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МОТИВАЦІЯ 

1. Можливість безкоштовного стажування, семестрового навчання та навчання у

магістратурі та аспірантурі за кордоном для студентів, що покращує рівень підготовки

майбутніх фахівців та підвищує привабливість університету серед абітурієнтів.

2. В умовах державного недофінансування університету можливість додаткової

матеріальної підтримки викладачів та підвищення їх професійного рівня

(фінансування участі в міжнародних конференціях, стажування за кордоном,

проведення досліджень на сучасному обладнанні, опублікування статей).

3. Поліпшення матеріально-технічної бази університету.

4. Покращення позицій університету у вітчизняних та міжнародних рейтингах.



ПРОГРАМА РОЗВИТКУ 

МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

1. Збільшення кількості викладачів та студентів які володіють англійською та

німецькою мовами.

2. Збільшення кількості спеціальностей на яких підготовка проводиться англійською

мовою.

3. Збільшення кількості проектів ЄРАЗМУС+ КА1 та ЄРАЗМУС+ КА2.

4. Активізація роботи міжнародного центру «Німецький технічний факультет».



ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

1. У 2018-2019 навчальному році Методичний відділ університету безкоштовно проводив навчання

англійській мові більше 40 молодих викладачів.

2. Примірювання викладачів університету за отримання сертифікату, що підтверджує знання

англійської мови на рівні В2.

3. Згідно угоди між НТУ «ХПІ» і Австрійською службою академічних обмінів в 2019-2020

навчальному році в НТУ “ХПІ” буде працювати австрійський викладач – носій німецької мови.

4. Корпусом миру США прийняте рішення про направлення в НТУ “ХПІ” американського

викладача-носія англійської мови у 2019-2020 навчальному році, який буде працювати на кафедрі

«Переклад».

5. Вже другий рік в університеті для старшокурсників IT-спеціальностей діють курси японської мови



ЗБІЛЬШЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ НА 

ЯКИХ ПІДГОТОВКА ПРОВОДИТЬСЯ АНГЛІЙСЬКОЮ 

МОВОЮ (2)

1. У 2018-2019 н.р. англійською мовою проводилася підготовка за 5 спеціальностями (10

спеціалізаціями) економічного профілю та за 7 спеціальностями (9 спеціалізаціями) інженерного

профілю. По спеціальності менеджмент, спеціалізації міжнародний бізнес навчання проводилося

французькою мовою.
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СПЕЦІАЛЬНІСТЬ СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ  

Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і банківська справа

Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування; Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності; Міжнародний бізнес; Бізнес-

адміністрування; Управління підприємницькою діяльністю

Маркетинговий менеджмент

Маркетинг Маркетинговий менеджмент

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Товарознавство і торговельне підприємництво

Економіка Економічна кібернетика

Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення

Комп'ютерна інженерія Системне програмування

Прикладна механіка Технологія автоматизованого виробництва

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Відновлювані джерела енергії та техніка і електрофізика

високих напруг; Мехатроніка та роботехніка, Електричні станції

Електроніка Біомедична електроніка

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

Нафтогазова інженерія та технології Видобування нафти і газу



ЗБІЛЬШЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ НА 

ЯКИХ ПІДГОТОВКА ПРОВОДИТЬСЯ АНГЛІЙСЬКОЮ 

МОВОЮ (2)

2. У 2019-2020 н.р. англійською мовою додатково до існуючих розпочнеться підготовка за 1

спеціальністю (1 спеціалізація) економічного профілю, за 1 спеціальністю ( 1 спеціалізація)

гуманітарного профілю та за 2 спеціальностями (2 спеціалізаціями) інженерного профілю.
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СПЕЦІАЛЬНІСТЬ СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ  

Облік і опадаткування Облік та аудіт в міжнародному бізнесі

Психологія Психологія

Компьютерні науки Проектування, створення та аналіз компьютерних систем

Комп'ютерна інженерія Програмування мобільних пристроїв та компьютерних ігор



ДІЮЧІ ПРОЕКТИ ПРОГРАМИ ЕРАЗМУС+КА1

(семестрове навчання в ВНЗ Європи)

1. Університет Мішкольца, Угорщина

(Проф. О.  Савченко, кафедра організації виробництва та управління персоналом)

2. Університет економіки в Катовіце, Польща

(Проф. О. Савченко, кафедра організації виробництва та управління персоналом).

3. Університет Магдебургу, Німеччина 

(Проф. О. Савченко, кафедра організації виробництва та управління персоналом)

4. Університет Щецина, Польща

(Проф. Т. Данько, кафедра менеджмента зовнішньоекономічної діяльності та фінансів)

5. Університет Клагенфурту, Австрія

(Доц. О. Чередниченко, кафедра програмної інженерії та інформаційних технологій)

6. Університет соціальних та гуманітарних наук, Польша

(Проф. В. Мороз, кафедра педагогіки та психології управління соціальними системами)

7.  Університет Марібору, Словенія

(Доц. П. Бринь, кафедра менеджменту та оподаткування)

8. Університет економіки в Познані, Польша. 

( Доц. О. Чередниченко, кафедра програмної інженерії та інформаційних технологій

9. Литовська морська академія, Литовська Республіка

( Проф. А. Прохоренко, кафедра двигунів внутрішнього згоряння)  

10. Пірейський університет прикладнх наук, Греція

(Проф. О.Савченко, кафедра організації виробництва та управління персоналом).



ДІЮЧІ ПРОЕКТИ ПРОГРАМИ ЕРАЗМУС+КА1

(семестрове навчання в ВНЗ Європи)

(продовження)

11. Вільнюський технічний університет ім. Гідеманіса, Литовська Республіка

(Проф. Л. Добровольська, каф.технології машинобудування та  металорізальних верстатів)

12. Познаньська Політехніка, Польща
(Проф. М. Подустов, зав. кафедрою автоматизації хіміко-технологічних систем та екол. моніторингу) 

13. Університет Яна Кохановського в Кельцях, Польша

(Проф. В. Авраменко, зав. кафедрою технології пластичних мас) 

14. Центральна Школа Нанта, Франція.

(Проф. М. Пантелят, кафедра електричних апаратів) 

15. Ун-т Марі Кюрі Склодовської, м. Люблін, Польща

(Проф. Л. Кричковська, зав. кафедрою органичного синтезу и нанотехнологій)

16. Словацький технічний університет, м. Братислава, Словаччина
(Проф. М. Ткачук, зав. кафедрою теорії і систем автоматизованого проектування механизмів і машин)

17. Університет Каринтії, Австрія

(Проф. М. Анищенко, кафедра автоматизованих електромеханічних систем)

18. Університет Вюрцбург-Шванфурт, Німеччина

(Доц. Д. Мешков, директор центру «Німецький технічний факультет»)



ДІЮЧІ ПРОЕКТИ ПРОГРАМИ ЕРАЗМУС+КА1

(семестрове навчання в ВНЗ Європи)

(продовження)

19. Західний університет Тімішоара, Румунія

(Проф. Л. Добровольська, каф.технології машинобудування та  металорізальних верстатів)

20. Університет Люм’єр Ліон 2, Франція

(Доц. О. Оробинська, кафедра інтелектуальних комп’ютерних систем)

21.Технологічно-гуманітарний університет ім.Казимира Пуласького,м. Радом, Польща

(Доц. Я. Гаращенко, кафедра інтегрованих технологій машинобудування ім. Семка М.Ф.) 

22.Стамбульський технічний університет, м. Стамбул, Туреччина

(Проф. І. Фік Ілля Михайлович, зав. кафедрою добування нафти, газу та конденсату) 

23.Римський університет Ла Сапієнца, Італія

(Доц. П. Бринь, кафедра менеджменту та оподаткування)

24. Вища банківська школа у м. Вроцлав, Польща

(Проф. І. Кононенко, зав. кафедрою стратегічного управління)

25. Варшавська політехніка, Польща

(Доц. Д. Мєшков, доц. кафедри двигунів внутрішнього згоряння)

По програмі ЕРАЗМУС+ КА1 (академічна мобільність) у 2018-2019 роках у вказані 

європейські ЗВО на семестрове навчання виїхало 33 студента і 1 аспірант 

університету. Для читання лекцій та на стажування за той же період по вказаній 

програмі   виїхали 39 викладачів, науковців та академічного персоналу НТУ «ХПІ».

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%96


ДІЮЧИ ПРОЕКТИ   ПРОГРАМИ  ЕРАЗМУС+ КА2

(великі проекти консорціумів університетів)

В 2018-2019 роках НТУ «ХПІ» приймав участь в реалізації трьох проектів ЕРАЗМУС+КА2 

(розвиток потенціалу університетів):

- «Співробітництво університет-підприємство в сфері  ігрової індустрії в Україні»,

грантхоулдер - Університет Деусто, Іспанія 

(від НТУ «ХПІ» - кафедра систем інформації, координатор проекту – зав. кафедрою 

проф. Серков О.А.) 

- «Сучасні магістерські програми в інформаційних системах», 

грантхоулдер - Університет Ліон 2, Франція 

(від НТУ «ХПІ» - кафедра програмної інженерії і інформаційних технологій 

управління, координатор проекту - зав. кафедрою проф. Годлевський М.Д.).

- «Цифрова компетенція для українських учителів та інших громадян», 

грантхоулдер – Каунаський університет Вітауса Магнуса, Литва (від НТУ «ХПІ» -

проф. Серков О.А.)

В лютому 2019 року подано на конкурс в Європейську Комісію 8 проектів

ЕРАЗМУС+ КА2 в області інформаційної освіти, інноваційного навчання,

дуальної освіти, енергоефективності, матеріалознавства та дистанційного

навчання.



ПРЕДСТАВЛЕНІ НА КОНКУРС В 2019 РОЦІ 

ПРОЕКТИ ПРОГРАМИ  ЕРАЗМУС+ КА2

1.«Впровадження якісного бенчмаркінгу для відкритої освіти та інтеграція 

сучасних навчальних програм в українську систему освіти шляхом 

встановлення діалогу між університетами»

2. «Зміцнення національної системи кваліфікацій в Україні шляхом 

впровадження дуальної освіти в університетах»

3. «Посилення національної системи кваліфікацій в Україні шляхом 

впровадження подвійного навчання в університетах»

4. «Індекс інтеграції сучасних навчальних програм у систему освіти України»

5. «Впровадження підходів STEM до інженерних спеціальностей в університетах 

України»

6. «Посилення міжнародної практики розміщення в місцевих громадах»

7. «Моделювання передового досвіду в управлінні та роботі інститутів вищої 

освіти у країнах Східного партнерства»

8. «Модернізація навчальних програм з машинобудування»

Два перших проекти були безпосередньо підготовлені співробітниками групи 

фандрайзингу відділу міжнародних зв’язків. 



ПРОГРАМИ ПОДВІЙНИХ ДИПЛОМІВ

•Магдебургський університет, Німеччина 

•Політехнічна школа Парижу, Франція 

•Альпен-Адрія університет Клагенфурту, Австрія, 

•Технічній університет Ліберець, Чехія 

•Технічний університет Софії, Болгарія 

•Корейський інститут науки і технологій, Республіка Корея

•Вища школа менеджменту охорони праці в Катовіце Польща 

•SWPS – університет соціальних і гуманітарних наук, Польща

•Балтійська міжнародна академія, м. Рига, Латвія

•Варшавська політехніка, Польща 

•Харбінський політехнічний університет, м. Харбін, Китай

•Люблинська політехніка, м. Люблін, Польща

•Поморська академія в Слупську, Польща.

В 2018-2019 роках на навчання за програмами подвійних дипломів за кордон виїхало 35 

студентів НТУ «ХПІ».



ПРОГРАМА ПОДВІЙНИХ ДИПЛОМІВ З 

ВАРШАВСЬКОЮ ПОЛІТЕХНІКОЮ (1)

Угоду про співпрацю між НТУ «ХПІ» і

WUT та програму подвійних дипломів для

магістрів було підписано ректорами у

травні 2018 р.

Згідно договору студенти ХПІ навчаються

перший семестр в НТУ «ХПІ», другий і

третій семестр в WUT, четвертий в НТУ

«ХПІ». Захист дипломів: в Польщі – кінець

3 семестру, в Україні – кінець 4 семестру.

Для польських студентів програма працює

так саме.



Офіційний старт роботи програми подвійних

дипломів, Харків, серпень 2018 р.

Офіційний старт роботи програми подвійних

дипломів, Варшава, лютий 2019 р.

ПРОГРАМА ПОДВІЙНИХ ДИПЛОМІВ З 

ВАРШАВСЬКОЮ ПОЛІТЕХНІКОЮ (2)

14 студентів з кафедри ДВС (проф.

Пильов Володимир Олександрович)

приймають учать у програмі

подвійних дипломів. Куратор

програми доцент кафедри ДВС

Денис Мешков.



ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ОСВІТНЬОГО ЦЕНТРУ 
«НІМЕЦЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ» 

Реалізація освітньої програми 

«Німецькомовний інженер» (1-4 курс)

23 слухача першого року навчання, 6 

год./тиждень

47 слухачів другого року навчання, 6 

год./тиждень

на 2019/2020 навчальний рік заплановано нових 

80 слухачів

Організація лекцій з лектором DAAD

(Німеччина):

заняття «Технічний німецький», 2 год./тиждень;

заняття «Підготовка до тесту TestDaF», 

2 год./тиждень.

Організація занять з лектором OeaD

(Австрія): заняття «Німецький для інженера», 4 

год./тиждень(з вересня 2019 р.)

Безкоштовна освітня програма «Німецькомовний інженер» від освітнього центру

«Німецький технічний факультет» спрямована на підготовку студентів інженерних

спеціальностей з німецької мови від «нульового» рівня до рівня В2 з можливістю

подальшого навчання в університетах-партнерах Німеччині. Керівник центру доцент

Денис Мешков. Тривалість навчання: 4 роки



МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ НІМЕЦЬКОГО 
ЦЕНТРУ (1)

Договір між НТУ «ХПІ» та Магдебурзьким університетом ім. Отто-фон-Геріке (OVGU) передбачає:

Мовна практика (4 тижні) зі стипендією 905 Евро для студентів 2 курсів 

інженерних спеціальностей (10 місць);

Виробнича практика (4 тижні) зі стипендією 850 Евро для студентів 3 курсів 

інженерних спеціальностей (5 місць);

Включене навчання в магістратурі (1,5 рока) зі стипендією 800 Евро/місяць 

(5 місць).

4 студента пройшли літню практику в 2018 р.

10 студентів приймуть участь в освітніх програмах OVGU в липні 2019 р.

5 студентів планується для включеного навчання в магістратурі OVGU

в жовтні 2019 р.

Візит в НТУ «ХПІ» 

проф. Мартіна Вольтер

грудень 2018 р.

Візит делегації НТУ «ХПІ» в OVGU

в грудні 2018 р.

Підписання угоди між НТУ «ХПІ», 

OVGU та DAAD в листопаді 2018 р.



МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ НІМЕЦЬКОГО 
ЦЕНТРУ

Договір Erasmus+ KA107 (2017-2021) з університетом прикладних наук Вюрцбург-Шванфурт FHWS 

7 студентів НТУ «ХПІ» навчалися в FHWS протягом одного семестру

1 німецький студент FHWS навчався в НТУ «ХПІ» протягом одного семестру

3 співробітника FHWS відвідали НТУ «ХПІ» в 2018 р.

Візит співробітниці міжнародного 

офісу FHWS

Наталії Куделі в червні 2018 р.

Візит координатора Erasmus програм в FHWS

д-ра Христини Геринг в травні 2019 р.



УЧАСТЬ В КОНФЕРЕНЦІЯХ

- Участь у 3-й міжнародної конференції 

«Німецький та техніка», яка відбулася в 

Киргизькому державному технічному 

університеті ім. І. Раззакова, м. Бішкек, 

Республіка Киргизстан;

- Reforming European Higher Education – From 

Policy to Practice / Реформування європейської 

вищої освіти - від політики до практики, 

організатором якої була німецька служба 

академічних обмінів DAAD;

- Літня школа «Робототехніка 2018», м. Одеса.



УСПІХІ СТУДЕНТІВ ОСВІТНЬОГО ЦЕНТРУ

Пархоменко Олена – студентка 

третього курсу НТУ «ХПІ», 

здобувачка стипендії Erasmus+ від 

FHWS, та стипендіатка фонду 

Конрада Аденауера.

Павло Вихров –

почав вивчати німецьку в

2017 році в освітньому

центрі. А вже в 2019 році

виграв стипендію від

Siemens для навчання та

роботи в Берліні протягом

3,5 років. Конкурс по

Україні склав 150 людини

на місце.



ДІЮЧІ МІЖНАРОДНІ НАУКОВО-ДОСЛІДНІ 

ПРОЕКТИ 

• проект УНТЦ "Нові матеріали з підвищеною жароміцністю на базі

мультикомпонентних (високоентропійних) сплавів з регульованою

нанокластерною структурою", кафедра матеріалознавства, зав.

кафедрою проф. Соболь О.В.

• проект НАТО «Захист «м’яких» цілей», кафедра охорони праці та

навколишнього середовища, зав. кафедрою проф. Березуцький В.В.

• проект НАТО «Селективний квантовий датчик для виявлення в 

газах і рідких середовищах», кафедра фізичної хімії, 

зав. кафедрою проф. Сахненко М.Д.



УЧАСТЬ У РОБОТІ ІННОВАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ
1. Україно-Турецький центр був створений НТУ “ХПІ” і

Стамбульським технічним університетом (СТУ) і відкритий у

лютому 2018 року. Основна мета - сприяння вченим в

комерціалізації науково-дослідних проектів та інноваційних

розробок в області електроніки, енергетики, транспортного

машинобудування, космосу, авіації, матеріалознавства, розробка

двигунів внутрішнього згоряння, систем передачі, електронних

блоків управління.

У червні 2018 року два викладача виїжджали у Стамбул для

читання лекцій, а 5 студентів і аспірантів виїхали на місячне

стажування. По програмі Еразмус+КА1 в весняному семестрі 2019

року в СТУ навчалася студентка ХПІ, а в липні на стажування

виїжджав зав. кафедрою.

У вересні 2018 року підписано додаткову угоду до основного

Договору про співпрацю, яка дозволила НТУ «ХПІ» отримати

широкий доступ до міжнародних ресурсів - наукових статей та

журналів, що видаються в США та Європі.

2. У 2018 році ректор НТУ «ХПІ» Є.І. Сокол і виконуюча

обов’язки заступника голови правління Державної інноваційної

установи (ДІФКУ) Мінекономрозвитку Яна Підлісна підписали

Меморандум про співпрацю. Основна мета Меморандуму –

створення першого в Україні інноваційного бізнес-інкубатора.

Бізнес-інкубатор є надзвичайно важливим внеском для розвитку

інноваційного бізнесу в Україні та створюється за допомогою

менеджерів, радників, бізнесменів України, США та інших країн

світу за міжнародними стандартами. Інкубатор спрямований на

залучення інвестиційного капіталу та посилення конкурентної

здатності нових hitech-бізнес-проектів на рівні економічно

високорозвинених країн.



Міжнародне співробітництво НТУ “ХПІ” 

(2018-2019 роки)

 Підписано 11 нових Договорів з закордонними ВНЗ та фірмами

 40 освітніх і науково-дослідних міжнародних проектів

 13 програм подвійного диплому з вишами Німеччини, Франції, Австрії, 

Польщі, Чехії, Болгарії, Кореї та Китаю

 3 проекти Еразмус+ КА2 (розвиток потенціалу вищої освіти)

 25 програм академічної мобільності по програмі Еразмус+ КА1(семестрове 

навчання в країнах Європи)

 Діє Освітній центр “Німецький технічний факультет”

 461 студентів, аспірантів, викладачів та науковців по різним напрямкам 

виїжджали за кордон

 145 студентів і аспірантів навчалися та проходили стажування за кордоном, 

74 із них – протягом більше 3-х місяців

Літні практики для студентів в Угорщині, Болгарії, Німеччині


