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СТАН ВПРОВАДЖЕННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЇ В 

УНІВЕРСИТЕТІ



КОМП‘ЮТЕРНИЙ ПАРК 

УНІВЕРСИТЕТУ

 УСЬОГО КОМП’ЮТЕРІВ - 3187

 МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРОЕКТОРІВ -160

 КОМП’ЮТЕРНИХ КЛАСІВ -
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АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА 

УПРАВЛІННЯ 

НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ НТУ «ХПІ»

(АСУ НП)



Розроблена на базі об'єктно-

реляційної системи управління 

базами даних PostgreSQL з 

використанням веб-технологій

АСУ НП НТУ «ХПІ»



БЛОК-CХЕМА АСУ НП



За допомогою АСУ НП 

вирішуються наступні завдання

РОБОТА ЗІ СТУДЕНТАМИ ТА АБІТУРІЄНТАМИ

 облік абітурієнтів та супровід вступної кампанії

 облік контингенту студентів денної та заочної форми навчання

 облік оплати за навчання студентів різних форм навчання 

 облік контингенту викладацького і навчально-допоміжного персоналу 

 ведення архівної бази студентів для отримання довідкової інформації з архіву

 імпортування бази даних студентів університету з ЄДЕБО

 облік військовозобов'язаних студентів;

 профспілковий облік студентів



За допомогою АСУ НП 

вирішуються наступні завдання

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 введення навчальних планів та розкладів занять 

 облік аудиторного фонду кафедр та загального фонду університету

 розрахунок рейтингу студентів за результатами сесії

 збір та аналіз статистичної інформації про роботу викладачів, успішності 
студентів

 розрахунок розподілу штатів між кафедрами університету

 розрахунок навантаження кафедр та викладачів

 надання агрегованої інформації для ректорату та учбового відділу 
університету

 ведення архівної бази студентів для отримання довідкової інформації з архіву

 формування додатків до дипломів європейського зразку

 вивід загальнодоступної інформації з АСУ на офіційний сайт університету



АСУ НП використовують 

підрозділи

 центральна приймальна комісія

 приймальні комісії факультетів та інститутів

 деканати та директорати

 випускаючі та загальні кафедри

 учбова частина університету

 військово-мобілізаційний відділ

 відділ кадрів студентів

 контрактний відділ

 відділ якості освіти

 відділ виробничої практики

 архівний відділ

 науково-технічна бібліотека

 профком студентів



Запити до бази даних протягом

одного місяця (квітень) в останні 3 роки
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ЗАПЛАНОВАНІ РОБОТИ

Для забезпечення повного функціоналу АСУ

НП на черзі розробка наступних АРМів:

 АРМ «Аспірантура» (вже у розробці)

 АРМ «Стипендіальний відділ»

 АРМ «Гуртожитки»

 АРМ «Кабінет студента» (вже у розробці)

 АРМ «Кабінет викладача»

 АРМ «Медцентр»

 АРМ «Диспетчерська»



ЦЕЙ РІК МАЄ СТАТИ ПЕРЕЛОМНИМ У 

ВПРОВАДЖЕННІ АВТОМАТИЗОВАНОЇ 

СИСТЕМИ В УНІВЕРСИТЕТІ, ДЛЯ ЧОГО 

ПОТРІБНА ЗЛАГОДЖЕНА ТА 

ЗАЦІКАВЛЕНА РОБОТА УСІХ 

УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ СЛУЖБ, ЗАДІЯНИХ У 

НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
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УНІВЕРСИТЕТСЬКА МЕРЕЖА WI-FI



Завершено перший етап робіт з побудови університетської мережі Wi-

Fi – мережа створена в навчальних та адміністративних корпусах

МЕРЕЖА WI-FI:

 є повністю відокремленою від існуючої провідної мережі

університету

 має власний канал виходу до мережі Інтернет (1 Гб/с)

 включена у світову освітню мережу Eduroam

 на даний час включає 94 точки доступу Wi-Fi, які встановлені:

- у фойє та коридорах усіх навчальних корпусів університету  

- по одній точці у всіх гуртожитках (у гуртожитку №1 – 4 точки) 

МЕРЕЖА WI-FI



КАРТА ПОКРИТТЯ EDUROAM

(ЄВРОПА)



КАРТА ПОКРИТТЯ EDUROAM 
(Україна)



EDUROAM В УКРАЇНІ

В Україні сервісами Eduroam користуються лише 5 вищих 

навчальних закладів:

Київ: 

 НТУ «КПІ»

 Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка

Харків:

 НТУ «ХПІ» (94 точки доступу, 40 будівель)

 Харківський національний економічний університет (10 точок доступу, 3 будівлі)

 Харківська академія дизайну та мистецтв (5 точок доступу, 1 будівля)

Одеса: 

Одеська національна академія зв’язку (18 точок доступу, 3 будівлі)



Перспективні роботи

 підключити до бездротової мережі зовнішні Wi-Fi 

точки доступу з метою забезпечення 

«безшовного» покриття усієї території, прилеглої 

до навчальних корпусів університетського 

містечка

 для забезпечення більш якісного покриття у 

навчальних корпусах збільшувати кількість точок 

доступу
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ОФІЦІЙНИЙ САЙТ 

УНІВЕРСИТЕТУ



Представлення інформації на сайті

Кафедральні сайти

Сайти інститутів/факультетів

89 сайтів

9 сайтів

Блоги

40 блогів, серед них:

 центральна приймальна комісія (абітурієнту)

 відділ діловодства та канцелярії

 науково-дослідна частина

 навчальний відділ

 відділ кадрів

 міжнародний відділ

 студмістечко

 телефонний довідник

 державні закупівлі

 палац студентів

 рада молодих вчених

 вчена рада

 розклад навчальних занять

Повнотекстові ресурси

 репозитарій НТУ «ХПІ»

 газета «Політехнік» (усі номери з 2004 року)

 вісник НТУ «ХПІ»

 наукові журнали НТУ «ХПІ»

 автореферати, патенти

 конференції

Сайт інтегровано у соціальних мережах

(Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Vimeo, LinkedIn)



Відвідувачі сайту



Інформаційне наповнення сайтів кафедр
(усього 89 кафедр)

Обов’язкові розділи
Наявність інформації на сайтах кафедр

кількість сайтів % від загальної кількості

завідувач кафедрою (фото) 85 96

новини 74 83

випускаючі cпеціальності 84 94

історія кафедри 80 90

персонал кафедри (з фото співробітників) 79 89

навчальний процес 86 97

наукова діяльність 82 92

міжнародна діяльність 43 48

повнотекстові публікації (статті, лекції, метод., тести) 55 62

студентське життя 44 49

контактна інформація 81 91

мови сайту

укр, рос., англ. 53 60

укр., рос. 17 19

рос. 5 6

укр. 11 12

рос., англ. 3 3

кафедри, які не мають власного сайту 0 0



Найбільш креативні сайти кафедр 

Органічний синтез та нанотехнології

Комп’ютерне моделювання процесів та систем

Мультимедійні інформаційні технології і системи

Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей



Якісні кафедральні сайти

• Ділова іноземна мова та переклад

• Електричні станції

• Загальна економічна теорія

• Інтегровані технології машинобудування ім. М.Ф.Семка

• Інформаційно-вимірювальні технології і системи

• Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних 

економічних відносин

• Менеджмент та оподаткування

• Механіка суцільних середовищ та опір матеріалів

• Обчислювальна техніка та програмування

• Охорона праці і навколишнього середовища



Кафедральні сайти задовільної якості

• Автоматизовані електромеханічні системи

• Видобування нафти, газу та конденсату

• Гідравлічні машини

• Деталi машин та мехатронних систем

• Динаміка та міцність машин

• Економічна кібернетика та маркетинговий менеджмент

• Електричний транспорт та тепловозобудування

• Інтелектуальнi комп’ютернi системи

• Інформатика та інтелектуальна власність

• Комп’ютерна математика і аналіз даних

• Комп’ютерне моделювання процесів та систем

• Міжкультурна комунікація та іноземна мова

• Міжнародний бізнес та фінанси

• Обробка металів тиском

• Парогенераторобудування

• Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім.акад. І.А.Зязюна

• Підйомно-транспортні машини і обладнання

• Право

• Природничі науки

• Програмна інженерія та інформаційні технології управління ім.проф. Дабагяна А.В.

• Соціологія та політологія

• Теплотехніка та енергоефективні технологiї

• Технічна електрохімія

• Технологія жирів і продуктiв бродiння

• Технологія пластичних мас і біологічно активних полімерів

• Філософія



Неякісні кафедральні сайти

Автоматизація та кібербезпека енергосистем

Загальна та неорганічна хімія

Інженерна електрофізика

Розподілені інформаційні системи і хмарні технології



Усього 9 (5 інститутів та 4 факультетів):
Обов‘язкові розділи Кількість сайтів % від загальної кількості

новини 8 89

оголошення 6 67

про інститут (факультет) 4 44

склад дирекції (фото) 6 67

кафедри 7 78

абітурієнтам 7 78

студентам 7 78

наука в інституті (на факультеті) 2 22

конкурси та конференції 2 22

розклад занять 7 78

МОВА

Укр, рос., англ. 4 44

Укр, рос 1 11

Рос. 0 0

Укр. 3 33

Рос. , англ. 1 11

Сайти інститутів та факультетів



Неякісні сайти інститутів та факультетів

Навчально-науковий інститут енергетики, 

електроніки та електромеханіки

Факультет міжнародної освіти



Проблеми з наповненням сайту

недостатньо представлені кафедри

застаріла інформація на багатьох 

кафедральних сайтах 

практично нема опису наукових розробок

дуже мало  повнотекстових публікацій на 

кафедральних сайтах

проблеми із зовнішніми посиланнями на сайт
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Довідка про контингент 

студентів НТУ «ХПІ», які 

навчаються за освітніми 

програмами по ІТ-технологіям



Довідка про контингент студентів НТУ «ХПІ», 

які навчаються за освітніми програмами

по ІТ-технологіям
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ІННОВАЦІЙНИЙ ОСВІТНІЙ 

ПРОЕКТ



Інноваційний освітній проект 

 Проект спрямований на розробку та апробацію

інноваційних принципів і методів ІТ освіти з метою

подолання розриву між університетською освітою і

потребами практики, вимогами роботодавців.

 Методологічна основа - міжнародна освітня

ініціатива CDIO на основі «Моделі 4П»: «Планувати -

Проектувати - Виробляти - Застосовувати».

 Передбачає створення освітніх програм, які:

- Задовольняють стандартам вищої освіти України та

стандартам CDIO

- мають міждисциплінарній характер

- мають проектну спрямованість



Головні принципи проекту

 Поєднання базової фундаментальної освіти з

набуттям навичок практичної проектної та командної

роботи.

 Використання сучасних педагогічних технологій:

- Змішане очно-дистанційне навчання і дуальна освіта;

- Навчання за запитами та проектне навчання;

- Пірінгове навчання (взаємо навчання) - P2P;

- Гейміфікація освітнього процесу.

 Формування мотивації і навичок самоосвіти,

підвищення ролі керованої самостійної роботи.



Інноваційні педагогічні технології

 Проектне навчання - педагогічна практика,
заснована на тому, що в процесі навчання студенти
спільно протягом тривалого часу працюють в
команді над вирішенням реальних проблем.

 Навчання за запитами - форма активного навчання,
заснованого на постановці питань, проблем або
сценаріїв, а не просто уявлення встановлених фактів
або методів.

 Пірінгове навчання (Р2Р) - навчальна практика
взаємного навчання, в якій студенти взаємодіють
один з одним в процесі досягнення цілей навчання,
обмінюючись ресурсами і знаннями.

 Гейміфікація - педагогічна практика, при якій
студенти формують і підвищують свій рівень
відповідно їх поточним досягненням.



Очікувані результати проекту

 Апробація принципів проектно-орієнтованого
навчання та навчання за запитами

 Контент дисциплінарних та проектних
компонент навчального плану

 Комплекс освітніх програм, які
модифікуються і поліпшуються за результатами їх
оцінювання і моніторингу

 Підготовка висококваліфікованих фахівців
з наукомістких напрямах для продуктових
компаній та R&D підрозділів вітчизняної IT
індустрії, здатних швидко інтегруватися в
реальний виробничий процес.
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Проектне навчання на 

кафедрі комп'ютерної

математики і аналізу даних



Проектне навчання на кафедрі 

комп'ютерної математики і аналізу даних –

мета і принципи 

Розробка та апробація
інноваційних принципів і
методики сучасної інженерної
освіти з метою подолання
розриву між університетською
освітою і потребами практики,
вимогами роботодавців.

Методологічна основа - міжнародна освітня

ініціатива CDIO, яка заснована на моделі 4П.

Основні принципи - поєднання базового

фундаментальної технічної освіти з набуттям навичок

практичної проектної та командної роботи,

використання сучасних педагогічних технологій,

системи стандартів і силлабусов CDIO.



 Апробація принципів проектно-орієнтованого навчання

і навчання за запитами.

 Комплекс проектно-орієнтованих освітніх програм.

 Інтегральний навчальний план, який об'єднує

фундаментальні базові, спеціальні та проектні

компоненти.

Проектне навчання на кафедрі 

комп'ютерної математики і аналізу даних –

результати

 Контент дисциплінарних та проектних

компонент інтегрального навчального

плану, методика проектного навчання

 Підготовка висококваліфікованих

фахівців за напрямом Data Science

для продуктових компаній і R&D

підрозділів вітчизняної IT індустрії,

здатних швидко інтегруватися в

реальний виробничий процес.



Проектне навчання на кафедрі 

комп'ютерної математики і аналізу даних –

перші підсумки

 Підготовка викладачів кафедри

для забезпечення проектного

навчання (спеціальні тренінги з

розподілом ролей).

 Захист студентами першого

курсу комплексних проектів на

основі знань з математики,

фізики, програмування.

 Студенти старших курсів -

абсолютні чемпіони України

по командному програмування

2019 р., учасники фіналу

Чемпіонату світу з командного

програмування ACM ICPC.



Партнери проекту

бази проектного та дуального навчання



Company

LOGO

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ



Конкурентні переваги: іновації в начанні

Навчання

англійською

Весь процес навчання

проходить 

англійською мовою, 

включаючи

дисципліни

гуманітарного циклу і 

фундаментальної

професійної

підготовки.

Елементи дуальної 

форми навчання

Процес навчання

організований таким 

чином, що студенти в 

НТУ ХПІ вивчають

теоретичний матеріал, а 

в компаніях-партнерах 

опановують практичні

навички, працюючи на 

відповідних посадах.

Міжнародні проекти та 

співробітництво

Участь у міжнародних 

проектах Erasmus. 

Участь у програмах 

мобільності з 

університетами 

Німеччини, Франції, 

Швеції, Австрії, Литва, 

Польщі. Подвійні 

дипломи



 Знання англійської мови одна із вимог роботодавців та 

перевага випускників при працевлаштуванні.

 Можливість стажування в провідних закордоних університетах

за програмами академічної мобільності. 

 Можливість прослуховувати лекції запрошених викладачів із 

закордоних університетів.

 Навчання студентів-іноземців.

 Отримання бакалаврами сертифікатів В1+, магістрами - В2.

Конкурентні переваги: навчання



 адаптувати професійні знання, вміння

та навички випускників до мінливих

умов ринку праці;

 поліпшити практичну підготовку

студентів старших курсів;

 підготувати фахівців, які відповідають

кваліфікаційним вимогам роботодавців

і професійним стандартам;

 підвищити конкурентоспроможність

випускника на ринку праці.

 залучити роботодавців до навчального

процесу для підготовки фахівця з тими

знаннями, вміннями і компетенціями, 

які затребувані в сьогоднішніх умовах.

Конкурентні переваги: елементи



Конкурентні переваги: подвійні дипломи

Спільна програма навчання

Double-degree master diploma on 
Software Engineering с Alpen-

Adria-Universität, г. Клагенфурт, 
Австрия.

Спільна програма навчання

«Master Programme Software 

Technology» 

з  Linnaeus University, 

г. Векше, Швеция.



Подвійні дипломи

Магістерська програма
«Інформаційні системи та 

технології» НТУ ХПІ + 
«Бізнес-аналітика та 

інформаційні системи в 
підприємництві» Вища

Школа економіки та 
менеджменту в публічному

адмініструванні в 
м.Братислава, Словаччина

(VŠEMvs)

Готується програма 

подвійних дипломів з 

університетом Paris 13, м. 

Париж, Франція



Конкурентні переваги: 

участь у міжнародних проектах

 Участь у програмі Erasmus + за напрямками:

 Key Action 2: Cooperation for innovation and good practice -

співпраця для розвитку потенціалу університетів

 Jean Monnet Activities - розвиток європейських досліджень.

 В рамках проекту «Establishing Modern Master-level Studies in 

Information Systems» (MASTIS) в НТУ ХПІ кафедрою ПІІТУ 

було проліцензовано відкриття підготовки здобувачів вищої

освіти за спеціальністю 126 «Інформаційні системи і 

технології»:

 бакалаври;

 магістри.



 Участь в проекті ERASMUS Key Action 1: Learning Mobility of Individuals
- мобільність для студентів і викладачів. Цей проект надає можливість
студентам і аспірантам відправитися до європейських ЗВО на
короткострокове навчання, а викладачам - пройти практику або
стажування в кращих закордонних університетах.

 Лекції провідних викладачів з європейських ЗВО в рамках проекту
ERASMUS project KA1 кредитної мобільності Erasmus +.

Участь у міжнародних проектах



 В рамках міжнародних освітніх і наукових програм студенти, аспіранти

та вчені Політеху можуть взяти участь в цікавих дослідницьких

проектах і стажуватися в кращих закордонних університетах.

Іван Морква, стажування в США,

в компанії NVIDIA.
Віталій Крикун, стажування у 

Франції, в університеті Ліон 2.

Ліза Чистополова, програма

освітньої мобільності в Альпен-

Адріа університеті

м Клагенфурт.

Участь у міжнародних проектах 
академічної мобільності



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


