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Багатопараметрична система 

Негативні та позитивні фактори

Керовані та некеровані фактори

Визначальні та несуттєві фактори



Негативні фактори
• Пандемія COVID-19, яка призвела до різкого зменшення кількості отриманих віз

абітурієнтами з африканських країн в наслідок закриття посольств України на карантин.

• Введення 14 денного періоду самоізоляції для абітурієнтів з Індії та африканських країн.

• Бюрократичні проблеми з оформленням віз іноземних громадян.

• Заборона навчання іноземних студентів на російській мові, що призвело до зменьшення

кількості абітурієнтів з Узбекистану в сім разів.

• Осінній набір студентів на навчання до НТУ «ХПІ» повинен був тривати з 1 серпня до 15

грудня 2021 року. Однак через різке погіршення епідеміологічної ситуації в Україні,

спричиненої розповсюдженням короновірусної інфекції SARC-Cov-19, набір було припинено

1 листопада, а потім подовжено з 1 грудня до 15 грудня.

• Складна економічна ситуація в Лівані: знецінення національної валюти в 7 разів,

неможливість зняти грошові кошти з банківських рахунків.

• Штучні перешкоди уряду Туркменістану при здійсненні оплати за навчання та мешкання у

гуртожитку за допомогою Invoice платежів



Визначальні фактори 

• Наявність в університеті акредитованих спеціальностей, які користуються підвищений

попитом.

• Збільшення диверсифікація потоків абітурієнтів за рахунок виходу на нові сегменти

міжнародного освітнього простору.

• Співпраця з закордонними фірмами, університетами, посольствами, державними

установами.

• Позитивна думка іноземних випускників про умови навчання університеті та мешкання у

гуртожитку.

• Можливість навчатися на англійській мові.

• Високий міжнародний рейтинг НТУ «ХПІ».

• Наявність сучасної системи реклами та маркетингу.



Управлінські рішення

1. Забезпечення покращення якості навчання студентів англійською мовою шляхом продовження

стимулювання викладачів за отримання В2 та надбавка викладачам за викладання англійською мовою,

збільшення кількості персональний комп'ютерів та мультимедійних проекторів. Кількість англомовних

спеціальностей за чотири роки в НТУ «ХПІ» зросла з 16 до 32. Відбулося збільшення переліку

англомовних пропозицій не тільки на денній, а і на заочній формі навчання, що дозволило за останні 5

років збільшити спектр англомовних спеціальностей для заочної форми навчання з 1 до 22.

2. Забезпечення своєчасного надходження інвойс платежів за навчання та мешкання у гуртожитку

туркменських студентів шляхом налагодження плідних зв'язків з посольством Туркменістану в Україні

та керівним складом регіональних філій національного банку Туркменістану. Практично в усіх

університетах Харкова ця система сплати за навчання практично не працювала.



Управлінські рішення
3. Маркетинг навчання в НТУ «ХПІ» турецькими фірмами-субконтрактерами шляхом їх участі в турецьких

освітніх виставках, активізації роботи своренного в університеті україно-турецького освітньо-культурного

центру, залучення до викладання англійської мови на довузівській підготовці викладачки, яка вільно

володіє турецькою мовою, створення окремих турецьких груп на довузівській підготовці, залучення

фінансової допомоги турецьких фірм для покращення матеріально-технічної бази довузівської підготовки

шляхом закупівлі 2 мультимедіапроекторів, 2 екранів та 2 сучасних навчальних дошок.



Управлінські рішення
4. Розробка нових договорів з фірмами-контрактерами, які стимулюють збільшення кількості студентів не

тільки в основних інститутах, а й на довузівській підготовці. Прибуток контрактери отримували тільки

після того, як 50 абітурієнтів були зараховані на навчання на основні факультети та 15 абітурієнтів

зараховані на довузівську підготовку. Видача фірмами біля 1600 запрошень ( 3 місце в Україні).

5. Збереження контингенту іноземних студентів з країн СНД, які раніше здобували освіту по заочній

формі навчання російською мовою. Для цього в Освітньому центрі ННІ МО було запроваджено очно-

дистанційне навчання українській мові на контрактній основі для російськомовних абітурієнтів. Це

дозволило приймати на заочну форму для навчання українською мовою студентів Туркменістану,

Азербайджану та Узбекистану.

6. Наполеглива робота заступників директорів, деканів навчально-наукових інститутів та факультетів з

випускниками бакалаврату НТУ «ХПІ» для продовження їх навчання в магістратурі. В результаті

вдалося збільшити набір до магістратури з 56 осіб у 2020 році до 71 особи у 2021 році.



Управлінські рішення по забезпеченню  

прийому іноземних студентів   
7. Протягом 2021 року наш університет підписав низку договорів про співпрацю в науково-технічному та

освітньому напрямах з наступними вишами та компаніями Китаю: - Університетом Чжецзян-Шурен

(Zhejiang Shuren University); Освітньою компанією «Qingdao TOP Education Management Co. Ltd.» в рамках

ініціативи Союзу двадцяти країн «Один пояс, один шлях» (U20 Alliance); Шеньянським інженерним

інститутом (Shenyang Institute of Engineering); Далянським політехнічним університетом (Dalian Polytechnic

University). Підписані угоди передбачають реалізацію спільної програми з підготовки в НТУ «ХПІ»

бакалаврів і магістрів за технічними, комп’ютерними, економічними і гуманітарними спеціальностями

англійською мовою за формулами 2+2 і 4+1.4 з отриманням диплома НТУ «ХПІ» та китайського вишу.

Також у липні 2021 року ХПІ увійшов до складу Альянсу українських і китайських університетів. Нове

об’єднання створено з метою поліпшення якості освіти та посилення інтернаціоналізації освітнього

простору. Зараз Альянс об’єднує 49 українських і 92 китайських університетів.



КОНТИНГЕНТ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНІВ 
У 2021 році прийом на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства до ВНЗ України проходив у

два етапи ( весінній та осінній) .

Перший весінній етап проходив з 1 січня 2021 до 15 квітня 2021 року. Набір весіннього етапу склав 70 осіб

студентів основних факультетів, 68 студентів довузівської підготовки та 8 аспірантів (146 осіб). В 2020 році

весінній набір склав - 61 студентів, у 2019 році – 28 студентів та у 2018 році – 11 студентів. Запорукою

успішного весіннього набору 2021 року стали наступні фактори: відкриття нових конкурентних ринків

набору на навчання іноземних громадян з Непалу, Нігерії та Гани, переводом значної кількості студентів з

інших вищих навчальних закладів міста Харкова та України (Єгипет, Туркменістан). Останнє зумовлено і

тим, що НТУ «ХПІ», на відміну від багатьох ВНЗ Харкова, входить у Топ-1000 кращих ВНЗ світу і при

цьому постійно покращує свої позиції в цьому престижному рейтингу.

Осінній набір іноземних громадян та осіб без громадянства склав 457 студентів, 180 слухачів довузівської

підготовки та 11 аспірантів. Таким чином загальний набір студентів основних факультетів, довузівської

підготовки та аспірантів склав 527 осіб.

Вдалий набір та запроваджена система стосовно збереження контингенту іноземних студентів в НТУ «ХПІ»

дозволила не тільки збільшити контингент іноземних громадян на 200 осіб в порівнянні з 2020 роком, але і

досягти рекордного значення контингенту іноземних студентів в НТУ «ХПІ» за останні сім років на рівні

1656 осіб.



Розподіл прийому іноземних громадян 

по країнам

Країна Загальний 

контингент 

Контингент очної 

форми навчання 

Контингент 

заочної форми 

навчання

Туркменістан 103 98 5

Туреччина 88 87 1

Нігерія 62 62 -

Азербайджан 49 10 39

Марокко 44 43 1

Єгипет 30 30 -

Узбекистан 15 13 2

Ліван 15 15 -

Пакистан 14 14 -

Китай 6 6 -



Розподіл контингенту іноземних 

студентів по країнам 

Країна Загальний 

контингент 

Контингент 

очної форми 

навчання 

Контингент 

заочної 

форми 

навчання

Туркменістан 250 222 28

Туреччина 247 243 4

Азербайджан 155 24 131

Узбекистан 143 112 31

Марокко 131 130 1

Єгипет 112 112 -

Нігерія 85 85 -

Ліван 46 45 1

Судан 24 24 -

Гана 16 16 -



Розподіл контингенту іноземних студентів 

довузівської підготовки по країнам  

Країна Контингент 

Туреччина  97

Нігерія 24

Непал 14

Марокко 10

Пакистан 10

Ліван 9

Туркменістан 9

Єгипет 7

Еквадор 6

Сирія 5



Розподіл прийому  іноземних студентів 

по інститутам і факультетам

Навчальний 

підрозділ 

Загальний 

контингент 

Контингент 

очної форми 

навчання 

Контингент 

заочної форми 

навчання

КН 131 131 -

ХТ 88 82 6

ЕММБ 86 74 12

ЕЕЕ 76 70 6

КІТ 55 37 18

МІТ 52 42 10

СГТ 16 16 -

І 3 3 -



Розподіл контингенту   іноземних 

студентів по інститутам і факультетам

Навчальний 

підрозділ 

Загальний 

контингент 

Контингент 

очної форми 

навчання 

Контингент 

заочної форми 

навчання

ЕММБ 273 207 70

ЕЕЕ 259 234 25

КН 226 226 -

ХТ 219 183 36

КІТ 170 130 40

МІТ 165 138 27

СГТ 63 57 6

І 8 8 -



Розподіл прийому    іноземних студентів 

за спеціальностями 

Спеціальність Загальний 

контингент 

Контингент 

очної форми 

навчання 

Контингент 

заочної форми 

навчання

121 102 102 -

161 67 64 3

141 59 54 5

073 56 51 5

123 50 32 18

122 32 32 -

131 28 26 2

185 17 16 1

274 13 12 1

072 9 6 3



Розподіл контингенту   іноземних 

студентів за спеціальностями 

Спеціальність Загальний 

контингент 

Контингент 

очної форми 

навчання 

Контингент 

заочної форми 

навчання

121 190 190 -

141 184 167 17

123 157 83 74

073 147 117 30

161 144 109 35

131 131 125 6

185 70 69 1

071 47 29 18

122 44 44 -

171 38 37 1

072 38 27 11



НАПРЯМКИ  ЗБІЛЬШЕННЯ  ПРИЙОМУ    

1. Запровадження навчання іноземних студентів українською мовою на

спеціальності «Фармація, промислова фармація» та англійською мовою на

спеціальностях: «Хімічні технології та інженерія», «Харчові технології»,

«Автомобільний транспорт», «Біотехнології та біоінженерія», «Кібербезпека»,

«Комп'ютерні науки» на ННІ ІФ, «Прикладна фізика та наноматеріали»,

«Екологія».

2. Активізація вступу до університету абітурієнтів з КНР шляхом запровадження

в структурі Освітнього центру ФМО дистанційного вивчення англійської

мови на контрактній основі.

3. Збільшення кількості студентів з Нігерії, Сенегалу, Марокко, Індії, Непалу,

КНР та інших країн шляхом налагодження співробітництва з національними

компаніями, що займаються набором абітурієнтів, та ВНЗ в межах спільної

підготовки студентів.

4. Створення сучасної системи маркетингу та менеджменту




