційної екосистеми і націлений не лише на «молодіжні

стартапи» та IT, а й на комерціалізацію фундаментальних і технологічних

розробок університетів. Програма USAID “Конкурентоспроможна

економіка України” (КЕУ) надає фінансову і технічну підтримку цьому

проекту. Після першого етапу (всього було подано 176 проектів) і після

відбору Харків представлений двома роботами — від вчених ХПІ.



Стартапи студентів ХПІ отримали півмільйона 

гривень від міжнародного фонду

В НТУ «ХПІ» відбувся фінал першої в Харкові освітньо-

стипендіальної програми CIG R&D LAB від Chernovetsky Investment

Group (CIG). Для участі в ній було подано 24 проекти, а фіналістами

стали лише п’ять студентських команд, які представили експертному

журі свої стартапи. За підсумками презентації проектів комісія

визначила дві кращі роботи — «Інноваційний проект: розробка

технології виробництва люмінесцентної тротуарної плитки»

і «Реконструкція та модернізація теплоенергетичного

сектора Харкова». Команди-розробники отримали від CIG

інвестиції для подальшого розвитку проектів. Перша команда — 400

тис. грн., а друга — 100 тисяч грн.

https://www.facebook.com/CIG-RD-LAB-854432768058476/


В ХПІ відкрито Центр підтримки 

технологій та інновацій

Відкриття Центру підтримки технологій та інновацій в

Харківському політехнічному інституті відбулося в рамках розбудови

мережі центрів підтримки технологій та інновацій в Україні, що

координується Національним офісом інтелектуальної власності

(НОІВ) спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі

України та Міністерством освіти і науки України, за сприяння

Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO).

Метою центрів TISC є підтримка розробок та інновацій, що

створюються винахідниками, та надання користувачам належних та

високоякісних послуг.



ТОВ «Науковий парк Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут» 

Діяльність ТОВ «Науковий парк Національного технічного

університету «Харківський політехнічний інститут» проводиться відповідно до

норм статуту та відповідних напрямків діяльності наукового парку. Наказом

МОН України №13 від 14.01.2015р. затверджений перелік пріоритетних 25

напрямків діяльності наукового парку. У 2018 році діяльність парку

проводилась за 2 напрямами:

• розроблення та створення устаткування для випробувань об’єктів

авіаційної та ракетно-космічної техніки на електромагнітну стійкість та

сумісність - виконувались 2 договори загальним обсягом 1480,0 тис.грн.;

• розроблення технологій каталітичних, електрохімічних, масобмінних

та термічних процесів для створення нових високоефективних хімічних

технологій та матеріалів – замовникам надано науково - технічних послуг

обсягом 96,0 тис.грн.

Допомога університету у виконанні його

статутної діяльності: придбано програмне

забезпечення COMSOL MULTIPHYSICS з

двома додатковими модулями на суму

197,5 тис.грн. та передано для

користування у підрозділи університету;

проведено фінансування прикладних

НДР на кафедрах та підрозділах

університету на суму 264,0 тис.грн.



Академічний центр компетенції ІВМ
Співробітництво із ТОВ «IBM Україна» здійснюється на підставі

Меморандуму про взаєморозуміння між НТУ «ХПІ» та ТОВ «IBM

Україна», який укладено 29 листопада 2010 року. На виконання вимог

цього меморандуму на базі кафедри працює Академічний центр

компетенції ІВМ в галузі підготовки кваліфікованих кадрів для індустрії

інформаційних технологій України.

Основними напрямками діяльності цього центру є:

– участь в Академічній ініціативі ІВМ;

– розробка та впровадження в навчальний процес нових навчальних

дисциплін з використанням технології ІВМ;

– розробка навчальних та навчально-методичних матеріалів з

використанням методологічних підходів і технологій ІВМ;

– навчання сучасним інформаційним технологіям ІВМ на базі відкритих

стандартів і програмного забезпечення з відкритим кодом в межах

освітньо-професійних програм підготовки, перепідготовки та підвищення

кваліфікації фахівців;

– надання консультативної допомоги підприємствам і

організаціям провідних секторів економіки України з

питань розробки проектів в галузі інформаційних

технологій з використанням технології ІВМ;

– проведення із залученням співробітників ІВМ,

регулярних семінарів щодо інновацій в діяльності

ІВМ та інше.



ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ

НАУКОВА

УСТАНОВА БІЗНЕС

ІДЕЯ

МЕТОД

ПІДХІД

Продукція:

- користується попитом;

- принесе прибуток;

- швидко окупить 

інвестиції.

Технологія:

- дасть 

конкурентоспроможну 

продукцію;

- принесе зниження 

собівартості;

- швидко окупить 

інвестиції. 

?



Світові тенденції в освіті

Работодавці відзначають зменшення

практичних навичок випускників університетів.

Серед викладачів університетів усе менше

практиків.



Світові тенденції

Нова парадигма у вищій освіті:

якісна університетська освіта через науку і

виконання прикладних проектів для різних

галузей економіки.

Навіть провідні компанії йдуть шляхом від

власних наукових центрів до спільних наукових

центрів з університетами.



Нова роль університетів

Україна:

Провідні 

країни:

Постановка питання про інноваційну діяльність

в українських  університетах є відносно новою.

Інноваційна діяльність для переважного числа

університетів є невід'ємною частиною їхньої 

діяльності.

Трансформація ролі університетів (з 40-х рр. ХХ століття): 

крім соціальної ролі - університети стають

драйвером економічного розвитку,

особливо в інноваційній сфері



Корпоративні зв’язки стають 
критичним елементом 

забезпечення якості освіти

• Якість української освіти є предметом

серйозного занепокоєння вітчизняних

роботодавців.

• Дві третини роботодавців вважають якість

підготовки та рівень кваліфікації випускників

таким, що не відповідає потребам бізнесу.



Реалії вищої освіти:

- відбулось знецінення практичної

підготовки здобувачів освіти;

- поширились імітація та

фальсифікація практики;

- чимало організацій взагалі

відмовились працювати зі

студентами, посилаючись на

збереження комерційної таємниці або

складні конкурентні обставини;

Мета:

- усунення недостатнього рівня готовності випускників до

самостійної професійної діяльності на відповідних здобутій

освіті посадах

- внаслідок корпоратизації та приватизації держава втратила

більшість важелів адміністративного впливу на підприємства.

Дуальна освіта



- прийняв рішення про впровадження дуальної форми

навчання в освітній процес;

- досліджуючи потенціал ринку праці, визначився із

переліком спеціальностей, для яких розробив навчальні

плани з дуальної освіти;

- працює над відповідними внутрішніми документами, що

регламентують дуальну освіту;

- призначив осіб, що відповідають за впровадження

дуальної форми;

- проводить попередній відбір роботодавців для співпраці;

- організовує обговорення

дуальних навчальних

програм із роботодавцями

на предмет відповідності їх

професійним стандартам та

вимогам до компетент-

ностей майбутніх фахівців.

Ураховуючи вищезазначене,  НТУ «ХПІ»:



СУТЬ ПРОЕКТУ: Організація навчального процесу в

магістратурі на основі ефективного поєднання

фундаментальної підготовки на базі кафедри й

практичного досвіду роботи в проектах на базі ІТ-

компанії.

Проект підготовки ІТ-фахівців на основі 

дуального підходу до освіти

підвищення якості підготовки фахівців в області 

інформаційних технологій на підставі взаємодії вузів 

з роботодавцями



В секції «Інновації в методах і формах освітньої 

діяльності» були представлені презентації:

«Дуальна освіта – новий шлях і засіб для формування

та розвитку професійної компетенції майбутніх фахівців в

галузі автомобіле- і тракторобудування» кафедри

«Автомобіле- і тракторобудування», зав. каф. професор

Самородов В.Б.

«Підготовка ІТ-спеціалістів на основі дуального підходу

до освіти» кафедри «Програмна інженерія та

інформаційні технології управління», зав.каф. професор

Годлевський М.Д.;



Кафедра ППУСС - програма подвійного 

диплому: Україна - Латвія

11.09.2016 - підписано Угоду про 

утворення та реалізацію програми 

Два дипломи за спеціальністю 

«Психологія»

15.12.2015 - підписано Угоду про  

науково-технічне та навчальне 

співробітництво  між НТУ «ХПІ» та 

Балтійською Міжнародною Академією  

(Латвія, BSA - Baltijas Starptautiskā 

Akadēmija)



Офіційний старт роботи 

програми подвійних дипломів, 

Харків, серпень 2018 р.

Базовий інститут в НТУ «ХПІ» -

ІЕЕЕ  (кафедра двигунів 

внутрішнього згоряння)

Офіційний старт роботи 

програми подвійних дипломів, 

Варшава, лютий 2019 р.

Базовий факультет WUT -

Wydział Samochodów i Maszyn 

Roboczych (кафедра двигунів 

внутрішнього згоряння)

Кафедра «Двигуни внутрішнього згоряння»

Програма подвійних дипломів.

Партнери: Політехніка Варшавська WUT



Innovation Campus - спільний проект Фонду Василя

Хмельницького K.Fund і НТУ «ХПІ».

У Innovation Campus проектне навчання дає студентам можливість

розвинути практичні навички в обраному треку навчання.

Окремі курси і дисципліни замінюються розробкою практичних

проектів.

Ці проекти можуть тривати від 2 днів до 6 місяців.

Деякі проекти розробляються індивідуально, інші - в групах.

Кожен проект являє собою складну задачу з коротким описом практичних

і теоретичних навичок, які студенти повинні придбати протягом усього

процесу навчання в Innovation Campus.

«Серцем» кампусу є інноваційна освітня програма, яка розроблена

викладачами НТУ «ХПІ» у співпраці з фахівцями UNIT.Factory.

Ця освітня програма дає можливість талановитій молоді отримати

класичну університетську освіту, підкріпивши його хорошими практичними

навичками в області ІТ-технологій.

Проектне навчання в НТУ «ХПІ»



1.Наявність значущої в дослідницькому плані проблеми, що 

потребує інтегрованих знань, дослідницького пошуку.

2.Практична, теоретична, пізнавальна значущість

передбачуваних результатів.

3.Самостійна діяльність студентів. Вона може бути груповою,

парною чи індивідуальною.

4.Визначення кінцевих цілей спільних чи індивідуальних проектів.

5.Визначення базових знань із різних галузей, необхідних для

роботи над проектом.

6.Структурування змістовної частини проекту із зазначенням

поетапних результатів.

7.Використання дослідницьких методів.

8.Результати виконаних проектів повинні бути матеріальними,

тобто оформленими у визначений спосіб (презентація, зразок).

Принципи проектного навчання



Інноваційний кампус

Інноваційний кампус - експериментальне проектне

навчання студентів, що є альтернативним до класичного.

Організатор: кафедра Обчислювальної техніки та

програмування під керівництвом Семенова С.Г., починаючи з

лютого 2019 р.

Мета проекту: впровадження проектного навчання та

навчання, заснованого на виклику

Переваги проекту:

Цікаві та інтересні проекти (челенджи/проекти), що мають

кінцеву ціль замість лабораторних робіт, ціль яких –

виконання завдання, що не має явного розвитку та

практичної цінності

Ізольоване приміщення, де студенти мають змогу зануритись

в навчальний процес

Відсутність викладачів – тільки ментори, в ролі яких можуть

виступати самі студенти (старших курсів), що наштовхують

молодше покоління на шлях «праведний» та допомагають

вирішити питання, що виникають



За підсумками проведення Десятої міжнародної

виставки «Інноватика в сучасній освіті» НТУ «ХПІ»

нагороджений:

- в номінації «Інновації в методах і формах освітньої

діяльності» Золотою медаллю «Інноватика в сучасній

освіті»;

- отримав диплом у номінації «Упровадження дуальної

освіти – новий шлях і засіб для формування та

розвитку професійної компетентності майбутніх

фахівців»;

- отримав почесне звання «Лідер інновацій в освіті».



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !


