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Окрім того, відповідно до 
змін у Ліцензійних умовах
провадження освітньї
діяльності у 2018/2019 
навчальному році НТУ 
«ХПІ» пройшов процедуру 
ліцензування для 
можливості здійснення
підготовки іноземців та осіб
без громадянства.

Ліцензування 

освітньої 

діяльності

Бакалавр

• 41 спеціальностей

• 30 спеціальностей - іноземці

Магістр 

• 40 спеціальностей

• 30 спеціальностей - іноземці

PhD

• 33 спеціальності

• 1 спеціальність - іноземці



Вступна кампанія 2019

Коледжі



З 27.11.2019 по 29.11.2019 в 
НТУ «ХПІ» працювала експертна
група Нацагенства із забезпечення
якості вищої освіти з метою 
проведення акредитації освітньо-
професійної програми «Програмне
забезпечення інформаційних
систем» за фахом 126 - Інформаційні
системи і технології.

Перша пілотна 

акредитація 

Нацагенством 

(НАЗЯВО)



Дуальна освіта

 15.10.2019р. МОН оприлюднило наказ 
щодо запровадження пілотного 
проекту у закладах фахової 
передвищої освіти та вищої освіти за 
дуальною формою навчання.

 Згідно наказу було затведжено
перелік ЗВО для впровадження 
упродовж 2019-2023 рр. пілотного 
проекту з підготовки фахівців за 
дуальною формою здобуття освіти за 
обраними спеціальностями, до якого 
увійшло 11 спеціальностей НТУ «ХПІ».

113 Прикладна математика

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки

126 Інформаційні системи

131 Прикладна механіка

133 Галузеве машинобудування

142 Енергетичне машинобудування

145 Гідроенергетика

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

226 Фармація, промислова фармація



Дуальна освіта



Паралельно з вивченням фундаментальних і

спеціальних дисциплін студенти вже з 1 курсу

виконують послідовності проектів, що спрямовані

на вирішення реальних проблем і досягнення

конкретного практичного результату.

Проекти виконуються в режимі командної роботи,

що дає можливість студентам набувати soft skills -

працювати в команді, розподіляти ролі тощо.

Кафедра впевнено входить до когорти лідерів

комп'ютерної освіти України

Концепція CDIO

На кафедрі "Комп'ютерна математика 
і аналіз даних"

Команда кафедри КМАД НТУ «ХПІ» – чемпіони України з програмування 2018 р.! 

Команди кафедри КМАД 
НТУ «ХПІ» – тричі (!) виходили у 

фінал Чемпіонату світу з 
програмування ACM ICPC



Інноваційний КАМПУС

• 2 грудня 2019 року студенти НТУ «ХПІ» почали відбірковий марафон 
на базі UNIT Factory Kharkiv. 

• Інтенсивне 4-х тижневе навчання проходять 58 другокурсників, які навчаються
за такими освітніми програмами ХПІ: 
• програмне забезпечення інформаційних систем;
• комп’ютерні науки та інтелектуальні системи;
• інженерія програмного забезпечення;
• кібербезпека;
• сучасне програмування, мобільні пристрої та комп’ютерні ігри.

• В рамках інтенсиву вони повинні подолати «виклики» марафону, за 
підсумками якого кращі з них отримають можливість безкоштовно навчатися
в UNIT Factory Kharkiv.



• ХПІ став єдиним представником закладів вищої
освіти України на 14-му європейському форумі
щодо забезпечення якості освіти «The European
Quality Assurance Forum» (EQAF).

• У роботі форуму взяли участь:

– ректор НТУ «ХПІ», професор Євген Сокол;

– директор Навчально-наукового інженерно-
фізичного інституту ХПІ, професор Олексій
Ларін.

• Захід відбувся на базі Технічного університету
Берліна (Німеччина) 21-23 листопада 2019 року.

• Головна тема EQAF – громадська підтримка
розвитку вищої освіти — «Supporting societal
engagement of higher education».

The European Quality Assurance Forum 

EQAF



ВІДДІЛ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 

ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

• Ресертифікація Системи управління якістю 

стосовно надання послуг у сфері вищої освіти, 

наукового досліджування та експериментального 

розробляння. 

• Підсумки Наглядового аудиту №2 – подовження дії 

Сертифікату, який видано Органом зі сертифікації 

систем управління  ДП «Харківстандартметрологія»

• Розробка та затвердження:

– Положення про моніторинг результатів навчання студентів 

НТУ «ХПІ» 

– Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності 

НТУ «ХПІ»

– Підготовка нормативних документів щодо акредитації 

спеціальностей за новою методикою НАЗЯВО

– Оприлюднення на сайті університету освітніх програм

Головні досягнення



• Два роки поспіль в університеті проходить 
STEMcamp School НТУ «ХПІ». Дві сотні школярів з 
Харківщини, а також Запорізької та Кіровоградської 
областей представили гостям свої наукові проекти.

• У жовтні в НТУ «ХПІ» проходила перша в Україні
інтенсивна п’ятиденна школа «STEMCamp for 
educators». Її учасниками стали як вчителі
природничих наук, так і їхні учні-старшокласники з 
шести регіонів України.





Наука в університеті



ХПІ отримав друге місце у 

щорічному світового рейтингу 

дослідницьких університетів 

Times Higher Education World

University Rankings 2020.

НТУ «ХПІ» 

визнаний кращим

технічним вишем

України

Харківський Політех посів першу 

сходинку міжнародного рейтингу

QS World University Rankings

2020 серед вітчизняних технічних 

ЗВО та увійшов до трійки кращих 

українських вишів



.

Науковці НТУ “ХПІ” -

Лауреати Державних премій України в галузі 

науки і техніки 1992 - 2019 роки 

(20 премій + 1 за 2019 рік)

Визнання науково-технічних здобутків учених НТУ 

«ХПІ» на високому державному рівні.  

7 Держпремій - за напрямом оборонно-

промислового комплексу.



ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

НТУ «ХПІ», АТ «Турбоатом», ІЕЗ, ІПМАШ

25 листопада 2019р. на пленарному засіданні Комітету з Державних
премій України в галузі науки і техніки роботу «Створення роторів
турбін великої потужності» було підтримано на Державну премію
України 2019 року (за 61 голос із 63 можливих).

Метою роботи є створення та впровадження конструкцій надійних в
експлуатації високоефективних роторів турбін великої потужності, які за
рядом показників ВИЗНАЧАЮТЬ світовий рівень роторів.

1. Оптимальна аеродинамічна форма лопаткових апаратів (ККД 
збільшено на 3-4%).

2. Технологія зварювання роторів забезпечує зниження маси 
ротора мінімум на 20% в порівняння з кращими зарубіжними 
зразками.

3. Підвищено строки 
експлуатації роторів 
з 300 тис. год. до 500 тис. год. 

Автори: д.т.н. Морачковський О.К., д.т.н. Дмитрик В.В., д.т.н. 
Усатий О.П., д.т.н. Зайцев Б.П., д.т.н. Скульський В.Ю., к.т.н. 
Гришин М.М., Пащенко Ю.Г., Кантор О.Г.



Премія Президента України для молодих вчених

за роботу

«Збільшення ресурсу експлуатації зварних 

з’єднань енергетичного обладнання сучасних 

енергоблоків ТЕС»

Автори: к.т.н. старший викладач Альона Глушко (НТУ «ХПІ»); 

старший викладач НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» Андрій Перепічай, 

молодший наукови співробітник Інституту електрозварювання

ім. Є.О. Патона НАН України Максим Німко, інженер-технолог АТ 

«Турбоатом» Віталій Шарим.



Комплексна прикладна робота молодих вчених 

«Створення нових функціональних матеріалів для 

надвисокочастотної техніки»

Робота  об’єднала  молодих 

вчених України :

ЗАХАРОВ А.В., НТУ «ХПІ»; 

ШЛАПА Ю.Ю., ІЗНХ ім. В.І. Вернадського НАН 

України; НІКИТЕНКО А.Л., КНУ імені Тараса 

Шевченка; ЗАЙЛЕР А.О.  КДНВП «Кварсит».

Розроблено склади та технологію

отримання радіопрозорої кераміки, які

на відміну від існуючих аналогів (ФДУП

«Технологія» кераміка складу ОМТ-357

Росія) має вище на 500 °С температуру

експлуатації і складає 1500 оС.



Генеральний штаб Збройних 
сил України підтримує 
створення  ЦЕНТРУ 
колективного користування 
науковим обладнанням 
«Лабораторія 
високовольтної та 
імпульсної техніки»  на базі 
НТУ «ХПІ». 
НАЧАЛЬНИК Генерального  
штабу Збройних сил України 
Руслан Хомчак

17 провідних підприємств, університетів та науково-

дослідних інститутів Міністерства енергетики та вугільної

промисловості України, Міністерства оборони України,

Міністерства освіти і науки України та Національної академії

наук України підтримують створення на базі НТУ «ХПІ»

Центру колективного користування науковим обладнанням.



НДПКІ «МОЛНІЯ»  НТУ «ХПІ»

Науково-дослідний та проектно-конструкторський

інститут «Молнія» - унікальний випробувальний полігон,

який не має аналогів в Європі та Азії.

Виконані роботи по забезпеченню захисту та стійкості до

електромагнітних завад оболонки саркофагу

Чернобильської АЕС

Розпочато виконання робіт в

інтересах Пекінського інституту

космічних інженерних систем за

контрактом з ДП «КБ «Південне» в

галузі грозозахисту ракетних

космічних комплексів.

Державний еталон імпульсних 

магнітних та електричних полів є 

єдиним в технічних університетах 

України. 

Проводяться роботи по 

впровадженню стандартів НАТО 

щодо електромагнітних завад 

природнього та штучного 

походження. 



Науковий парк

розроблено устаткування для 

випробувань об’єктів авіаційної та 

ракетно-космічної техніки на 

електромагнітну стійкість та 

сумісність - виконувались 2 договори 

загальним обсягом 1480,0 тис. грн. 

Укладено угод на 8 млн. грн.

В рамках роботи ТОВ «Науковий парк  НТУ «ХПІ» сумісно з 

15 кафедрами функціонує Центр по науково-технічному супроводу, 

модернізації та розробки двигунів внутрішнього згоряння для 

бронетехніки України



Центр по науково-технічному супроводу, модернізації та 

розробки двигунів внутрішнього згоряння

для бронетехніки України

В роботі Центру приймають участь науковці з 15 кафедр сумісно з

ТОВ «Науковий парк НТУ «ХПІ».

У 2018 році Центром було виконано 25 госпдоговорів для

підприємств і організацій на загальну суму 2 млн. грн.

За матеріалами досліджень колективами кафедр

опубліковано: 5 монографії, 55 статей, з них 29 – у наукометричних

базах даних Scopus, Web of Science; отримано 10 патентів на

винаходи та корисні моделі; 32 тези доповідей на науково-технічних

конференціях; 20 наукових робіт студентів стали переможцями

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.



Основні напрямки міжнародної 

діяльності НТУ “ХПІ”

• включення міжнародних компонент в 
навчальну та наукову сфери життєдіяльності 
університету;

• участь у міжнародних навчальних та 
наукових проектах та програмах;

• сприяння академічному обміну студентами, 
викладачами та науковцями; 

• забезпечення випускників професійними 
знаннями, навиками міжкультурного 
спілкування;

• наявність  постійного контингенту 
закордонних студентів, аспірантів, стажерів



Міжнародне співробітництво НТУ “ХПІ”

(2019 рік)

 Партнерські  зв’язки  с 203 освітніми  закладами та  фірмами                

з  39 країн світу

 189 прямих договорів з закордонними ВНЗ  та  організаціями

 Підписано 8 нових Договорів з закордонними ВНЗ та фірмами

 46 освітніх і науково-дослідних міжнародних проектів

 14 програм подвійного диплому з вишами Німеччини, Франції, 

Австрії, Польщі, Чехії, Болгарії, Кореї та Китаю

 2 проекти Еразмус+КА2 (розвиток потенціалу вищої освіти)

 28 програм академічної мобільності по програмі  

Еразмус+КА1(семестрове навчання в країнах Європи)

 Діє Освітній центр “Німецький технічний факультет”

 343 студента, аспіранта, викладача та науковця по різним 

напрямкам виїжджали за кордон

 120 студентів і аспірантів навчалися та проходили стажування 

за кордоном, 72 із них – протягом більше 3-х місяців

 Літні практики для студентів в Угорщині і Німеччині



Динаміка реалізації міжнародних програм 

та проектів в НТУ “ХПІ”
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ДІЮЧІ ПРОЕКТИ ПРОГРАМИ ЕРАЗМУС+ КА2

(великі проекти консорціумів університетів)

В 2019 році НТУ «ХПІ» приймав участь в реалізації двох 

проектів ЕРАЗМУС+КА2 (розвиток потенціалу університетів):

- «Сучасні магістерські програми в інформаційних системах»,

проект “MASTIS” (обсяг  фінансування – 767 509 €)

грантхоулдер - Університет Ліон 2, Франція 

(від НТУ «ХПІ» - кафедра «Програмна інженерія та інформаційні технології 

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

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

проект “dComFra” (обсяг  фінансування – 116 665,74 €)
грантхоулдер - Каунаський університет Вітауса Магнуса, Литва                       

(від НТУ «ХПІ» - кафедра «Системи інформації», координатор проекту -

зав. кафедрою 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.



ДІЮЧІ ПРОЕКТИ ПРОГРАМИ ЕРАЗМУС+ КА1

(семестрове навчання в ВНЗ Європи)

В 2019 році НТУ «ХПІ» активно приймав участь у реалізації 28 проектів за 

програмою ЕРАЗМУС+ КА1 (академічна мобільність) з ВНЗ наступних країн ЄС:

Угорщина – 1 проект
Польща – 13 проектів

Німеччина – 2 проекти

Австрія – 2 проекти

Словенія – 1 проект

Литовська Республіка – 1 проект

Греція – 1 проект 

Франція – 2 проекти 

Словаччина – 1 проект

Румунія – 1 проект

Туреччина – 1 проект

Італія – 1 проект

Велика Британія – 1 проект

НТУ «ХПІ» у 2019 році виграв рекордну кількість проектів ЕРАЗМУС+ КА1 – 17 проектів

По програмі ЕРАЗМУС+ КА1 у 2019 році на семестрове навчання виїхало 24 студента і              

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

програмі виїхали 23 викладача, науковця та академічного персоналу ХПІ



Діючі науково-дослідницькі проекти

(2019 рік)

1. Проект УНТЦ «Нові матеріали з підвищеною жароміцністю на базі мультикомпонентних 
(високоентропійних) сплавів з регульованою нанокластерною структурою» (кафедра 
матеріалознавства, зав. кафедрою          проф. Соболь О.В.)

2. Проект НАТО «Захист «м’яких» цілей» (кафедра охорони праці та навколишнього 
середовища, зав. кафедрою проф. Березуцький В.В.)

3. Проект НАТО «Селективний квантовий датчик для виявлення в газах і рідких 
середовищах» (кафедра фізичної хімії, зав. кафедрою проф. Сахненко М.Д.)

4. Проект ДААД «Нові прогресивні методи проектування функціональних анізотропних  
віброакустичних мета матеріалів» (кафедра динаміки та міцності машин, зав. кафедрою 
проф. Львов Г.І.)

5. Білорусько-український проект «Розробка методів синтезу і дослідження радіо 
прозорих керамічних конструкцій матеріалів на основі алюмосилікатних систем» 
(кафедра технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей, керівник НДЧ проф. Лісачук Г.І.)

6. Турецько-український проект «Проведення досліджень і сумісна публікація результатів 
по пріоритетним напрямкам сучасного матеріалознавства» (кафедра матеріалознавства, 
зав. кафедрою проф. Соболь О.В.)



Відрядження за кордон наукових, науково-

педагогічних працівників, співробітників та 

студентів НТУ "ХПІ”

(загальна кількість)
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Відрядження за кордон студентів, аспірантів 

НТУ “ХПІ” на навчання, стажування, участі         

у конференціях та спортивних змаганнях
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Кількість іноземних громадян 

у 2018 - 2019 році 

Основний набір на навчання з 1 серпня до 1 листопада 

поточного року
Набір на навчання до основних навчально-наукових інститутів та факультетів НТУ ”ХПІ” у 

2019 році проходив у надзвичайно складних умовах отримання студентських віз та склав 500
іноземних громадян. 
Загальний контингент іноземних студентів в НТУ «ХПІ» у 2019 році склав 1424 особи з 56 країн 
світу, що на 253 особи більше ніж у 2018 році та майже на 400 осіб більше ніж у 2017 році.



Освітній центр 

«Німецький Технічний Факультет»
I. Освітні програми центру «НТФ» - 2019
• Освітня програма «Німецькомовний інженер» (1 - 4 курс);

• Організація лекцій з лектором DAAD (Німеччина);

• Організація занять з лектором OeaD (Австрія);

• Курси німецької мови для іноземних студентів «Deutsch für Ausländer»;

• Курси німецької мови для викладачів НТУ «ХПІ»;

• Літні платні курси для студентів «Інтенсивний німецький».

II. Міжнародні договори освітнього центру «НТФ»

• Договір Erasmus+ KA107 (2017 - 2021) з FHWS (Німеччина);

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

III. Міжнародна діяльність освітнього центру «НТФ»

• Відвідування освітнього центру «НТФ» керівником координаційного офісу DAAD в Україні

пані Д-р Гізелою Цімерманн;

• Зустріч з представниками технічного університету TU Dresden: Розробка програми

міждисциплінарної літньої школи для студентів НТУ «ХПІ».

Контингент освітнього центру «НТФ»



Фінансова 

звітність



2020 рік

Фінансування по НТУ "ХПІ" у 2019 р.



2020 рікОЧІКУВАНИЙ КОШТОРИС на 2020 р.

загальний фонд (основна діяльність)

Станом на 01.01.2019



2020 рікПорівняльний  аналіз очікуваних

доходів за 12 місяців

2018 р. і 2019 р.
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аналіз

очікуваних
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спеціальному

фонду за 12 

місяців

2018 р.  та 

2019 р. 

(основна

діяльність)



2020 рікПорівняльний аналіз очікуваних витрат

по комунальним платежам                                            

за  2018р. та 2019 р.                                                                                                        

з урахуванням науки, МІПО та 

комп´ютерно-технологічного коледжу



2020 рік
Порівняльний аналіз  очікуваних витрат 

за 2018 р. та 2019 р. 

по 2111 "Заробітна плата " основна діяльність 

(без урахування 2120 "Нарахування  на зарплату")

Тис. Грн.



2019 рік

З 1.01.2019 р. – підвищення по тарифній сітці із розрахунку 
1 р. єдиної тарифної сітки – 1921 грн., мінімальна заробітна 
плата – 4173 грн. - збільшена на 9%, 

з 1.01.2019р. тільки для НПП підвищення ще на 11% 
(з копійками) від тарифної сітки 

Почасовий фонд від єдиної тарифної сітки 1 р. – 1921 грн.

з 1.09.2019р. підвищення окладів педагогічних працівників 
на 10% (з копійками) від тарифної сітки



2020 рік

З 1.01.2020 р. – підвищення по тарифній сітці із 
розрахунку 1 р. єдиної тарифної сітки – 2102
грн.(зростання на 9,4 %) ,
мінімальна заробітна плата – 4723 грн. - зростання на 
13,2 %



2020 рікОчікуваний факт 2019 р. та план на 2020 р. 

по спеціальному фонду (основна діяльність)



Лижна база НТУ ХПІ

СОТ «Політехнік»



Склодувна майстерня



Технологічний парк



Лабораторні установки



ЗАВДАННЯ 

УНІВЕРСИТЕТУ

на 2020 рік



1. Здійснити запуск навчання (марафон, навчання) в 

приміщенні Інноваційного кампусу для студентів 

другого курсу, які навчаються за 

освітніми програмами:

• - Сучасне програмування, 

мобільні пристрої та комп’ютерні ігри;

• - Кібербезпека;

• - Інженерія програмного забезпечення;

• - Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи;

• - Програмне забезпечення інформаційних систем

2. Запровадити додатково дуальну форму здобуття 

вищої освіти відповідно до наказу МОН на 5 

кафедрах;

3. Провести ліцензування спеціальності 

125 «Кібербезпека» в КТК НТУ «ХПІ»;



4. Модернізувати лабораторії кафедри фізики

(матеріально-технічне і методичне забезпечення);

5. Проведення профорієнтаційних освітніх шкіл

#STEMCamp for educators (Весна 2020) та 

#STEMCamp School (Літо 2020), тематичних 

науково-популярних заходів («Наукові суботи з 

Політехом», «Канікули з Політехом»).

6. Довести контингент іноземних студентів до 

1700 осіб;



7. Розвиток парку науки і техніки НТУ «ХПІ» 

STEAMPARK (встановлення історичних 

артефактів, пром та арт об’єктів);

8. Вступ 2020: 

• 1150 бюджетних місць;

• 1000 контрактних місць

9. Започаткувати Науковий ліцей 

за участю НТУ «ХПІ»;

10. Створити на базі Університету STEM Hub, що

об’єднає заклади вищої та передвищої технічної

освіти, а також бізнес-структури.



Назва Очікувано
на 2019 р.

План 
на 2020 р.

Scopus 320 400

Web of Science 150 200

Госпдоговірні НДР 19 >20

Держбюджетні НДР 25 млн. 30 млн.

Сумарно поданих Start-up 
проєктів

30 40

Подвійне керівництво PhD 4 9

Категорія А, В фахових видань 2 10

ЗАВДАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ НА 2020р.

НАУКА



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


