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Мета рейтингового оцінювання 

результатів роботи кафедр НТУ “ХПІ”:

 формування  внутрішньої системи забезпечення якості 
вищої освіти; 

 визначення кращих кафедр за результатами діяльності 
протягом звітного періоду; 

 підвищення ефективності та результативності 
професійної діяльності науково-педагогічних 
працівників; 

 забезпечення прозорості та об’єктивності оцінювання 
діяльності кожного науково-педагогічного колектива; 

 підвищення рейтингових показників Університету; 

 заохочення до підвищення якості вищої освіти та 
дотримання відповідності показників роботи 
Університету ліцензійним та акредитаційним вимогам.



Основні завдання рейтингу

 розроблення і використання єдиних критеріїв для оцінювання 

діяльності науково-педагогічних колективів (НПК); 

 формування науково-педагогічного складу з урахуванням внеску 

кожного НПК у покращення результатів за всіма напрямами; 

 удосконалення діяльності та розвиток Університету через 

критичний аналіз колективами кафедр результативності власної 

діяльності та виявлення недоліків і проблемних питань в їх 

діяльності; 

 посилення зацікавленості науково-педагогічних працівників (НПП) 

у підвищенні своєї професійної кваліфікації в освоєнні передового 

педагогічного досвіду, в творчому підході до освітнього процесу; 

 стимулювання нових напрямів наукових досліджень та 

вдосконалення науково-методичної основи викладацької 

діяльності; 

 формування системи матеріального і морального стимулювання і 

заохочення діяльності НПП.



Інформацію щодо діяльності кафедр 

надано службами університету:

 Відділ кадрів

 Навчальний відділ 

 Науково-дослідна частина

 Редакційно-видавничий відділ

 Відділ міжнародних зв’язків та факультет  
міжнародної освіти

 Центр заочного та дистанційного навчання

 Центр “Кар’єра”

 Центральна приймальна комісія

 Асоціація випускників

 Науково-технічна бібліотека



Загальні підсумки



Загальноуніверситетський  рейтинг 

випускових  кафедр

Назва кафедри Сума 

місць

Місце в 

рейтингу

Менеджмент інновац. підприємн. та 
міжнародних екон. відносин

1277 1

Динаміки та міцності машин 1572 2

Промислова і біомедична електроніка 1709 3

Програм.інжен.та інформ.технол. управл. 1715 4/5

Парогенераторобудування 1715 4/5

Комп. моделюв. процесів та систем 1717 6

Автоматизованих електромех. систем 1718 7

Гідравлічні машини 1729 8

Технологія кераміки, вогнетр., скла та ем. 1762 9

Електричні апарати 1767 10



Загальні підсумки

Кращі випускові кафедри за підрозділами 



Випускові кафедри, що посіли перші місця в 

рейтингу  інститутів та факультетів

Підрозділ Випускові  кафедри Сума 

місць

ННІ МІТ Гідравлічні машини 1729

ННІ ЕЕЕ Промислова і біомедична електроніка 1709

ННІ ХТІ Технології кераміки, вогнетривів, скла, емалей 1762

ННІ ІФ Динаміка та міцність машин 1572

ННІ ЕМ Менеджмент інноваційного підприємництва та 

міжнародних економічних відносин

1277

Факультет 
КН

Програмна інженерія та інформаційні технології 

управління

1715

Факультет 
СГТ

Педагогіка та психологія управління 1803

Факультет 
КІТ

Обчислювальної техніки і програмування 1869



Загальні підсумки

Кафедри загальної підготовки



Кафедри загальної підготовки Місце

Фізичної хімії 1

Українознавства, культурології та історії науки і 

техніки

2

Загальної електротехніки 3

Загальної економічної теорії 4

Фізики 5

Загальної та неорганічної хімії 6

Теоретичних основ електротехніки 7

Прикладної математики 8

Теоретичної механіки 9-10

Право 9-10

Вищої математики 11

Філософії 12


