
Розвиток навчальної та наукової роботи

інституту енергетики, електроніки та 

електромеханіки



Навчально-науковий інститут енергетики, 

електроніки  та електромеханіки НТУ «ХПІ»

Інститут в умовах глобалізації і входження України в 

європейський економічний простір

 Зміщення фокусів інтересу роботодавців в сторону інженерної 

фундаментальної освіти

 Сучасні стратегічні завдання - енергозбереження, 

енергоефективність, соціальна сфера і охорона здоров'я

85%

низько- та середньо 

кваліфіковані 

робітники*

45%

підприємств мають 

проблеми з 

кваліфікацією робітників*

14%

робочих задач можуть 

бути автоматизовані 

сьогодні*

*http://www.oecd.org/ 1
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Аналіз проблем

Академічна заборгованість та терміни її ліквідації

Низька мотивація студентів до навчання

Застаріле обладнання на кафедрах та 

спеціалізованих лабораторіях

Кадрові «ями»

Низький попит технічних спеціальностей у 

абітурієнтів



Завдання на 5 років

Актуалізація науково-освітніх послуг інституту відповідно до 

міжнародних вимог

Головне завдання

Формування умов для найбільш повного розкриття потенціалу 

кафедр, як основної функціональної одиниці, з урахуванням її 

наукових шкіл, традицій і сучасних вимог дійсності

 Розширення міжнародного співробітництва

 Укріплення зв'язку з підприємствами та бізнесом

 Активізації студентської діяльності

 Автоматизації навчального процесу

За рахунок
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Підвищення рівня підготовки інженерних кадрів з 

урахуванням світових стандартів та сучасних 

вимог 

Зменшення обсягу рутинної роботи і можливість 

творчого підходу до вирішення завдань 

Додаткове фінансування наукової і педагогічної 

діяльності

Очікуваний ефект
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Основна мета – підготовка висококваліфікованих фахівців

Денна форма бюджет

Контингент

Іноземні громадяни

Заочно-дистанційна

1106

196

549

(55%)

(28%)

(10%)

Денна форма контракт 147 (7%)

Навчально-методична та виховна робота
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Навчально-методична та виховна робота

Результати складання сесії

20192018

+24%

1 курс

20192018

Загалом

Абсолютна успішність Якісна успішність

+5%

+18%

+8%



Підготовка висококваліфікованих фахівців

Створено нове покоління навчальних планів, яке відповідає

сучасним світовим і вітчизняним вимогам

57

Підприємств 

- партнерів

 Діюча програма дуальної освіти з 

АТ Турбоатом

 Програма двох дипломів з 

Варшавською Політехнікою

 13 курсів сформованих разом з 

підприємствами

Навчально-методична та виховна робота
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Впровадження іноземної мови в освітній процес

Суттєво підвищена ефективність викладання англійської мови

за рахунок впровадження нового механізму розподілення

студентів за рівнем знання у групи на основі вхідного тестування

11

Повністю 

англомовних 

груп

68

Студентів 

«Німецькомовний 

інженер»

29

Студентів 

Мовна практика

Навчально-методична та виховна робота

7



Покращення якості навчального процесу

Впроваджено інструкції для куратора академічної

групи

Впроваджено прозорий механізм мотивації студентів

до покращення свого навчання

Створено постійно діючі інформаційні канали для

студентів, щодо академічних програм і грантових

проектів

Навчально-методична та виховна робота
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Формування кадрового потенціалу

Професори

Доценти

Без звання

Доктори наук

Кандидати наук

Без ступеню

Вчене звання Науковий ступінь

Кадрова політика

28

96

67

38

119

34 11



Кадрові «ями»

Кадрова політика
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До 30

30-40

40-50

4%

19%

23%

50-60

60-70

Більше 70

12%

21%

21%



Відповідність кадрів сучасним вимогам

Системна робота за основними показниками

академічної активності викладачів

2

Члени ГЕР 

Національного 

агентства

12

Експерти

Національного 

агентства

Кадрова політика
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Створення додаткових джерел фінансування 

співробітників та студентів

4132 

тис. грн

Держбюджетна 

тематика

905 

тис. грн

Госпдоговірна

тематика

Наукова робота
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4800 

тис. грн

Проект з НДПКІ 

«Молнія»



Підвищення конкурентоспроможності наукових розробок на 

українському і міжнародному ринку

91

Публікація у 

Scopus та WoS

Підведення системного загальноінститутського механізму 

підвищення наукометричних показників

Наукова робота
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Створення додаткових джерел фінансування 

співробітників та студентів

20192018

х 2

Госпдоговора

Наукова робота

15

 3 учасника EO business incubator 

 2 переможця Chernovetskyi

Investment Group

 1 учасник GIST business incubation USA

 1 переможець конкурсу SFII



Підтримка студентської та аспірантської наукової творчості

62

Аспіранти

5

Студентських 

наукових клубів

 Міжгалузеве наукове 

об’єднання студентів та 

викладачів

 Студентське об’єднання

IEEE

Наукова робота
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Посилення ролі інституту на міжнародному ринку освітніх і 

наукових послуг

196

Іноземний 

контингент

79

Прийом 

на 1 курс

 Викладання російською та 

англійською мовами

Аналіз світового ринку освітніх послуг за спеціальностями 

інституту, робота з фірмами-контрактерами і підготовчим 

відділенням

 Проходження ліцензування 

освітніх послуг підготовки 

іноземних студентів за освітніми 

рівнями бакалавр та магістр для 

усіх спеціальностей ННІ ЕЕЕ

Міжнародна співпраця
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Участь в міжнародних академічних проектах 

 Uniwersytet Warminsko-Mazurski

w Olsztynie (Poland)

Реалізація загальноєвропейських вимог до інститутів-партнерів для 

повноцінної участі в академічній мобільності і реалізації спільних 

освітніх проектів.

 Politechnika Wrocławska

(Poland)

 Politechnika Warszawska

(Poland)

 University of Deusto (Spain)

11

Інститутів - партнерів

Міжнародна співпраця
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Основна мета – повне виконання ліцензійних обсягів 

прийому за спеціальностями ННІ ЕЕЕ

Бюджет    223

Контракт  42

На 1 курс Бюджетна форма

Іноземці   75 (22%)

(12%)

(66%)

20192018

+30%

Профорієнтаційна робота

19



Співпраця зі школами

#STEMCampSchool

«Канікули з Політехом»

«Лаби з Політехом» тощо

Підтримка проектів за типом Елітарної школи

Клубу робототехніки тощо

Профорієнтаційна робота
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Навчально-методична робота:

Наукова робота:

 Інститутський проектний офіс для методичної, юридичної та

консультаційної підтримки проектів

 Каталог та онлайн-платформ наукових проектів кафедр

 Практичний курс «Senior developer» з зовнішньою

експертизою і повною консультаційною підтримкою

 Дуальної освіта за участю підприємств-стейкхолдерів галузі

 Імплементація бази автоматичної системи управління

навчальним процесом

Наступні кроки
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 Ліцензування освітніх послуг підготовки іноземних аспірантів 

на рівні ph.d. 

Міжнародна співпраця:

Профорієнтаційна робота:

 Участь іноземних студентів у проектах університету

 Посилення активності та кількості учасників програм 

подвійних дипломів

 Фокусована робота на «перспективні локації», зокрема 

міста та селища з великими профільними підприємствами

 Активне включення підприємств-роботодавців в 

профорієнтаційну роботу 

 Створення Клубу роботодавців ННІ ЕЕЕ

Наступні кроки
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !

+38 096 988 15 13

+38 050 035 15 37

tomashevskyi.khpi@gmail.com

Roman Tomashevskyi


