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РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ.
1.1 Особливості організації освітнього процесу.
Освітній процес як складова освітньої діяльності Університету в 2018/2019
навчальному році проводився в умовах впровадження норм Закону України «Про
вищу освіту» (2014 р.) та продовження участі в інтеграційних процесах
входження України до загальноєвропейської освітньої системи.
В освітньому процесі прийняло участь 13613 студента першого
(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за денною та
заочною формами навчання, з них: денна форма навчання – 10076 студентів,
заочна форма навчання - 2702 студента та 1241 іноземних студента, з них 941
денна та 300 заочна форми навчання.
Освітній процес був організований та спланований на підставі навчальних
планів для освітніх програм відповідних рівнів вищої освіти:
- перший (бакалаврський) рівень - 40 спеціальностей
✓ 1 курс за навчальними планами 2018 року;
✓ 2, 3 курси за навчальними планами 2016 року;
✓ 4 курс за навчальними планами 2015 року;
- другий (магістерський) рівень - 40 спеціальностей
✓ 1 курс за навчальними планами 2018 року;
✓ 2 курс за навчальними планами 2017 року.
На протязі 2018/2019 навчального року порушень його організації та
проведення не виявлено, що підтверджується висновками експертних комісій з
акредитації та ліцензування спеціальностей Університету та екзаменаційних
комісій під час атестації випускників.
1.1.1 Допуск до зимової екзаменаційної сесії 2018/2019 н.р.
До контрольних заходів екзаменаційної сесії були допущені тільки ті
студенти, які успішно виконали усі вимоги з навчальних дисциплін навчального
плану осіннього семестру.
До екзаменаційної сесії було допущено:
- студентів бюджетної форми навчання – 100%;
- студентів контрактної форми навчання – 100%;
- іноземних студентів
– 96,4%.
Всього в зимовій сесії прийняли участь 5252 студента бюджетної
форминавчання та 2896 студентів контрактної форми навчання.
Кращі показники одержали: ХТ -97% абсолютна успішність та 52% якісна
успішність; БЕМ – 91%абсолютна успішність та 52% якісна успішність; СГТ –
90%абсолютна успішність та 58% якісна успішність.
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Кількість студентів недопущених до екзаменаційної сесії від загальної
чисельності на факультетах: БЕМ, СГТ, КІТ, МІТ, ХТ коливалась в межах 0,13%.
На інших факультетах/інститутах усі студенти були допущені до
екзаменаційної сесії.
1.1.2 Результати зимової екзаменаційної сесії 2018/2019 н.р.
В підсумковому оцінюванні сформованості знань, умінь, навичок і
набутих
компетенцій, як результатів опанування змістом відповідного
навчального курсу, приймали участь студенти 1-4 курсів першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти, 1-2 курсів другого (магістерського) рівня
вищої освіти які виконали усі вимоги відповідних навчальних планів.
Зимова екзаменаційна сесія проходила в терміни визначені графіком
навчального процесу на 2018/2019 н.р. та за змістом у відповідності до
навчального плану.
Всього в контрольних заходах зимової сесії прийняло участь 8400
студента, з них бюджетна форма навчання – 5410 студентів, контрактна форма
навчання – 2990 студентів.
Аналіз абсолютної та якісної успішності за рівнями вищої освіти та
навчальними курсами наведено в таблицях:
Рівень вищої
освіти
Перший
(бакалаврський) рівень

Другий
(магістерський) рівень

Навчальний
курс
перший
другий
третій
четвертий
перший
другий

Успішність, %
абсолютна
якісна
бюджет контракт бюджет контракт
69,5
64,4
9,6
3,5
71,1
57,9
13,2
4,4
72,4
51,5
18,1
3,7
79,5
56,6
18,6
4,5
74,3
57,3
21,1
6,1
80,0
33,7
14,5
69,4

Аналіз показників якості навчання на факультетах (бюджетна форма)
Факультет

МІТ
ЕЕЕ
І
ХТ
БЕМ

Повинні
складати
екзамени

1077
998
376
744
362

Не з’явились
з
поважної
причини

з
невідомої
причини

Склали з
усіх
предметів
навчального
плану

7
1
0
0
0

289
24
98
0
36

741
600
251
722
326

Одержали
не
задовільну
оцінку

Абсолютна
успішність,
%

Якісна
успішність,
%

40
373
27
22
0

68,8
60,1
66,8
97,0
90,1

15,9
13,3
16,2
8,6
32,3
3

СГТ
КН
КІТ

190
622
1041

1
0
357

30
131
0

159
491
684

0
0
0

83,7
78,9
65,7

23,2
11,1
22,8

За
університет

5410

366

608

3974

462

73,5

16,6

Аналіз показників якості навчання на факультетах (контракт)
Факультет

Повинні
складати
екзамени

Не з’явились
з
поважної
причини

з
невідомої
причини

Склали з
усіх
предметів
навчального
плану

Одержали
не
задовільну
оцінку

Абсолютна
успішність,
%

Якісна
успішність,
%

МІТ
ЕЕЕ
І
ХТ
БЕМ
СГТ
КН
КІТ

163
93
214
95
867
775
291
492

3
0
0
0
0
3
0
192

74
16
81
0
338
248
105
0

76
11
74
86
495
508
186
289

9
66
59
9
0
0
0
0

46,6
11,8
34,6
90,5
57,1
65,5
63,9
58,7

0,6
0,0
0,0
2,1
2,8
3,6
0,3
15,9

За
університет

2990

198

862

1725

143

57,7

4,5

За підсумками зимової сесії завершили навчання:
- на “відмінно” 1030 студентів (12,3%)
✓ бюджетна форма навчання – 896 студентів (16,6%)
✓ контрактна форма навчання – 134 студента (4,5%)
- з позитивними результатами (“5”, “4”, “3”) 5699 студентів
✓ бюджетна форма навчання – 3974студента (73,5%)
✓ контрактна форма навчання – 1725 студентів (57,7%)

1.2 Підсумки весняного семестру 2018/2019 н.р. (денна форма)
Весняний семестр виконує місію завершального етапу освітнього
процесу в поточному навчальному році. Його результати впливають на
організацію освітнього процесу в новому навчальному році, на процес
подальшого навчання студентів, а саме на черговому навчальному курсі,
повторне навчання та відрахування.
На організацію та результати навчання в весняному семестрі
вплинула наявність 52 студентів (0,6%), які мали академічну заборгованість
4

за 2017/2018 навчальний рік, з них контрактна форма навчання 16 студентів
(0,5%), іноземні студенти 36 осіб (5%). На бюджетній формі навчання
заборгованості не було.
1.2.1 Допуск до літньої екзаменаційної сесії 2018/2019 н.р.
До контрольних заходів екзаменаційної сесії були допущені тільки ті
студенти, які ліквідували академічну заборгованість за зимову сесію та виконали
усі вимоги з навчальних дисциплін навчального плану весняного семестру.
До екзаменаційної сесії було допущено:
- студентів бюджетної форми навчання – 100%;
- студентів контрактної форми навчання – 99,9%;
- іноземних студентів
– 90,8%.
1.2.2 Результати літньої екзаменаційної сесії 2018/2019 н.р.
В підсумковому оцінюванню сформованості знань, умінь, навичок і
набутих
компетенцій, як результатів опанування змістом відповідного
навчального курсу, приймали участь студенти 1-3 курсів першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти, 1 курсу другого (магістерського) рівня
вищої освіти які виконали усі вимоги відповідних навчальних планів.
Всього в контрольних заходах літньої сесії прийняло участь 7099 студентів
з них, бюджетна форма навчання – 5072 студентів, контрактна форма навчання
– 2805 студента, іноземні студенти – 941 особа.
Аналіз абсолютної та якісної успішності за рівнями вищої освіти та
навчальними курсами наведено в таблиці
Рівень вищої освіти
Перший (бакалаврський) рівень
Другий (магістерський) рівень)

Навчальний
курс
перший
другий
третій
перший

Успішність, %
абсолютна
якісна
59,5
7,0
63,8
9,1
65,7
13,3
78,3
23,7

Аналіз показників якості навчання студентів за їх статусом на факультетах
та інститутах наведено в таблиці
Бюджет
Факультет /
інститут
МІТ

Контракт

успішність, %
успішність, %
Абсолют Якісна Абсолют Якісна
на
на
69,1
17,2
38,1
0,7

Іноземні
студенти
успішність, %
Абсолют Якісна
на
23,8
5

ЕЕЕ
І
ХТ
БЕМ
СГТ
КН
КІТ

71,4
50,6
96,9
91,5
82,5
65,6
75,1

13,3
18,1
8,5
31,3
27,7
13,3
28,6

39,6
28,0
90,1
56,6
68,6
38,5
74,0

0,9
2,3
2,8
3,0
2,9
1,3
25,7

25,7
83,9
45,0
37,9
45,0

1,0
0,8
2,0
10,0

За університет

75,2

18,6

57,5

5,8

42,6

1,9

За підсумками літньої сесії завершили навчання:
- на “відмінно” 905 студентів (12,7%), що на 0,4% більше ніж за підсумком
зимової сесії:
✓ бюджетна форма навчання – 755 студентів (18,6%)
✓ контрактна форма навчання – 138 студентів (5,8%)
✓ іноземні студенти
– 12 осіб (1,9%)
- отримали позитивні результати:
✓ бюджетна форма навчання – 3058 студентів (78,2%)
✓ контрактна форма навчання – 1375 студентів (57,5%)
✓ іноземні студенти
– 273 осіб (42,6%)
У той же час семестровий контроль літньої сесії не пройшло
1884студента (26,5%). З них: бюджетна форма навчання – 657студентів (16,9%),
контрактна форма навчання – 905 студентів (37,8%), іноземні студенти – 292
особа (45,6%).
а) РЕЗУЛЬТАТИ ЛІТНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ (бюджет)
Факультет

Повинні
складати
екзамени

Не з’явились
з поважз
ної
неповажної
причини
причини

МІТ
ЕЕЕ
І
ХТ
БЕМ
СГТ
КН
КІТ

734
782
265
576
284
166
436
823

2
2
0
0
0
1
5
0

За
університет

4066
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Склали з
усіх
предметів
навчального
плану

Одержали
не задовільну
оцінку

Абсолютна
успішність, %

Якісна
успішність,
%

181
14
91
0
24
27
145
205

507
558
134
558
260
137
286
618

44
208
40
18
0
1
0
0

69,1
71,4
50,6
96,9
91,5
82,5
65,6
75,1

17,2
13,3
18,1
8,5
31,3
27,7
13,3
28,6

687

3058

311

75,2

18,6
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б) РЕЗУЛЬТАТИ ЛІТНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ (контракт)
Факультет

Повинні
складати
екзамени

Не з’явились
з поважної
причини

з неповажної
причини

Склали з
усіх
предметів
навчальног
о плану

Одержал
и не
задовільну
оцінку

Абсолютн
а успішність %

Якісна
успішність,
%

МІТ
ЕЕЕ
І
ХТ
БЕМ
СГТ
КН
КІТ

134
106
175
71
708
617
239
342

7
5
0
0
0
1
0
0

68
7
78
0
260
162
147
75

51
42
49
64
401
423
92
253

8
37
43
4
0
7
0
0

38,1
39,6
28,0
90,1
56,6
68,6
38,5
74,0

0,7
0,9
2,3
2,8
3,0
2,9
1,3
25,7

За
університ
ет

2392

13

797

1375

99

57,5

5,8

1.3 АТЕСТАЦІЯ СТУДЕНТІВ
Відповідно до графіку навчального процесу атестація студентів
проводилась в періоди:
З 10.12.2018 р. по 23.12.2018 р. – освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР)
«Спеціаліст» з 2 спеціальностей, освітній ступінь (ОС) магістр з 36
спеціальностей.
З 13.05.2019 р. по 28.05.2019 р. - освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР)
«Спеціаліст» з 1 спеціальності, освітній ступінь (ОС) магістр з 18
спеціальностей.
З 10.06.2019 р. по 23.06.2019 р. – освітній ступень (ОС) «Бакалавр» з 45
напрямів та 10 спеціальностей.
Для визначення рівня знань, спроможності виконувати обов’язки на
первинних посадах, а також присвоєння відповідної кваліфікації в Університеті
за погодженим з МОН України були створені Державні атестаційні комісії:
- у кількості 117 окремих комісій за напрямками та спеціальностями згідно
наказів:
ОС магістр – 117 комісій Наказ № 246ОД від 02.11.18 р.
- у кількості 164 окремих комісій за напрямками та спеціальностями згідно
наказів:
ОС бакалавр – 119 комісії Наказ №189ОД від 04.04.19 р.
ОС магістр – 45 комісії Наказ №190ОД від 04.04.19 р.
В 2018/2019 н.р. в державної атестації повинно було прийняти участь 4507
студентів денної та заочної форми навчання, з них освітній ступень бакалавр 7

2417 студентів, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст - 7 студентів, освітній
ступень магістр - 2083 студента.
1.4.1. Результати зимової атестації
Ступень/рівень ВО
Освітно-кваліфікаційний
рівень «спеціаліст»
Освітній стуіпень «магістр»
Всього:

Захищено дипломних проектів (робіт)
денна
заочна
іноземці
всього
0
2
0
2
1300
1300

542
544

86
86

1928
1930

Якісна характеристика результатів зимової атестації випускників
Ступень/рівень ВО

Форма
навчання

Освітно-кваліфікаційний
рівень «спеціаліст»
Освітній стуіпень «магістр»

заочна
денна
заочна
іноземці
За ОС

За університет:

Диплом
З відзнакою Без відзнаки
К-ть
%
К-ть
%
0
0
2
100
278
63
7
348
348

21
12
8
18
18

1022
479
79
1580
1582

79
88
92
82
82

Всього
захищено
2
1300
542
86
1928
1930

Кращі результати за кількістю випускників які отримали диплом «з
відзнакою» на факультетах/інститутах:
ОС магістр – БЕМ – 26%, ХТ -26%, СГТ – 23%.
1.4.2. Результати літньої атестації
Ступень/рівень ВО
Освітній ступень «бакалавр»
Освітньо-кваліфікаційний
рівень «спеціаліст»
Освітній ступень «магістр»
Всього:

Захищено дипломних проектів (робіт)
денна
заочна
іноземці
всього
1978
322
117
2417
0

1

0

1

148

5

2

155

2126

328

119

2573
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Якісна характеристика результатів літньої атестації випускників
Ступень/рівень ВО

Форма
навчання

Освітній стуіпень «бакалавр»

денна
заочна
іноземці
За ОС
заочна

Освітно-кваліфікаційний
рівень «спеціаліст»
Освітній стуіпень «магістр»

За університет:

денна
заочна
іноземці
За ОС

Диплом
Всього
З відзнакою Без відзнаки захищено
К-ть
%
К-ть
%
144
7
1834
93
1978
2
1
320
99
322
8
7
109
93
117
154
6
2263
94
2417
0
0
1
100
1
48
0
1
49
203

32
0
50
32
8

100
5
1
106
2370

68
100
50
68
92

148
5
2
155
2573

Кращі результати за кількістю випускників які отримали диплом «з
відзнакою» на факультетах:
а. ОС бакалавр - ХТ – 10%, І – 9%, МІТ – 8%;
б. ОС магістр – ХТ - 70%, Е - 61%, І - 57%.
За підсумками роботи атестаційних комісій дипломи:
з відзнакою отримали 551 студент, що складає 12% від загальної кількості
студентів які пройшли атестацію,
без відзнаки отримали 3952 студента, що складає 88% від загальної
кількості студентів які пройшли атестацію .
Випускникам 2018/2019 н.р. було вручено державний диплом з додатками
європейського зразка.
Атестацію не пройшло 84 студента, з них 24 студента в зимову сесію, 60
студентів в літню сесію. З них 66 студентів денної форми навчання та 18
студентів заочної форми навчання .
Не пройшли атестацію з причин:
Відрахування – 26 (КН-3, КІТ-4, Е-6, БЕМ-4 ЦЗДН-9);
Надано повторний курс – 26 (КН-12, КІТ-11, Е-2, ЦЗДН-1);
Не з’явились на захист – 21 (ЦЗДН-5, КІТ-4, МІТ-1, Е-1,І-1,БЕМ-6, ХТ-3);
Перенос захисту – 9 (ЦЗДН - 2, БЕМ – 3, КІТ - 4);
Інші причини - 2.
1.4 ЛІЦЕНЗІЙНО - АКРЕДИТАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС
УНІВЕРСИТЕТУ 2018/2019 н.р.
Важливим інструментом, який здатен забезпечити як внутрішню так і
зовнішню оцінку освітньої діяльності на національному, регіональному та
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міжнародному рівнях, зберігаючи при цьому повагу до автономних та
академічних свобод, є процедура ліцензування та акредитації.
а. Ліцензування освітньої діяльності
Відкриття нових спеціальностей, організація підготовки здобувачів вищої
освіти за наступним освітнім рівнем визначає подальший розвиток Університету
та його місце у підготовці фахівців на сучасному етапі.
Процедура ліцензування встановлює спроможність Університету
проводити освітню діяльність відповідно до встановлених ліцензійними
умовами вимог до освітньої програми за певним рівнем вищої освіти за
відповідною спеціальністю.
Так, на протязі 2018/2019 н.р. в Університеті були проведені заходи з
розширення проведення освітньої діяльності:
- відкрито нову спеціальність з підготовки фахівців за освітнім рівнем
«бакалавр» 226 Фармація, промислова фармація;
- відкрита можливість підготовки іноземців та осіб без громадянства: за
освітнім рівнем «бакалавр» – 27 спеціальностей,
за освітнім рівнем «магістр» – 26 спеціальностей,
за третім освітнім рівнем (науковим) – 1 спеціальність.
б. Акредитація
Акредитація – це визнання відповідності рівня підготовки фахівців зі
спеціальності вимогам стандартів вищої освіти.
Сертифікат про акредитацію вперше видається за кожною акредитованою
спеціальністю (освітньою програмою) строком на п’ять років, а при другій та
наступних акредитаціях строком на десять років.
У 2018/2019 навчальному році вперше пройшли акредитацію освітні
програми за освітнім рівнем «магістр» зі спеціальності 053 Психологія та 263
Цивільна безпека, а також первинна акредитація напряму підготовки 6.050501
Прикладна механіка.
Вдруге підтверджено відповідність рівня якості підготовки вимогам
стандарту вищої освіти з напряму підготовки 6.030102 Психологія.
За підсумками 2018/2019 навчального року в Університеті
Ліцензована освітня діяльність:
- на першому бакалаврському рівні
- на другому магістерському рівні

– 41 спеціальність
– 40 спеціальностей

Акредитовано спеціальностей:
- на першому бакалаврському рівні
- на другому магістерському рівні

– 41 спеціальність
– 40 спеціальностей
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1.5 ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВОПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ СТАНОМ НА 01.09.2019 р.
Сьогодні існує взаємозалежність між якісними рівнями фахової
кваліфікації викладацького складу кафедр та якістю підготовки сучасного
спеціаліста і як підсумок випускника Університету.
Ключовим фактором у цьому ланцюгу є професіоналізм науковопедагогічних працівників Університету, що визначає:
- професійну компетентність;
- конкурентоспроможність;
- творчість і відповідальність;
- гнучке, незалежне і критичне мислення;
- володіння іноземними мовами;
- володіння новими інформаційними технологіями;
- здатність діяльності в умовах невизначеності та змін;
- орієнтованість на ефективну самоосвіту;
- самовдосконалення впродовж життя.
В університеті організація безпосереднього удосконалення професійних
компетенцій та педагогічної майстерності визначено в Положенні про
підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університету.
Підвищення кваліфікації проводиться згідно з п’ятирічним планомграфіком.
Основними формами підвищення кваліфікації, яким користуються у
Університеті є підвищення кваліфікації на підприємствах, у вищих навчальних
закладах, науково-дослідних інститутах, навчання за освітніми програмами ІТкомпаній, навчання на мовних курсах, наукове керівництво науково-дослідними
держбюджетними темами в Науково-дослідних інститутах України, участь у
міжнародних наукових симпозіумах або конференціях, наукове-педагогічне
стажування у навчальних закладах Європи.
Усього у 2018-2019 н.р. підвищило кваліфікацію 329 осіб у т.ч. 23
завідувачів кафедрою, 75 професорів, 152 доценти, 62 старших викладача, 4
викладача, 10 асистентів.
Зараховано, як підвищення кваліфікації у 2018-2019 році:
- захист докторських дисертацій – 8,
- захист кандидатських дисертацій – 20,
- стажування за кордоном – 11,
- участь в семінарах, навчання на курсах – 34,
- видання монографій та навчальних посібників – 34.
З інших вузів 83 науково-педагогічних працівників проходили підвищення
кваліфікації у формі стажування на кафедрах нашого університету.
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Плани
підвищення кваліфікації науково-педагогічними та
педагогічними працівниками за 2018/2019 навчальний рік виконані, що дозволяє
під час проведення заходів ліцензування надати якісну характеристику
кадрового забезпечення освітньої діяльності з відповідної спеціальності.
Аналіз виконання плану підвищення кваліфікації
Університет в цілому наведені в таблиця
№
найменування посад
кількість науковоп/п
педагогічних працівників
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ректор
Проректор
Декан
Зав. кафедрою
Професор
Доцент
Ст. викладач
Викладач
Асистент
Усього:

1
6
10
66
271
636
288
28
118
1424

за посадами за
підвищили
кваліфікацію
1
1
1
23
75
152
62
4
10
329

1.6 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ
ОЛІМПІАДИ У 2017/2018 н.р.
Олімпіада - це змагання студентів у творчому застосуванні здобутих
знань, умінь і навичок, а також у професійної підготовки майбутніх фахівців в
галузі економіки.
Мета олімпіади – підвищення якості підготовки кваліфікації фахівців,
системного вдосконалення освітнього процесу, активізація навчальнопізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та
другого (магістерського) рівнів вищої освіти.
Всеукраїнська студентська олімпіада проводиться в два етапу:
І етап – у вищих навчальних закладах
ІІ етап - у базових вищих навчальних закладах.
Відповідно наказу Міністерства освіти і науки України № 1313 від
28.11.2018 р. та наказу ректора Університету № 634 ОД від 12.12.2018 р. з 04
лютого по 28 лютого 2019 року був проведений І етап Всеукраїнської
студентської олімпіади по дисциплінам та спеціальностям.
Усього в проведенні першого етапу олімпіади прийняло участь двадцать
три кафедри з шести Інститутів та факультетів.
Характеристика організації І етапу Олімпіади наведена у таблиці 1.21.
Таблиця 1.21
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№
з/п

Показники

1

Всього навчаються студентів денної форми навчання, на
початок весняного семестру 2018-2019 н.р
Проведено олімпіад з навчальних дисциплін
Прийняло участь студентів
Проведено олімпіад зі спеціальності
Прийняло участь студентів
Всього учасників

2
3
4
5
6

Кількість
студентів
9744
59
1296
14
363
1659

Оргкомітет після підведення підсумків І етапу Олімпіади визначив
переможців І етапу та рекомендував кандидатів для участі у другому етапі
Олімпіади (196 учасників).
В Університеті, як базовому, ІІ етап Олімпіади проходив у період з 10
квітня 2019 року по 24 травня 2019 року. Було організовано та проведено вісім
Олімпіад, з них три Олімпіади зі спеціальностей (“Інформатика”, “Системне
програмування”, “Інтелектуальна власність”) та п’ять з навчальних дисциплін
(“Системи автоматизованого проектування та комп’ютерного моделювання в
машинобудуванні”, “Електротехніка”, “Теоретичні основи електротехніки”,
“Управлінський облік”, “Комп’ютерні системи штучного інтелекту”).
В олімпіадах, що проводились в Університеті прийняло участь 31
студентів нашого Університету та 545 студентів з інших вищих навчальних
закладів України.
Організація і проведення другого етапу Олімпіади пройшло на високому
методичному рівні, зауважень на адресу апеляційних комісій не надходило.
177 студентів нашого Університету приймали активну участь в другому
етапі Олімпіади в інших закладах вищої освіти, від яких Університетом було
отримано запрошення для участі в олімпіадах.
За підсумками активної участі студенти Університету посіли 35 призових
місця з 14 навчальних дисциплін та 14 спеціальностей, а саме:
Номінація
з навчальних
дисциплін
зі
спеціальностей
за другий етап

1 місце
3

Зайнято призових місць
ІІ місце
ІІІ місце
10
3

разом
16

5

7

7

19

8

17

10

35
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1. 7 ПРО РОБОТУ ЦЕНТРУ ЗАОЧНОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО
НАВЧАННЯ В 2018/2019 н.р.
1.7.1 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Центр заочного та дистанційного навчання забезпечує навчальний процес
за заочною формою навчання та заочною з елементами дистанційного навчання
громадян України та іноземних студентів
по 28 спеціальностям (123
спеціалізаціям).
Підготовка студентів по заочної формі з елементами дистанційного
навчання відбувається разом з Центром дистанційної освіти НТУ «ХПІ». Крім
того, з 1 вересня 2015р. в структурі НТУ «ХПІ» створені комп'ютерноінформаційні центри (КІЦ) в містах Полтава та Ізюм. З 1 лютого 2017р. на базі
КІЦ в місті Маріуполь Донецької обл. створено Навчально-науковий центр
(ННЦ).
Доуніверситетська підготовка учнівської молоді здійснюється в підрозділі
ЦЗДН - підготовчі курси при НТУ «ХПІ» - денна та заочно-дистанційна форма.
1.7.2. ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКА ПІДГОТОВКА
Структурним підрозділом системи доуніверситетської підготовки є
підготовчі курси університету.
У 2018/2019 н.р. на підготовчих курсах навчалося 395 слухачів (по очній
формі – 356 слухачів, по заочно-дистанційній - 39 слухачів).
У підрозділі доуніверситетської підготовки навчались діти з м. Харків та
Харківської обл.,
з Запорізької, Полтавської, Сумської, Миколаївської,
Луганської та Донецької областей.
На базі кафедри Ділової іноземної мови у березні 2019 р. пройшли
прискорені курси підготовки до аудіювання, в яких прийняло участь 25 осіб.
В поточному році проведено Дні відкритих дверей, у яких прийняло
участь більше 500 майбутніх абітурієнтів та олімпіада для абітурієнтів.
Загалом в системі доуніверситетської підготовки в 2018/2019 н.р.
закінчили навчання 395 чол.
1.7.3. ПІДГОТОВКА ЗА ЗАОЧНОЮ ФОРМОЮ ТА
ЗАОЧНОЮ З ЕЛЕМЕНТАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
1.7.3.1. Підсумки прийому у 2018/2019 н.р. та контингент ЦЗДН
У 2018/2019 навчальному році в ЦЗДН зараховано:
- на 1 курс - 125 студента;
- на 2,3 курс - 195студентів;
- на 5 курс - 356 студентів.
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Поновлено студентів – 158 осіб, переведено студентів - 23 особи.
На 01 січня 2019 р контингент студентів Центру заочного навчання
склав 2083 особи, з них студентів бюджетної форми навчання – 205 осіб,
контрактної форми навчання - 1878 осіб.
У грудні 2018р. відбувся випуск магістрів та спеціалістів у кількості
544 студентів, з них студенти бюджетної форми навчання – 28 осіб, контрактної
форми навчання -516 осіб.
У травні 2019 р. відбувся випуск магістрів та спеціалістів у кількості 7
чоловік контрактної форми навчання.
У червні 2019 р. відбувся випуск студентів:
бакалаврів – 322 особи. ( бюджет - 33 особи, контракт - 289 осіб).
На 01 липня 2019р. контингент студентів в ЦЗДН склав 1605 чоловік, з
них студенти бюджетної форми навчання - 133 особи, контрактної форми
навчання - 1472 особи.
1.7.3.2. Кадрове забезпечення
Процес навчання студентів за всіма напрямами, спеціальностями та
спеціалізаціями здійснюють викладачі кафедр університету.
1.7.3.3. Результати зимової екзаменаційної сесії 2018/2019 н.р.
Відомості про результати зимової екзаменаційної сесії 2018/2019 н.р.
за І - V курс (бюджет)
Курс

Повинні
Не
Склали з
Одержали Абсолютна
Якісна
складати з'явились з
усіх
не
успішність, успішність,
екзамени неповажної предметів задовільну
%
%
причини навчального
оцінку
плану

I
II
III
IV
V
За
факультет

23
30
27
47
52

9
9
2
3
10

14
21
25
44
42

9
9
2
3
10

61
70
93
94
81

9
13
11
38
37

179

33

146

33

82

26

Відомості про результати зимової екзаменаційної сесії 2018/2019 н.р.
І - V курс (контракт)
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Курс

Повинні
Не
Склали з
Одержали Абсолютна
Якісна
складати з'явились з
усіх
не
успішність, успішність,
екзамени неповажної предметів задовільну
%
%
причини навчального
оцінку
плану

I
II
III
IV
V
За
факультет

93
287
348
287
787

35
66
50
29
31

58
221
298
258
756

35
66
50
29
31

62
77
86
90
96

12
14
11
26
32

1802

211

1591

211

88
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1.7.3.4. Результати літньої екзаменаційної сесії 2018/2019 н.р.
Відомості про результати літньої екзаменаційної сесії 2018/2019 н.р.
І - V курс (бюджет)
Курс

Повинні
Не
Склали з
Одержали Абсолютна
Якісна
складати з'явились з
усіх
не
успішність, успішність,
екзамени неповажної предметів задовільну
%
%
причини навчального
оцінку
плану

I
II
III
IV
V
За
факультет

20
29
29
43
51

7
6
2
5
9

13
23
27
38
42

7
6
2
5
9

65
79
93
88
82

25
14
10
44
31

172

29

143

29

83

27

Відомості про результати літньої екзаменаційної сесії 2018/2019 н.р.
І - V курс (контракт)
Курс

I
II

Повинні
Не
Склали з
Одержали Абсолютна
Якісна
складати з'явились з
усіх
не
успішність, успішність,
екзамени неповажної предметів задовільну
%
%
причини навчального
оцінку
плану

81
284

29
57

52
227

29
57

64
80

12
14
16

III
IV
V
За
факультет

334
304
766

49
11
38

285
293
728

49
11
38

85
96
95

17
30
38

1769

184

1585

184

90

27

2. МЕТОДИЧНА РОБОТА
І. Методична рада
Методичний відділ є організатором роботи Методичної ради університету. За
звітний період проведено 10 засідань Методичної ради, на яких було розглянуто
59 питань.
1. Було розглянуто низку положень, а саме:
1.1. «Положення про моніторинг навчальних досягнень студентів в
НТУ«ХПІ»;
1.2. «Положення про рейтингову систему оцінювання діяльності кафедр»;
1.3. «Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних
працівників університету»;
1.4. «Положення про групи забезпечення спеціальності в НТУ «ХПІ»;
1.5. «Положення про докторський іспит зі спеціальності аспірантів».
1.6. «Положення про порядок відрахування, переривання навчання,
поновлення і переведення здобувачів вищої освіти, а також надання їм
академічної відпустки та право на повторне навчання».
1.7. «Положення про порядок перезарахування освітніх компонентів
освітніх програм, визначення академічного розходження та його
ліквідацію».
1.8. «Положення про розподіл навчального навантаження між науковопедагогічними працівниками.
2. У напрямі вдосконалення навчального процесу, змісту і форм підготовки
розглядались наступні питання:
2.1. Інноваційні проектно-орієнтовані освітні програми за спеціальностями
«Прикладна математика» і «Комп’ютерні науки».
2.2. Про упорядкування норм відвідування занять та методики формування
оцінки студентів з дисципліни «Фізичне виховання».
2.3. Пропозиції щодо унормування навчального навантаження викладачів у
2019/2020 навчальному році.
2.4. Впровадження електронних залікових книжок для студентів І та V
курсів
2.5. Про введення уніфікації нумерації документації у сфері організації
навчального процесу та академічних груп старших курсів.
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2.6. Про внесення змін до «Положення про академічну мобільність
студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових
працівників університету».
2.7. Про внесення змін до «Положення про порядок реалізації студентами
права на вільний вибір навчальних дисциплін».
2.8. Про форму індивідуальних семестрових відомостей для студентів
2.9. І та V курсів.
2.10. Основні зміни у новій редакції «Українського правопису» 2019.
2.11. Щодо впровадження дуальної форми здобуття вищої освіти в НТУ
«ХПІ».
3. Протягом 2019 року до вчених звань подано кандидатури 39 викладачів. У
тому числі до звання: професор – 6 осіб, доцент – 31 особу, професор НТУ
«ХПІ» – 2 особи.

ІІ. Інформація про видавничу діяльність університету за 2019 рік:
Протягом 2019 року було видано 423 видання (з них 347 друкованих,
76 електронних), у т.ч.:
- монографії – 44 (з них електронні – 2);
- підручники – 15 (з них електронні – 1);
- навчальні посібники – 96 (з них електронні – 10);
- навчально-методичні посібники – 37 (з них електронні – 4);
- практикуми – 4 (з них електронні – 1);
- конспекти лекцій – 19 (з них електронні – 7);
- словники – 3;
- методичні вказівки – 196 (з них електронні – 51);
- лабораторні практикуми – 9.
Окрім того, у травні 2019 р. традиційно проходив конкурс «Кращий
підручник та навчальний посібник з грифом Вченої Ради НТУ «ХПІ», виданий у
2018 році.
Усього у конкурсі взяли участь:
- 3 підручники;
- 17 навчальних посібників.
ІІІ. Підвищення педагогічної майстерності
Педагогічна майстерність науково-педагогічних працівників є в числі
пріоритетних завдань методичного відділу.
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З 30 січня по 1 лютого 2019 р. проходила XVІ Міжнародна методична школасемінар «Сучасні педагогічні технології в освіті». Цього року наші викладачі
демонстрували свої педагогічні технології в 23 педагогічних майстернях.
Школа-семінар мала надзвичайно широку географію відвідувачів. Загалом у
роботі школи взяли участь 392 науково-педагогічних працівника з 16 міст
України та з 52 навчальних закладів міста Харкова.
Учасники в режимі відеоконференції мали змогу ознайомитись із досвідом
викладання в:
- Університеті Джорджа Мейсона, штат Віргінія;
- Полоцькому Університеті, республіка Білорусь;
- Казахському університеті міжнародних відносин і світових мов імені
Абилай Хана.
ІV. Виставки науково-методичної літератури
Протягом року, перед Пленарними засіданнями значної кількості
конференцій, що проходили в університеті, проводилися виставки науковометодичної літератури університету, що вже стало університетською традицією.

V. Участь у всеукраїнських та міжнародних виставках
Університет брав участь і у наступних виставках:
1. X Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти — 2019» , яка
проходила у Києві з 14 по 16 березня. За результатами участі в
конкурсах ХПІ отримав три нагороди — Гран-прі «Лідер вищої освіти
України», золоту медаль «STEM-навчання як освітній ресурс XXI
століття», сертифікат «Якість наукових публікацій»;
2. Interpipe TechFest 2019 – фестиваль науки техніки та сучасних
технологій.
3. Міжнародна виставка «Освіта та кар’єра – День студента 2019», яка
проходила у Києві. За підсумками виставки НТУ «ХПІ» отримав
почесне звання «Лідер вищої освіти України» та Золоту медаль за
створення навчального посібника до циклу уроків освітнього проекту
«Слідами Chornobyl» для вчителів природничих дисциплін
загальноосвітніх шкіл.
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VI. Участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях
1. Міжнародна науково-теоретична конференція студентів та аспірантів
«Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта і соціальний прогрес» (10 – 11
квітня 2019 р.);
2. Міжнародна науково-теоретична конференція «Наукова школа академіка
І.А. Зязюна у працях його соратників та учнів» (22 – 23 травня 2019 р.).
3. Всеукраїнська інтернет-конференція «Ключові тенденції шкільної освіти
2019/2020» (07 грудня 2019 р.).
VІI. Методичні семінари
Протягом 2019 р. було проведено тематичні цикли методичних семінарів,
серед яких варто виокремити цикл присвячений видавничій справі; «Школу
молодих викладачів», заняття для яких проводили освіченні фахівці
університету. Випускники одержали сертифікати про успішне виконання
програми курсу.
Разом з Радою молодих вчених методичний відділ займався організацією та
проведенням «Гранту на вивчення англійської мови для молодих вчених». Під
час осінніх канікул вперше в Україні було організовано інтенсивну школу для
вчителів «STEMCamp for educators». Її учасниками стали 17 команд викладачів
природничих наук та їхніх учнів-старшокласників з Харківської, Луганської,
Донецької, Дніпропетровської, Миколаївської та Одеської областей. Протягом
п’яти днів вони опановували методи проектної роботи в стилі Hands on science в
таких напрямах, як електротехніка, екологія, хімія, фізика, енергетика,
математика, 3D-моделювання та IT. Під час навчання вчителі разом з учнями
розробили власні проекти, а по завершенню – провели відкриті уроки у власних
навчальних закладах.
Спільно з Центральною приймальною комісією університету було
проведено серію методичних об’єднань для вчителів природничих наук
Шевченківського району м. Харкова за освітнім проектом «Слідами Chornobyl».

VІІI. Інше
1. Методичним відділом проведено нормоконтроль конкурсних дипломних
робіт:
- магістерського рівня вищої освіти – 103 роботи;
- бакалаврського рівня вищої освіти – 120 робіт.
2. У 2019 н. р. удосконалено стандарти НТУ «ХПІ»:
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- СТЗВО-ХПІ 2.01-2018 «Система стандартів з організації навчального
процесу. Дипломні проекти та дипломні роботи. Загальні вимоги до виконання»;
- СТЗВО-ХПІ 3.01-2018 «Система стандартів з організації навчального
процесу. Текстові документи у сфері навчального процесу. Загальні вимоги до
виконання».
3. Протягом
року
надавалися
консультації
науково-педагогічним
працівникам та студентам щодо стандартів НТУ «ХПІ», що сприяло підвищенню
якості виконання випускних кваліфікаційних робіт.
4. Методичний відділ займався організацією та супроводом робіт з ігрового
проектування, яке проводилося на 30 кафедрах університету.
5. Відділ займався документальним супроводом кандидатів у члени
галузевих експертних рад та експертів освітніх програм Національного агентства
із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО).
6. Протягом року відділ брав участь у реалізації студентами права на вільний
вибір навчальних дисциплін (збирання інформації, аналіз та методичний
супровід).
3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИЧНОЇ ТА ДОГОВІРНОЇ
ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ
3.1. Практика студентів НТУ «ХПІ»
Галузь, яка швидко розвивається, потребує підготовки висококваліфікованих,
конкурентоспроможних, мобільних, активних та запитаних на ринку праці
фахівців. Це, значною мірою, залежить від системи організації навчального
процесу в Університеті. Важливим фактором набуття необхідного досвіду та
компетенцій студентами є обов’язкове проходження практики в умовах
майбутньої фахової діяльності.
Практична підготовка майбутніх фахівців є вагомою складовою навчального
процесу. Практика залишається широким полем перевірки теоретичних знань,
накопичених студентом в Університеті. Під час проходження практики студенти
мають можливість перевірити свій професіоналізм, вивчити реальні ситуації,
перевірити знання, отримані в період навчання, самостійно приймати рішення,
обгрунтовуючи їх доцільність перед керівником практики. Майбутній фахівець
навчається субординації, роботі в колективі, отримує навички професійного
спілкування.
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Протягом проходження практики діяльність студента підлягає контролю як з
боку керівника від бази практики, так і керівника від навчального закладу.
Таким чином, практика є вагомою складовою програми підготовки фахівців
та є основним засобом закріплення знань, отриманих студентом в ході
теоретичної фахової підготовки.
Всі види практик запроваджуються у терміни, встановлені діючими
навчальними планами.
Щорічно близько 5 тис. студентів Університету проходять практику майже
на 600 базах практики, у більшості випадків це передові підприємства галузей
України, такі як: АТ«ТУРБОАТОМ», ДП завод «ЕЛЕКТРОВАЖМАШ»,
ВАТ«СКБ УКРЕЛЕКТРОМАШ», ДП «Завод ім. В.О.Малишева», НВП
«Хартрон-Аркос», ПАТ «Електромашина», ЗАТ «Завод Південкабель»,
Запорізька АЕС, Інститут іоносфери НАН і МО України, Інститут технічної
теплофізики НАН України, ФТІНТ НАН України, ТОВ «НІКС Солюшенс», КП
ХКБМ, ПАТ «ХТЗ», ТОВ НПВ «ВЕРТІКАЛЬ», ПАТ «ХМЗ «Світло Шахтаря»,
ДП «Гипрококс», ТЕЦ-5, ТОВ «Карпатнафтохім», ПАТ «Турбогаз», ПАТ
«Мотор Січ», ДП «ХМЗ ФЕД», ДУ «НІОХІМ» та ін.
Важливим напрямком покращення практичної підготовки є впровадження
дуальної форми навчання.
З 2016 року в НТУ «ХПІ» діє нова освітня концепція – дуальна форма
здобуття освіти. Ця програма спрямована на максимальне зближення студента,
університету і роботодавців. Студенти отримують можливість абсолютно
легально поєднувати навчання і роботу – отримувати необхідні теоретичні
знання і працювати в компанії за профілем навчання.
Кафедра Програмної інженерії та інформаційних технологій управління ім.
проф. Дабагяна А.В. продовжує дуальну форму здобуття освіти.
На кафедрі комп’ютерного моделювання процесів і систем проводиться
системна співпраця з серією ІТ-компаній а також з інженерними компаніями
ТОВ НВО «Вертікаль», Intetics, Data Art, Nix Solutions, Global Logic, CHI
Software та інш. щодо практики та подальшого працевлаштування.
На кафедрі комп’ютерної математики і аналізу даних активно
впроваджується дуальна форма здобуття освіти. Вона реалізована на основі
співробітництва з компанією Cloud Works, яка виконує наукомісткі міжнародні
проекти зі створення складних програмних систем. На кафедрі реалізовано
інтегровану модель дуальної форми здобуття освіти, а саме, модель «поділеного
тижня» – з початку третього курсу один день у тижні заняття проводяться
безпосередньо на підприємстві. Для цього на підприємстві обладнано дві
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навчальні аудиторії з мультимедійним обладнанням для проведення лекційних
та практичних занять і робочі місця для виконання навчальних проектів. Заняття
проводяться відповідно до навчального розкладу викладачами кафедри із
залученням співробітників підприємства.
З 2017 року кафедра Автомобіле- та тракторобудування співпрацює з
ПАТ «ХТЗ» в рамках договору про дуальну форму здобуття освіти. У навчанні
беруть участь студенти 5 курсу. Складено розклад занять, при якому навчання
студентів проводилося в університеті і на Харківському тракторному заводі. На
заводі було виділено велику, добре оснащену технікою аудиторію для
проведення занять.
Протягом 2018-2019 навчального року в рамках дуального навчання три
студенти кафедри ливарного виробництва навчалися і офіційно працювали на АТ
«Турбоатом», одночасно навчаючись за індивідуальними планами.
На кафедрі «Гідравлічні машини ім. Г.Ф. Проскури» студенти 4 і 5 курсів
брали участь в дуальній формі навчання за договором з АТ «Турбоатом» з
можливістю подальшого працевлаштування.
Перевагою дуальної форми навчання для студентів є:
Поєднання отриманих теоретичних знань з практичним досвідом роботи,
здобуття кваліфікації, отримання практичних умінь та навичок;
Отримання бази практики і виконання курсових та дипломних проектів з
актуальних проблем.
Отримання високої ступені соціалізації та адаптованості у виробничих
умовах.
Високий рівень працевлаштування.
Перевагою для університету є:
Усуває розрив між теорією і практикою, освітою й виробництвом.
Підвищує якість професійної підготовки.
Залучає кваліфікований персонал з виробництва до навчального процесу.
Використовує найбільш сучасну матеріально-технічну базу підприємства.
Гарантовано забезпечує студента місцем проходження практики.
Отримує можливість працевлаштування випускника за фахом.
Переваги роботодавців:
Роботодавець отримує якісне кадрове забезпечення. Має можливість
впливати на навчальний процес з підготовки фахівця, надаючи ті знання, вміння
та компетенції, які затребувані в сьогоднішніх умовах.
Зменшує фінансові витрати на підготовку високоякісного фахівця.
Скорочує час адаптації молодих спеціалістів.
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Усі випускаючі кафедри приділяють велику увагу методичному
забезпеченню практики, що допомагає студенту виконувати індивідуальне
завдання практики. Щорічно всі випускаючі кафедри розробляють (або
корегують) робочі програми з урахуванням нових навчальних планів підготовки
фахівців за освітніми ступенями «бакалавр» і «магістр.
За останні роки змінилась форма проведення практики:
- практично не проводиться практика студентів великими групами (від 20
чол. та більш);
- збільшилось проведення практики студентів за межами м. Харкова
(близько 25%) та проведення практики на підприємствах - місцях майбутньої
роботи фахівців (до 60% студентів-старшокурсників проходять переддипломну
практику на місцях майбутньої роботи). (Рис. 2)

Кількість студентів, які проходили практику у 2018-2019
р.
Ряд1; поза
Ряд1; кафедра; 1363;
Харковом; 632; 14%

31%

Ряд1; Харків; 2407;
55%

Рис. 2.Кількість студентів, які проходили практику на кафедрі, у
Харкові та за межами Харкова.
Основні резерви підвищення професіонально-практичної підготовки
фахівців спрямовані на інтеграцію освіти, науки та виробництва, на шлях
переходу підготовки фахівця на нову якісну систему інтеграції.
Велике значення у підвищення професіонально практичної підготовки
студентів має укладення довгострокових договорів, з такими підприємствами як:
ДП «Завод «Електроважмаш», ДП «Завод ім. В.О. Малишева», ВАТ
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«Турбоатом», АТ «Мотор Січ», ТОВ «Карпатнафтохім», ТОВ «БІІР Україна»,
Концерн «Нікмас» та інші. Згідно корпоративних договорів, НТУ «ХПІ» має
взаємини з цими підприємствами за такими напрямами: участь підприємств у
підготовки спеціалістів вищого класу, працевлаштуванні випускників, науковій
діяльності. Кожного року ці підприємства приймають на практику більше 200
студентів IV, VI курсів денної та заочної форм навчання. А на деяких
підприємствах студенти старших курсів мають можливість працювати на
оплачуваному робочому місці за спеціальністю.
Усіма випускаючими кафедрами здійснено великій обсяг робіт з
укладання довготривалих договорів з провідними підприємствами України.
Ними було укладено близько 450 довгострокових договорів, але у 50 % з них у
2018 році вже закінчився строк дії. Кафедрам, договори, строк яких закінчився
у 2018 році, треба переукласти або продовжити договори з цими
підприємствами.
У 2019 р. згідно з затвердженим навчальним графіком проходили практику
близько 4000 студентів III-VI курсів денної та заочної форм навчання: ( III курс
– 121 чол. – виробнича практика, IV курс - 1698 чол. – переддипломна та
виробнича практика, VI курс магістри 1,4 р. – 1301 чол – переддипломна
практика., VI курс магістри (1,9) - 147 чол. – переддипломна практика, VI курс
та магістри заочної форми навчання – 740 чол.) на більш ніж 600 базах практики
та отримали виробничі навики своєї майбутньої професії).
Практикою керували близько 735 кваліфікованих викладачів, з них 239
професорів та 319 доцентів, 38 завідуючих випускаючих кафедр, ст. викладачів
– 117 чол. . (Рис. 3)

25

Ряд1
заочне
611
15%

Контингент, %

бакалаври, III
3%

Ряд1
магістри, 1,9
144
4%

бакалаври, IV
43%

Ряд1
магістри, 1,4
1361
35%

Рис. 3. Кількість студентів, які проходили практику у 2019 році.

На цей час існує тільки одна проблема у взаємовідносинах підприємств та
університету по сплаті праці керівникам практики від підприємств. Університет
не сплачує працю цих керівників за взаємною домовленістю. Домовленість
досягається завдяки укладанню довгострокових договорів про співпрацю.
На даний момент в Україні затребувані технічні спеціальності, тому
потрібно приділяти особливу увагу якості підготовки фахівців технічної
спрямованості. Необхідно відновити фінансування організації та проведення
практики студентів згідно положення про практику студентів, яке допоможе
поширити використання провідних підприємств не тільки Харківського регіону,
але й України та близького і далекого зарубіжжя.

3.2. Система навчання в університеті за контрактом
Щорічно в університеті здійснюється великий обсяг робіт з організації
договірної підготовки та своєчасного отримання коштів за навчання. На сьогодні
створена автоматизована система управління навчальним процесом університету
(АСУ НП), яка дозволяє швидко отримувати інформацію по сплаті за навчання
студентів-контрактників, працевлаштуванню випускників та інш. ректорату,
директорам інститутів, деканам факультетів та випускаючим кафедрам.
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Вартість навчання розраховується по затвердженій програмі,
ураховуючи прямі витрати (заробітна платня професорсько-викладацького
складу та обслуговуючого персоналу, витрати на утримання навчальних
приміщень та гуртожитків, витрати на супроводження навчального процесу,
витрати на оплату комунальних послуг тощо). У цьому році біля 4000 студентам,
які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр»,
збільшена вартість навчання на інфляційний коефіцієнт (9,8 %) згідно укладених
договорів. Вартість підготовки фахівців затверджується наказом ректора .
(дивись Таблицю 3.1).

Вартість навчання за 1 семестр для студентів I-VI курсів громадян
України за останні 2 роки (грн.)

Таблиця 3.1
Денна форма навчання
2018/2019 н.р.
Всі
спеціальності,
крім
Інженерія
програмного
забезпечення,
економічнихспе
ціальностей
Переклад

2019/2020

бакалавр

магістр

бакалавр

магістр

5630

6750

6300

7760

5630

6750

13000

15500

5630

6750

6180

7400

6190

7300

6930

8350

Заочна форма навчання
2018/2019 н.р.

2019/2020 Н.Р.

Спеціальності

бакалавр

магістр

бакалавр

магістр

Всі
спеціальності

2780

3350

3600

4350
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Університет дозволяє студентам здійснювати сплату в 2-3 етапи, про що
складається додаткова угода. Студенти-контрактники Університету соціально
захищені (користуються базами відпочинку університету, спорткомплексом,
пільговим проїздом тощо) та мають ті ж права, що і студенти, які навчаються за
кошти держбюджету. При виконанні затверджених вимог вони мають
можливість перейти на навчання за державні кошти.
Аналіз останніх п’яти років показав, що Університет навчився заробляти
позабюджетні кошти, в період вузівської та довузівської підготовки фахівців
громадян України. Обсяг коштів, отриманих від громадян України за останні 5
років наведен у таблиці 3.2
Таблиця 3.2.
Рік
Грн.
2014
~29 000 000
2015
~28 700 000
2016
~30 400 000
2017
~38 615 000
2018
~42 190 000
На сьогодні державний бюджет тільки частково покриває видатки на
організацію навчального процесу у вузі (близько 40%). Тому ВНЗ змушений
щорічно нарощувати позабюджетні надходження для покриття видатків.
Університет продовжує підготовку конкурентноспроможних фахівців, відкриває
нові спеціальності, які дуже потрібні ринку праці. Тільки позабюджетні кошти
дають можливість своєчасно платити заробітну платню викладачам та
працівникам, сплачувати відрядження, купувати навчальне обладнання,
сплачувати за комунальні послуги та ін. У 2018 р. на рахунок Університету за
платні освітні послуги від студентів–контрактників (громадян України), які
навчалися за денною та заочною формами навчання надійшло близько 42 190 000
грн.
Для нарощування обсягу позабюджетних коштів ректорат змушений
продовжувати нарощувати контрактний контингент студентів без обмеження
(обмеження - це ліцензійний обсяг).
В таблиці 3.3 ми бачимо прийом студентів на І-Ш та 5 курси денної та
заочної форм навчання у 2019 році.
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Кількість студентів-контрактників, які були
зараховані на навчання на І-ІІІ та 5 курси
Таблиця 3.3
Навчальний рік
2019/2020

Кількість студентів-контрактників
денна форманавчання

Заочна форма навчання

І курс

678

95

ІІ, ІІІ курси

121

172

5 курс

400

425

всього

1199

692

Нажаль, більша частина контрактників ( близько 75% ) навчаються на СГТ
та КІТ факультетах та БЕМ інституті. Ці факультети та інститут мають велике
навантаження контрактним контингентом, який потребує особливої уваги як з
боку загальних, так і випускаючих кафедр.
Однією з проблем університету є відрахування студентів-контрактників.
Відраховуються за різними причинами, більша частина - за академічну
заборгованість та несплату за навчання, 67 студентів переведені на навчання за
рахунок державного бюджету; 50 чол. переведені з денної на заочну форми
навчання. Це приводить не тільки до великих грошових втрат, але і до зменшення
контингенту студентів.
На 1 вересня 2019 року до занять приступили 3419 студентівконтрактників. На сьогодні ми зберегли 2339 студентів-контрактників
(захистились 498 бакалаврів та 72 магістра) на II-IV, VI курсах на 3 факультетах
та 5 інститутах.
3.3. Працевлаштування випускників НТУ «ХПІ».
Багатий досвід в працевлаштуванні випускників НТУ «ХПІ», співпраці
випускаючих кафедр з роботодавцями, аналіз світового досвіду та його адаптація
до наших умов, дав можливість створити і впровадити власну систему зі
сприяння працевлаштуванню випускників, яка, взагалі, забезпечує молодь
роботою згідно зі спеціальністю.
Постановою КМУ № 216 від 15.04.2015 року скасовано дії положень
постанови КМУ №992 від 22.08.1996 р., якою затверджено порядок
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Працевлаштування випускників Університету, підготовка яких здійснювалась за
державні кошти.
На сьогодні відмінено будь яка примусовість у працевлаштуванні і
відтепер випускники мають вільно обирати місце майбутньої роботи на
підприємствах, в організаціях та установах будь якої форми власності.
Скасовано, також, обов’язковість підписання угод, видачу випускникові
направлення на роботу та довідок про самостійне працевлаштування.
Не зважаючи на всі нововведення Університет продовжує плідно
працювати в кількох напрямках для поліпшення працевлаштування випускників
НТУ «ХПІ»:
- формування бази «АРМ Працевлаштування» випускників випускаючих
кафедр;
- відстеження кар’єрного росту випускників;
- формування бази довгострокових договорів.
Головними складовими підготовки є:
• Підготовка конкурентоспроможного, здатного до успішної боротьби
фахівця за краще місце в промисловості, науці, техніці, бізнесі не тільки в
Україні, але й за кордоном;
• Моніторинг ринку праці (потреби в фахівцях);
• Банк даних ЗВО про ринок праці у регіоні та в Україні;
• Щорічні ярмарки-презентації випускників, дні кар’єри в НТУ «ХПІ»;
• Реклама у засобах масової інформації, Web-сайти випускаючих кафедр,
Центру «Кар’єра» та НТУ «ХПІ»;
• Довгострокові договори з усіма провідними підприємствами регіону та
України;
• Активне залучення філій кафедр та випускників попередніх років до
роботи по сприянню працевлаштування майбутніх фахівців;
• Можливість одержання паралельної освіти, поглибленої підготовки для
студентів;
• Активне впровадження дуальної форми здобуття освіти;
• Впровадження програми подвійних дипломів;
• Надання випускникам не тільки якісної спеціальної підготовки, а і
педагогічної та психологічної підготовки.
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З 2018 року в НТУ «ХПІ» задіяні нові механізми сприяння
працевлаштуванню випускників. Для успішного функціонування цієї системи,
обов’язкова плідна співпраця випускаючих кафедр з сектором по сприянню
працевлаштування Центром «Кар’єра». Для подальшого ведення обліку
працевлаштування випускників в НТУ «ХПІ» у базі «АРМ Працевлаштування»,
що входить до програми «АСУ навчальним процесом» фіксується перше робоче
місце випускника та кар’єрна історія випускників що півроку на протязі трьох
років. Професійний підхід співробітників кафедр до збору інформації від
випускників та підтримка зв’язку з ними дозволяє кафедрі залучати
підприємства, успішних випускників до учбового процесу та використовувати,
як основний показник якості підготовки спеціалістів.
Нова освітня концепція – дуальна форма здобуття освіти сприяє
працевлаштуванню випускників. Випускники кафедри Програмної інженерії та
інформаційних
технологій
управління
ім.
проф.
Дабагяна
А.В.
працевлаштувалися програмістами та інженерами-програмістами на провідні
підприємства м.Харкова: IT Company LineUp, Nix Solutions, ТОВ «Інтерпак
Інформаційні Системи» та відкрили ФОП. На кафедрі програмної інженерії та
інформаційних технологій управління здійснюється програма подвійних
дипломів, що позитивно сприяє працевлаштуванню випускників.
На кафедрі комп’ютерного моделювання процесів і систем проводиться
системна співпраця з серією ІТ-компаній а також з інженерними компаніями
ТОВ НВО «Вертікаль», Intetics, Data Art, Nix Solutions, Global Logic, CHI
Software та інш. щодо практики та подальшого працевлаштування.
Кафедра компютерної математики має багаторічний досвід реалізації
подібної схеми навчання, що дозволяє суттєво підвищити рівень практичної
підготовки і полегшити процес подальшого працевлаштування. Зараз
випускники кафедри 2018-2019 навчального року, працевлаштовані в компаніях:
Nix Solutions, Global Logic, Cloud Works, ТОВ «Программ-Ейс».
На даний момент в Україні затребувані технічні спеціальності, тому
приділяється особлива увага якості підготовки фахівців технічної спрямованості.
В НТУ «ХПІ», за підтримкою методичного підрозділу Центру «Кар’єра»
15 листопада 2019 року відбувся Ярмарок робочих місць «Політех-2019». У
цьому заході брали участь 56 компаній-роботодавців, які запропонували майже
1100 вакансій на постійне місце роботи нашим майбутнім випускникам:
програмістам, економістам, інженерам, конструкторам та ін. Розподіл вакансій
на Ярмарку робочих місць «Політех-2019» за напрямками можна побачити на
рис. 1
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Розподіл вакансій по напрямкам
28%

40%

виробництво - інженери,
технологи
ІТ-компанії - програмісти та
інш.

32%

мененджери та інше

Рисунок 1. Розподіл вакансій на Ярмарку робочих місць

«Політех-2019» за

напрямками
На Ярмарку були наші постійні провідні підприємства м. Харкова,
Харківської області, України: ДП «Харківський машинобудівний завод «ФЕД»»,
ДП «Завод «Електроважмаш», ДП «Завод ім. Малишева», АТ «Турбоатом», ПАТ
«Мотор Січ», БІІР Україна, ПАТ «Харківський плитковий завод», ПрАТ «Філіп
Морріс Україна», ПАТ «АВ ІНБЕВ ЕФЕС Україна», Procter & Gamble Ukraine,
та інші. ІТ-компанії, в тому числі «NІХ», «EPAM» «SoftSorve», та інш., а також
підприємства малого бізнесу. Такі підприємства як ТОВ «Ново-Водолажський
Масло-Жировий Комбінат», ТОВ «Велотрейд», ТОВ «СТАЛЕКС», CRH Україна
ТОВ «Миловарні традиції» вперше приймали участь у цьому заході.
В цьому році лідерську позицію займав промисловий сектор – 40 %. Були
представлені не тільки всі крупні заводи Харкова, а й інші підприємства України.
Це відображує реальний дефіцит фахівців цього профілю при зростаючих
потребах ринку. Також великий попит на фахівців у сфері інформаційних
технологій – 32 % вакансій складають програмісти. Роботодавці відчувають
великий інтерес до встановлення контактів із профільними кафедрами НТУ
«ХПІ». Цей захід спрямовано на сприяння в працевлаштуванні випускників, для
укладання довгострокових договорів, які взагалі і дозволяють вивчити реальну
потребу у спеціалістах, яких готує Університет, оцінити їх підготовку,
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налагодити
довгострокові
зв'язки
Університету
та
роботодавця.
Співорганізатором Ярмарку виступив обласний Центр зайнятості, який надав
для учасників заходу якісну та професійну інформаційну підтримку.
Генеральний інформаційний партнер заходу – Інтернет – портал «Робота в
Харкові».
Також у листопаді 2019 р. проводились презентації роботодавців
безпосередньо на випускаючих кафедрах, де були представники підприємств,
організацій, установ (або надіслані гарантійні листи), які подали майже 700
замовлень на майбутніх фахівців.
Систематичне налагодження партнерських відносин між університетом та
роботодавцями дає змогу заключати нові довгострокові договори на
співробітництво з підприємствами.

4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
УНІВЕРСИТЕТУ
Діяльність НТУ «ХПІ» у звітному періоді була спрямована на організацію
та здійснення управління якістю надання освітніх послуг та науково-технічних
розробок, оптимізацію існуючої в університеті внутрішньої системи управління
якістю освітньої діяльності та приведення її до вимог міжнародних стандартів.
Моніторинг якості вищої освіти орієнтований на оцінювання результатів
навчання здобувачів вищої освіти шляхом поступового переходу до прозорих
методик оцінювання та застосування багатобальних комплексних рейтингових
шкал, а також диференційованих підходів до оцінювання результатів навчання
здобувачів вищої освіти.
Під час моніторингу якості освітньої діяльності виконувались такі заходи:
– проведення внутрішніх аудитів якості діяльності структурних підрозділів
Університету, які забезпечують функціонування освітнього процесу;
– забезпечення зворотного зв’язку з учасниками освітнього процесу (опитування
здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних та наукових співробітників
НТУ «ХПІ»);
– організація, мотивація, моніторинг та контроль процесу підвищення
професійного рівня у сфері якості співробітників НТУ «ХПІ»;
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– забезпечення інформування громадськості про результати діяльності
НТУ «ХПІ» (розміщення актуальної інформації на веб-ресурсах Університету);
– оптимізація роботи інформаційної системи Університету з метою підтримки
сучасного інформаційно-освітнього середовища;
– проведення заходів із формування та розвитку корпоративної культури, а
також академічної доброчесності в НТУ «ХПІ»;
– розробка та впровадження інструментів, спрямованих на забезпечення якості
освітніх програм та на забезпечення якості викладання та оцінювання здобувачів
вищої освіти;
– розробка та впровадження інструментів, спрямованих на забезпечення якості
результатів навчання та якості робіт студентів.
З метою підвищення якості освітньої діяльності в Університеті працює Відділ
забезпечення якості освітньої діяльності НТУ «ХПІ» (далі – ВЗЯОД).
Протягом звітного періоду відділ брав участь у наступних заходах:
№ з/п

Зміст

Стан
виконання

1

2

3

1

Оптимізація існуючої в НТУ «ХПІ» внутрішньої системи
управління якістю освітньої діяльності та приведення її до вимог
міжнародних стандартів

1.1

Підготовка документів щодо виконання критеріїв надання
закладу вищої освіти статусу національного

виконано

1.2

Підготовка Методичних рекомендацій щодо розроблення
освітніх
програм.
Розробка,
затвердження
та
оприлюднення на сайті університету

виконано

1.3

Розробка, затвердження та оприлюднення на сайті
університету Кодексу етики академічних взаємовідносин
та доброчесності НТУ «ХПІ»

виконано

1.4

Розробка проекту Положення про систему запобігання та
виявлення
академічного
плагіату
у
випускних

виконано
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кваліфікаційних
НТУ «ХПІ»

роботах

здобувачів

вищої

освіти

1.5

Консультація стосовно проектів положень: СУЯ ХПІ-АП/6.9:2019 Положення про докторський іспит зі
спеціальності аспірантів та СУЯ ХПІ-А-П/6.4:2018
Положення про педагогічну практику аспірантів

виконано

1.6

Розробка та затвердження СУЯ ХПІ-ВЗЯОД-П/6.7:2019
Положення про моніторинг результатів навчання студентів НТУ «ХПІ»

виконано

1.7

Проведення моніторингу залишкових знань студентів у виконано
весінньому семестрі 2018/19 н.р.: формування та
погодження
графіку
проведення;
відвідування
моніторингових заходів, консультування та збір відомостей
результатів виконання моніторингових робіт; формування
загального звіту

1.8

Розробка, затвердження та оприлюднення на сайті
університету Положення «Про опитування науковопедагогічних працівників НТУ «ХПІ»

1.9

Адміністрування блогу відділу на сайті університету, а
саме: розміщення документації із забезпечення якості
освітньої діяльності та документів СУЯ НТУ «ХПІ»;
організація та запровадження заходів щодо підготовки,
перевірки та розміщення на сайті університету освітніх
програм зі спеціальностей, за якими університет
проваджує освітню діяльність

1.10 Імплементація Рекомендацій НАЗЯВО стосовно запровадження
внутрішньої системи забезпечення якості затверджених
рішенням НАЗЯВО (протокол від 26.06.2019 р. № 6)
1

2

виконано

виконано

3

1.10 Виконання вимог Листа МОН №№ 533 від 19.11.2019 р.
«Про надання інформаційних матеріалів щодо діяльності
університету у питаннях забезпечення якості вищої освіти
у формі опитувальника «Системи внутрішнього
забезпечення якості у вітчизняних закладах вищої освіти».

виконано

1.11 Розробка документів СУЯ, а саме:

виконано
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– СУЯ ХПІ-ВЗЯОД-ЗІ/4.2:2018 Внутрішній аудит;
– СУЯ
ХПІ-ВЗЯОД-ЗІ/4.7:2018
невідповідностями;

Управління

– СУЯ ХПІ-ВЗЯОД-ЗІ/4.8:2018 Коригувальні та запобіжні дії.
2.

Науково-методична та дослідницька робота, спрямована на
підвищення рівня професійної компетентності співробітників
ВЗЯОД у сфері оптимізації та забезпечення функціонування
внутрішньої системи управління якістю освітньої діяльності з
урахуванням вимог міжнародних стандартів

2.1

Організація та проведення самостійної роботи з вивчення
та аналізу міжнародних стандартів серії ISO 9001:2015 та
практики
їх
впровадження.
Співпраця
з
ДП
«Харківстандартметрологія».

виконано

2.2

– Участь у Тренінгу для підготовки експертів із
забезпечення якості вищої освіти (м. Харків), Харківський
інститут фінансів КНТЕУ.

виконано

– Участь у Першій Міжнародній науково-методичній
конференції «Модернізація вищої освіти та забезпечення
якості освітньої діяльності» (м. Харків), Харківський
державний університет харчування і торгівлі.
3.

Організаційна та навчально-методична робота
ВЗЯОД, модерація всіх необхідних процесів, збір
інформації, підготовка рекомендацій для прийняття
необхідних рішень на всіх рівнях управління в
Університеті стосовно питань забезпечення якості
освіти

3.1

Проведення наради стосовно оптимізації контенту освітніх
профілів та програм згідно до чинних вимог МОН України

виконано

3.2

Підготовка аналітичних матеріалів для доповіді членів
Ректорату щодо питань з якості освіти.

постійно

3.3

Розробка та інформаційне наповнення сайту ВЗЯОД

виконано

3.4

Консультування
науково-педагогічних
працівників
університету щодо структури та уніфікації освітніх
програм

виконано
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3.5

Організація роботи з уповноваженими з якості на
факультетах та навчально-наукових інститутах.

виконано

3.6

Консультаційна робота з уповноваженими з якості щодо
роз’яснення
Рекомендацій
НАЗЯВО
стосовно
запровадження внутрішньої системи забезпечення якості

виконано

1

2

3

3.7

Проведення круглого столу з уповноваженими з якості
«Координація діяльності та отримання інформації від
інших структурних підрозділів в питаннях управління
якістю вищої освіти»

виконано

4

Сертифікація системи управління якістю

4.1

Ресертифікація системи управління якістю:

виконано

– підготовка до проведення Наглядового аудиту № 2 за
сертифікованою системою управління якістю на відповідність ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю.
Вимоги», розробка та виконання плану заходів;
– оформлення договору та розрахункових документів з
ДП «Харківстандартметрологія» з надання послуг із першого наглядового аудиту за сертифікованою системою
управління якістю на відповідність ДСТУ ISO 9001:2015
«Системи управління якістю. Вимоги»;
– підтвердження Сертифікату на систему управління
якістю стосовно надання послуг у сфері вищої освіти;
наукового досліджування та експериментального
розробляння. (Сертифікат №UA8О072.02.07.11.80.1-2017
дійсний до 28.11.2020 р.);
– комісія по результатах перевірки системи управління
якістю рекомендувала органу з сертифікації подовжити
дію сертифікату на систему управління якістю.

Висновок: Заходи із забезпечення якості освітньої діяльності відповідають
вимогам нормативно-правових документів. Основним підсумком роботи в
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напрямку удосконалення системи управління якістю є проведення
ресертифікації та другого наглядового аудиту цієї системи відповідно до вимог
ISO 9001:2015 та підтвердження відповідного сертифікату.

ПРОПОЗИЦІЇ
щодо удосконалення системи внутрішнього забезпечення якості освіти в
Університеті

1. Продовження виконання заходів щодо створення та реалізації умов для
якісної підготовки висококваліфікованих фахівців відповідного рівня та
спеціальності, конкурентоспроможних на ринку праці, компетентних,
відповідальних, які вільно володіють своєю професією, орієнтуються в суміжних
сферах діяльності, здатних до ефективної професійної діяльності на рівні
світових стандартів, готових до постійного професійного зростання, соціальної
та професійної мобільності.
2. Постійне удосконалення СУЯ НТУ «ХПІ», систем моніторингу якості.
Підвищення рівня знань та культури якості науково-педагогічних працівників
університету. Розроблення нормативних документів ЗВО з питань забезпечення
якості з врахуванням змін у законодавстві.
3. Моніторинг, періодичний перегляд та комплексний аналіз освітніх програм, у
тому числі їх кадрового забезпечення, підтвердження кваліфікації, фахового та
наукового рівня науково-педагогічних працівників.
4. Аналіз: проектів нормативних документів з питань якості освітньої діяльності
та якості вищої освіти; чинних нормативних документів з питань якості освітньої
діяльності та якості вищої освіти. Аналіз пропозицій з питань забезпечення
якості
5. Моніторинг:
ефективності
функціонування
внутрішньої
системи
забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти; якості науковопедагогічної діяльності викладачів; якості навчальних результатів здобувачів
вищої освіти.
6. Підготовка узагальнених інформаційно-аналітичних матеріалів
результатами проведеного моніторингу структурних підрозділів.

за
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7. Координація діяльності структурних підрозділів університету з проблем
забезпечення якості вищої освіти.
8. Модерація всіх необхідних процесів, збір інформації, підготовка
рекомендацій для прийняття необхідних рішень на всіх рівнях управління з
питань внутрішньої системи забезпечення якості освіти в Університеті, а також
підготовка відповідних проектів.
5. РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ
У своїй діяльності редакційно-видавничий відділ керується законами:
«Про вищу освіту», «Про Видавничу справу», «Про наукову і науково-технічну
експертизу», «Про авторське право і суміжні права», а також Положеннями:
«Про редакційно-видавничу раду НТУ «ХПІ», «Про надання грифів Вченої ради
НТУ «ХПІ» виданням навчально-методичної літератури, підготовленим
викладачами університету»; документами Міністерства освіти і науки України з
питань видавничої справи та державними стандартами Книжкової палати.
Редакційно-видавничий відділ разом з редакційно-видавничою радою строго
додержуються цих законів та положень; контролюють відповідність структури,
змісту та термінології робіт вимогам державних стандартів України та
Міністерства освіти України.
Підсумки діяльності редакційно-видавничого відділу у 2019 навчальному
році:
1. Проведено 3 засідання редакційно-видавничої ради НТУ «ХПІ», де
обговорено, затверджено та включено до планів видання навчальної та
інструктивно-методичної літератури:
• підручників – 5;
• навчальних посібників – 62;
• навчально-методичних посібників – 38;
• текстів та конспектів лекцій – 12;
• практикумів та лабораторних практикумів – 8;
• методичних вказівок та контрольних завдань – 307.
Усього на 2019 рік було затверджено – 438 видань (1600 д.а.). Це обсяг
середнього видавництва, але серед вузів це самий великий обсяг.
2. Забезпечувався навчальний процес виданнями навчальної та методичної
літератури.
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2.1. Відредаговано та здійснена коректура затверджених редакційновидавничою радою робіт:
• підручників – 4 (один переведено у розряд навчальних посібників);
• навчальних та навчально-методичних посібників – 115 (15 – з 2018 року);
• текстів та конспектів лекцій – 10;
• практикумів та лабораторних практикумів – 18 (10 – з 2018 року);
• методичних вказівок та контрольних завдань – 211;
• монографій – 3;
• словників – 3;
• довідник – 1.
Усього відредаговано та здійснена коректура 355 видань, зданих у
редакційно-видавничий відділ.
3. Організовано конкурс на кращий підручник та навчальний посібник з
грифом Вченої ради НТУ «ХПІ», виданих у 2018 році. Всього переможців
конкурсу – 40; 3 з них – учасники конкурсу на кращий підручник. Переможці
нагороджені преміями.
4. Впродовж року працювали 15 науково-методичних (фахових) комісій за
напрямками підготовки з надання грифів Вченої ради НТУ «ХПІ». Проведено 18
засідань цих комісій, на яких рекомендувались видання для призначення грифів
Вченою радою.
5. Проведено семінар для молодих викладачів «Школа молодого
викладача» та інженерів щодо підготовки та видання навчальної та методичної
літератури.
6. Здійснювався контроль за проходженням рукописів на різних етапах
підготовки видання.
7. Надавався звіт про результати редакційно-видавничої діяльності НТУ
«ХПІ» на вимогу Книжкової палати України, Міністерства освіти і науки
України, адміністрації університету, методичної ради.
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РОЗДІЛ 2
ОСНОВНІ ПІДСУМКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
НТУ «ХПІ» ЗА 2019 РІК
Національний технічний університет «Харківський політехнічний
інститут» - багатогалузевий технічний університет дослідницького типу,
провадить дослідницьку та інноваційну діяльність, забезпечує інтеграцію
освіти та науки з виробництвом, бере участь у реалізації міжнародних
проектів, високоефективна діяльність якого спрямована на підготовку
висококваліфікованих і конкурентоспроможних на національному та
міжнародному ринку праці фахівців.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Основні досягнення наукової та науково-технічної діяльності НТУ «ХПІ»
в 2019 році пов’язані із діяльністю в університеті визнаних в Україні і в світі 40
наукових шкіл, роботою трьох
наукових об‘єктів, що
мають статус
Національного надбання України, діяльністю єдиного в структурі Міністерства
освіти і науки України центру сертифікації, в структурі якого знаходиться
державний метрологічний еталон імпульсних електричних і магнітних полів,
функціонуванням трьох технічних комітетів України та сталими традиціями
наукової діяльності університету.
Серед головних наукових досягнень колективу НТУ «ХПІ»:
1. Ректоратом університету створені сприятливі умови для збереження
наукового потенціалу нашого університету!!!:
- в університеті працюють 1560 штатних науково-педагогічних та
наукових співробітників; 207 докторів наук, професорів; 904 кандидати
наук, доценти, в тому числі: 37 заслужених діячів науки і техніки та
заслужених працівників вищої школи та освіти України, 39 лауреатів
Державних Премій, 3 академіка НАН України, 2 члена - кореспондента
НАН України, 1 член-кореспондент НАПН України, 27 академіків
галузевих Академій наук.
- в науково-дослідних інститутах та лабораторіях науково-дослідної
частини університету працюють 259 штатних наукових працівників,
серед яких 12 докторів та 53 кандидати наук, в т.ч. 11 лауреатів
Державних премій України в галузі науки і техніки.
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2. Вперше за престижними міжнародними рейтингами QS World
University Rankings 2020 та THE World University Rankings 2020
НТУ «ХПІ» визначено кращим технічним вишем України:
- НТУ «Харківський політехнічний інститут» увійшов до трійки кращих
українських вишів світового рейтингу QS World University Rankings 2020.
Університет поліпшив свої показники і зараз займає 651-700 місце,
випередивши інші технічні виші країни. На цей момент — це найвищий
показник ХПІ за всю історію участі Харківського Політеху в світовому
рейтингу британської консалтингової компанії Quacquarelli Symonds (QS);
- НТУ «ХПІ» вперше увійшов до щорічного світового рейтингу
дослідницьких університетів THE World University Rankings 2020 від
британського агентства Times Higher Education.
Харківський
Політехнічний став одним з двох технічних вишів України, які потрапили
до цього престижного світового рейтингу, зайнявши позицію 1001+;
- Британське агентство Times Higher Education в рамках щорічного
світового рейтингу дослідницьких університетів THE World University
Rankings 2020 склало чарти вишів з декількох гуманітарних і технічних
напрямів. НТУ «ХПІ», будучи учасником цього престижного рейтингу —
THE WUR 2020 року, зайняв місце 801+ в двох категоріях: «фізичні
науки» і «техніка і технології». Таким чином, ХПІ став другим
українським вишем в обох категоріях;
- НТУ «ХПІ» став учасником нового світового рейтингу University
Impact Rankings 2019, що оцінює глобальні успіхи вишів в досягненні
Цілей сталого розвитку, прийнятих ООН. Харківський Політех представив
інформацію для 4 напрямків рейтингу і за підсумками став першим серед
українських університетів в категоріях «дії, пов’язані з кліматом» і
«промисловість, інновації та інфраструктура». В цілому, результати
Національного технічного університету «Харківський політехнічний
інститут» виглядають так: категорія SDG13: дії, пов’язані з кліматом —
займає місце 101-200 (перший серед українських вишів); категорія SDG9:
промисловість, інновації та інфраструктура - займає місце 201-300 (перший
серед українських вишів); категорія SDG16: світ, справедливість і сильні
інститути - займає місце 101-200 (другий серед українських вишів);
категорія SDG4: якісна освіта - місце 301 + (всі представлені українські
виші мають однакові показники).
- Університет продовжує брати участь у таких відому міжнародному
рейтингу як U-multirank;
- Університет посів 5 місце у рейтингу ТОП – 200 Україна та інші.
3. За даними Міністерства освіти і науки України НТУ «ХПІ» за 2017-

2019 роки мав бюджетне фінансування на науку у розмірі 70,5 млн.
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грн., що відповідає 4 позиції серед всіх ЗВО України (2-га позиція серед
технічних ЗВО України).
4. В університету створена унікальна інноваційна інфраструктура
(Інноваційний бізнес-інкубатор; Центр підтримки технологій та інновацій;
Центр сучасних технологій у металографії; ТОВ “Науковий парк НТУ
ХПІ”; Україно-Турецький науково-технологічний та дослідницький центр;
Міжгалузевий центр двигунобудування для броньованої техніки; Центр
“Арсенал ідей Україна/простір ідей” та інші), яка дозволяє науковопедагогічним та науковим працівникам проводити комерціалізацію
своїх наукових розробок. У 2019 році інноваційними структурами
університету комерціалізовано понад 17 млн. грн. наукових розробок.
5. Співробітниками НТУ «ХПІ» у спеціалізованих вчених радах України
захищено 9 докторських та 49 кандидатських дисертацій.
6. Одержана Державна премія України в галузі науки і техніки (проф. Гурин
А.Г «Електротехнологічний комплекс виробництва кабельних систем
надвисоких напруг») та присуджена Державна премія України в галузі
науки і техніки (проф. Морачковський О.К., д.т.н., проф. Дмитрик В.В.,
д.т.н., проф. Усатий О.П., д.т.н. та ін. «Створення роторів турбін великої
потужності»); молоді вчені отримали 8 премій та 3 гранти Президента
України для молодих вчених, 3 стипендії Кабінету Міністрів України, 1
премію Верховної Ради України.
7. З кожним роком збільшується кількість публікацій науково-педагогічних
та наукових працівників університету у науковометрічних базах Scopus та
Web of science. З 2017 року авторам публікацій виплачується ректорська
премія у розмірі 2500 грн за статтю. В 2019 році винагороду отримали 236
співробітників університету на загальну суму 1,047 млн.грн.
Високі позиції нашого університету, згідно оцінки незалежних
міжнародних рейтингів, - є досягненням науково-педагогічних та наукових
працівників нашого університету, які в важкий для України час проводять
на високому рівні освітню, наукову та інноваційну діяльність.

Але є і суттєві проблеми, які знижують позиції університету у
вітчизняних та світових рейтингах.
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Незважаючи на певну активізацію публікацій у міжнародній науковометричній базі даних Scopus у цілому ця діяльність університету залишається
незадовільною.
Підтвердженням цьому є наступне:
- університет займає лише 9 позицію серед українських ЗВО у рейтингу
Scopus;
- у рейтингу Webometrics університет за цей рік також втратив 6 позицій і
зайняв 15 місце серед ЗВО України;
- на базі нашого університету немає ні одного Центру колективного
користування науковим обладнанням, які мають фінансову підтримку з боку
МОН України;
- активність співробітників університету є дуже малою зі створення
стартапів з підтримкою у інноваційних структурах університету Eō Business
Incubator, ТОВ «Науковий парк НТУ «ХПІ», Україно-Турецький
Координаційний Центр науково-технічних досліджень, Центр з підтримки
технологій та інновацій та ін. з подальшою їх комерціалізацією із залученням
різних інвестиційних фондів, а саме Державна фінансово-кредитна установа,
Chernovetsky Investment Group і тд;
З урахування такої ситуації та з метою покращення показників НТУ «ХПІ»
у міжнародних та національних рейтингах ЗВО, науково-метричних базах
даних моїм розпорядженням в університеті створена робоча група по
рейтингам.

БЮДЖЕТНІ ФУНДАМЕНТАЛЬНІ І ПРИКЛАДНІ НДР ТА
ГОСПДОГОВІРНА ТЕМАТИКА
Основні пріоритетні наукові напрями (затверджені Наказом МОН
України, за якими в НТУ «ХПІ» виконуються наукові дослідження з
бюджетної наукової тематики):
- фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку
науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського
потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого
розвитку суспільства і держави;
- інформаційні та комунікаційні технології;
- енергетика та енергоефективність;
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- раціональне природокористування;
- наука про життя, нові технології профілактики та лікування
найпоширеніших захворювань;
- нові речовини і матеріали.
Кадрове забезпечення виконання НДДКР
В університеті працюють 1560 штатних науково-педагогічних та наукових
співробітників; 207 докторів наук, професорів; 904 кандидати наук, доценти, в
тому числі: 37 заслужених діячів науки і техніки та заслужених працівників
вищої школи та освіти України, 39 лауреатів Державних Премій, 3 академіка
НАН України, 2 члена - кореспондента НАН України, 1 член-кореспондент
НАПН України, 27 академіків галузевих Академій наук.
В науково-дослідних інститутах та лабораторіях науково-дослідної
частини університету працюють 259 штатних наукових працівників, серед яких
12 докторів та 53 кандидати наук, в т.ч. 11 лауреатів Державних премій України
в галузі науки і техніки.
В науково-дослідних інститутах та лабораторіях науково-дослідної
частини університету працюють 259 штатних наукових працівників, серед яких
13 докторів та 50 кандидатів наук, в т.ч. 11 лауреатів Державних премій України
в галузі науки і техніки.

В 2019 році в університеті працювали 16 спеціалізованих вчених рад МОН
України: 15 – по захисту докторських за 31 спеціальністю та 1 – по захисту
кандидатських дисертацій за 3 спеціальностями. У спеціалізованих вчених радах
університету захищені 6 докторських та 45 кандидатських дисертацій. Серед них
співробітникам та аспірантами НТУ "ХПІ" захищені 4 докторських та 30
кандидатських дисертацій.
Бюджетні НДР
В університеті в 2019 році виконуються 24 держбюджетні роботи, із них 13 фундаментальних НДР обсягом 13,065 млн. грн. та 11 прикладних НДР
обсягом 10,942 млн. грн., в т.ч. молодими вченими університету виконуються 3
бюджетні роботи молодих вчених – 1434,0 тис. грн.
У 2019 році закінчується виконання 4 робіт на суму 3 388,6 тис.грн. В
жовтні 2019р. був проведений І етап конкурсного відбору проектів, виконання
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яких розпочнеться в 2020 році. За результатами І етапу до МОН України було
направлено 11 проектів на суму 13,141 млн. грн.
Загальною проблемою, як при складанні анотованих звітів за
держбюджетними роботами, так і при поданні проектів на конкурс, – є кількість
публікацій в Scopus, WS, стан фінансування за грантовою та госпдоговірною
тематикою. При проведенні експертизи проектів та анотованих звітів,
Експертною радою МОНУ, науковометричні показники та доробок авторів
згідно бази даних Scopus та WS, кількість грантів та обсяги фінансування за
госпдоговорами, оцінюються 70 балами (100 балів – весь проект).
Друга половина дня викладачів
В межах кафедральної тематики в 2019 році було виконано 217 науководослідних робіт, із них 73 – зареєстровані в ДНУ Українській інститут науковотехнічної експертизи та інформації. За результатами виконання цих досліджень
були досягнуті наступні наукові результати: захищено 13 докторських та 39
кандидатських дисертацій; одержано 46 патентів України; видано 51 монографію
(із них 5 - за кордоном), 162 підручника та навчальних посібників; опубліковано
2351 наукових статей, із них - 410 у міжнародних науковометричних базах даних
Scopus, Web of Science.

Госпдоговірні НДР
У 2019 році виконувалися 178 НДР на замовлення суб’єктів
господарювання (госпдоговірні НДР). Загальний обсяг склав понад 18 млн. грн.
Договори по державному замовленню з МОН України
1.ДЗ\72 -2019 Наук.керівник доц. Мостовий С.П.
Створення дослідного зразка
сейсморозвідки акваторій.

широкосмугового сейсмічного джерела для

Термін виконання-09.2019-12.2020
2019 = 334,9 тис.грн.

2020 = 335,2тис.грн.

2.ДЗ\54-2018 Науковий керівник проф. Лісачук Г.В.
Розроблення складів та технології виготовлення керамічних радіопрозорих
носових обтічників для захисних елементів конструкцій літальних апаратів.
Термін виконання-10.2018-12.2019
46

2018 = 639,7 тис.грн. 2019 = 1060,3 тис.грн.Розроблення складів та технології
виготовлення керамічних радіопрозорих носових обтічників для захисних
елементів конструкцій літальних апаратів.
Термін виконання-10.2018-12.2019
2018 = 639,7 тис.грн. 2019 = 1060,3 тис.грн.

Термін виконання-10.2018-12.2019
2018 = 639,7 тис.грн.

2019 = 1060,3 тис.грн.

М\191-2019 Науковий керівник проф.ЛЬВОВ Г.І.
Нові прогресивні методи проектування
віброакустичних метаматеріалів.

функціональних

анізотропних

Термін виконання-10.2019-12.2019
2019-110,0 тис.грн.
М\123-2019 від19.08.2019 Науковий керівник проф. . ЛІСАЧУК Г.В.
Розробка методів синтезу і дослідження радіопрозорих
конструкційних матеріалів на основі алюмосилікатних систем.

керамічних

Термін виконання-09.2019-12.2019
2019-90,0 тис.грн.
Кафедра теорії і системи автоматизованого проектування механізмів і
машин, н. керівник проф. Ткачук М.А, в 2017-2019 навчальному році виконує
договір «Аналіз технічних характеристик елементів двигунів типу 6 ТД і
технологічних систем для виготовлення військових гусеничних і колісних
машин» з ДП заводом ім. В.О. Малишева на суму 780,0 тис. грн.
Серед тем, якими керували молоді вчені, слід відзначити госпдоговірну
тему «Призначення нормативних параметрів та розробка рекомендацій для
проведення заземлювальних пристроїв енергооб'єктів до вимог нормативних
документів», н. керівник теми канд. техн. наук Коліушко Денис Георгійович.
Загальна сума – 648,0 тис. грн.
Кафедра "Технологія переробки нафти, газу і твердого палива", н. керівник
Мірошниченко Д.В., в 2018 - 2019 роках виконує договір «Дослідження фізикохімічних властивостей нафт та родовищ ГПУ «Шебелинкагазвидобування» з АТ
«Укргазвидобування» на суму 595,0 тис. грн.
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Передові структури:
1. - Навчально-науковий інститут хімічних технологій та
інженерії. Сума – 1088,1 тис. грн.
Кафедра – Технологія переробки нафти, газу і твердого палива
Сума – 635,0 тис.грн.
Кафедра – Технологія жирів і продуктів бродіння
Сума – 150,6 тис. грн.
Кафедра – Технологія пластичних мас і біологічно активних полімерів
Сума – 140,0 тис. грн.
Кафедра – Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей
Сума – 127,5 тис. грн.
2. - Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки
та електромеханіки. Сума – 707,3 тис. грн.
Кафедра – Інженерної електрофізики
Сума – 344,9 тис. грн.
Кафедра – Автоматизованих електромеханічних систем
Сума – 150,0 тис. грн.
3. - Навчально-науковий інститут механічної інженерії і
транспорту. Сума 650,0 тис. грн.
Кафедра – Теорії і системи автоматизованого проектування механізмів і машин
Сума – 310,0 тис. грн.

Відстаючі факультети:
1.Факультет комп'ютерних наук і програмної інженерії
2.Факультет соціально-гуманітарних технологій
3.Факультет міжнародної освіти
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НАУКОВЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ
СПІВРОБІТНИЦТВО ІЗ ВІТЧИЗНЯНИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ
ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ПІДПРИЄМСТВАМИ
Викладачами та науковими співробітниками НТУ «ХПІ» проводиться
активне наукове та науково-технічне співробітництво з наукового
консультування за прямими договорами із 85 підприємствами з різних міст
України, компаніями як з вітчизняними та і з зарубіжними . Сумісні роботи
виконуються з метою виконання спільних наукових, творчих, виробничих
завдань та проектів, взаємної допомоги у виконанні робочих планів, підготовці
кадрів, випуску публікацій та задоволення спільних інтересів у межах своєї
діяльності, взаємовигідного надання допомоги з питань наукової, навчальної,
виробничої та творчої діяльності університету та установи.
Серед цих підприємств та закладів є провідні ВНЗ та НДІ України:
Харківський медичний університет, Інститут патології хребта ім. проф. М.І.
Ситенка, Медична академія наук України, НДЦ Збройних Сил України
«Державний океанаріум», КНУ ім. Т.К. Шевченка, Фізико-технічний інститут
НДІ низьких температур НАНУ, НУ цивільного захисту України, інститут
Плазмової електроніки і нових методів прискорювання ННЦ, Таврійський
державний агротехнічний університет, Національна фармацевтична академія,
інститут медичної радіології ім. С.П. Григоренко, ДП НД Вуглехімічний
інститут, ДП «Стандартметрологія», і багато інших.
Підтримуються наукове-технічне співробітництво з підприємствами
такими як: «Запоріжспецогнеупор» , ПАТ «Запоріжсталь», ДНВП «Кварсит»,
ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг», Фармацевтична компанія «Здоров’я», НВ
комплекс газотурбобудування «Зоря-Машпроект», ДП «Електротяжмаш»,
«Харківський тракторний завод» та інші.
НТУ «ХПІ» співпрацює з багатьма суспільно-громадськими організаціями.
Серед зарубіжних партнерів з наукового консультування та співробитництва
підприємства Румунії, Латвії, Молдови, Франції, Федеративної Республіки
Німеччина.
Тісні наукові зв’язки та спільна діяльність налагоджена з керівниками
Обласних державних адміністрацій України, а саме з Рівненською державною
адміністрацією у сфері енергетики та енергоефективності, впровадження
наукових розробок, сучасних технологій енергозабезпечення.
наукове-технічного співробітництва. Кількість міст України і інших країн
Тісні наукові зв’язки між кафедрами університету та інститутами,
підприємствами, закладами дозволяють ефективно проводити спільні наукові
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дослідження та вирішувати питання ефективного впровадження наукових
розробок в реальний сектор економіки України.

ІННОВАЦІЙНА РОБОТА
Науково-дослідною частиною університету проводиться активна
робота по захисту наукових розробок університету. Усього за 2019 рік було
отримано 111 патентів на винаходи та корисні моделі. Вперше за 5 років НДЧ
активізувала роботу по отриманню свідоцтва на авторське право, всього за 2019
рік співробітниками університету отримано 39 таких свідоцтв.
В НТУ «ХПІ» створена розвинена інноваційна структура, яка включає
наступні елементи:
- Інноваційний бізнес-інкубатор;
- Центр підтримки технологій та інновацій (TISC);
- Центр сучасних технологій у металографії;
- ТОВ “Науковий парк НТУ ХПІ”;
- Україно-Турецький науково-технологічний та дослідницький центр;
- Міжгалузевий центр двигунобудування для броньованої техніки;
- Центр “Арсенал ідей Україна/простір ідей”.
Науковий парк
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.
В роботі Центру приймають участь науковці з 15 кафедр сумісно з ТОВ
«Науковий парк НТУ «ХПІ». 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.
У 2019 році ТОВ «Науковий парк НТУ «ХПІ» розроблено устаткування
для випробувань об’єктів авіаційної та ракетно-космічної техніки на
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електромагнітну стійкість та сумісність - виконувались 2 договори загальним
обсягом 1480,0 тис. грн. Укладено угод на 8 млн. грн.

Центр підтримки технологій та інновацій
Відкриття Центру підтримки технологій та інновацій у 2019 році у
Харківському політехнічному інституті відбулося в рамках розбудови мережі
центрів підтримки технологій та інновацій в Україні, що координується
Національним офісом інтелектуальної власності (НОІВ) спільно з
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Міністерством
освіти і науки України, за сприяння Всесвітньої організації інтелектуальної
власності (WIPO).
Метою центрів TISC є підтримка розробок та інновацій, що створюються
винахідниками, та надання користувачам належних та високоякісних
послуг.
Інноваційний бізнес-інкубатор
Eō Business Incubator відкрився в Харкові 5 квітня 2019 року на базі НТУ
«ХПІ». Мета — надання менторської підтримки не лише регіональним, а й
загальноукраїнським стартапам, а також навчання технологіям їх просування і
фінансування на вітчизняному та міжнародному ринках. Його особливість в
тому, що він стає частиною міжнародної інноваційної екосистеми і націлений не
лише на «молодіжні стартапи» та IT, а й на комерціалізацію фундаментальних і
технологічних
розробок
університетів.
Програма
USAID
“Конкурентоспроможна економіка України” (КЕУ) надає фінансову і технічну
підтримку цьому проекту. Після першого етапу (всього було подано 176
проектів) і після відбору Харків представлений двома роботами — від вчених
ХПІ.
Академічний центр компетенції ІВМ
Співробітництво із ТОВ «IBM Україна» здійснюється на підставі
Меморандуму про взаєморозуміння між НТУ «ХПІ» та ТОВ «IBM Україна»,
який укладено 29 листопада 2010 року. На виконання вимог цього меморандуму
на базі кафедри працює Академічний центр компетенції ІВМ в галузі
підготовки кваліфікованих кадрів для індустрії інформаційних технологій
України.
Основними напрямками діяльності цього центру є:
– участь в Академічній ініціативі ІВМ;
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– розробка та впровадження в навчальний процес нових навчальних дисциплін з
використанням технології ІВМ;
– розробка навчальних та навчально-методичних матеріалів з використанням
методологічних підходів і технологій ІВМ;
– навчання сучасним інформаційним технологіям ІВМ на базі відкритих
стандартів і програмного забезпечення з відкритим кодом в межах освітньопрофесійних програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
фахівців;
надання консультативної допомоги підприємствам і організаціям провідних
секторів економіки України з питань розробки проектів в галузі інформаційних
технологій з використанням технології ІВМ;
– проведення із залученням співробітників ІВМ, регулярних семінарів щодо
інновацій в діяльності ІВМ та інше.

Стартапи студентів ХПІ

Перший сезон CIG R&D LAB 2019/2020
В НТУ «ХПІ» відбувся фінал першої в Харкові освітньо-стипендіальної
програми CIG R&D LAB від Chernovetsky Investment Group (CIG). Для участі в
ній було подано 24 проекти, а фіналістами стали лише п’ять студентських
команд, які представили експертному журі свої стартапи. За підсумками
презентації проектів комісія визначила дві кращі роботи — «Інноваційний
проект: розробка технології виробництва люмінесцентної тротуарної
плитки» і «Реконструкція та модернізація теплоенергетичного сектора
Харкова». Команди-розробники отримали від CIG інвестиції для подальшого
розвитку проектів. Перша команда — 400 тис. грн., а друга — 100 тисяч грн.

Другий сезон CIG R&D LAB 2019/2020
Шість кращих стартапів отримали фінансову підтримку від CIG R&D
LAB на 2019/2020 роки:
- прилад для визначення аритмії «ICardy»;
- компресійно-детонаційна технологія нанесення зносостійких, захисних,
декоративних покриттів на метали, кераміку та бетонні вироби;
- програма для поліпшення ментального здоров’я «MentalBot;
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- дослідження пожежонебезпеки лісових територій на основі використання
капсульних і згорнутих нейронних мереж;
- додаток для візуалізації розміщення меблів в інтер’єрах з впровадженням
технологій доповненої реальності;
- технологія виробництва натурального солодкого соусу «Chili».
У 2019 році університет прийняв участь у 6 міжнародних та регіональних
виставках, серед них слід відзначити:
1. X Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти — 2019» та IX
Міжнародній виставці освіти за кордоном «World Edu» (14 по 16 березня
2019р., м. Київ).
На стенді представники університету презентували виш, його різноманітні
проекти, а також продемонстрували досліди в стилі STEM з фізики та
електроніки. Захід об’єднав 750 учасників з різних областей України. Тут усі
охочі могли отримати інформацію про можливості освіти в Україні, за кордоном
безпосередньо від представників університетів. Крім стенд-сесій програма
триденної виставки передбачала відвідування різних конференцій, семінарів,
круглих столів, майстер-класів та презентацій. За результатами участі в
конкурсах НТУ «ХПІ» отримав три нагороди — Гран-прі «Лідер вищої освіти
України», золоту медаль «STEM-навчання як освітній ресурс XXI століття»,
сертифікат «Якість наукових публікацій».
2. Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра-2019» (12-13 квітня
2019р., м. Київ))
В рамках виставки молоді вчені ХПІ провели інтерактивні майстер-класи з
фізики «Light is Fun». Це унікальний проект Політеху, що складається зі
справжніх STEM-експериментів. Всі охочі могли взяти в них участь і
переконатися, що фізика — це цікаво і пізнавально.
На стенді НТУ «ХПІ» представники університету продемонстрували
досліди в стилі STEM з фізики, глядачами та учасниками яких стали понад 350
гостей заходу. У програмі майстер-класів було: знайомство з основними
фізичними законами на простих і цікавих прикладах, відтворення різних
оптичних експериментів і не тільки, наприклад:
— фізичні природні світлові явища: дисперсія, дифракція;
— оптичні ілюзії та явища інтерференції;
— ефекти, пов’язані з утвореннями різних видів газових розрядів, за допомогою
котушки Тесли;
— що таке «Сонячний млин» і як він працює?
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— як рухатися за певною траєкторією, використовуючи закони поглинання
світла ?!
— як перетворити світло в електричну енергію і використовувати її?
— принцип невизначеності Гейзенберга (квантова механіка наочно). Квантова
фізика і об’єктивна реальність — чи існує вона?!;
— зв’язок світла і звуку, як передати звук на відстань за допомогою світла.
За результатами виставки університет нагороджений Гран-прі в номінації
«Профорієнтаційна робота серед молоді».
3. Регіональнаспеціалізована виставка «Освіта Слобожанщини та навчання
за кордоном» (4 квітня 2019р., м. Харків). Протягом трьох годин у справжніх
STEM-експериментах з оптики брали участь всі охочі.
За підсумками виставки університет отримав Почесний диплом учасника
виставки.
4. Регіональна спеціалізована виставка «Полтавський абітурієнт» (8-9 квітня
2019р., м. Полтава). Представники університету демонстрували досліди з
фізики для школярів, студентів коледжів і ліцеїв, вчителів, батьків. В цілому
за два дні учасниками майстер-класів «Light is Fun» стали понад 300
полтавців, які переконалися, що фізика — це просто, захоплююче і
пізнавально.
За підсумками виставки університет отримав Почесний диплом учасника
виставки.
5. Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра — День
студента 2019» (15-16 листопада 2019р., м. Київ) Учасниками щорічної
виставки стали близько 50 провідних українських установ вищої освіти, серед
яких — НТУ «ХПІ». Гостями заходу були школярі, студенти, батьки. Тут усі
охочі могли отримати інформацію про можливості освіти в Україні та за
кордоном безпосередньо від представників університетів. Крім стенд-сесій
програма передбачала проведення Круглих столів, тренінгів, конференцій,
презентацій проектів, семінарів, майстер-класів, воркшопів.
На стенді університету проводилась демонстрація фізичних дослідів в
стилі STEM під назвою «Hands-on Physics Experiments: Science is Fun». Глядачів
знайомили з основними фізичними законами на простих і цікавих прикладах.
За підсумками виставки, НТУ «ХПІ» був відзначений нагородами —
почесним званням «Лідер вищої освіти України», Золотою медаллю та дипломом
в номінації «Видання підручників та навчальних посібників нового покоління»
— за посібник «Слідами Chornobyl». Це — навчальний посібник до циклу уроків
освітнього проекту «Слідами Chornobyl» для вчителів природничих дисциплін
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загальноосвітніх шкіл. Автори: Є.І. Сокол, К.О. Мінакова, О.П. Лазуренко, О.Л.
Сінческул, І.О. Лаврова, О.В. Шестопалов, О.І. Ільїнська, Р.В. Зайцев, С.А.
Радогуз, С.О. Петров, Р.С. Томашевський.
6. XI міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті»(22-24 жовтня
2019р., м. Київ). Захід проходив за підтримки Міністерства освіти і науки
України та Національної академії педагогічних наук України.
На міжнародній виставці НТУ «ХПІ» представляли співробітники
науково-дослідної частини вишу Артем Захаров і Євген Галкін. Вони розповіли
про діяльність Харківського Політеху — про винаходи, інноваційну діяльність
в напрямах студентської наукової роботи, дуальної освіти та міжнародного
співробітництва, а також про розвиток ігрового комплексного проектування в
навчальному процесі, педагогічних компетенцій. Крім того, були відзначені
високі позиції НТУ «ХПІ» в світових рейтингах, зокрема – QS World University
Rankings 2020 року, за версією якого, ХПІ визнаний кращим технічним вишем
України. За результатами виставки університет отримав почесне звання
«Лідер інновацій в освіті»-2019 та диплом «За презентацію освітніх
інновацій та активну участь в розбудові національної освіти», також були
вручені персональні подяки: ректору НТУ «ХПІ» Євгену Соколу — «За
вагомий внесок у забезпечення сучасного розвитку освіти» та проректору з
наукової роботи вишу Андрію Марченку — «За ефективну роботу з
розвитку освітнього й наукового потенціалу закладу освіти».

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
Науково-дослідна та інноваційна робота студентів є найважливішим
аспектом формування особистості майбутнього вченого та фахівця високої
кваліфікації. Студенти мають унікальну можливість здобути навички вченогодослідника у великому науковому центрі – НТУ «ХПІ».
В університеті налагоджена система залучення студентів до наукової та
інноваційної діяльності.
Стипендію Президента України отримують 4 студента, стипендію
Верховної Ради України - 4 студента, Обласну персональну стипендію ім. О.С.
Масельського отримують 3 студента.
У Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з
природничих, технічних і гуманітарних наук 2018-2109 н. р. взяли участь 213
студентів нашого університету. Переможцями ІІ туру стали 69 харківських
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політехніків, дипломи І ступеня одержали 18 студентів, ІІ ступеня – 25, ІІІ
ступеня – 26. Серед 253 закладів вищої освіти України НТУ «ХПІ»посів 4 місце.
НТУ «ХПІ» є базовим вузом з проведення ІІ туру Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт за напрямками «Двигуни та
енергетичні установки» та «Прикладна геометрія, інженерна графіка та
ергономіка». Всі підсумкові науково-практичні конференції було проведено на
високому науковому та організаційному рівні. На конкурс надійшло 168 робіт.
У ХIIІ Харківському регіональному конкурсі студентських наукових
робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук взяли участь 27
студентів університету. 84 роботи було подано на розгляд експертної комісії за
напрямом «Технічні науки» (голова – проректор НТУ «ХПІ» професор А. П.
Марченко). У її роботі взяли участь 20 провідних вчених та професорів НТУ
«ХПІ». Переможцями конкурсу стали 7 студентів нашого вузу, які одержали
дипломи І, ІІ та ІІІ ступенів. Серед вузів Харкова НТУ «ХПІ» посів 1 місце за
напрямом «Технічні науки» і 2 місце в загальному рейтингу. Дипломи І ступеня
отримали 2 студента (2 роботи), ІІ ступеня – 2 студента (2 роботи), ІІІ ступеня –
3 студенти (2 роботи).
Переможцями Міського конкурсу студентських проектів «Харків –
місто молодіжних ініціатив» стали 5 студентів нашого університету. 2 місце
посіли 3 студенти (2 проекти), 3 місце – 2 студента (1 проект). Автори проектів,
які зайняли призові місця в номінаціях, нагороджені Подяками Харківського
міського голови, сертифікатами та грошовою премією в розмірі 20 тисяч і 15
тисяч відповідно.
35 харківських політехніків взяли участь у Всеукраїнському проекті
«Авіатор» для студентів технічних спеціальностей. 10 з них потрапили до
другого етапу конкурсу. Володимир Хлудєєв став одним із переможців проекту.
Всеукраїнський фестиваль інженерних талантів «Future of Ukraine» –
2019 організували Благодійний Фонд імені Святого Володимира та Асоціація
ректорів вищих технічних навчальних закладів України за участі компаній
«Прогрестех-Україна», «Тукана Інжиніринг Україна» та «Боінг Україна».
Переможцем 2019 року став Юлій Ткачов.
Студенти НТУ «ХПІ» брали участь у міжнародних конкурсах
студентських наукових робіт. Переможцями багатьох конкурсів стали 16
студентів Харківського політеху.
У рамках проекту Німецького товариства Академічних обмінів
(DAAD) 10 наших студентів проходили літнє стажування в Німеччині. Так, у
Магдебурзькому університеті ім. Отто фон Геріке (OVGU) студенти 2 курсу
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навчалися на місячних курсах німецької мови, а студенти 3 курсу – проходили
виробничу практику. Ще 6 студентів 4 курсу готуються продовжити своє
навчання в магістратурі німецького університету за принципом включеного
навчання. Така освітня програма реалізується для студентів ХПІ вперше після
укладення нового договору DAAD між OVGU, НТУ «ХПІ» та НТУУ «КПІ».
Чотири
студентки
навчально-наукового
інституту
економіки,
менеджменту і міжнародного бізнесу протягом семестру навчалися за
програмою ERASMUS+ в університеті Марібору (Univerza v Mariboru)
Словенія.
Студенти кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей Ірина
Тимошенко та Павло Корекян посіли 1 місце на Міжнародному конкурсі
студентів інженерних спеціальностей ICAMES 2019 (International Cultural and
Academic Meeting of Engineering Students), який відбувся у Стамбулі. Всього в
ньому взяли участь 80 майбутніх інженерів з 11 країн Європи, Азії, Африки та
Південної Америки. Команда НТУ «ХПІ» – єдина з України, яка вже 2-й рік
поспіль отримує грант та представляє країну на ICAMES.
Представники НТУ «ХПІ» взяли участь у щорічній Міжнародній
спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра – 2019» та отримали Гран-прі в
номінації «Профорієнтаційна робота серед молоді». На виставці молоді вчені
нашого вузу провели інтерактивні майстер-класи з фізики «Light is Fun». Це
унікальний проект Політеху, що складається зі справжніх STEM-експериментів.
Всі охочі могли взяти в них участь і переконатися, що фізика – це цікаво і
пізнавально. Київський воркшоп став останнім із серії майстер-класів, які раніше
пройшли в Харкові та Полтаві.
За підсумками обласних щорічних змагань «Спорт протягом життя»
НТУ «ХПІ» посів 2 місце в загальнокомандному заліку Універсіади серед вищих
навчальних закладів Харкова. На турнірі проводиться відбір кращих спортсменів
для участі у всесвітніх та всеукраїнських універсіадах, чемпіонатах світу та
Європи, Олімпійських іграх, на яких студенти-спортсмени гідно представляють
Харківську область та Україну.
Військовослужбовець Збройних Сил України, курсант Військового
інституту танкових військ НТУ «ХПІ», молодший сержант Олег Зімніков приніс
українській збірній перемогу на міжнародних змаганнях «Cateran Yomp
2019».
У 2018-2019 навчальному році в НТУ «ХПІ» реалізована перша в Харкові
освітня стипендіальна програма CIG R&D Lab інвестиційної компанії
Chernovetskyi Investment Group. Для участі в ній було подано 24 проекти, а
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фіналістами стали лише 5 студентських команд, які представили експертному
журі свої стартапи. Восени 2019 року комісія визначила дві кращі роботи –
«Інноваційний проект: розробка технології виробництва люмінесцентної
тротуарної плитки» і «Реконструкція та модернізація теплоенергетичного
сектора Харкова». Команди-розробники отримали від CIG інвестиції для
подальшого розвитку проектів. Перша команда 400 тис. грн., а друга – 100 тисяч
грн. Вже у жовтні 2019 року переможцями другої програми стали п’ять
студентських проектів. В рамках програми CIG R&D LAB студенти і молоді
вчені отримають річну стипендію та експертну підтримку від Chernovetskyi
Investment Group. В НТУ «ХПІ» проведено конкурс на кращі дипломні
магістерські роботи, які захищені в 2018 році. На розгляд комісії було надано
109 робіт, з яких 62 посіли призові місця.
На базі університету проведено 10 студентських конференцій та
семінарів міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів, з яких 5
включено до плану МОН України. Загальна кількість публікацій за участю
студентів – 1073, з них самостійно – 313.

ІНШІ ОСНОВНІ ДАНІ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Основні результати наукової діяльності
за останні роки
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ПІДГОТОВКА КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

В 2019 році було захищено 9 докторських і 49 кандидатських дисертацій.
Кращі показники мають кафедри:

• Обчислювальної техніки та програмування (зав. каф. проф. Семенов С.Г.)
захистили 1 докторську та 5 кандидатські дисертації.
• Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей (зав. каф. проф.
Пітак Я.М. ) - захистили 4 кандидатських дисертацій.
• Передачі електричної енергії (зав. каф. проф. Шевченко С.Ю.) –
захистили 1 докторську, 1 кандидатську
• Промислової та біомедичної електроніки (зав. каф. проф. Кривошеев
С.Ю.) – захистили 3 кандидатські дисертації та 1 докторську.
• Технології жирів і продуктів бродіння (зав. каф. проф. Некрасов П.О.) захистили 2 кандидатські дисертації та 1 докторську.
• Філософії (зав. каф. проф. Таророєв Я.В.) – 1 докторська
• НІПКІ «Молнія» (директор, проф. Буряковський С.Г. ) – захистили – 2
кандидатські дисертації
• Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного
бізнесу (директор проф. Манойленко О.В.) – захистили 7 кандидатских
дисертацій у т.ч. 2 аспіранта іноземця.
В 2019 році докторські дисертації захистили:
• ЛЕВЧУК І.В. (здобувач) кафедра технології жирів і продуктів бродіння,
науковий консультант професор. Демидов І.М.
• ЗАЙЦЕВ Р.В. (самостійно) кафедра фізичного матеріалознавства для
геліоенергетики, науковий консультант професор Хрипунов Г.С.
• ТОМАШЕВСЬКИЙ Р.С. (самостійно) кафедра промислової та
біомедичної електроніки, науковий консультант професор Щапов П.Ф.
• ГЕТЬМАН А.В.(докторант) достроково, кафедра інженерної
електрофізики науковий консультант проф. Резинкін О.Л..
• ШТЕФАН В.В. (самостійно) кафедра технічної електрохімії, науковий
консультант проф. Тульський Г.Г.
• ГАСАНОВ М.І. (самостійно) кафедра технології машинобудування та
металорізальні верстати, науковий консультант проф. Клочко О.О..
• ГАВРИЛЕНКО С.Ю. (самостійно) кафедра обчислювальної техніки та
програмування, науковий консультант проф. Семенов С.Г.
• ЧЕРКАШИНА В.В. (самостійно) кафедра передачі електричної енергії,
науковий консультант проф. Лежнюк П.Д.
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• ГОДЗЬ Н.Б. (самостійно) кафедра філософії , науковий консультант проф.
Тарароєв Я.В.
ПІДСУМКИ ЗАРАХУВАННЯ АСПІРАНТІВ ТА ДОКТОРАНТІВ У 2019 р.

Станом на кінець 2019 року в докторантурі та аспірантурі
університету перебувають 8 докторантів та 370 аспірантів

НАУКОВЕ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
ІЗ ЗАКОРДОННИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
НТУ “ХПІ” співробітничає за прямими договорами із 203 освітніми
закладами та компаніями з 39 країн світу. НТУ «ХПІ приймав участь у 46
міжнародних проектах, серед яких 40 освітніх, а саме проекти європейських
програм Еразмус+ КА2 (2 проекти), Еразмус+ KА1 (28 проектів), програми
ДААД та 6 науково-дослідних проектів: «Нові матеріали з підвищеною
жароміцністю на базі мультикомпонентних (високоентропійних) сплавів з
регульованою нанокластерною структурою», кафедра матеріалознавства
(науковий керівник - проф. Соболь О.В. ), проект НАТО «Захист «м’яких»
цілей», кафедра охорони праці та навколишнього середовища (науковий
керівник - проф. Березуцький В.В.), проект НАТО «Селективний квантовий
датчик для виявлення в газах і рідких середовищах» (кафедра фізичної хімії, зав.
кафедрою проф. Сахненко М.Д.), проект ДААД «Нові прогресивні методи
проектування функціональних анізотропних віброакустичних мета матеріалів»
(кафедра динаміки та міцності машин, зав. кафедрою проф. Львов Г.І.),
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
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НДЧ проф. Лісачук Г.В.), турецько-український проект «Проведення досліджень
і сумісна публікація результатів по пріоритетним напрямкам сучасного
матеріалознавства» (кафедра матеріалознавства, зав. кафедрою проф. Соболь
О.В.).

На базі НТУ «ХПІ» створено Україно-Турецький науково-технологічний та
дослідницький центр. Головне завдання центру – розвиток та сприяння
комерціалізації конкретних науково-дослідних проектів та наукових розробок.

НТУ «ХПІ» зміцнює та розширює науково-технічні зв'язки з провідними
вищими навчальними закладами багатьох країн світу. Підписана низка нових
угод з вишами Литви, Швейцарії, Великої Британії, Молдови, Португалії та
Азербайджану.
Щороку на базі університету проводиться понад 30 міжнародних науковотехнічних конференцій, низка крупних міжнародних форумів, презентацій та
виставок. Університет постійно бере участь у міжнародних виставках за
кордоном.
За активне міжнародне співробітництво НТУ «ХПІ» неодноразово
визнавався одним з кращих ВНЗ як регіону, так і України в цілому.

ВІДОМОСТІ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ РІВНЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У 2019 РОЦІ

До послуг користувачів Фонд бібліотеки 1 380 958 прим., з них:
періодичних видань — 289 546, книг — 872 928, з яких: наукових видань —
482 018. Надійшло до фонду 5 309 прим. видань, з них 433 прим. періодичних
видань.
Обслуговування читачів здійснювалось на 6 абонементах, у 8 читальних
залах та кабінетах 38 кафедр. Кількість користувачів за єдиним обліком —
17 916. Усі користувачі бібліотеки мають право безкоштовно користуватися
послугами та ресурсами 25 бібліотек закладів вищої освіти м. Харкова (проект
«Єдина картка читача бібліотек ВНЗ Харкова».
Кількість відвідувань — 426 011; кількість книговидач — 1 008 094 прим.
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За системою МБА та ЕДД у 2019 році 33 користувачам надано 87
документів з інших бібліотек, з них 17 електронні копії документів (143 сторінок)
— електронною доставкою через Міжбібліотечний абонемент. На замовлення 16
інших бібліотек передано 39 документів, з яких 20 — електронні копії
документів (151 сторінка) за допомогою електронної доставки документів.
Електронні ресурси власної генерації доступні постійно і з будь-якого
місця:
1. Електронний каталог (ЕК) — 635 412 записів, поповнення — 40 696.
Відомості про основні електронні ресурси бібліотеки внесені до інформаційного
порталу "Наука України: доступ до знань" Національної бібліотеки України ім.
В.І.Вернадського (сигла НТБ НТУ «ХПІ» – NRLU0001163) http://irbisnbuv.gov.ua/cgibin/suak/corp.exe?&I21DBN=SUAK&P21DBN=SUAK&S21STN=1&S21REF=10
&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=
SG=&S21COLORTERMS=0&S21STR=NRLU0001163
2. Повнотекстові бази даних (ЕК) — 8 735 повнотекстових документів,
поповнення — 431.
3. Інституційний репозитарій «Електронний архів Національного технічного
університету «Харківський політехнічний інститут» (eNTUKhPIIR) (ISSN 24095982) http://repository.kpi.kharkov.ua. на базі Dspace, містить 41 344 записи, за
звітний період поповнення — 4 168 записів, зареєстровано звернень — 100 941,
завантажень — 347 747. Колекція дисертацій у репозитарії налічує 576 записів.
Репозитарій залишається у реєстрах OpenDOAR, ROAR, ROARMAP, ROAD,
Open Archives Initiative, реєстрі користувачів системи DSpace. Метадані
репозитарію інтегровані до: системи BASE, системи пошуку у відкритих архівах
України, проекту OpenAire та індексуються Google Scholar.
4. Електронний репозитарій кваліфікаційних випускних робіт здобувачів
вищої освіти у Національному технічному університеті «Харківський
політехнічний інститут» eNTUKhPIIRG упроваджено в дію у травні 2018 р.,
депозиторами з кафедр представлено 8 791 кваліфікаційних випускних робіт
здобувачів вищої освіти.

5. Web-сайт http://library.kpi.kharkov.ua : реалізовано на базі ПЗ Drupal,
повнотекстових документів — 1 112, поповнення — 71; звернень — 77 051,
завантажень файлів — 224 324. Усього на сайті представлено: віртуальних
виставок — 79 (додано — 11), фотозвітів — 65 (додано — 5)
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ДОСТУПИ ДО ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ
Передплатні:
1.
Інформаційно-правова система «ЛІГА: ЗАКОН»
2.
Платформа Web of Science (безкоштовний доступ відповідно до
Наказів Міністерства освіти і науки України № 1286 від 19.09.2017 р. та № 1213
від 06.11.2018 р.), у тому числі:
Derwent Innovations Index містить патентну інформацію з доповненнями
від Derwent World Patent Index, інформацію про цитування патентів від Patents
Citation Index. Охоплює понад 14,3 мільйона базових винаходів від 40 всесвітніх
патентних відомств Chemical Section (з 1963 р.)
3.
Scopus (безкоштовний доступ відповідно до Наказів Міністерства
освіти і науки України № 1286 від 19.09.2017 р. та № 1213 від 06.11.2018 р.).
Тестові:
4.
EBSCO (з 1 жовтня по 1 листопада 2019 року) — платформа містить
наступні академічні бази даних: Academic Search Premier; Business Source
Premier; Regional Business News; MasterFILE Premier; Health Source:
Nursing/Academic Edition; Health Source: Consumer Edition; Newspaper Source;
MEDLINE; Information Center (ERIC); GreenFile; Library, Information Science &
Technology Abstracts; Teacher Reference Center European Views of the Americas:
1493-1750.
5.
STATISTA (з 6 листопада по 6 грудня 2019 року) — платформа
містить більше 1 млн. статистичних даних з понад 80 000 тем з більш ніж 22 500
джерел (державні установи (міністерства, відомства, статистичні бюро тощо),
міжнародні організації, журнали та публікації, інститути дослідження ринку,
групи дослідження споживачів, наукові установи).
Таблиця 1
Статистика пошуків у БД Scopus та Web of Science CC (січень-листопад 2019 р.)

Scopus
Web of
Science CC

Січ.
19

Лют.
19

Бер.
19

Кві.
19

Тра.
19

Чер.
19

Лип.
19

Сер.
19

Вер.
19

Жов.
19

Лис.
19

Усьо
го

1206

1371

1746

1534

1631

1327

1696

666

938

2591

2019

1672
5

279

1634

255

415

354

355

132

71

208

822

498

5023
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Співробітництво за міжнародними Угодами
Таблиця 2
Співробітництво за міжнародними Угодами
Установапартнер

Тема
співробітництва

Документ, в рамках якого Практичні
здійснюється
результати
співробітництво, термін співробітництва
його дії

Publishers
International
Linking
Association
(PILA)

Депонування
метаданих статей
в PILA (CrossRef)
призначення та
підтримка
працездатності
DOI.

Угода про членство в
PILA
Учасника,
представленого
Асоціацією користувачів
Української
науковоосвітньої
телекомунікаційної мережі
УРАН (січень 2016).

22 найменування
видань
НТУ
«ХПІ» отримали
працездатні DOI
(ліміт 750).

Istanbul
Technical
University

Інформаційне
забезпечення
наукового
процесу

Додаткова
Угода
до
Генерального протоколу
спільного освітнього та
наукового
співробітництва
між
Національним технічним
університетом
«Харківський
політехнічний інститут»
та
Стамбульським
технічним університетом.

Доступ
до
публікацій
авторитетних
видань згідно до
Додаткової
угода № 1.

Організували і провели 3 науково-практичних семінари, 1 педагогічну
майстерню для авторів, видавців та бібліотечного загалу міста. Виступили з 18
доповідями на 17 конференціях. Опубліковано 13 наукових статей та тез
доповідей, подано до друку — 2.
Довідкове та інформаційне обслуговування
Протягом 2019 року на запити читачів надано 27 367 довідки та індивідуальні й
групові методичні консультації, щодо само архівування наукових публікацій,
використання стилів цитування, правил бібліографічних посилань, реєстрація та
використання глобальних ідентифікаторів (ORCID, DOI, ISSN), методики
реєстрації на платформі ResearcherID, Scopus, GoogleScholar, визначення
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індексів УДК тощо, з них: тематичних — 499; в автоматизованому режимі —
13 833.
Проведено 60 лекцій з інформаційної культури (40 академічних груп / 709
студентів), під час яких, у тому числі, розглядалися питання академічної
доброчесності.
Організовано 188 книжкових виставок, у тому числі: 110 тематичних
(експоновано 3 229 прим. видань); 61 інформаційна (експоновано 1298 прим.
видань); 7 відкритих переглядів (експоновано 557 прим. видань).
Укладено 88 та відредаговано 76 бібліографічних списки видань за
запитами користувачів та до бібліографічних проектів (2 655 найменувань).
Новини та інформація про заходи, що проходять у бібліотеці розміщується
на сайті та у соціальних мережах:
•
•
•
•

Twitter •https://twitter.com/LibrarianKhPI
Facebook •https://www.facebook.com/librariankhpi?fref=ts
Youtube https://www.youtube.com/user/LibraryKhPI
Instagram https://www.instagram.com/biblioteka_ntu.khpi/

Робота з редакціями
Створення умов задля забезпечення конкурентоспроможності наукових
видань НТУ «ХПІ» (журнали, збірки наукових праць, матеріали конференцій), їх
популяризація та створення передумов для вступу до наукометричних баз даних
Web of Science та Scopus:
•
координація робіт за Угодою про членство в PILA Учасника,
Представленого Асоціацією користувачів Української науково-освітньої
телекомунікаційної мережі УРАН;
•
координація робіт з використання видавничої платформи (OJS) для
автоматизації діяльності, публікації електронних версій видань, інтеграції даних
до зовнішніх систем (24 видання) та платформи для конференцій (OCS) — 4
конференції. Робота проводиться в межах проектів видавничої служби УРАН;
•
співпраця з редакційними колегіями наукових видань щодо
виконання вимог до наукових видань, відповідно до Наказу Міністерства Освіти
і Науки України № 32 від 15.01.2018 «Про затвердження Порядку формування
Переліку наукових фахових видань України».
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Робота з даними наукометричних систем
Продовжено проведення комплексу заходів для забезпечення
коректності та повноти даних про НТУ «ХПІ» у аналітично-інформаційних
системах, показники яких використовуються при формальній оцінці діяльності
університету.

Таблиця 3
Показники БД Scopus та Web of Science CC
Web of Science CC

Scopus

39

44

Публікацій (усього)

2304

4045

Цитувань (усього)

9776

15381

Середнє цитування

4,24

3,8

h-індекс

РОБОТА З РЕДАКЦІЯМИ ВІСТНИКІВ ТА НАУКОВХ ЖУРНАЛІВ

В університеті видаються «Вісник НТУ «ХПІ»: 22 серії, а також «Наукові
журнали та збірники», які включено до переліку спеціалізованих видань ВАК
України і друкуються по серіях, відображаючи різні наукові напрямки діяльності
вчених університету, аспірантів та студентів, а саме: питання енергетики,
машинобудування, інформатики, радіофізики, математичних і комп`ютерних
моделювань, автомобіле-тракторобудування, економіки, хімії, екології,
філософії тощо.
З метою виконання вимог Наказу МОН України від 15 січня 2018 року №
32 та забезпечення включення наукових фахових видань університету до
Переліку наукових фахових видань України, 13 серій Вісника НТУ «ХПІ», які
представляють усі навчально-наукові інститути та факультети університету
отримали Свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової
інформації. В університеті продовжується робота, спрямована на підвищення
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якості наукових видань, зокрема збірника «Вісник НТУ «ХПІ» – включення його
серій до глобальних науково-метричних баз даних: Scopus, Web of Science, а
також для присвоєння їм категорій «А» і «Б».

«Вісник НТУ «ХПІ»: 22 серії, а саме:
1. «Автомобіле– та тракторобудування», ISSN 2078-6840; відп. редактор
проф. А.І. Бондаренко
2. «Динаміка
і
міцність
машин»,
ISSN
2078-9130;
відп.
редактор Морачковський О.К.
3. «Електроенергетика і перетворювальна техніка», ISSN 2079-4525; відп.
редактор проф. Сучков Г.М.
4. «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування», ISSN 2078774Х; відп. редактор проф. Усатий О.П.
5. «Інформатика і моделювання», ISSN 2079-0031; відп. редактор
проф. Дмитрієнко В.Д.
6. «Нові рішення в сучасних технологіях», ISSN 2079-5459; відп. редактор
Сокол Є.І.
7. «Проблеми автоматизованого електроприводу». Теорія та практика.
ISSN 2079-8024; відп. редактор проф. Клепіков В.Б.
8. «Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів». Теорія і
практика. ISSN 2079-3944; відп. редактор проф. Клименко Б.В.
9. «Радіофізика й іоносфера» ISSN 2078-9998; відп. редактор
проф. Пуляєв В.О.
10. «Системний аналіз, керування та інформаційні технології», ISSN 20790023; відп. редактор проф. Годлевський М.Д.
11. «Економічні
науки»,
ISSN
2519-4461,
відп.
редактор,
проф. Перерва П.Г.
12. «Технології в машинобудуванні, ISSN 2079-004Х; відп. редактор проф.
Пермяков О.А.
13. «Хімія, хімічна технологія та екологія», ISSN 2079-0821; відп. редактор
проф. Рищенко І. М.
14. «Машинобудування та САПР», ISSN 2079-0775; відп. редактор
проф. Ткачук М.А.
15. «Інноваційні дослідження в наукових роботах студентів» ISSN 22204784; відп. редактор проф. Бухкало С.І.
16. «Актуальні проблеми розвитку українського суспільства» ISSN 22276890, відп. редактор проф. Кіпенський А.В.
17. «Енергетика: надійність та енергоефективність» ISSN 2224-0349; відп.
редактор проф. Гурін А.Г.
18. «Математичне моделювання в техніці та технологіях». ISSN 2222-0631;
відп. редактор проф. Ванін В.А.
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19. «Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії»,
ISSN 2409-9295, відп. редактор проф. Мілих В.І.
20. «Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та
проектами» ISSN 2311-4738, відп. редактор проф. Кононенко І.В.
21. «Інноваційні технології та обладнання обробки матеріалів у
машинобудуванні та металургії», ISSN 2519-2671, відп. редактор
проф. Марченко А.П.
22. «Гідравлічні машини та гідроагрегати», ISSN2411-3441, відп. редактор
проф. Черкашенко М.В.
11 наукових журналів та збірників:
1. «Інтегровані технології енергозбереження», ISSN 2078-5364; відп.
редактор проф. Товажнянський Л.Л,
2. «Електротехніка й електромеханіка», ISSN 2074-272Х, відп. редактор
проф. Клименко Б.В.
3. «Теорія і практика управління соціальними системами», ISSN 20787782; відп. редактор проф. Романовський О.Г.
4 «Механіка та машинобудування», ISSN 2078-7766; відп. редактор проф.
Волонцевич Д.О.
5 «Двигуни внутрішнього згорання», ISSN 0419-8719; відп. редактор
проф.
Марченко А.П.
6 «Сучасні інформаційні системи», ISSN 2522-9052; відп. редактор
проф. Сокол Є.І.;
7 «Лідер. Еліта. Суспільство», ISSN 2616-3241; відп. редактор
проф. Романовський О.Г.
8 «Проблеми та перспективи формування національної гуманітарнотехнічної еліти», ISSN 2078– 7812; відп. редактор проф. Романовський О.Г.
9 «Різання та інструменти в технологічних системах», ISSN 2078-7405;
відп. редактор проф. Грабченко А.І.
10«Високі технології в машинобудуванні», ISSN 2078-7677; відп. редактор
проф. Пижов І.М.
11«Сучасні технології в машинобудуванні», ISSN 2078-7499; відп.
редактор проф. Федорович В.Г.
Першочергові завдання щодо активізації наукової діяльності
Проректору з наукової роботи, директорам навчально-наукових інститутів,
деканам факультетів, завідувачам кафедр НТУ «ХПІ»:
1. Забезпечити виконання Закону України “Про вищу освіту” щодо
підготовки акредитації за освітньо-науковими програмами PhD.
2. Збільшити кількість іноземних аспірантів та кількість подвійного
керівництва аспірантами.
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3. Активізувати міжнародне наукове співробітництво, в першу чергу,
шляхом виконання міжнародних грантів.
4. Забезпечити щорічно публікацію не менше 700 статей та тез доповідей у
провідних національних та іноземних наукових виданнях, які входять до
міжнародних наукометричних баз даних Scopus або Web of Science.
5. Науково-дослідній частині та науково-технічній бібліотеці проаналізувати
діяльність редколегій наукових журналів Вісників та забезпечити видання
не менше 60 випусків наукових фахових видань на рік.
6. Продовжити практику проведення моніторингу наукової діяльності
структурних підрозділів університету (кафедра, інститут) з точки зору
оцінки якості, актуальності, корисності і ефективності їх наукової роботи.
7. На базі нашого університету створити центри колективного
користування обладнанням для співробітників Університету з метою
підвищення ефективності виконання та сприяння формуванню
міждисциплінарних наукових колективів.
8. Враховуючи розвинену інноваційну інфраструктуру в університеті,
створити на базі нашого університету Регіональний Центр по підтримці
стартапів.
9. Активізувати роботу молодих вчених, аспірантів і студентів зі створення
стартапів з підтримкою у інноваційних структурах університету Eō
Business Incubator, ТОВ «Науковий парк НТУ «ХПІ», Україно-Турецький
Координаційний Центр науково-технічних досліджень, Центр з підтримки
технологій та інновацій та ін. з подальшою їх комерціалізацією із
залученням різних інвестиційних фондів, а саме Державна фінансовокредитна установа, Chernovetsky Investment Group і тд.
10.Розробити комплекс заходів, спрямованих на просування позицій
університету в міжнародних рейтингах QS World University Rankings до
рівня топ-600, Times Higher Education (THE) до рівня топ 801-1000 та
Webometrics до рівня топ 5 по Україні, за рахунок зміцнення академічної
репутації, репутації з боку роботодавців, збільшення якості та активності
публікацій у наукометричній базі даних Scopus і Web of Science та більшої
інтернаціоналізації нашого університету у світовий освітній та науковий
простір.

РОЗДІЛ 3
Міжнародна діяльність НТУ «ХПІ» у 2019 році

За останні
адміністративного

десятиріччя мобільність студентів, академічного та
персоналу стали важливою складовою створення
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Європейського Простору Вищої Освіти. Інтернаціоналізація вищої освіти є
одним з ключових факторів модернізації управління системою вищої освіти
відповідно до вимог глобального суспільства. У зв’язку із підвищенням рівня
мобільності, сучасні фахівці мають бути конкурентоздатними незалежно від
місця отримання освіти та подальшого здійснення трудової діяльності.
Основними напрямками міжнародної діяльності НТУ «ХПІ» є:
- 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
міжкультурного спілкування;
- наявність
стажерів

професійними

знаннями,

навиками

постійного контингенту закордонних студентів, аспірантів,

Згідно зі стратегією інтернаціоналізації НТУ «ХПІ» пріоритетними напрямками
інтернаціоналізації є:
- розвиток міжнародної академічної та наукової мобільності, участь у
міжнародних освітніх і наукових програмах;
- розширення географії міжнародних зв'язків, укладення двосторонніх і
багатосторонніх договорів з науковими інституціями та вищими навчальними
закладами закордону;
- інтенсифікація розповсюдження інформації про можливість участі у
міжнародних проектах серед кафедральних колективів з метою їх залучення до
підготовки проектних заявок та реалізації міжнародних проектів;
- активізація роботи із пошуку закордонних ЗВО-партнерів для розробки та
впровадження у навчальний процес напрямів підготовки із отриманням
подвійних дипломів про вищу освіту;
- посилення роботи із пошуку можливостей отримання грантів для участі
студентів і викладачів у міжнародних освітніх програмах, зокрема стажуваннях;
- забезпечення координації діяльності підрозділів університету з розробки та
виконання міжнародних угод і договорів.
Як було сказано, участь у міжнародних проектах та програмах є елементом
стратегії інтернаціоналізації НТУ «ХПІ», а їх реалізація - важливим фактором
підвищення якості навчання та апробації на практиці постулатів Болонської
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декларації. Університет є учасником найпрестижніших програм та проектів, що
фінансуються міжнародними організаціями та фондами. Досвід, накопичений у
результаті виконання міжнародних проектів, є дуже цікавим і чутливо впливає
на всі напрямки життя університету та створює міжнародне інтелектуальне поле
університету.
У 2019 році в НТУ «ХПІ» реалізовувалося 46 міжнародних проектів, серед
яких 40 освітніх і 6 наукових проектів.
У 2019 році НТУ «ХПІ» активно приймав участь в реалізації двох проектів
ЕРАЗМУС+КА2 (проекти розвитку потенціалу вищої освіти) - «Сучасні
магістерські програми в інформаційних системах», грантхоулдер - Університет
Ліон 2, Франція (від НТУ «ХПІ» - проф. Годлевський М.Д.) та «Цифрова
компетенція для українських учителів та інших громадян», грантхоулдер –
Каунаський університет Вітауса Магнуса, Литва (від НТУ «ХПІ» - проф. Серков
О.А.).
У лютому цього року співробітниками університету при координації та
підтримці групи фандрайзингу відділу міжнародних зв’язків було подано на
розгляд Європейської Комісії 8 освітніх проектів в рамках конкурсу програми
Єразмус + К2: «Впровадження якісного бенчмаркінгу для відкритої освіти та
інтеграція сучасних навчальних програм в українську систему освіти шляхом
встановлення діалогу між університетами», «Зміцнення національної системи
кваліфікацій в Україні шляхом впровадження дуальної освіти в університетах»
«Посилення національної системи кваліфікацій в Україні шляхом впровадження
подвійного навчання в університетах», «Індекс інтеграції сучасних навчальних
програм у систему освіти України», «Впровадження підходів STEM до
інженерних спеціальностей в університетах України», «Посилення міжнародної
практики розміщення в місцевих громадах», «Моделювання передового досвіду
в управлінні та роботі інститутів вищої освіти у країнах Східного партнерства»,
«Модернізація навчальних програм з машинобудування». Два проекти:
«Впровадження якісного бенчмаркінгу для відкритої освіти та інтеграція
сучасних навчальних програм в українську систему освіти шляхом встановлення
діалогу між університетами» та «Зміцнення національної системи кваліфікацій в
Україні шляхом впровадження дуальної освіти в університетах» були
безпосередньо підготовлені співробітниками групи фандрайзингу відділу
міжнародних зв’язків. На жаль, проекти не отримали фінансової підтримки
Європейського Союзу.
Керівництво НТУ «ХПІ» постійно ставить перед міжнародним відділом
університету задачу поступово збільшувати кількість студентів НТУ «ХПІ», які
приймають участь в програмах академічної мобільності. Успішна реалізація цієї
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діяльності допомогла би ще більше підвищити престижність навчання в НТУ
«ХПІ», підвищити потенціал, привабливість і міжнародну відкритість
університету, надати можливість студентам сформувати вміння, підвищити свій
професійний рівень і поглибити розуміння інших культур.
В 2019 році в НТУ ХПІ» за різними програмами за кордон на навчання,
стажування, участі у конференціях та спортивних змаганнях виїхало 120
студентів, із них 72 на строк більше трьох місяців.
З 2015 року університет активно долучився до нової програми академічної
(кредитної) мобільності ЕРАЗМУС + по напрямку К-1 (академічна мобільність).
В рамках цієї Програми в 2019 році в університеті реалізовувалось 28 проектів
співробітництва з наступними ЗВО Європи: Міщкольцький університет,
Угорщина; Отто фон Герріке університет Магдебургу, Німеччина; Університет
економіки в Катовіце, Польща; Університет Щецина, Польща; Альпен-Адрія
університет Клагенфурту, Австрія; SWPS – університет соціальних і
гуманітарних наук, Польща; університет Марібору, Словенія; Університет
економіки в Познані, Польща; Литовська морська академія, Литва; Пірейський
університет прикладних наук, Греція; Вільнюський університет ім. Гідеманіса,
Литва; Політехніка Познанська, Польща; Університет Яна Кохановського,
Польща; Університет Марі Кюрі Склодовської, Польща; Словацький технічний
університет, Словаччіна; Університет Карінтії, Австрія; Університет ВюрцбургШванфурт, Німеччина; Західний університет Тімішоара, Румунія; Університет
Люм'єр Ліон 2, Франція; Технологічно-гуманітарний університет ім. Казимира
Пуласького, м. Радом, Польща; Стамбульський технічний університет, м.
Стамбул, Туреччина; Римський університет Ла Сапієнца, Італія; Вища
банківська школа в м. Вроцлав, Польща; Варшавська політехніка, Польща;
Університет Астона, Велика Британія. Слід зауважити, що НТУ «ХПІ» у 2019
році виграв рекордну кількість проектів ЕРАЗМУС+ КА1 – 17 проектів.
По програмі ЕРАЗМУС+ КА1 (академічна мобільність) у 2019 році у
вказані європейські ЗВО на семестрове навчання виїхало 24 студента
університету. Для читання лекцій та на стажування за той же період виїхали по
програмі ЕРАЗМУС+ КА1 24 викладача, науковця та академічного персоналу.
НТУ «ХПІ» активно підтримує і розвиває вже існуючі програми обміну
студентів – програми подвійного диплому, міжнародні академічні програми
обміну, гранти та стипендії, навчання на контрактній основі у ЗВО – партнерах
НТУ «ХПІ», літні школи та мовні курси, міжнародні заходи (конференції,
форуми, майстерні та ін.).
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В НТУ «ХПІ» в теперішній час діють 14 програм подвійного диплому із
університетами Європи та Азії. У 2019 році на навчання за програмами
подвійних дипломів за кордон виїхав 41 студент НТУ «ХПІ».
З 2019 року в ХПІ була започаткована нова форма організації навчання за
програмою подвійних дипломів. Раніше за вказаними програмами у ВНЗпартнери виїжджали від одного до 3 студентів. В рамках домовленостей з
Варшавською політехнікою на кафедрі двигунів внутрішнього згоряння була
підготовлена група із 14 студентів, яка навесні 2019 року в рамках магістерської
програми подвійних дипломів виїхала на навчання в Варшавську Політехніку.
Вже сформована нова група із 8 студентів кафедри ДВЗ, яка по вказаній програмі
виїде на навчання в Варшавську політехніку в березні 2020 року. В листопаді
2019 року в ході візиту до НТУ «ХПІ» представників трьох вишів Словаччини
була досягнута домовленість за такою же схемою (групове навчання)
організувати навчання магістрів IT спеціальностей НТУ «ХПІ» у трьох ВНЗ
Словаччини. Після закінчення програми наші студенти отримають подвійну
ступінь магістра в Україні і Словаччині.
У 2019 році університет в рамках прямих договорів активно підтримував
щорічні обміни студентами з Магдебургським університетом (Німеччина),
Альпен-Адрія університетом Клагенфурту (Австрія), Політехніками Кракова і
Лодзі (Польща), Мішкольцьким університетом (Угорщина), Поморською
академією в Слупську (Польща) та деякими іншими.
У 2019 році на стажування, навчання та практику в вузи-партнери виїхало
120 студентів і аспірантів НТУ «ХПІ», із них на строк не менше 3-х місяців 71
студент та 1 аспірант.
В університеті активно працює Освітній центр «Німецький технічний
факультет», який надає унікальну можливість інтеграції студентів в
Європейський освітній простір через міжнародні програми «подвійних
дипломів», кредитної академічної і наукової мобільності на умовах успішного
закінчення першого семестру навчання (навіть за відсутністю попередньої
німецькомовної підготовки при вступі в НТУ «ХПІ»). В Центрі діє освітня
програма «Німецькомовний інженер», яка передбачає поглиблене вивчення
німецької мови студентами 1-4 курсів інженерних спеціальностей. На теперішній
час в Центрі німецьку мову безоплатно вивчають 214 студентів ХПІ. На старших
курсах передбачено вивчення технічної німецької. Лектори — викладачі ХПІ,
представники німецької служби академічних обмінів DAAD, а також
німецькомовний лектор із Австрії.
У травні ц.р. в Києві відбувся відбірковий конкурс серед студентів для
проходження навчання та стажування в Німеччині в рамках програми німецької
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служби академічних обмінів DAAD. Серед претендентів були і студенти
технічних спеціальностей НТУ «ХПІ», які є учасниками освітньої програми
«Німецькомовний інженер» від Німецького освітнього центру ХПІ. За
підсумками відбору сім другокурсників НТУ «ХПІ» пройшли чотирьохтижневі
літні німецькі мовні курси в Магдебурзькому університеті ім. Отто-фон-Геріке,
троє студентів третього курсу — виробничу практику, а щість четверокурсників
прийняті на включене навчання до магістратури цього університету. Освітні
програми забезпечені стипендіями від DAAD.
Університет докладає великих зусиль для того, щоб процес виїзду
студентів за кордон не був одностороннім. Цьому сприяє в першу чергу те, що в
нашому університеті вже є 11 спеціальностей, де навчання ведеться англійською
і французькою мовами.
НТУ «ХПІ» з метою активізації міжнародного співробітництва і
мобільності активно займається питанням збільшення кількості студентів і
викладачів, які б могли на достатньо високому рівні володіти іноземною мовою.
Так, в 2017/2018 роках в університеті працювала Програма Британської Ради по
дистанційному вивченню англійської мови. В цьому ж навчальному році в
університеті на базі підписаної Угоди між НТУ «ХПІ» і Австрійською службою
академічних обмінів протягом року працювала австрійський викладач-носій
німецької мови. В 2019/2020 навчальному році на постійній основі в ХПІ працює
новий австрійський викладач-носій німецької мови. Крім того, НТУ «ХПІ»,
разом ще с двома вишами міста Харкова, за підтримки Департаменту
міжнародного співробітництва Харківської міської ради приєднався до
європейської освітньої платформи Lingtwins (Англія), яка також дозволить
нашим студентам підвищувати рівень знання іноземних мов.
За ініціативи та при підтримці керівництва НТУ «ХПІ» Рада молодих
вчених університету започаткувала грант на вивчення англійської мови для
молодих вчених та викладачів НТУ «ХПІ» "Academic English". За умовами
гранту чотири групи (40 чоловік) на постійній основі поглиблено вивчають
англійську мову з метою довести рівень знань до В2, що дає можливість
приймати участь у міжнародних програмах і проектах з мобільності.
Вже третій рік в університеті для старшокурсників IT-спеціальностей
діють курси японської мови.
На даний час НТУ „ХПІ” має зв’язки з 203 закордонними партнерами із 39
країн світу. Діє 189 прямих договорів з закордонними вищими навчальними
закладами та організаціями.

74

У 2019 навчальному році НТУ «ХПІ» був учасником не тільки визнаних
міжнародних програм студентської мобільності (Erasmus+, програм ДААД,
програми ДААД/програма Л. Ейлера, Посольства Франції, стипендіальних
програм, що пропонуються передовими університетами світу), але й реалізував
свої програми мобільності. Прикладом таких спільних програм з мобільності є:
- Організація навчально-ознайомлювальних практик угорських та українських
студентів (Проект: «Створення умов для мобільності студентів між
економічними факультетами НТУ «ХПІ» та Мішкольцького університету,
Угорщина). В серпні-вересні 2018 року 5 студентів і 1 викладач нашого
університету були на практиці в Мішкольцькому університеті.
- Організація навчально-ознайомлювальної практики студентів НТУ «ХПІ» у
Німеччині (проект фінансується ДААД). В травні-червні 2019 року на практику
в Штуттгартський університет виїжджали 11 студентів і 1 аспірантка НТУ
«ХПІ».
- Практика з вивчення німецької мови у Німеччині (проект фінансувався ДААД).
На вказану практику в Магдубургський університет ім. Отто-фон-Геріке в липні
2019 року виїжджали 10 студентів і 1 викладач ХПІ.
Тісні наукові зв’язки між кафедрами університету та закордонними
закладами дозволяють ефективно проводити спільні наукові дослідження. Так,
основними напрямками міжнародного наукового і науково-технічного
співробітництва кафедр НТУ «ХПІ» у 2019 році були наступні галузі:
енергозбереження, промислова та медична електроніка, нанотехнології, фізичне
матеріалознавство для електроніки та геліоенергетики, турбінобудування,
двигуни внутрішнього згоряння, фізика металів та напівпровідників, динаміка та
міцність машин, матеріалознавство, біонанотехнології, програмна інженерія і
інформаційні технології управління, системи інформації, електропривід,
композиційні матеріали, технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей,
неорганічна хімія, синтез жирів, технології зв‘язаного азоту, прикладна
математика.
У 2019 році науково-дослідна частина університету під керівництвом
проректора з наукової роботи професора Марченка А.П. проводила активну
роботу в рамках міжнародної грантової програми «Горизонт 2020», яка
фінансується Європейським Союзом. Сьогодні пріоритетним для університету є
активізація участі вчених у спільних проектах Горизонт 2020 року, що є
важливим інструментом науково-дослідницької політики ЄС.
Участь
українських вчених у цих програмах дає можливість отримати визнання наукової
спільноти в Європі, отримати фінансову підтримку в складі консорціуму, вийти
на ринок з наукомістким продуктом, отриманим в рамках спільного проекту,
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обмінятися досвідом з європейськими вченими. При підтримці Міністерства
освіти і науки України в НТУ «ХПІ» створено три Національні контактні
пункти Рамкової програми ЄС «Горизонт-2020»: «Нанотехнології, сучасні
матеріали і передові технології виробництва і переробки»; «Безпечна, чиста і
ефективна енергетика»; «Інформаційні і комунікаційні технології», які активно
працюють.
В 2019 році в університеті реалізовувалося 6 науково-дослідних проектів проект УНТЦ "Нові матеріали з підвищеною жароміцністю на базі
мультикомпонентних
(високоентропійних)
сплавів
з
регульованою
нанокластерною структурою" (кафедра матеріалознавства, зав. кафедрою проф.
Соболь О.В.), проект НАТО «Захист «м’яких» цілей» (кафедра охорони праці та
навколишнього середовища, зав. кафедрою проф. Березуцький В.В.), проект
НАТО «Селективний квантовий датчик для виявлення в газах і рідких
середовищах» (кафедра фізичної хімії, зав. кафедрою проф. Сахненко М.Д.),
проект ДААД «Нові прогресивні методи проектування функціональних
анізотропних віброакустичних мета матеріалів» (кафедра динаміки та міцності
машин, зав. кафедрою проф. Львов Г.І.), 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.),
турецько-український проект «Проведення досліджень і сумісна публікація
результатів по пріоритетним напрямкам сучасного матеріалознавства» (кафедра
матеріалознавства, зав. кафедрою проф. Соболь О.В.).
У 2019 році в університеті була проведена низка презентацій міжнародних
програм – ДААД (Німеччина), “Work and Travel” (США), Програма стипендій
ім. Едмунда Маскі (США), ім. Фулбрайта (США), Еразмус Мундус, стипендії
Уряду Франції тощо. Вказані презентації дозволяють студентам, викладачам та
науковцям отримувати нові можливості для мобільності.
Протягом 2019 року за кордон на наукову роботу та стажування, для участі
у конференціях, симпозіумах і т.п., на навчання і мовні курси було направлено
343 наукових співробітників, викладачів, студентів та аспірантів університету,
82 з них виїжджали на строк не менше 3-х місяців За цей же період університетом
було прийнято 242 іноземного фахівця у складі 73 делегацій із 28 країн світу.
В рамках роботи по збільшенню участі студентів і викладачів у
міжнародних програмах в 2018-2019 навчальному році розроблені і реалізуються
декілька нових проектів.
У 2019 році була підписана низка нових угод з вишами Литви, Швейцарії,
Великої Британії, Молдови, Португалії та Азербайджану.
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Продовжена активна співпраця з Університетом Західної Богемії (Чехія) в
науково-технічному та освітньому напрямках. Підписана угода між
університетами передбачає обмін викладачами для читання лекцій та стажування
аспірантів. З березня 2019 року строком на три місяці в Університеті Західної
Богемії на стажуванні була аспірантка кафедри матеріалознавства, в травні 2019
року для читання лекцій у вказаний університет виїжджав завідувач кафедри
матеріалознавства проф. Соболь О.В., а в листопаді для проведення переговорів
щодо подальшого співробітництва вказаний університет відвідав професор
кафедри парогенераторобудування Ромашов Ю.В.
У січні 2019 року відбулася зустріч керівництва НТУ «ХПІ» з
представниками міжнародної компанії GlobalLogic (США), присвячена
підписанню договору про партнерство. В ході переговорів досягнута
домовленість про формування програми навчання студентів у стратегічних для
компанії напрямках, проектне навчання, стажування студентів, викладачів,
організація спільних курсів, на яких викладачі будуть давати студентам знання,
максимально наближені до потреб бізнесу. Передбачається участь компанії
GlobalLogic в інфраструктурних проектах університету, які допоможуть зробити
навчання гнучким і актуальним, а також фінансова підтримка викладачів вишу і
наукових досліджень.
В березні 2019 року в НТУ «ХПІ» відбулася лекція-презентація та
співбесіда від компанії «Schlumberger» — провідного світового постачальника
технологій для нафтогазовидобувної галузі. Компанія пропонує програми
інтенсивного навчання без відриву від навчального та робочого процесів в
навчальних центрах українського та закордонних офісів компанії з подальшим
працевлаштуванням випускників ХПІ в компанії.
В березні 2019 року НТУ «ХПІ» підписав двосторонню угоду про
співпрацю зі словацькою Вищою школою економіки та менеджменту в
публічному адмініструванні м. Братислава (VŠEMvs). Мета угоди — створення
програми подвійних дипломів для IT та економічного напрямків ХПІ. Серед
основних положень угоди є також проведення спільних досліджень,
конференцій, семінарів, курсів підвищення кваліфікації, літніх шкіл; доступ до
інформаційних ресурсів двох вишів; обмін студентами, аспірантами,
докторантами; обмін інформацією, матеріалами та дослідницькими
публікаціями в тих областях, які представляють інтерес для обох сторін;
реалізація спільних освітніх програм або інших аспірантських заходів; участь в
програмах, що фінансуються Європейським Союзом та інших міжнародних
проектах, тощо.
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5 квітня 2019 року в НТУ «ХПІ» відбулася презентація Програми USAID
«Конкурентоспроможна економіка України (КЕУ)», яка надає фінансову та
технічну підтримку проекту ео Інкубатору в Харкові. В Програмі надається
менторська підтримка не лише регіональним, а й загальноукраїнським
стартапам, а також навчання технологіям їх просування та фінансування на
вітчизняному та міжнародному ринках. На презентації виступили закордонні
фахівці - директор відділу економічного зростання Агенства США з
міжнародного розвитку (USAID) Фархад Гауссі, директор Програми
«Конкурентоспроможна економіка України» Вільям Сіз, співзасновник ео
Інкубатора — професор Корнелльського університету, представник венчурного
фонду Ukraine Phoenix Venture Capital Fund Чарльз Уайтхед. До вступу до eō
Business Incubator відбираються проекти, пов’язані з широким спектром
технологій — включаючи механічну, хімічну, електричну та космічну
інженерію, фармакологію, медицину, інформаційні технології, штучний
інтелект, блокчейн та інше. Відбір до вступу до Інкубатора проводиться на
конкурсній основі.
12 квітня 2019 року ХПІ відвідали представники двох українських лідерів
інженерного аутсорсингу: датської компанії BIIR і компанії «ПрогресстехУкраїна». Мета візиту — проведення переговорів щодо поглиблення співпраці з
НТУ «ХПІ», спілкування зі студентами та викладачами вишу. Була досягнута
домовленість щодо поглиблення співпраці у підготовці студентів, які в
майбутньому зможуть ефективно працювати в компанії BIIR.
18-19 квітня на базі НТУ «ХПІ» відбулася міжнародна конференція
«Computational Linguistics and Intelligent Systems» (CoLInS-2019), яка об’єднала
студентів, вчених, представників бізнесу. Мета конференції - обговорення
результатів останніх досліджень в галузі обробки природної мови і розвитку
інтелектуальних комп’ютерних систем, обмін ідеями. Організаторами виступили
кафедра інтелектуальних комп’ютерних систем і кафедра програмної інженерії
та інформаційних технологій управління НТУ «ХПІ». Крім українських вчених і
студентів в роботі конференції взяли участь гості з Франції, Польщі, Португалії,
Німеччини, представники IT-компаній Sytoss, SoftServe, Zone3000, Grammarly.
Серед основних доповідачів були професор університету Ліон-2 (Франція) ЖанЮг Шоша, професор університету Париж-13 (Франція) Т’єррі Амон, провідний
фахівець компанії Grammarly Мар’яна Романишин, фахівець з аналізу даних
компанії SoftServe Олександр Гурбич.
18 квітня НТУ «ХПІ» та IT-компанія «SoftServe» уклали Угоду про
співпрацю з метою реалізації підготовки висококваліфікованих фахівців для
сфери інформаційних технологій. Підписання договору відбулося в рамках двох
масштабних олімпіад з робототехніки — студентської олімпіади «Комп’ютерні
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системи штучного інтелекту» та олімпіади для школярів «ROBOFEST Kharkiv
2019».
З 15 по 17 травня 2019 року в НТУ «ХПІ» проводилася XXVII Міжнародна
науково-практична конференція «Інформаційні технології: наука, техніка,
технологія, освіта, здоров’я» (MicroCAD-2019). В рамках MicroCAD-2019 були
зібрані результати наукових досліджень понад 1600 вчених, педагогів, фахівців
з 15 регіонів України, 12 країн близького та далекого зарубіжжя (Франція,
Німеччина, Болгарія, Греція, Угорщина, Казахстан, Азербайджан, Грузія,
Румунія та інші). Четверо іноземців із Угорщини, Грузії, Польщі, Німеччини
виступили з докладами на пленарному засіданні конференції.
У червні 2019 року НТУ «ХПІ» відвідали представники естонської
компанії «Finesta», яка є однією з найбільших в країнах Балтії, які займаються
наймом співробітників і консультацією в області роботи з персоналом. За
підсумками перебування делегації в ХПІ було укладено угоду про співпрацю в
організації міжнародних програм для студентів за кордоном, зокрема щодо
проходження практики студентами 5-го та 6-го курсів нашого університету на
підприємствах країн ЄС з подальшим працевлаштуванням. В жовтні 2019 року
в Естонію для проходження переддипломної практики виїхало 5 студентів ХПІ.
Співробітництво із вказаною компанією буде продовжено і надалі. Так, на
початку 2020 року планується направити на переддипломну практику до Естонії
ще 5 студентів.
2-6 вересня 2019 року вперше в Україні на базі НТУ «Харківський
політехнічний інститут» пройшла XVI щорічна міжнародна конференція з
практичної науки «HSCI`2019» (Hands-on Science). В конференції прийняли
участь іноземці із близько 15-ти країн світу (США, Португалія, Велика Британія,
Іспанія, Японія, Чехія, Індія, Україна, та ін.). Серед хедлайнерів конференції —
фахівці в галузі STEM-освіти світового рівня. Учасники відвідали понад 20
інтерактивних презентацій, майстер-класів, демонстрацій експериментів за
різними напрямами, брали участь в дискусіях, обмінювалися досвідом в сфері
популяризації інженерних та природничих наук.
В вересні 2019 року ректор НТУ «ХПІ» відвідав з офіційним візитом
Азербайджан з метою переговорів з керівництвом кількох вишів для визначення
нових етапів співпраці. Це — Бакинський державний університет (БДУ),
Азербайджанський технічний університет (АзТУ), Азербайджанський
державний університет нафти і промисловості (АДУНП). За підсумками візиту
було підписано Меморандум про взаєморозуміння в науково-освітній сфері з
АзТУ (з іншими договори були підписані раніше). Мета меморандуму —
розвиток академічної, наукової та освітньої співпраці між НТУ «ХПІ» та
Азербайджанським технічним університетом. Він передбачає обмін
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викладачами, аспірантами, студентами, іншими співробітниками вишів,
кооперацію в дослідженнях, обмін академічними матеріалами, публікаціями,
бібліотечними ресурсами та іншою інформацією, співробітництво в створенні
спільних бакалаврських і магістерських програм тощо.
9 жовтня НТУ «ХПІ» відвідала американська астронавтка українського
походження Гайдемарі Стефанишин-Пайпер. Візит був приурочений до
Всесвітнього тижня космосу. Основна місія космонавтки — залучення
української молоді до вивчення природничих наук: технологій, інженерії,
математики, інших.
У 2019 році найбільшу активність у міжнародній діяльності проявили
наступні кафедри університету: автоматизовані електромеханічні системи (зав.
каф. – проф. Клепіков В.Б.), динаміка та міцність машин (зав. каф. – проф. Львов
Г.І.), промислова і біомедична електроніка (зав. каф. – проф. Жемеров Г.Г.),
педагогіка і психологія управління соціальними системами (зав. каф. – проф.
Романовський О.Г.), фізичне матеріалознавство для електроніки та
геліоенергетики (зав. каф. – доц. Зайцев Р.В.), програмна інженерія і
інформаційні технології управління (зав. каф. – проф. Годлевський М.Д.),
інтегровані технології, процеси та апарати (зав. каф. – проф. Ведь В.Є.), фізика
металів і напівпровідників (зав. каф. – проф. Малихін С.В.), технологія кераміки,
вогнетривів, скла та емалей (зав. каф. – проф. Пітак Я.М.), двигуни внутрішнього
згоряння (зав. каф. – проф. Пильов В.О.), інтелектуальні комп’ютерні системи
(зав. каф. - проф. Шаронова Н.В.), електричні апарати (зав. каф. – проф.
Клименко Б.В.), фізична хімія (зав. каф. – проф. Сахненко М.Д.), теорія і системи
автоматизованого проектування механізмів і машин (зав. каф. – проф. Ткачук
М.А.), міжкультурна комунікація та іноземна мова (зав. каф. – проф. Горошко
О.І.), матеріалознавство (зав. каф. – проф. Соболь О.В.), менеджмент
інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин (зав. каф.
– проф. Перерва П.Г.), міжнародного бізнесу та фінансів (зав. каф. – проф.
Міщенко В.А.), прикладна математика ( зав. каф. – проф. Курпа Л.В.), системи
інформації (зав. каф. – проф. Серков О.А.), менеджмент та оподаткування (зав.
каф. – проф. Краснокутська Н.С.), охорона праці та навколишнього середовища
(зав. каф. - проф. Березуцький В.В.), системи і процеси управління (зав. каф. проф. Бреславський Д.В.), технологія машинобудування та металорізальні
верстати (зав. каф. - проф. Пермяков О.А).
У 2019 році НТУ «ХПІ» був гідно представлений у престижних
міжнародних рейтингах.
За версією британської консалтингової компанії Quacquarelli Symonds в
рейтингу QS World University Rankings 2020 (одним із важливих показників в
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ньому є міжнародні діяльність) НТУ «ХПІ» піднявся у світовому рейтингу ЗВО
і зайняв позицію 651-700, що є найвищим показником нашого університету за
останні роки.
За версією британського агентства The Times Higher Education, НТУ «ХПІ»
у 2019 році вперше увійшов в щорічний світовий рейтинг дослідницьких
університетів The Times Higher Education World University Rankings, ставши
одним з двох технічних вузів України, які потрапили в цей престижний рейтинг,
зайнявши в 2019 році позицію 1001+
Навчання іноземних громодян
Прийом іноземних громадян та розподіл їх по навчально-науковим
інститутам і факультетам з метою надання освітніх послуг в НТУ «ХПІ»
здійснює деканат факультету міжнародної освіти (ФМО). Довузівська підготовка
іноземних громадян, яка проводиться з метою вивчення іноземними студентами
російської та англійської мов та інших навчальних предметів з базових напрямів
для подальшого навчання іноземців в навчальних закладах відповідного
освітньо-кваліфікаційного рівня забезпечується кафедрами природничих та
гуманітарних наук, які входять до складу ФМО. До складу факультету також
включено освітній центр «Німецький технічний факультет», який координує
співпрацю між НТУ «ХПІ» та німецькими і австрійськими університетамипартнерами. Освітній центр також організує навчання україномовних студентів
інженерних спеціальностей німецькій мові.
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. На денну форму
навчання вступило 400 осіб та 100 осіб вступило на очну форму навчання.
Загальний контингент іноземних студентів довузівської підготовки та
основних факультетів і інститутів 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. Загальний контингент студентів основних факультетів у
2019 році склав 1273 особи, що на 308 осіб більше ніж у 2018 році. Аналіз
розподілу контингенту студентів основних факультетів і інститутів, який
представлений на рис. 1 свідчить про те, що, як і в прошлому навчальному році
найбільше іноземних студентів навчається в інституті бізнесу, економіки та
менеджменту (БЕМ).
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Рис. 1 Розподіл контингенту іноземних студентів
За останні чотири роки в університеті на всіх факультетах на навчальнонаукових інститутах спостерігається тенденція збільшення кількості
спеціальностей на яких викладання здійснюються англійською мовою
(див. табл. 1). При цьому загальна кількість спеціальностей збільшилась з 3 у
2016 році до 22 спеціальностей у 2019 році.
Таблиця 1 Кількість англомовних спеціальностей
Назва
структурного
підрозділу
БЕМ
ЕЕЕ
КІТ
КН
МІТ
ХТ
ІФ
СГТ
Разом

2016
1
0
0
1
0
1
0
0
3

Роки навчання
2017
2018
5
2
1
1
1
2
0
0
12

7
4
1
1
1
2
0
0
16

2019
8
4
2
1
2
2
2
1
22

Позитивною тенденцією за останні чотири роки є збільшення відносної
кількості іноземних студентів, які після закінчення бакалаврату продовжили
навчання в НТУ «ХПІ» в магістратурі : з 31% у 2016 році до 52 % у 2019 році.
В таблиці 2 представлено розподіл іноземних студентів які вступили до
навчання в НТУ «ХПІ» у розрізі країн за останні п’ять років.
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Таблиця 2 Розподіл контингенту іноземних студентам по країнам прибуття.
Країна
2015
Азербайджан 55
Єгипет
4
Ліван
11
Марокко
1
Нігерія
18
Туреччина
2
Туркменістан 47
Узбекистан
6

Кількість осіб, що вступили до ВНЗ
2016
2017
2018
61
56
55
15
19
15
11
24
28
9
35
56
5
7
16
4
25
68
52
121
146
7
24
53

2019
80
33
23
39
17
60
65
109

Аналіз таблиці 2 свідчить, що найбільша кількість студентів приїхало до
НТУ «ХПІ» з Узбекистану. Лідерами також є Азербайджан, Туркменістан та
Турція. Значна кількість студентів з Мороко, Єгипту, Лівану та Нігерії.
В цьому році була проведена значна робота по поліпшенню організації
навчального процесу студентів довузівської підготовки. Навчання іноземних
громадян на довузівській підготовці здійснюється на російській мові (термін
навчання 1 рік) за 3 напрямами підготовки: інженерний, економічний та
медичний; англійською мовою (термін навчання 1 рік) та російською мовою
(скорочений термін навчання 6 місяців). В 2019 році було проведено
модернізацію усіх навчальних планів та проведено їх затвердження. У планах
річної підготовки на російській мові запроваджено 7 навчальних дисциплін, на
англійській мові – 6 дисциплін, на російській мові скорочений курс – 6
дисциплін.
Загальний обсяг навчального навантаження відповідає об’єму бакалаврської
підготовки. Для кожної академічної групи аудиторне навантаження становить
900 годин, що відповідає 1,5 ставки викладача. Таким чином, виконуються умови
«Закону України про вищу освіту» (не більш 600 годин аудиторного
навантаження на одного викладача). У нових навчальних планах для кожного
напряму підготовки виділена профільна дисципліна: інженерний – математика,
економічний – економіка, медичний – біологія. Аудиторне навантаження по
кожній профільній дисципліні складає 150 годин.
Розроблені нові навчальні плани по довузівській підготовці, які адоптовані
до внесення навчального навантаження у базу АСУНП НТУ «ХПІ», повністю
відповідають вимогам Департаменту Міграційної служби України та дозволяють
досягти відповідності погодинного навантаження і міністерських норм
розрахунку штатів професорсько - викладацького складу.
На кафедрі природничих наук згідно з новими навчальними планами
запроваджено 6 додаткових навчальних предметів (математика, фізика, хімія,
інформатика, університетська освіта, країнознавство). Запроваджено нові форми
профорієнтаційної роботи: залучення провідних фахівців та науковців кафедр
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університету, демонстрація комп’ютерних презентацій на заняттях з
інформатики, участь іноземних студентів у реальних наукових експериментах
разом з українськими студентами та науковцями, ознайомлення зі
спеціальностями НТУ «ХПІ» з використанням навчального посібника «Путь к
успеху через образование и науку». Посилено кадровий склад кафедри за
рахунок нового члена кафедри – кандидата наук. Одна особа отримала вчене
звання доцента. Розроблено та активно використовується цикл лінгафонних
уроків з математики та економіки. Підготовлено та видано 8 навчальних
посібників та 6 методичних вказівок. Розроблені дистанційні курси з математики
(російською та англійською мовами), фізики, хімії, біології. Дистанційні курси з
математики сертифіковані. П’ять викладачів кафедри отримали сертифікати про
проходження курсів з дистанційного навчання.
На кафедрі гуманітарних наук для забезпечення нових навчальних планів
видано 6 навчальних посібників, 2 навчально-методичних посібників, 3 словника
14 методичних вказівок – 14 (серед них є 3 англійською та 1 французькою
мовами), створено дистанційні курси: «Употребление предложного падежа», та
«Debut. Russian for beginners».
У 2019 році освітній центр «Німецький Технічний Факультет» реалізовувал
Освітня програма «Німецькомовний інженер» (1 - 4 курс), організував
проведення лекцій з лектором DAAD (Німеччина) та лектором OeaD (Австрія),
забезпечував роботу курсів німецької мови для іноземних студентів «Deutsch für
Ausländer», курси німецької мови для викладачів НТУ «ХПІ» та літні платні
курси для студентів «Інтенсивний німецький».
Освітній центр у 2019 році виконував договір Erasmus+ KA107 (2017 - 2021)
з FHWS (Німеччина) та договір між НТУ «ХПІ» та Магдебурзьким
університетом ім. Отто-фон-Геріке (Німеччина). Центр відвідав керівник
координаційного офісу DAAD в Україні пані Д-р Гізелою Цімерманн. Була
проведена зустріч з представниками технічного університету TU Dresden для
розробка програми міждисциплінарної літньої школи для студентів НТУ «ХПІ».
Контингент слухачів освітнього центру збільшився з 28 осіб у 2017 році до
156 осіб у 2019 році.

РОЗДІЛ 4
ОСВІТНЬО-ВИХОВНА ТА СОЦІАЛЬНА РОБОТА
В умовах розбудови інноваційних тенденцій розвитку вищої школи на Україні
та соціально-побутові проблеми життєдіяльності молоді ректорат університету
задає першочергово більше уваги питанням освітньо-професійної та виховної
діяльності університету в сучасному інформаційно-технологічному, науковому
середовищі.
84

Для вирішення соціально-виховних задач в університеті плідно функціонує
організаційна структура, яка поєднує адміністративні та громадські інстанції. В
результаті взаємодії директорів інститутів/деканів факультетів; їх заступників з
виховної роботи; кураторів академічних груп; профкому співробітників;
студентського профспілкового комітету; студентських рад гуртожитків;
спортивного клубу «Політехнік»; колективів народного музею університету,
редакції газети «Політехнік», Палацу студентів, науково-технічної бібліотеки,
ГО «Асоціація випусників НТУ «ХПІ» вирішуються питання:
•
поліпшення якості навчального процесу в умовах реорганізації структури
університету на основі запровадження нових навчальних технологій,
спроможних забезпечити сталій розвиток системи підготовки науковоінженерних кадрів;
•
підготовки
національно
свідомої
інтелігенції,
збереження
інтелектуального генофонду нації, примноження культурного потенціалу, який
забезпечить високу ефективність діяльності майбутніх спеціалістів;
•
системного поєднання навчально-наукового процесу пізнання з соціальновиховними аспектами при підготовки майбутнього фахівця як у навчальний, так
й позанавчальний час через сумісну діяльність усіх функціонуючих в
університеті структур і підрозділів;
•
організації участі студентів університету в підтриманні внутрішнього
порядку, благоустройства території та корпусів, студентського містечка і
студентських гуртожитків;
•
узагальнення та розповсюдження досвіду виховної та соціальної роботи
на окремих кафедрах, факультетах, гуртожитках на інформаційному просторі та
вчених радах факультетів та університету;
•
пропаганда здорового способу життя, викорінення шкідливих звичок і
запобігання правопорушенням;
•
формування поваги до своєї Alma mater, дотримання і розвиток
демократичних та академічних традицій університету;
•
удосконалення роботи кураторів академічних груп, які пов’язані з появою
нових ситуацій у спілкуванні студентів та викладачів.
Щотижня проводяться наради замісників деканів з виховної роботи, на яких
обговорювалися питання: проживання студентів у гуртожитках, залучення
студентів до масових заходів, проведення профілактичних та ремонтних робіт у
гуртожитках, залучення студентів до громадського життя, проведення
культурно-масових заходів, виконання правил поведінки на території кампусу
тощо.
У соціальному плані адміністрацією та відповідальними співробітниками
проводиться значна робота про надання пільгового проїзду в метрополітені
Харкова.
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За ініціативою профкому студентів та органів студентського самоврядування
проведено: 2 Дня Донора, де взяло участь близько 150 студентів та
співробітників; святкування Дня студента, святкування масляниці.
У вересні-жовтні 2019 року проведені вибори студентських рад в усіх
гуртожитках університету, які протягом року успішно виконували організаційну
роботу п з виконання правил проживання в гуртожитках, щотижнево
проводилися засідання для вирішення питань поточного життя студентів.
Відповідно славній традиції політехніків проведені загально університетські
заходи: посвячення в студенти; траурне вече до Дня Перемоги; свята випуску
магістрів, відкриття спартакіади університету, свято День студента, масляниця,
концерти творчих колективів Палацу студентів.
Основні підсумки проведеної виховної та соціальної роботи наступні.
Першочергову увагу надано гуртожиткам університету.
У 2019 році в гуртожитках університету проживало від 4 960 до 5150 осіб, в
т.ч. студентів - 3 360 - 3850; учащихся ПТУ- 32 – 49-74 , ХКТК – 32-45.
Іноземних студентів - 709 -735 осіб. Поселено студентів першого курсу – 735
осіб. Проживає студентів із регіонів Донецька, Луганська, Криму - 1690-1861
особа.
Вартість проживання в гуртожитках для студентів денної форми навчання
складає 520, 00 грн. (40% від академічної стипендії). Отримує субсидію - 1587
студентів. Безкоштовно проживають студенти пільгових категорій: 67 – сироти,
1 учасник АТО, 2 – інші.Значна робота щодо покращення умов проживання в
гуртожитках виконана під керівництвом директора студмістечка Зимненка В.Г.
силами студрад та співробітниками: ремонт фасаду гуртожитку №2; ліквідація
аварії ремонт електропідстанції в студмістечку, розбудова спорт кімнати (№13,
№9), поточні ремонти умивальників, кухонь (№11, №12), електропроводки та
ізоляторів, місць загального користування, установка відеоспостереження та
інше.
В гуртожитках працюють тренажерні зали, проходить конкурс на крашу
кімнату, спортивні змагання.
У грудні 2019 року
проведений традиційний конкурс студентських
гуртожитків. Попередньо був проведений самоаналіз ситуацій в гуртожитках,
визначені пріоритети покращення житлово-соціальних умов проживання,
проведена оцінка діяльності студентських рад, запропоновані заходи по
текучому ремонту приміщень тощо. Комісія, яка була створена наказом ректора,
та профспілковий комітет студентів університету відмітили активну роботу по
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поліпшенню побутових умов мешкання в гуртожитках адміністрації
студмістечка, студентських рад гуртожитків №14, №12, №13, №2, №9, №15 та
ремонтних служб університету.

З метою формування знань і навичок фізичної культури,
забезпечення повноцінного фізичного розвитку студентів, фізичного,
духовного та психічного загартування проводить велику роботу
кафедра фізичного виховання та спортивний клуб «Політехнік». Це
проведення спортивно-масових заходів, спартакіади серед студентів і
співробітників університету та організацію участі спортсменів
університету у змаганнях різного рівня. Досягненням кафедри
фізичного виховання є поєднання повсякденної роботи з високими
спортивними досягненнями. Спортсмени високого класу беруть
активну участь у спортивно-масових заходах університету: очолюють
команди, допомагають у суддівстві.

Впродовж року наші студенти брали участь в різних змаганнях
національного, європейського і світового рівня, де було завойовано наступну
кількість медалей різної гідності:
Змагання
національного рівня

Змагання
європейського рівня

Змагання світового
рівня

золото

47

1

7

срібло

29

4

6

бронза

44

5

1

Традиційно лідирують тут такі види як легка атлетика, армспорт, вільна
боротьба, ватерполо, бадмінтон.
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Вид спорту

Золото

Срібло

Бронза

Всього

Легка атлетика

9

8

7

24

Армспорт

8

4

10

22

Боротьба вільна

10

2

5

17

Ватерполо

3

-

8

11

Спортивні бальні танці

3

3

4

10

Бадмінтон

2

4

2

8

Караті

2

2

1

5

Козацький двобій

2

2

1

5

Підводний спорт

3

1

1

5

Боротьба самбо

1

1

1

3

Боротьба греко-римська

-

1

1

2

Кікбоксинг

2

-

-

2

Теніс

-

1

1

2

Хортинг

1

-

-

1

Важка атлетика

1

-

-

1

Військово-спортивне
багатоборство

-

-

1

1

Регбі

-

-

1

1

Призерами світової першості стали представники підводного спорту,
бадмінтону, армспорту, козацького двобоя, спортивних бальних танців.
У європейських змаганнях цього року медалі завойовували представники
підводного спорту, бадмінтону, легкої атлетики, шорт-треку, вільної боротьби,
армспорту.
Як завжди успішно виступали наші бадмінтоністи. Лісна Владислава (СГТ43) і Ільїнська Марина (СГТ-46а) стали переможницями та бронзовими
призерами IV Європейських студентських ігор в Португаліі в парних та
одиночних змаганнях, Шмундяк Олександр (СГТ-45) також став бронзовим
призером ігор в змаганнях серед чоловіків.
У вересні збірна команда бадмінтоністів поповнилась: Прозорова
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Анастасія (1.СГТ101.8б) стала бронзовим призером юніорського Чемпіоната
Європи, срібним призером ІІІ літніх юнацьких Олімпійських ігор та перемогла
разом з Махновським Михайлом (КН-57б) в змаганнях змішаних пар на
міжнародному турнірі «Hatzor International 2018».
Спортсмени-підводники завоювали на Чемпіонаті Європи з підводного
орієнтування дві медалі: Золотов Євген (2.СГТ202п.8) – золоту, а першокурсниця
Зарецька Марія (1.БЕМ402.8) – бронзову.
Ще одна представниця підводного спорту також першокурсниця Вакарева
Єлизавета (1.КІТ101.8а) стала триразовою переможницею юніорського фіналу
Кубку Світу з плавання в ластах.
Рофе-Бекетова Ірина (ХТ-45) була другою на міжнародній матчевій
зустрічі Європейських країн з легкоатлетичного багатоборства.
Немченко Марина (БЕМ-73м) була найбистрішою на легкоатлетичному
марафоні Gutenberg Marathon Main на дистанціі 21 км.
Гадаєва Юлія (МІТ-27) ставала призером європейських та світових
першостей з армспорту серед спортсменів з обмеженими можливостями – друге
та третє місця на Чемпіонаті Європи і два других місця на Чемпіонаті Світу.
Долгополова Марія (2.СГТ202п.8) – срібний призер етапу Кубку Європи з
шорт-треку.
Все більшу популярність набирають різні види силових єдиноборств.
Кічерман Олександр (СГТ-27) завоював срібну медаль на Чемпіонаті Світу з
шотокан-карате. Русанов Руслан (ХТ-53б) був другим на Кубку Європи з сумо.
Куряков Артем (І-46б) став переможцем Чемпіонатів Європи та Світу з
козацького двобою.

Однією з найзначніших подій спортивного року для нас як завжди
являється літня Універсіада України. Нажаль в силу обмежень на види від нас в
ХІ Універсіаді взяли участь команди всього з 7 видів спорту: ватерполо,
плавання, легкої атлетики, стрільби з лука, тенісу, регбі і баскетболу:
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ватерполо

348 очок

11 спортсменів

плавання

73 очки

1 спортсмен

легка атлетика

509 очок

11 спортсменів

стрільба з лука

25 очок

1 спортсмен

теніс

90 очок

1 спортсмен

регбі-7

30 очок

1 спортсмен

баскетбол

12 спортсменів

_________________________________________________________
ВСЬОГО:

1075 очок

38 спортсменів

Кількість медалей, завойованих в змаганнях Універсіади України.
Вид спорту

Золото

Срібло

Бронза

ВСЬОГО

Ватерполо

3

-

8

11

Легка атлетика

3

3

-

6

Теніс

-

1

1

2

Регбі-7

-

-

1

1

ВСЬОГО медалей

6

4

10

20

За підсумками НТУ «ХПІ» у своїй групі серед ЗВО України зайняв 2 місце.
Для участі в змаганнях Всесвітньої Універсіади (яка повинна відбутися
цього літа в Неаполі (Італія)) відібрався легкоатлет, стрибун в довжину Ісаченков
Ярослав (2.СГТ202п.8), тренер Казак В. Ю.
Традиції баскетбольного клубу «Політехнік» підтримувала в Супер-лізі
України команда «Авантаж – Політехнік», до складу якої входять співробітники
та студенти. Найвищим результатом стала участь в
полуфіналі Кубка України, де ми випередили
майбутнього чемпіона БК «Хімік».
У обласних студентських змаганнях «Спорт
протягом життя» від нашого університету брало участь
30 команд в 21 виді спорту, всього в змаганнях взяло участь 348 спортсменів. За
підсумками змагань НТУ «ХПІ» зайняв 2 місце (476 очок), відставши від
профільної Харківської Державної академія фізичної культури на 80 очків.
У першості ЗВО м. Харкова по окремих видах спорту нашим
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університетом завойовано:
1 місць – 4 (армспорт, бадмінтон, л/а крос, баскетбол(чоловіки));
2 місць – 5 (шашки, бадмінтон, боротьба греко-римська, теніс, легка атлетика);
3 місць – 3 (плавання, скелелазіння, важка атлетика).
Для студентів університету найважливішими змаганнями є Спартакіада
НТУ «ХПІ», яка проводилася вже 69 раз. У змаганнях взяли участь 3 факультети
і 6 інститутів. У програмі змагань були 22 види спорту, а саме: армспорт,
бадмінтон, баскетбол, боротьба вільна, боротьба греко-римська, боротьба самбо,
волейбол, гімнастика художня, гирьовий спорт, легка атлетика, легкоатлетична
естафета, легкоатлетичний крос, пауерліфтинг, плавання, скелелазіння, теніс,
теніс настільний, туризм, важка атлетика, футбол, шашки, шахи.
У 69-ій Спартакіаді НТУ «ХПІ» взяли участь 1817 студентів:
армспорт

67;

аеробіка

150;

бадмінтон

56;

баскетбол

96;

боротьба самбо

76;

волейбол

151;

гирьовий спорт

68;

легка атлетика

123;

л/а естафета

81;

л/а крос

233(найбільша участь!);

пауерліфтинг

49;

плавання

128;

скелелазіння

43;

теніс

51;

теніс настільний

50;

туризм

57;

важка атлетика

29;
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футбол

128;

шашки

60;

шахи

24

Всього:

1817 чоловік.

Після підведення підсумків місця в групах розподілилися таким чином:
військовий інститут танкових військ

1 місце

49 очок

електромеханіки

2 місце

49 очок

інститут механічної інженерії і транспорту

3 місце

52 очки

факультет соціально-гуманітарних технологій

4 місце

53 очки

інформаційних технологій

5 місце

84 очки

факультет комп'ютерних наук

6 місце

88 очок

міжнародного бізнесу

7 місце

89 очок

інститут хімічних технологій і інженерії

8 місце

91 очко

інженерно-фізичний інститут

9 місце

108 очок

інститут енергетики, електроніки і

факультет комп'ютерних

інститут економіки, менеджменту і

Окрім Спартакіади НТУ «ХПІ» проводилися і інші змагання і спортивномасові заходи: відкриті першості ХПІ, матчеві зустрічі і турніри, змагання для
спортсменів-початківців, кубки університету і профкому, класифікаційні
змагання, спортивні свята.
Норматив майстра спорту України виконали наступні спортсмени:
П.І. спортсмена

Факультет,
група

Вид спорту

Зарецька Марія

1.БЕМ401.8

підводний спорт

Колісник Тарас

2.СГТ202п.8

регбіліг

Куряков Артем

І-46б

козацький двобій

1.Е303.8

плавання

Сидоренко Артем
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Поліщук Марк
Жорова Катерина

1.КН101.8

спортивні бальні танці

1.БЕМ 802.8б

спортивні бальні танці

Діяльність народного музею історії НТУ «ХПІ»» є невід`ємною частиною
навчально-виховної роботи серед студентської молоді не тільки університету, ай
всього міста Харкова та Харківської, Полтавської, Запоріжської областей.
Заснований
47 років тому, музей став справжнім осередком пам’яті,
патріотичного виховання, навчання на кращих традиціях вітчизняної вищої
технічної школи. Під час участі у заходах молодь залучається до значущих
сторінок в житті одного з найстаріших технічних ЗВО України
та
найважливіших подій в історії України.
Протягом року було зібрано та науково оброблено 37 оригінальних
експонатів, які поповнили основний фонд музею. Серед них є унікальні
матеріали: документ 1918р. «Прошение слушателя Политехнических курсов
А.Осадчего», подарований проф. О.Г.Ющенком; зразки керамічної плитки
Харківського плиткового заводу та відомої в світі технологічної лабораторії з
Італії (всього 3шт., подарунки професора М.І. Рищенка); комплекс документів
та речових експонатів періоду 1958-2015рр. від випускника ХПІ 1958р., лауреата
Держпремії України, Заслуженого працівника вищої школи України, Почесного
доктора НТУ «ХПІ» та інших університетів Європи, зав. кафедри інтегрованих
технологій машинобудування імені М.Ф. Семка у 1980-2017рр.,
д.т.н.,
професора А.І.Грабченка; альбоми випускників ХПІ 1960-70рр. – 3 шт., книга з
дарчим надписом від автора В.О.Беспалової - доньки видатного випускника ХТІ
1922р., першого головного інженера ХТЗ, наркома важкої промисловості СРСР
О.Д. Брускіна; книга з дарчим надписом «Славные имена» із серії «Современная
ЖЗЛ Украины» від випускника ХПІ 1957р., академіка Ю.М. Мацевитого; книга
В.Г. Камчатного з дарчим надписом «Науково-освітній доробок проф. І.П.
Осипова в галузі хімії» та ін.
В музеї проведено реконструкцію розділу експозиції «Історія НТУ «ХПІ»
періоду 1917-1941рр.», яку поповнено новими експонатами. Комплекси
видатних вчених, лауреатів Державних премій, Заслужених діячів науки і
техніки, засновників наукових шкіл НТУ «ХПІ» представлені в експозиції
постійно доповнюються новими експонатами. Здійснено доповнення експозиції
музею новими матеріалами, які відображають досягнення університету у різних
напрямках (розділ 5 «Історія НТУ «ХПІ» у 1991-2019рр.»). Розміщені матеріали
діяльності Наглядової ради НТУ «ХПІ», міжнародної діяльності університету,
відкриття нових навчально-виробничих Центрів, відомих вчених, молодих
науковців, профспілкової організації студентів університету. Експозиція музею
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була поповнена новими матеріалами політехніків – учасників операції
Об’єднаних сил. Оновлена експозиція студентів-переможців Міжнародних
олімпіад, видатних спортсменів-чемпіонів України, Європи, світу.
Протягом звітного періоду в музеї було організовано 10 тематичних
виставок, які присвячені: Дню Захисника України, Міжнародного дня студента,
до 85-річчя жертв Голодомору в Україні 1932-1933 рр.; «Академіки Харківського
Політехнічного»; видатні династії політехніків Соболь, Рищенко; «Внесок
харківських політехніків у розвиток ракетно-технічної галузі країни»; виставка
альбомів випускників НТУ «ХПІ» різних років та ін.

Важливе значення у національно-свідомому вихованні молоді при
відвідуванні музею мають екскурсії, під час яких студенти наочно залучаються
до історії і традицій поколінь політехніків, популяризують досягнення кафедр та
наукових шкіл. Протягом року музей відвідали понад 3-х тисяч відвідувачів, від
школярів до міжнародних делегацій, організовано більше 160 екскурсій.
Організовано та проведено 15 інших заходів, в яких взяли участь понад 700
студентів, старшокласників шкіл та гостей міста.
Серед почесних гостей музею були: учасники виїзного засідання Президій
Ради проректорів з наукової роботи МОН України, члени комісії МОН України,
делегації з Азербайджану, Бельгії, В’єтнаму, Естонії, Єгипту, Індії, Італії, Китаю,
Лівії, Литви, Німеччини, Польщі, Словенії, Туркменістану, Франції, Чорногорії,
Японії, учасники Міжнародних конференцій, Всеукраїнських конференцій,
Всеукраїнських олімпіад, проекту ERASMUS,
випускники НТУ «ХПІ»
активісти громадської організації «Харків космічний», громадської організації
«Інша освіта» з Києва, Харкова, студенти та викладачі Харківської академії
дизайну та мистецтв, Сумського державного технічного університету та ін.
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В рамках проекту «Вони
відстояли свободу держави» до
Дня захисника України
для
студентів ІФ інституту (гр.І-28А,
І-28Б) проведено
зустріч з
ветеранами
ЗСУ,учасниками
АТО, випускниками НТУ «ХПІ»
ст. лейтенантом М.С. Гуренком
та
лейтенантом,
к.т.н.
Васильєвим М.І.

28 березня 2019р. в рамках проекту
«Ними пишається Alma mater! Династії
Харківських політехніків» в музеї
проведено захід присвячений відомої
династії НТУ «ХПІ» випускника ХПІ
1963р., Заслуженого працівника освіти
України,завідувача кафедри технології
кераміки, вогнетривів, скла та емалей у
1984 – 2018рр., декана факультету
технології неорганічних речовин у 1991-2006рр., доктора технічних наук,
професора М.І. Рищенка. Присутні студенти, аспіранти, вчені навчальнонаукового ІХТІ, гості з обласного товариства греків «Геліос», ректор, друзі та
учні глави династії. Наприкінці присутні мали змогу взяти участь у цікавій
вікторині, переможці отримали призи.
Важливою для музею є профорієнтаційна робота серед майбутніх
абітурієнтів. Співробітники музею регулярно під час «Днів відкритих дверей
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університету»
проводили
профорієнтаційні
лекції-екскурсії
для
старшокласників та надавали можливість спілкування з представниками кафедр.
Традиційно музей залучився до Днів Науки. Протягом звітного періоду музей
відвідали школярі 9-11-х класів шкіл, ліцеїв та гімназій: №№ 4, 5, 8, 14, 36, 45,
52, 100, 114, 118, 120, 162, 172, школярі м. Суми – учасники програми «День
знань» 7 вересня 2018 р., школярі Богодухівського ліцею (8-і та 11-і класи), КЗ
Малоданилівський ліцей та ін.
З зацікавленістю знайомилися з історією НТУ «ХПІ» учасники
Регіональних конкурсів для школярів та літньої школи STEMCamp School, які
організує та проводить Центральна приймальна комісія НТУ «ХПІ» та Рада
молодих вчених НТУ «ХПІ».
На базі музею традиційно проводилися зустрічі випускників університету
різних поколінь. Так, у 2019
році відбулися
зустрічі випускників:
електромашинобудівного факультету 1974р., фізико-технічного факультету
1982 р., електроенергетичного факультету 2006 р., факультету транспортного
машинобудування 1984 р.,факультету технології органічних речовин 1984р. та
ін.

10 квітня 2019 р. проведено захід «Per Aspera Ad Astra!» для студентів
навчально-наукового ІФ інституту. Запрошені гості – видатні випускники НТУ
«ХПІ», головні конструктори НВО «ХАРТРОН», лауреати Ленінської та
Державних премій СРСР В.О. Уралов, А.І. Кривоносов, ветеранами НВО
«ХАРТРОН» А.Я. Макаренко, к.т.н. Ю.О. Кузнецов, Г.М. Тупало, а також випускник НТУ «ХПІ», завідувач кафедри комп’ютерного моделювання
процесів і систем, д.т.н., професор Д.В. Бреславський.
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Важливою для музею залишається дослідницька робота, до якої
залучаються студенти, аспіранти, молоді вчені. Регулярно надавалась допомога
студентам університету для написання рефератів, доповідей. Джерельною базою
музею користувались доктор історичних наук, професор Тверитникова О.Є.,
доц. Ткаченко С.С., доц. Маліков В.В., голова громадської організації
«Харківский клуб «Генерал» В.І. Голік, спец. кореспондент Українського радіо
Віталіна Зінківська та ін . Надано 11 консультацій (проректору Р.П.Мигущенку,
проректору А.П.Марченку, юридичному відділу НТУ «ХПІ», директору музею
СПбТУ Панову Р.А., краєзнавцю І.М. Жуковському та ін.)
Співробітники підрозділу надавали інформаційні та фотоматеріали за
запитом та про проведені заходи у прес-службу та газету «Політехнік».
Підготовлено 7 статей для публікації у газетах, сучасній енциклопедії України
і матеріалах конференцій.
За ініціативи музею Галерея видатних випускників поповнилася трьома
портретами видатних випускників: ректора НТУ «ХПІ», лауреата Державної
премії України, лауреата премії ім. М.О.Лебедєва НАН України, Почесного
доктора Тбіліського технічного університету, Почесного професора
Українського державного хіміко-технологічного університету,завідувача
кафедри промислової та біомедичної електроніки у 1989-2015рр., проректора
НТУ «ХПІ» у 1999-2015рр., члена-кореспондента НАН України, доктора
технічних наук, професора Є.І.Сокола; Заслуженого працівника освіти України,
декана факультету ТНВ (1991-2006 рр.), завідувача кафедри технології кераміки
вогнетривів, скла та емалей НТУ «ХПІ» (1984-2018 рр.), Почесного професора
Українського державного хіміко-технологічного університету, доктора
технічних наук, професора М.І.Рищенка; лауреата Державної премії України,
Заслуженого діяча науки і техніки України, повного кавалера орденів «За
заслуги»,Почесного директора танкового заводу, радника генерального
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директора ДП «Завод імені В.О.Малишева» Ю.Л.Левицького.
Музей плідно співпрацює з Радою ветеранів НТУ «ХПІ», Радою молодих
вчених НТУ «ХПІ», Асоціацією випускників, архівом, НТБ, Палацом студентів,
інститутами та факультетами, кафедрами, студентським активом, іншими
підрозділами університету. Співробітники лабораторії та музею брали участь у
конференціях, науково-практичних семінарах, які були організовані Асоціацією
працівників музеїв ВНЗів Харкова та України.
У 2019 році продовжилася плідна робота освітнього Простору Ідей
Science & Museum «Арсенал Ідей Україна» НТУ «ХПІ». Великий обсяг робіт на
його базі проводить Рада молодих вчених НТУ «ХПІ», ЦПК. Приміщення було
поповнене
новим демонстраційним обладнанням, встановлені жалюзі,
пофарбовані у яскраві кольори лавки.
Понад 5 тисяч школярів м. Харкова (№№ 1, 3, 4, 5, 6, 14, 34, 36, 52, 65,
77, 114, 120, 126, 33, 133, 173, ліцей «Професіонал» та ін.), області, інших міст
України (м. Суми, м. Енергодар) залучилися до проектів «Канікули з Політехом
та Арсеналом Ідей», «SCIENCE Весна з Політехом», Наукових фестивалів, Дня
світла, Наукові суботи з Політехом, зустрічей з відомими та молодими вченими
НТУ «ХПІ» та зарубіжними гостями. Приділялась увага й дітям з обмеженими
можливостями. На базі Центру проводилися практичні заняття студентів 3-го
курсу НДПУ ім. Г.Сковороди. Всього за звітний період відбулося 224 заходи.
Традиційно для школярів пройшли майстер-класи, для вчителівконференції, школи-семінари. Студенти НТУ «ХПІ» зустрілися з провідними
фахівцями відділу судової роботи та міжнародного співробітництва Головного
теруправління юстиції у Харківській обл. Л.В.Парамонової та К.Ю.Горбунової ,
брали участь у тренінгах та інших заходах.
Протягом 3 - 13 червня 2019р. за ініціативи Ради молодих вчених НТУ
«ХПІ» та ЦПК вдруге в Харкові була організована безкоштовна літня школа
STEMCamp School, заняття якої проходили як на кафедрах, так і в Центрі
«Арсенал Ідей».
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Пріоритетними завданнями колективу науково-технічної бібліотеки НТУ
«ХПІ» (НТБ) були:
• підтримка досліджень, навчання та викладання;
• проведення науково-популярних, культурно-пізнавальних та патріотичновиховних заходів;
• популяризація ресурсів для самоосвіти, створення умов для навчання
впродовж життя для широкого кругу харків’ян;
• удосконалення цифрового контенту, інструментів, послуг, віртуального
бібліотечного сервісу для підняття на новий рівень інформаційний пошук
для професорсько-викладацького та наукового складу освітнянської
спільноти Харкова;
• створення максимально зручного середовища для індивідуального
навчання студентів та саморозвитку всіх користувачів;
• поповнення фондів сучасними універсальними друкованими та
електронними ресурсами, упровадження механізмів їх ефективного
використання;
• подальший розвиток повнотекстових ресурсів та біобібліографічних
проектів, спрямованих на популяризацію наукового доробку політехніків;
• активна співпраця з науковими й освітніми організаціями, культурнимиосвітніми закладами Харкова та України та популяризація неформальної
освіти серед студентів ЗВО.
Основні здобутки НТБ у 2019 році.

1. Обслуговування читачів здійснювалось на 6 абонементах, у 8 читальних
залах бібліотеки та в читальних залах при кафедрах.
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Показник
Користувачів за єдиним обліком

Звіт
2018/2019

План
2019/2020

18 272

18 200

1 138

1100

наукових співробітників

172

100

аспірантів

173

200

студентів

13 116

14 000

28 398

29 150

Відвідувань усього

398 571

411 300

Книговидача усього

963 163

1 038 300

Надруковано абонентських карток

1807

2 000

Підписано обхідних листів

3313

2 500

у т.ч. професорсько-викладацького складу

Обслуговано всіма структурними підрозділами

Послуги бібліотеки:
доступ до ресурсів
вільний доступ до Інтернету
• Wi-Fi
• віртуальна довідка
• попереднє дистанційне замовлення видань з фонду
• електронний каталог: повнотекстові бази
• доставка видань за системою міжбібліотечного абонементу
• електронна доставка документів
• доступ до бази даних «ЛІГА: закон» – законодавчі документи
• хмарні сервіси на базі Office 365 від Microsoft для навчальних закладів
• доступ до персонального електронного формуляра користувача
• доступ до електронних ресурсів бібліотеки (вільний, авторизований, з
локальної мережі університету, з локальної мережі бібліотеки)
комплексне інформаційно-бібліографічне обслуговування
•

•
•
•
•
•
•

тематичні довідки
пошук видань за запитами читачів
консультації з питань користування довідково-пошуковим апаратом
виставки-перегляди до конференцій
лекції та практичні заняття з інформаційної культури
дні інформації, дні кафедр, дні спеціаліста
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електронне замовлення на комплектування фонду
• індивідуальне інформування про наукові заходи, нові електронні ресурси
та надходження до фонду
• інформаційно-бібліографічний супровід наукових досліджень
• бібліографічний супровід наукових заходів
• індексування наукових та навчальних видань
• Реєстрація та консультації щодо використання глобальних
ідентифікаторів (ORCID, DOI, ISSN).
• Реєстрація, коригування та консультації щодо використання
індивідуальних профілів авторів авторських профілів у міжнародних
аналітичних системах (Web of Science, Scopus, Google Scholar, інші);
• консультації з реєстрації та самоархівування у інституційному
репозитарії
• консультації щодо використання функціональних можливостей
аналітично-пошукових систем
• консультації редакцій наукових видань НТУ «ХПІ» щодо умов вступу до
наукометричних баз даних Web of Science та Scopus та щодо
використання видавничої платформи (OJS);
масові заходи
•

•
•
•
•
•
•

тематичні виставки видань
виставки-вітання ювілярам НТУ «ХПІ»
науково-практичні семінари та конференції
виставки образотворчого мистецтва
творчі зустрічі та літературні вечори
екскурсії
2. Здійснено подальший розвиток довідково-пошукового апарату.

Репозитарій Національного технічного університету «Харківський
політехнічний інститут» (eNTUKhPIIR) http://repository.kpi.kharkov.ua/ ISSN
(International Standard Seria l Number) ― 2409-5982 внесений до ROADDirectory
of Open Accesss cholarly Resources. (http://road.issn.org/issn/2409-5982-electronicnational-technical-university-kharkiv-polytechnic-institute-institutionalrepository#.VIhID7ccSYO).

Обсяг та поповнення репозитарію НТУ «ХПІ»
№
з/п
1.

Показник

Викон.

План

2018/2019 2019/2020
Обсяг репозитарію (записів)

39 752

44 102
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2.

Розміщення електронних версій публікацій у
репозитарії (поповнення записів)

4 652

4 350

3.

Редагування записів у репозитарії

3 353

2 150

«Електронний репозитарій кваліфікаційних випускних робіт здобувачів
вищої освіти у Національному технічному університеті «Харківський
політехнічний інститут» (Далі — eNTUKhPIIRGT) введено в дію на платформі
ПЗ DSpace версія 6.2. з урахуванням вимог «Регламенту роботи Національного
репозитарію академічних текстів»
До репозитарію eNTUKhPIIRGT включено повні тексти 6 875
кваліфікаційних випускних робіт бакалаврів, спеціалістів та магістрів усіх форм
навчання.
Сайт бібліотеки (http://library.kpi.kharkov.ua) реалізований на базі Drupal 7,
має тримовний інтерфейс (українська ― повна версія, англійська та російська ―
різний рівень наповнення інформацією). На сайті представлено 1 449
повнотекстових документів, додано протягом звітного періоду — 76.
Створено нові розділи: Календар подій, «Бібліотека вдячна». Оновлено
слайдери: «Оволодівайте системою електронних послуг!» та «Заходи у
бібліотеці». Оновлено розділи: «Абітурієнтам», «Студентам», «Електронні
ресурси», «Видання НТУ «ХПІ», «Час читати», «Організаторам навчального
процесу», «Графік обслуговування», «Наука», «Надходження» та «Галерея».
Створено комфортну навігацію та зв’язок з іншими ресурсами бібліотеки
у розділі «Послуги».
На сайті бібліотеки розміщено розділ «Час читати», у якому користувачам
доступні повнотекстові версії понад 70 назв літературно-художніх журналів.
За літературно-художнім проектом «Книги, що зігрівають серця»
представлено інформацію про 48 видань (поповнення — 12 видань). Інформація
про кожне з видань супроводжується переліком та посиланнями на інші видання
автора, які є у фондах нашої бібліотеки, цікавими цитатами з книг, що
спонукають читачів до роздумів.
Розширено розділ сайту «Галерея».
Усього на сайті представлено: віртуальних виставок — 74 (додано — 9),
фотозвітів — 63 (додано — 4).
Задля інформування користувачів про культурні події, розділи сайту
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«Заходи в бібліотеці» та інтерактивний довідник «Харківські афіші» постійно
оновлюються.
У 2019 році активно створювалися фотозони: Всесвітній день миру,
Міжнародний день студентів, Новорічні свята, День закоханих, Міжнародний
жіночий день, Великодні свята, які користуються неабиякою популярністю у
відвідувачів бібліотеки:
Організували експозиції 10 художніх виставок, провели 28 масових заходів
та 201 екскурсію. До конференцій, семінарів, ювілеїв факультетів та кафедр
організували 192 виставки

Книжкові виставки/перегляди:

Кількість

Кількість
документів

тематичні

162

4 748

інформаційні (нових надходжень)

123

3 284

віртуальні виставки

14

1292

відкриті перегляди видань до наукових заходів
НТУ «ХПІ»

9

680

308

10004

Кількість

Кількість
експонатів

виставки живопису та прикладного мистецтва

11

412

фотовиставки

2

66

Усього:

13

488

Заходи:

Кількість

Кількість
присутніх

соціокультурні акції

4

451

літературні та тематичні вечори, творчі зустрічі

15

745

святкові вечори та концерти

7

414

Усього:
Художні виставки:

103

екскурсії, культпоходи до театрів, філармонії,
музеїв

11

775

Усього масових заходів:

37

2 385

екскурсії бібліотекою

388

5 545

Усього заходів:

425

7 019

Літературні та тематичні вечори, творчі зустрічі
№
з/
п

Назва

Термі
Місце
Прис
н
проведення утні

1.

Зимове пробудження. Творча зустріч з лютий
харківською
поетесою
Ларисою
Французовою

конф. зал

39

2.

Вибране. Творча зустріч з художником лютий
Борисом Романовим (м. Сєверодонецьк) за
участі учнів та викладачів Харківської
музичної школи № 1 ім. Л. В. Бетховена

конф. зал

67

3.

Поезії чарівні звуки. Творча зустріч з березе
харківським поетом Анатолієм Гулаком
нь

конф. зал

38

4.

Всесвіт мого життя. Творча зустріч з квітен
харківською
художницею
Тетяною
ь
Сенченко за участі учнів та викладачів
Харківської
музичної
школи
№1
ім. Л. В. Бетховена

конф. зал

62

5.

Люди та долі. Зустріч колег-бібліотекарів з
нагоди
100-річного
ювілею
Олени
Василівни Кузнєцової, директора НТБ
(1962–1986 рр.)

траве
нь

конф. зал

61

траве
нь

конф. зал

61

7.Зірки європейського кіно. Кінолекторій з черве
циклу «Кінозустрічі»
нь

конф. зал

40

6.Вечірній Харків. Творча
харківським
художником
Солом’яним

зустріч з
Миколою

104

8.

Ученик травы. Творча зустріч з поетом вересе
Михайлом Красиковим
нь

конф. зал

80

9.

Всі ми студенти у цьому житті. Тематичний листо
вечір до Міжнародного дня студента
пад

конф. зал

48

10. Від діалогу культур до діалогу сердець: листо
спадок Нізамі Гянжеві. Круглий стіл
пад

конф. зал

54

11. Мій світ. Творча зустріч з харківською листо
художницею Іриною Кривцовою
пад

конф. зал

67

Усього -11
Соціокультурні акції
№
з/п

Назва

1. Революція гідності триває:

Термін

Місце
проведення

Присутні

лютий

ХКТК

106

НТБ,
сайт НТБ

59

НТБ

143

• зустріч з учасником Київського
Євромайдану
Леонідом
Онищенком та координатором
Харківського
Євромайдану
Вікторією Скляровою;
• літературна композиція;
• перегляд
аматорської
документальної стрічки про
події 2014 року у м. Києві
2. Хрест слави захисникам Вітчизни:
травень
• інформаційно-поетична
виставка плакатів;
• зустріч з героями АТО;
• зйомки промо сюжету для
регіонального телебачення;
• інформація про проект та
електронна версія буклету
«Незламні герої»
3. Всесвітній день миру в НТУ «ХПІ»: вересень
• концерт;
• презентація
книги
Е.
Петерсона «Світло і свобода.
Роздуми про прагнення до

105

щастя»;
• банерна виставка ««Історична і
філософська спадщина Томаса
Джефферсона в сучасному
світі»
Усього — 3

308

Святкові вечори та концерти
№
з/п

Назва

Термін

Місце
Присутпроведення
ні

1. Квітує березень прекрасний. Концерт березень
до Міжнародного жіночого дня

конф. зал

61

2. Міні-перформанс театру «Політехнік» березень
до Міжнародного дня театру

конф. зал

35

3. Був місяць травень. Святковий концерт
до Дня Перемоги

травень

конф. зал

55

4. Зі святом, бібліотеко! Концерт театру вересень
«Політехнік» до Всеукраїнського дня
бібліотек

конф. зал

70

5.

Цей дивовижний світ — бібліотека! вересень
Концерт

конф. зал

54

6.

Новорічні вечорниці у
Концерт до Нового року

конф. зал

63

бібліотеці. грудень

Усього — 6

286

Виставкова діяльність
№
з/п

Назва

Дата
Кіл-ть
Кіл-ть
проведення документів присутніх

1.

«Сучасні педагогічні технології в 31 січня
освіті». До XVI Міжнародної
методичної школи-семінара

84

234

2.

«Видання НТУ «ХПІ». До 13 лютого
засідання Комітету Верховної

119

570
106

Ради України з питань науки і
освіти в м. Харків на тему «Вища
освіта
України:
стан
законодавчого
забезпечення,
проблеми
та
напрями
реформування»
3.

«Україна і світ: гуманітарно- 11 квітня
технічна еліта та соціальний
прогрес».
До
Міжнародної
науково-теоретичної
конференції

118

185

4.

«Інформаційні технології: наука, 15 травня
техніка,
технологія,
освіта,
здоров’я».
До
XXVII
Міжнародної
науковопрактичної
конференції
«MicroCAD-2019»

90

220

5.

«Наукова школа академіка І. А. 22 травня
Зязюна у працях його соратників
та учнів». До V Міжнародної
науково-практичної конференції

45

230

6

Історія науки і техніки в книжкових
пам’ятках НТБ НТУ «ХПІ»

21 вересня

15

460

7

«Лідерство — це вміння пробудити у
людей мрію, до якої вони
наближатимуться». До ІІІ
Міжнародної науково-практичної
конференції «Лідери ХХІ століття»

26 вересня

86

220

557

2 119

Усього — 7
Образотворчі виставки
№
з/п

Назва

1.

Пори року.
Харківського
«Успіх»

2.

Вибране. Екслібриси та акварелі

Термін

Вишиті роботи листопад
клубу
вишивки
лютий

Місце
Кіл-ть
проведення експонатів
конф. зал

43

конф. зал

57
107

Бориса
(м. Сєверодонецьк)

Романова

3.

Від щирого серця. Творчі роботи березень
Ірини Колісникової

конф. зал

69

4.

Всесвіт мого життя.
Тетяни Сенченко

Живопис

квітень

конф. зал

37

5.

Людина, як частина мистецтва.
Живопис Єлизавети Атрющенко та
Анни Третякової

квітень

кімн. 45

32

6.

Вечірній Харків. Живопис Миколи
Солом’яного

травень

конф. зал

15

7.

Мій світ. Живопис Ірини
Кривцової

листопад конф. зал

14

8.

Якщо в серці живе кохання.
Живопис Наталі Непран

грудень

44

конф. зал

Усього — 8

311

Фотовиставки
№
з/
п

Назва

Термін

Місце Кіл-ть
проведе робіт
ння

1.

У об’єктиві театр «Політехнік». До березен 2 поверх,
Міжнародного дня театру. Автор Дмитро
ь
хол
Черних

54

2.

Історична і філософська спадщина Томаса
Джефферсона в сучасному світі. Банерна
виставка

12

вересе
нь

конф. за
л; кімн.
45

Усього — 2

66

Віртуальні виставки та фотозвіти, медіа-огляди, фотозвіти
№
з/п

Назва

1. Зимове пробудження

Термін

Кількість
матеріалів

березень

10
108

2. Всесвіт мого життя

квітень

10

3. На захисті єдиної України

листопад

6

4. Невичерпне джерело

грудень

13

Усього — 4

39
Віртуальні виставки

№
з/
п

Термін

Кількість
матеріалів

Кількість
джерел
(бібліогр.)

Євген Іванович Сокол
(додатково)

березень

34

28

2. Наукова школа хімії ХПІ

квітень

22

—

1.

Назва

3.

Мефодій Іванович Кузнєцов

червень

9

76

4.

Яків Мойсейович Майєр

червень

9

77

5.

Микола Миколайович
Бекетов

червень

15

189

6.

База
даних
випускників ХТІ

2 781

—

7

Геміліан Валерій
Олександрович

липень

2

34

8

Будников Петро Петрович

серпень

2

63

9

Атрощенко Василь Іванович

вересень

3

294

10 Рищенко Михайло Іванович

жовтень

3

140

11 Семко Михайло Федорович

листопад

5

264

2 974

1292

Усього — 11

студентів-

по мірі
надання
матеріалу

5. В НТБ значна увага придивляється проведенню заходів виховного напряму
за позиціями:
А) . Естетичне виховання.
109

Проведено 11 літературних вечорів та творчих зустрічей, 5 святкових
вечорів.
Цикл заходів «Кінозустрічі», започаткований у 2016 році в тісній співпраці
з кіностудією «ХПІ-фільм», є популярною та дієвою формою естетичного
виховання молоді. У рамках цього циклу, проведено кінолекторій «Зірки
європейського кіно» до Днів Європи в Україні.
Значну зацікавленість викликала персональна виставка фоторобіт
завідувача сектора НТБ НТУ «ХПІ» Дмитра Черниха «У об’єктиві театр
«Політехнік». Відкриття експозиції супроводжувалося міні-перформансом
театру «Політехнік». Захід присвячено Міжнародному дню театру.
Продовжили тісну співпрацю з Харківською обласною філармонією. За
звітній період співробітники НТБ організували культпоходи до Органного залу
на 7 концертів симфонічної музики з циклу «Музичні зустрічі», які відвідали 570
політехніків.
Протягом звітного періоду бібліотека також плідно співпрацювала з
такими культурними установами та організаціями України та Харківщини:
Львівська організація Національної спілки художників України (м. Львів);
Харківська обласна організація Національної спілки письменників України;
Харківська обласна організація Національної спілки журналістів України;
Харківська організація Національної спілки художників України;
Художньо-меморіальний музей Іллі Юхимовича Рєпіна (м. Чугуїв);
Сєвєродонецька арт-галерея (м. Сєвєродонецьк);
Харківська державна академія дизайну та мистецтв;
Харківський національний університет міського господарства ім. О. М.
Бекетова;
Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди;
Концерн «Бісквіт-шоколад»;
Харківська дитяча музична школа № 1 ім. Л. Бетховена;
Харківські загально-освітні школи №№ 17, 164;
Богодухівський навчально-виховний комплекс (м. Богодухів);
Харківський клуб вишивки «Успіх»;
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Харківський навчальний центр теософського суспільства в Україні;
Харківське обласне товариство азербайджанських жінок «Айнур-Хатун»;
Харківський етнографічний музей «Слобожанські скарби» імені Гната
Хоткевича;
Харківський культурний центром «Сирин».
Б) Профорієнтаційна робота.
Бібліотека активно долучається до профорієнтаційної роботи.
Упровадження комплексних, інтерактивних, інноваційних форм культурноосвітньої роботи сприяє формуванню позитивного іміджу Університету та
зацікавленості школярів у подальшому навчанні в НТУ «ХПІ».
Для учнів ліцеїв, коледжів, гімназій та шкіл проведено 32 екскурсії, під
час яких відвідувачів ознайомили з можливостями бібліотеки та напрямами
підготовки фахівців у НТУ «ХПІ», історією Університету.
У рамках акції «Канікули з Політехом», були проведені екскурсії, лекції з
історії становлення та розвитку Університету, виставки цінних і рідкісних
видань:
• у травні-червні 2019 року — для учнів 3-10 класів ЗОШ №№ 5, 17,
26, 126, 133, 173 та гімназії № 14 м. Харкова.
В). Патріотичне виховання.
Задля виховання любові, поваги до Батьківщини, бачення перспектив
особистого розвитку, реалізації молоді в Україні, популяризації значущих подій
з історії та сьогодення бібліотека впровадила комплекс заходів. Тематика
відповідає плану виховної роботи НТУ «ХПІ», сприяє національнопатріотичному вихованню студентства, виховує найкращі почуття, притаманні
українському народу.
Організовано тематичні книжкові виставки:
•
•
•
•
•
•
•
•

З Днем визволення, рідний Харкове!;
Квітуй Україно і слався у віках! До Дня Незалежності України;
Творці української історії в літературних образах;
Сторінками української історії: Українська революція 1917–1921 рр.;
Чорні жнива. Україна пам’ятає;
Разом назавжди. До Дня Соборності України;
Герої не вмирають. До 5-ї річниці Революції гідності;
Ми йшли до тебе, Перемого! До Дня примирення тощо.
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6. Провідне місце в роботі НТБ зайняли такі комплексні заходи, як
соціально-культурні акції.
20 лютого 2019 року пройшла соціально-культурна акція «Революція
гідності триває». Читачі бібліотеки зустрілися з героєм Небесної сотні,
учасником Київського Євромайдану, сотником Леонідом Онищенком та
журналісткою, громадською активісткою, координаторкою Харківського
Євромайдану Вікторією Скляровою. Зустріч супроводжувалася літературною
композицією у виконанні студентів коледжу та переглядом аматорської
документальної стрічки про події 2014 року у м. Києві.
13 травня 2019 року відбулася соціально-культурна акція «Хрест слави
захисникам Вітчизни». У холі бібліотеки експонувалася однойменна
інформаційно-поетична виставка. У конференц-залі пройшла зустріч читачів
бібліотеки з героями АТО, курсантами Військового інституту танкових військ
НТУ «ХПІ», кавалерами ордену «За мужність» Андрієм Іванцовим, Сергієм
Архіповим, Олександром Ковалем та волонтерами. Після зустрічі учасники
заходу дали інтерв’ю для регіонального телебачення, яке увійшло до промо
сюжету про проект. Також інформація про проект «Хрест слави захисникам
Вітчизни» та електронна версія буклету «Незламні герої» розміщені на сайті
бібліотеки. Мета заходу — виховання у молоді активної життєвої позиції,
почуття любові до Рідної землі, знання історичної правди, розуміння важливості
спадкоємності поколінь.
21 вересня 2019 року в НТУ «ХПІ» пройшла соціально-культурна акція
«Всесвітній день миру в НТУ «ХПІ» з нагоди відзначення Всесвітнього дня
миру. У рамках акції об’єдналися відкриття виставки дитячого малюнку «Світ
очима дітей» та масштабний концерт за участі студентів нашого Університету,
творчих колективів Палацу студентів, Харківського обласного товариство
азербайджанських жінок «Айнур-Хатун». До акції долучилися члени ректорату,
викладачі, іноземні студенти-політехніки, учасники Міжнародної естафети
«Всесвітній біг миру», студенти та викладачі Харківського комп’ютернотехнологічного коледжу. Захід було спрямовано на виховання почуття
патріотизму, інтернаціоналізму, любові до Батьківщини.
11 жовтня 2018 року, до Дня захисника України, відбувся захід «На захисті
єдиної України» — презентація книг української письменниці, волонтерки
Людмили Охрименко «Пригоди мухи в окропі на окупованій території»,
«Пригоди дорослого Буратіни жіночої статі» та книги Геннадія Фіміна
«Доброволець «Сумрака».
7. Значно
поширене
довідково-бібліографічне
та
інформаційне
обслуговування.
За рік виконано 27 958 бібліографічних довідок: з них тематичних запитів
112

— 1 133; з них в автоматизованому режимі виконано 13 764 довідок. За запитом
науковців НТУ «ХПІ» було систематизовано за таблицями УДК 144 наукових
документи.
Більшість довідок виконується завдяки електронним ресурсам власної
генерації: БД статей з періодичних видань, повнотекстових БД навчальної
літератури, корпоративних ресурсів ЕКБСОН, АРБІКОН, тощо. Активно
використовуються і ресурси Інтернет. Для задоволення потреб користувачів у
законодавчій інформації використовується БД «Ліга: Закон».
Перевірено, доповнено, виправлено, відредаговано списки основних
навчальних видань (6 714 джерел) з 4 167 дисциплін за напрямками: педагогіка
та психологія, електричні станції, міжнародний бізнес та фінанси, механіка
суцільних середовищ та опір матеріалів, стратегічне управління, ділова іноземна
мова та переклад, зварювання, автоматизовані електромеханічні системи,
охорона праці і навколишнього середовища, українська, російська мова та
прикладна лінгвістика, органічний синтез та нанотехнології, економічна
кібернетика та маркетинговий менеджмент, природничі науки.
Проведено комплекс заходів щодо забезпечення коректності та повноти
даних про НТУ «ХПІ» у аналітично-інформаційних системах, показники яких
використовуються при формальній оцінці діяльності університету. Направлені
запити на коригування індивідуальних профілів авторів та щодо поповнення
переліку публікацій автора у системі (БД Scopus), проведено коригування
профілів НТУ «ХПІ» у наукометричних базах.
Заходи з поширення принципів академічної доброчесності
Створено та активно поповнюється розділ сайту бібліотеки
«Академічна доброчесність»
http://library.kpi.kharkov.ua/uk/Academic_Goodness
Оформлення тематичними постерами «Академічна
доброчесність» зони вільного спілкування у холі НТБ
Демонстрація відеоматеріалів «Академічна доброчесність» у
рамках заходу «Ніч Науки»

24
постери
57
переглядів

Підвищення інформаційної культури користувачів
Занять з інформаційної культури

60

Робота бібліотекарів-кураторів
Екскурсій

187
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Індивідуальних бесід

612

За дорученням Адміністрації університету підготовлено та надано таблиці
з показниками університету для підтвердження статуту «Національний».
У 2019 році розширено роботу бібліотекарів-кураторів. 8 бібліотекарівкураторів опікувалися першокурсниками зі 173 академічних груп. Куратори
допомагають студентам-першокурсникам зорієнтуватися у ресурсах бібліотеки,
ознайомитися з послугами науково-технічної бібліотеки та особливостями сайту
бібліотеки НТУ «ХПІ», репозитарію, повнотекстових баз даних електронного
каталогу, якими можна скористатися за межами Університету. Поширеними
формами роботи є групові та індивідуальні бесіди та консультації, зустрічі зі
старостами та керівництвом інститутів, деканатів, використання телефонного
зв’язку.
Бібліотекарі-куратори провели понад 600 зустрічей, 169 екскурсій
бібліотекою. Їх робота сприяє швидкій адаптації першокурсників в Університеті,
у великому місті, знайомство з культурним життям Першої столиці. Задля цієї
мети першокурсників знайомили з розташуванням корпусів, структурою
Університету, розділами сайту: «Студентам», «Дозвілля» тощо.
8. Бібліотека розширює співпрацю з провідними організаціями та
асоціаціями на міжнародному та регіональному рівні задля підвищення якості
роботи шляхом упровадження інновацій у практику бібліотечної роботи:
1. Publishers International Linking Association (PILA);
2. Українська Бібліотечна Асоціація (УБА);
3. Консорціум e-Verum;
4. Асоціації «Інформатіо-консорціум»;
5. Консорціуму ELibUkr;
6. Асоціації регіональних бібліотечних консорціумів (АРБІКОН);
7. Асоціації користувачів та розробників електронних бібліотек і нових
інформаційних технологій (ЕБНІТ);
8. Ірбіс-корпорація.
НТБ успішно виконує свої зобов’язання за 12 міжрегіональними та 3
міжнародним проектами:
1. Угода про членство в Publishers International Linking Association учасника,
представленого Асоціацією користувачів Української науково-освітньої
телекомунікаційної мережі УРАН;
2. Зведені каталоги видань (періодичні видання, «Бібліотечна справа.
Бібліографія. Бібліотекознавство»), що надійшли до бібліотек м. Харкова
(Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка);
3. Корпоративне формування Інформаційного порталу "Наука України: доступ
до знань";
114

4. «Міжрегіональний аналітичний розпис статей» (АРБІКОН);
5. «Електронна доставка документів» (АРБІКОН);
6. «Наукова періодика України» (науково-освітня мережа Уран);
7. «Придніпровський корпоративний каталог» (Дніпропетровська обласна
універсальна наукова бібліотека, аналітичний розпис та електронна доставка
документів);
8. «Електронна бібліотека України: Створення центрів знань в університетах
України»;
9. «Єдина картка читача бібліотек ВНЗ Харкова»;
10.«Система наукометричного моніторингу суб’єктів наукової діяльності
України «Український індекс наукового цитування» (науково-освітня мережа
Уран);
11.«Метабібліографія Харківщини» (ХДНБ ім. В. Г. Короленка);
12. «Бібліосинергія» (наповнення контенту розділу «Науковий бренд») — проект
під патронатом УБА;
13. «Електронний зведений каталог періодичних видань, які отримують
бібліотеки м. Харкова»;
14. «Електронний зведений каталог іноземних періодичних видань, які
отримують бібліотеки м. Харкова»;
15. «Зведений каталог періодичних видань, які передплачують бібліотеки ЗВО
м. Харкова».
Здійснені власні бібліографічні проекти бібліотеки: «Ректори НТУ «ХПІ»
(ХПТІ, ХТІ, ХЕТІ, ХММ, ХПІ, ХДПУ), «Учені НТУ «ХПІ» — освіті, науці,
промисловості: кращі видання», «Випускники ХТІ», . «Жінки — гордість
Політеху».
У рамках проекту «Наукова школа хімії ХПІ», укладено та підготовлено до
розміщення на сайті 54 списки публікацій наукових праць та переліку публікацій
19 авторів, складено 16 біографічних довідок на російській мові та добрано фото
науковців НТУ «ХПІ».
10. Здійснені високотехнологічні заходи щодо автоматизації бібліотечних
процесів.
Забезпечено постійна перевірка резервних копій БД Ірбіс64, Dspace,
Drupal, Moodle; адміністрування електронних БД; адаптовано АБІС до
бібліотечних процесів для підвищення ефективності роботи (коригування
довідників, зміни форматів вводу–виводу, коригування індивідуальних
параметрів, облік змін в системі) тощо. Створено новий формат читацької
картки, для відтворення картриджем з повнокольоровим друком половини
картки.
Інформаційна діяльність бібліотеки вимагає активного використання веб115

технологій. Це ― робота з віддаленими читачами, представлення та
популяризація власних електронних ресурсів, бібліотечних послуг та наукового
доробку науковців університету в глобальній мережі Інтернет.
На базі комплексної інформаційної системи бібліотеки функціонують:
•
офіційний сайт бібліотеки,
•
WEB-додаток для роботи з електронним каталогом та повнотекстовими
базами даних,
•
електронний репозитарій Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут» (наукові публікації),
•
електронний репозитарій кваліфікаційних випускних робіт здобувачів
вищої освіти у Національному технічному університеті «Харківський
політехнічний інститут,
•
платформа для дистанційних курсів НТУ «ХПІ» віртуального серверу
відеоконференцій.
Газета «Політехнік» – видання з 68-річною історією (виходить з 1 січня
1951р.) з багатими традиціями сприяння розвитку вищої школи України. Газета
виходить двічі на місяць обсягом 1–2 друкованих аркуші (4–8 шпальт формату
А-3, наклад 3000 тис. примірників), має значний авторський актив (18–20 осіб),
що складається із студентів і викладачів університету.
Протягом 2019 року вийшло 20 випусків газети, у якій є традиційними
рубрики «Нові освітні технології», «Твоя історія, ХПІ», «Іменні стипендіати»,
«Переможці олімпіад», «Наука», «Ювілей кафедри (факультету)», «У Вченій
раді», «Міжнародна діяльність», «Виставки», «Центр кар’єри», «Студентське
самоврядування», «Гуртожиток – твій дім», «Конференції», «Спорт», «Палац
студентів», «Працевлаштування» та ін. Цього навчального року до названих
додалися рубрики «Інклюзія», «ОСС НТУ «ХПІ», «Студентська мобільність»,
«Повідомляє наш студкор», «ХПІ: події та новини», продовжилися такі як «До
європейського освітнього простору», «Нагороди», «Виховуємо патріотів і
захисників Вітчизни», «Екологія».
У рубриках «Наука» та «Нагороди» газета розповідає про лауреатів
Державних премій, про переможців конкурсів на одержання премій та стипендій
Президента України, Кабінету Міністрів України, зарубіжних грантів, про
співпрацю з вітчизняними й закордонними фірмами, про участь у цих справах
студентів. Прослідкувати спадкоємність кращих традицій у сфері вищої освіти
допомагає рубрика газети «Твоя історія, ХПІ». Її автори звертаються до таких
авторитетів, як засновник вищої технічної освіти в Україні, перший директор
Харківського технологічного, а згодом – і Київської політехніки – професор В.
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Л. Кирпичов, інших корифеїв науки, яких в історії ХПІ було чимало. Газета є
постійним учасником кількох міжнародних науково-технічних конференцій, які
проводить університет. Роботі кожної з них присвячується сторінка, а то й
спецвипуск «Політехніка».
Під рубрикою «У Військовому інституті танкових військ НТУ «ХПІ»
публікуються матеріали про події в цьому навчальному закладі, про успіхи
курсантів у навчанні та спорті.
Газета робить значний внесок у виховну роботу зі студентами, на прикладах
досягнень кращих із них наочно демонструє, яких успіхів може досягти кожен,
хто творчо й відповідально ставиться до навчання. Стажування за кордоном,
участь у Всеукраїнських та Міжнародних олімпіадах і конкурсах, присудження
іменних стипендій та отримання грантів – усе це знаходить відображення в
матеріалах рубрик «Студентське життя», «Іменні стипендіати». Щорічно
виходять спецвипуски, присвячені закінченню навчання спеціалістами та
магістрами, і газета розповідає про кращих із них. Цього навчального року таких
випусків вийшло 2.
Співпраця університету з вітчизняною промисловістю, вирішення вченими
НТУ «ХПІ» невідкладних завдань виробництва, цільова підготовка фахівців на
замовлення підприємств і фірм, працевлаштування випускників, розповіді про
життя та кар’єру кращих з них є темами найпопулярніших виступів газети.
Протягом 25 років в університеті існує випускаюча спеціальність «Фізичне
виховання й спорт», висока масовість занять фізкультурою і спортом посідають
важливе місце в системі виховання та покращення іміджу вузу, як це
відбувається в зарубіжних університетах. Цій тематиці присвячені рубрики
«Спорт» та «Спортивна газета» в газеті». Немало спортсменів і навіть видів
спорту, що розвиваються в університеті, вважають газету причетною до їх
становлення.
Значну увагу приділяє газета «Політехнік» культурному життю НТУ «ХПІ».
Присвячена цій темі рубрика розповідає про творчі колективи, про їх перемоги
та участь у різноманітних конкурсах, про свята, які відбуваються на сцені Палацу
студентів. На початку 2019 року газета здійснила багато публікацій, присвячених
55-річчю Палацу студентів , популяризації його творчих колективів, розповідям
про найталановитіших учасників.
Газета сприяє вихованню у студентів смаку до суспільної діяльності,
пропагуючи роботу органів студентського самоврядування, регулярно
вміщуючи виступи його активістів, членів профкому студентів.
Протягом року видано такі спецвипуски як «Новий навчальний рік»,
117

«Міжнародний день студента», «Працевлаштування: презентація випускників»,
«З дипломом НТУ «ХПІ» (випуски магістрів і спеціалістів) та ін.
Газета має власну WEB сторінку http://politechnik.kpi.kharkov.ua. За 15
років існування її відвідали близько 550 тис. читачів.
На кінець 2019 року у Палаці студентів працює 17 творчих колективи, які
об’єднують студентів, аспірантів, випускників та співробітників НТУ «ХПІ». 8
творчих колективів мають почесне звання «Народний аматорський колектив
України». З учасниками творчих колективів і клубів за інтересами працюють 36
професійних працівника культури із спеціальною вищою освітою.
Беручі участь у Міжнародному мистецькому фестивалі-конкурсі «Золотое
руно» народний ансамбль танцю «Україна» отримав Гран-при (Грузія), а
народний Камерний хор імені О.Петросяна став Лауреатом Корповського
міжнародного хорового конкурсу-фестивалю (Ірландія). На Всеукраїнських
конкурсах та фестивалях стали переможцями та лауреатами - студентський театр
«Політехнік», народний ансамбль танцю «Україна», циркова студія «Бенефіс»,
клуб акробатичного рок-н-роллу «Сенат».
Команда КВК НТУ «ХПІ» «Дикий молодняк» (капітан команди Олександр
Громовий –КІТ-36б) успішно виступали у лютому-березні 2019 року у проекті
«Ліга Сміху» телевізійного каналу «1+1».
Учасник Народного Вокал шоу-бенд
«Сузір’я» Олександр Мороз
(випускник НТУ «ХПІ») дійшов до півфіналу Всеукраїнського телевізійного
конкурсу «Голос Країни».
На міському конкурсі-огляді «Студентська весна – 2019» п’ять колективів
Палацу студентів посіли 4 перших( в тому числі зі своїм номером студентка
БЕМ-27б Антуанела Адамкевич), 2 других та 1 третє місце, а 3 учасники
отримали звання Лауреата. За підсумками цього конкурсу НТУ «ХПІ» увійшов
до трійки призерів серед понад 30 ЗВО міста Харкова.
На базі Палацу студентів проводяться музично-театралізовані заходи: вистави
театру «Політехнік», творчі звіти колективів, музичний фестиваль «Зіркова
планета «Політех»; вечір гумору, присвячений Міжнародному Дню сміху тощо,
в представники творчих колективів Палацу студентів беруть участь у загальноуніверситетських заходах: Посвячення у студенти; урочисто-жалобний мітинг,
присвячений Дню Перемоги,випускний бал «Парад магістрів»; День відчинених
дверей; відкриття Спартакіади НТУ „ХПІ” та інших.
В університеті постійно здійснюється моніторинг якості освіти не тільки в
методичному плані, а також через визначення позиції дійсних учасників процесу
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- студентів через проведення анкетування, що дає змогу оперативно реагувати на
поточні проблеми навчання та соціальних умов, не чекаючи їх можливого
розвитку. У 2019 році було проведено 2 анкетування студентів університету на
початку кожного семестру, щодо проблем навчання в університет та соціальних
аспектів їхнього життя.
У процесі анкетування студентів ставилися питання:
• якість проведення навчальних занять,
• оцінка викладацької діяльністю науково-педагогічних працівників,
• робота кураторів академічних груп,
• відношення студентів до навчання,
• соціально-побутові проблеми.
Найбільші важливі результати наведені нижче (2019в – весна, 2019о - осінь).
1. Як Ви в цілому оцінюєте своє відношення до навчання? (2019в)
Варіант відповіді
Вважаю, що вчуся з повною віддачею сил і здібностей ТАК /%
Вчуся досить сумлінно, але без особливої напруги сил ТАК / %
Признатися, не стараюся ТАК / %
Інше, ТАК / %

НТУ ХПІ
474
31.5
805
53.5
226
15.02
11
0.73

2. Якою мірою Ви задоволені навчанням в НТУ «ХПІ»? (2019о)
Варіант відповіді

НТУ ХПІ
так

задоволений повністю
задоволений частково
незадоволений
не визначився в оцінці

560
1120
145
110

%
29
57
7
5

3. Чи завжди Ви:
???
не пропускаєте заняття без поважних причин

2018о
%
71,9

2019в
%
53,1

своєчасно виконуєте індивідуальні завдання

69,27

60,4

склали сесію з першого разу

74.04

72,7
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4. Як Ви можете оцінити якість викладання наступних груп навчальних
дисциплін? (2019о)

Гуманіт
арні

Профіл Фундам
юючі
ентальні

Дисципліни

НТУ ХПІ
ТАК
%
876
45
878
45

Позитивно
Задовільно
Є проблеми

166

8

Позитивно.
Задовільно.
Є проблеми
Позитивно
Задовільно

993
707
185
648
865

51
36
9
33
44

Є проблеми

421

22

5. Що, на Ваш погляд, ускладнює навчання? (2019в)
???

НТУ ХПІ
ТАК
%

Особиста неорганізованість
Необхідність поєднувати навчання і роботу
Невдалий розклад занять
Невдоволеність рівнем викладання
Надмірний обсяг навчального навантаження
Зміст навчальних дисциплін
Рівень довузівської підготовки
Відсутність перспектив працевлаштування
Розчарування в спеціальності

790
738
650
428
497
536
414
416
319

52.5
49.6
43.2
28.4
33
35.6
27.5
27.6
21.2

6. Які із перерахованих питань Вас турбують ?
???
Проблеми організації навчального процесу

НТУ ХПІ
ТАК %
697
36
120

Рівень цін в їдальні та буфетах

578

30

Стан умов проживання в гуртожитках
Умови для заняття фізкультурою
Необхідність заробляти гроші на своє навчання
Діяльність органів студентського самоврядування

1102
544
670
292

57
28
34
15

Незадовільне викладання деяких дисциплін

470

24

Результати анкетування свідчать про те, що студенти майже 70-80 % цілому
підтримують діяльність адміністрації в організації навчального процесу, але на
деяких факультетах потрібно звернути увагу на отримані результати та
обговорити на засіданнях вченої ради.
Вченій раді університету затверджена форма опитування студентів щодо
оцінки роботи науково-педагогічних працівників при заключенні контракту,
продовження роботи на посаді та присвоєння вченого звання. Результати
анкетування в перелік необхідних документів при атестації діяльності викладача.

РОЗДІЛ 5
ЗВІТ ПРО РОБОТУ
ЦЕНТРУ ЗАОЧНОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
У 2019/2020 н.р. ЦЗДН забезпечує навчальний процес за заочною формою
навчання і заочною формою з елементами дистанційного навчання громадян
України та іноземних студентів за 28 спеціальностями.
Підготовка студентів по заочної формі з елементами дистанційного
навчання відбувається разом з Центром дистанційної освіти НТУ "ХПІ" та
комп'ютерно-інформаційним центром (КІЦ) в місті Полтава.
Підсумки прийому на 2019/2020 навчальний рік
та контингент ЦЗДН
У 2019/2020 навчальному році до ЦЗДН зараховано:
-

на 1 курс - 120 студентів ( бюджет - 25 студентів, контракт - 95 студентів);
на 2 і 3 курс - 172 студенти (контракт);
на 5 курс - 482 студенти (бюджет - 37 ст., контракт - 445 ст.).
Всього прийнято 774 осіб.
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Також поновлено 213 студентів і переведено 48 студентів.
Загалом поповнення контингенту склало 1035 студентів.
У 2019/2020 н.р. на 01 грудня 2019 р контингент студентів склав 2383
студентів (бюджет- 202 студентів, контракт – 2181 студентів).
У грудні 2019р. очікується випуск магістрів у кількості близько 750
студентів.
Процес навчання студентів за всіма освітніми програмами здійснюють
викладачі кафедр НТУ "ХПІ".

Розробка завдань для студентів 1 курсу ЦЗДО (Дистанційний режим)
Інститут (факультет)
МІТ
Е
І
ХТ
БЕМ
КІТ
КН
СГТ
ФМО
Усього

Кількість курсів
12
7
8
6
19
11
1
10
2
76

ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКА ПІДГОТОВКА
Доуніверситетська підготовка учнівської молоді здійснюється на
підготовчих курсах при НТУ "ХПІ" – за денною, заочною та дистанційною
формами.
На 1 грудня 2019 року на підготовчих курсах навчається 275 слухачів
(по очній формі - 259 слухачі, по заочній і дистанційній - 16 слухачів).
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Роботи з використання та розвитку в НТУ «ХПІ»
сучасних інформаційних технологій (2019 рік)
Протягом минулого року університетом придбано понад 100 комп’ютерів.
Комп’ютерний парк університету складає сьогодні понад 3200 комп’ютерів. В
наявності також понад 160 комплектів мультимедійного обладнання (з них 17
придбано протягом минулого навчального року).
До університетської мережі підключено усього понад 2000 комп’ютерів,
розташованих у 28 навчальних корпусах.
1. Розбудова університетської комп’ютерної мережі
Протягом звітного періоду продовжувались роботи з модернізації
університетської комп’ютерної мережі:
• у навчальних корпусах університету прокладено понад 1800 метрів кабелю
„Вита пара” – до мережі підключено майже 70 нових робочих місць;
• обладнано мультимедійною технікою три навчальні класи;
• придбано і введено в експлуатацію новий сервер для офіційного сайту
університету;
• в університетській мережі впроваджено нову версію інтернет протоколу IPv6.
2. Інформаційне наповнення офіційного сайту університету
Протягом звітного року продовжувалась робота з оновлення
інформаційних сервісів сайту та наповнення створених раніше локальних
баз даних публікацій науковців університету у міжнародних виданнях
Scopus та Web of Science, розміщених у розділі «Бібліометрика» офіційного
сайту університету.
Постійно проводиться робота з гідного представлення університету у
проекті Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського «Бібліометрика
української науки». Так, завдяки постійній роботі з наповнення
бібліометричного профілю університету у Scholar google його індекс цитувань
на кінець року становить понад 118 тисяч цитувань (найбільший показник серед
наукових установ та ВНЗ України) а індекс Гірша досяг позначки 124 (перше
місце серед вишів України). За кількістю бібліометричних портретів науковців
у Google Scholar та Scopus наш університет впевнено посідає перші місця –
понад 1400 та понад 650 профілів відповідно.
Продовжено академічну підписку на програмні продукти компанії
Microsoft, згідно якої студенти та викладачі університету, як і у попередні роки,
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матимуть можливість безкоштовно інсталювати на своїх робочих та домашніх
комп’ютерах і ноутбуках до трьох екземплярів програм компанії (крім Microsoft
Office).
3. Автоматизована система управління навчальним процесом
Протягом останнього року значно активізувались роботи з розробки АСУ
НП. У цьому напрямку досягнуто значних успіхів головним чином завдяки тому,
що безпосередньо з розробниками системи до роботи вдалось підключити
практично усі задіяні у навчальному процесі університетські служби і вже
сьогодні АСУ НП дозволяє вирішувати наступні питання управління
навчальним процесом:
▪ 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
▪ 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
▪ 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
Крім того, для більш ефективного проведення вступної кампанії 2019 року
програмістами ІОЦ виконана робота з інтеграції бази ЄДЕБО, стосовно вступної
кампанії, з офіційним сайтом нашого університету.
Наприкінці року для студентів першого та п’ятого курсів введено в
експлуатацію модуль «Кабінет студента», що надало можливість відмовитись від
використання традиційних залікових книжок.
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Міжгалузевий інститут післядипломної освіти
МІПО НТУ "ХПІ" здійснює свою діяльність в єдиному комплексі освітньої,
наукової та науково-технічної діяльності з НТУ "ХПІ" і сьогодні є одним з
провідних вищих навчальних закладів післядипломної освіти України. За роки
існування в ньому пройшли навчання понад 27500 осіб.
Головна мета діяльності МІПО НТУ “ХПІ” – забезпечення прав громадян
на безперервну післядипломну фахову освіту протягом всього їх життя,
вдосконалення
освіти та професійної підготовки шляхом поглиблення,
розширення та оновлення знань, умінь та навичок на основі раніше здобутої
освіти і досвіду практичної роботи.
МІПО НТУ "ХПІ" ліцензовано на провадження освітньої діяльності з
підвищення кваліфікації:
• за галуззю знань Управління та адміністрування спеціальності
«Менеджмент» за курсами: Менеджер (управитель) зі збуту, Менеджер
(управитель) з адміністративної діяльності, Організатор малого бізнесу,
Менеджер (управитель) житлового будинку, Менеджер (управитель) з
логістики.
• за галуззю знань Управління та адміністрування спеціальності «Облік
і оподаткування» за курсами: Бухгалтерський облік і аудит (Бухгалтерія
1С), Облік і оподаткування у бюджетних установах.
• за галуззю знань “Інформаційні технології” спеціальності
«Комп’ютерні науки та інформаційні технології» за курсами: Сучасні
технології програмування, Створення та підтримка WEB сайтів,
Інформаційні технології в Інтернет-рекламі, Сучасні технології обробки
інформації.
• за галуззю знань “Інформаційні технології” спеціальності
«Комп’ютерна інженерія» за курсом: Комп’ютерні системи та мережі.
• за галуззю знань “Електрична інженерія” за курсами: Енергетичний
менеджмент, Системи обліку, контролю та управління виробництвом і
розподілом електроенергії, Електричні системи та мережі, Електричні
станції та підстанції.
• за галуззю знань “Цивільна безпека” за курсом Охорона праці.
• за галуззю знань «Виробництво та технології» спеціальності
«Нафтогазова інженерія та технології» за курсами: Видобування нафти і
газу, Сучасний стан газорятувальних робіт в газовій промисловості,
Розрахунки на міцність обладнання нафтогазової промисловості.
•
за спеціальністю "Інтелектуальна власність".
Підвищення кваліфікації може організуватись за будь-якими
дисциплінами, які викладає базовий ВНЗ.
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Навчально-тематичні плани ( теми і кількість годин), форма навчання
(денна, заочна, дистанційна, з частковим відривом від роботи), розклад занять,
кошториси витрат на навчання узгоджуються за конкретними замовленнями.
Замовниками виступають як фізичні, так і юридичні особи.

Нижче надані основні замовники за період 01.07.2019- 31.12.2019

№ Замовники

Найменування курсу, спеціальності

Кільк.
слухачів

Підвищення кваліфікації
Програма
1
НАТО

Менеджмент та ділове
адміністрування

44

Харківський
2
міський
центр зайнятості

Створення та підтримка WEB
сайтів

7

ТОВ
3 «Керуюча
компанія «КоменергоКуп'янськ»

Менеджер (управитель) житлового
будинку

2

ФОП
4 Дронова Світлана
Олексіївна

Безпека життєдіяльності і охорона
праці в медичній галузі

1

Фізичні
5
особи

Менеджмент (за напрямом)

2

Фізичні
6
особи

Комп'ютерні системи та мережі

3

Фізичні
7
особи

Охорона праці

2

Викладачі,
8
пед.працівники ВНЗ

За ліцензованими курсами та з
дисциплін базового НТУ «ХПІ»

61

Донбаський
9
державний
педагогічний
університет

Основи безпеки життєдіяльності та
охорони праці

3

ТОВ
1 «Фірма Солті»

Основи охорони праці

4

0
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ПрАТ
1 «Маріупольський Надійність електричних машин та
1 металургійний комбінат управління якістю продукції
імені Ілліча»

3

ТОВ
1 «АМКОР
2 СПЕШІЕЛТІ КАРТОНЗ
УКРАЇНА»

Основи охорони праці

1

Основи охорони праці та
навколишнього середовища в
сільському господарстві

1

Херсонська
1
державна
4 морська академія

Психолого-педагогічний мінімум

4

Зав.лаб.
1
та методисти
5 НТУ «ХПІ»

Психолого-педагогічний мінімум

9

ТОВ
1 «Ранок»
3

Всього підвищення
кваліфікації

147

Розвиток підготовки фахівців за напрямом ІТ-технологій в НТУ «ХПІ»
Динаміка розвитку комп’ютерного парку Університету представлена на
Діаграмі:
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На сьогодні в Університеті налічується 3187 комп’ютерів та 160
мультимедійних проекторів.
Результатом роботи в напрямку розвитку ІТ-технологій стало створення
Автоматизованої системи управління Навчальним процесом НТУ «ХПІ» (АСУ
НП), яка розроблена на базі об'єктно-реляційної системи управління базами
даних PostgreSQL з використанням веб-технологій.
Блок – схема системи представлена на схемі:
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Сьогодні за допомогою АСУ НП вирішуються наступні завдання:
облік абітурієнтів та супровід вступної кампанії як по НТУ «ХПІ» в цілому,
так і окремих факультетах та інститутах;
облік контингенту студентів денної та заочної форми навчання;
облік оплати за навчання студентів різних форм навчання;
облік контингенту викладацького і навчально-допоміжного персоналу;
введення навчальних планів та розкладів занять з відображенням останніх
на офіційному сайті університету;
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;
облік військовозобов'язаних студентів;
профспілковий облік студентів;
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надання агрегованої інформації для ректора, проректорів та учбового
відділу університету;
ведення архівної бази студентів для отримання довідкової інформації з
архіву;
формування додатків до дипломів європейського зразку з можливістю
перевірки та роздруківкою в АРМах «Деканат» та «Кафедра»;
імпортування бази даних студентів нашого університету з єдиної
державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) в базу даних АСУ НП
університету (Слайд 3).
АСУ НП використовується в роботі структурних підрозділів показаних у
Таблиці:

Статистична інформація використання окремих АРМів представлена у
таблиці:
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Робота по удосконаленню роботи і розширенню можливостей АСУ НП
продовжується. Для забезпечення повного функціоналу АСУ планується
виконати роботи з розробки наступних АРМів:
АРМ «Аспірантура» (вже у розробці)
АРМ «Стипендіальний відділ»
АРМ «Гуртожиток»
АРМ «Кабінет студента» (вже у розробці)
АРМ «Кабінет викладача»
АРМ «Навантаження кафедр та викладачів»
АРМ «Диспетчерська».
Цей рік має стати переломним у впровадженні автоматизованої системи в
Університеті, для чого потрібна злагоджена та зацікавлена робота усіх
університетських підрозділів, задіяних у навчальному процесі.
Завершено перший етап робіт з побудови університетської мережі Wi-Fi –
мережа створена в навчальних та адміністративних корпусах.
Мережа Wi-Fi:
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- є повністю відокремленою від існуючої провідної мережі університету;
- має власний канал виходу до мережі Інтернет (1 Гб/с)
- підключена до світової освітньої мережі 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).
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У перспективі планується підключити до бездротової мережі зовнішні WiFi точки доступу з метою забезпечення «безшовного» покриття усієї території
університетського містечка; для забезпечення більш якісного покриття
збільшувати кількість точок доступу у навчальних корпусах університету.
Розвиток підготовки фахівців не можливо без забезпечення бібліотечними
електронними ресурсами. Електронні ресурси власної генерації показані на
слайді 9.
Назва ресурсу

Обсяг
(екземплярів)

Електронний каталог

622450

Повнотекстові ресурси (Усього)

112580

Репозитарії Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут» (eNTUKhPIIR)

39 745

Електронний репозитарій кваліфікаційних випускних робіт
здобувачів вищої освіти у НТУ «ХПІ»

6 681

Повнотекстові ресурси електронного каталогу НТБ

8 514

Повнотекстові ресурси сайту НТБ

1 085

Архів файлів НТУ «ХПІ»

56 555

Одним з найважливіших напрямків підготовки фахівців в Університеті є
використання можливостей сучасних форм навчання, зокрема електронного
навчання.
На Заході ця форма з'явилася вже досить давно і має велику популярність
серед студентів через її економічні показники і навчальну ефективність. Майже
усі поважаючи себе ЗВО України використовують таку форму в навчальному
процесі.
Який стан справ у нас?
Аналіз стану електронного (дистанційного) навчання в Університеті
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показує, що ця форма почала розвиватися з 2004 року на платформі СІМ, що була
створена і супроводжувалася до 2017 року співробітниками нашого навчального
закладу.
За час свого існування на базі СІМ ПВС кафедр було розроблено 257 курсів
дистанційного навчання. Їхній розподіл наведений в таблиці.
Кафедра (стара назва)
Хімічної техніки та промислової екології
Міжкультурної комунікації та іноземної мови
Комп’ютерної математики і аналізу даних
Обчислювальної техніки та програмування
Геометричного моделювання та комп’ютерної
графіки
Фізики
Систем інформації
Теоретичні основи електротехніки
Економіки та маркетингу
Менеджменту інноваційного підприємництва та
міжнародних економічних відносин
Загальної та неорганічної хімії
Права
Загальної економічної теорії
Обліку, аудиту і оподаткування
Міжнародного бізнесу та фінансів
Інтегрованих технологій машинобудування
ім. М.Ф.Семка
Інтегрованих технологій, процесів і апаратів
АСУ
Динаміки та міцності машин
Органічної хімії
Деталей машин
Металознавства і термічної обробки металів
Інформаційних технологій та систем колісних і
гусеничних машин
Охорони праці і навколишнього середовища
Педагогіки та психології управління соціальними
системами
Фізичної хімії
Філософії
Технічної електрохімії

Кількість курсів у СІМ
42
2
2
35
2
1
2
2
3
43
1
9
8
36
14
2
9
7
1
3
1
1
2
6
2
1
3
1
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Української та російської мови і прикладної
лінгвістики
Соціології та політології
Автоматизації технологічних систем та
екологічного моніторингу
Інформатики та інтелектуальної власності
Інформаційно-вимірювальних технологій і систем
Біотехнології та аналітичної хімії
Українознавства, культурології та історії науки
Усього

3
2
1
1
1
1
7
257

Зміна ситуації призвела до неможливості підтримки і подальшого розвитку
зазначеної платформи і вимусила шукати нові, сучасні програмні комплекси, що
забезпечать роботу викладачів і студентів у форматі дистанційного навчання.
Такою системою було обрано визнану в світі систему управління
навчанням Moodle.
Кафедрам було запропоновано проаналізувати зміст та визначити
можливість перенесення дистанційних курсів, які можливо використовувати для
навчання, або доопрацювати їх згідно з сучасними вимогами, із СІМа в Moodle.
Нажаль активності з боку кафедр не спостерігалося.
Разом з тим, в Університеті, Проблемною лабораторією дистанційного
навчання було організовано навчання викладачів дистанційної форми навчання
(тьюторів) основам дистанційного навчання, технології розробки дистанційного
курсу та ін.
Результати аналізу роботи відкритих дистанційних курсів підвищення
кваліфікації у 2016-2018 рр. для викладачів України та Університету наведені в
таблиці.
Курси
Тьютор дистанційного та змішаного
навчання 2018
Основи дистанційного навчання 2018
Технології розробки дистанційного
курсу 2018

Записалось
78

Вчилися
20

Закінчили
14

Викладачі ХПІ
-

94

30

14

1
-

150

44

23
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Технології розробки дистанційного
курсу 2018-2
Куратор змісту 2017
Змішане навчання 2017 восени
Змішане навчання 2017 навесні
Основи дистанційного навчання 2017
Технології розробки дистанційного
курсу 2017
Практикум тьютора-2016
Куратор змісту 2016
Технології розробки дистанційного
курсу 2016-1
Технології розробки дистанційного
курса2016-2
Дистанційне навчання для керівників
Усього

38
26
94
228
58
151

14
35
60
33
40

6
3
20
23
16

1
3
2
7

44
50
199

16
120

31
9
10
49

235

80

37

24

131
1576

30
522

14
269

7
72

6
4
17

У 2016 році на перелічені вище дистанційні курси підписалося понад 600
викладачів України, серед яких було 173 викладачів університету. Успішно
закінчили навчання у курсах 111 викладачів України, серед яких 50 викладачів
університету.
У травні 2016 року було проведено пілотне навчання школярів у курсах
«Вступ до фаху», які були розроблені випусковими кафедрами університету.
Загалом у курси для абітурієнтів записалось 123 слухача, середня кількість
відвідувань у курсі на одного слухача – 73.
У вересні 2016 року проведено семінар для завідувачів кафедр «Дистанційне
навчання у світі». Мета: визначення основних термінів, типи дистанційних
курсів, якість дистанційних курсів, роль хмарних технологій у дистанційному
навчанні. Визначення ролі відкритого дистанційного курсу «Вступ до фаху»
Загалом на сайті створено 128 дистанційних курсів, працювало
систематично 52 викладача та створено 44 дистанційних курсів, серед яких 21
дистанційний курс для абітурієнтів.
У 2017 році активність викладачів у відкритих дистанційних курсах впала,
було підготовлено тільки 13 викладачів
У 2018 році спеціально для викладачів був створений скорочений
дистанційний курс (5 тижнів), організовані одноденні семінари для груп кафедр,
після проведення відкритого дистанційного курсу «Технологія розробки
дистанційного курсу» (жовтень-грудень), на якому викладачів університету не
було, була організована Школа дистанційного навчання на 9 тижнів по
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засвоєнню техніки створення дистанційного курсу. Всі ці зусилля були марними,
розробкою дистанційних курсів кафедри не займаються. Записано у Школу 92
викладача, переглядають матеріали курсу 30-40 викладачів, виконують завдання
до 20 викладачів.
У результаті сьогодні маємо показники.
Кількість створених курсів, готових до експертизи, відносні показники
завершеності та кількість отриманих сертифікатів про успішне закінчення
курсів
Інститут/факультет
Каф. курс курс/ Гот.
ГСертиф
каф
курс
/каф
Енергетики, електроніки та
17
34
2
7
8
0,412
електромеханіки
Механічної інженерії і
14
44
3,14
17
9
1,214
транспорту
Інженерно-фізичний
10
19
1,9
7
0,7
6
Хімічних технологій та
інженерії
Економіки, менеджменту і
міжнародного бізнесу
Міжнародної освіти

13

20

1,54

3

9

49

5,44

12

4

16

4

5

Соціально-гуманітарних
технологій
Комп'ютерних наук і
програмної інженерії
Комп'ютерних та
інформаційних технологій
Усього

8

30

3,75

4

5

5

1

0

9

9

1

0

0

2

89

226

2,54

55

0,62

55

0,231
1,333
1,25
0,5
0

4
14
7
5
0

Лідерами у розробці дистанційних курсів є інститут економіки,
менеджменту і міжнародного бізнесу, факультет міжнародної освіти та інститут
механічної інженерії і транспорту.
Практично немає результату у факультету комп'ютерних наук і програмної
інженерії та факультету комп'ютерних та інформаційних технологій. У світі
дистанційні курси з ІТ спеціальностей посідають третє місце після бізнесу та
фінансів. У нас навпаки.
У таблиці наведені показники кафедр-лідерів з розробки дистанційних
курсів.
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Кафедра

Почали
Розроблено
створення
Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту
Гідравлічні машини
8
5
Зварювання
5
4
Охорона праці і навколишнього середовища
9
8
Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного
бізнесу
Міжнародний бізнес та фінанси
18
7
Економіка та маркетинг
6
5
Факультет міжнародної освіти
Природничих наук
12
10
Важливе значення має крок, який зроблений кафедрами по забезпеченню
виконання завдань студентами 1-го курсу ЦЗДН.
На сьогодні розроблено і організовано виконання 76 завдань (курсових
проектів, контрольних, рефератів), що дозволяють використовувати
дистанційний режим.
Наведений загальний аналіз стану розвитку дистанційного навчання в НТУ
«ХПІ» дозволяє зробити наступні висновки
Завідувачі кафедр не розуміють можливості дистанційного навчання та
варіанти використання. Тому вони не бажають відволікати своїх викладачів до
розробки і стримують тих, які хотіли б опанувати нову технологію.
Для фахівців ІТ профілю дистанційне навчання не є пріоритетним, тому
розроблених дистанційних курсів дуже мало. Це дуже дивно тому, що у цьому
напрямі дуже висока конкуренція між університетами і дистанційне навчання дає
важливу перевагу.
Так само і для енергетичних спеціальностей дистанційне навчання не є
важливим пріоритетом, але стоїть вище за рейтингом, ніж для ІТ спеціальностей.
Активно займаються впровадженням дистанційного навчання спеціальності
економічного профілю, міжнародної освіти та машинобудівних спеціальностей і
на них треба опиратися при впровадження дистанційного навчання.
На дистанційні курси підготовки тьюторів викладачі не записуються через
відсутність мотивації, яку вони, як і їх керівники, очікують від керівництва.
Загалом відкрито 257 старих (на базі СІМ) та 55 нових дистанційних курсів,
із них сертифіковано 19, але кафедри слабо використовують їх у навчальному
процесі.
Немає нормативних документів про організаційну та технічну підтримку
використання дистанційних курсів.
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Електронні ресурси власної генерації

Назва ресурсу

обсяг

Електронний каталог

622450

Повнотекстові ресурси (Усього)

112580

Репозитарії Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут» (eNTUKhPIIR)

39 745

Електронний репозитарій кваліфікаційних випускних робіт
здобувачів вищої освіти у НТУ «ХПІ»

6 681

Повнотекстові ресурси електронного каталогу НТБ

8 514

Повнотекстові ресурси сайту НТБ

1 085

Архів файлів НТУ «ХПІ»

56 555

РОЗДІЛ 6
Адміністративно-господарська діяльність
НТУ «ХПІ» за 2019 рік
6.1. Загальні відомості
Робота адміністративно-господарського відділу НТУ «ХПІ» виконується у
відповідності до річних, квартальних та місячних планів, головні завдання яких
спрямовані на забезпечення життєдіяльності університету, підтримку на
належному рівні матеріально-технічної бази, її інженерної інфраструктури.
Усі будинки і спорудження інтенсивно експлуатуються і несуть величезне
навантаження по забезпеченню навчального процесу і проживанню студентів,
тому необхідно виконувати великий обсяг робіт з підтримки їх у нормальному
експлуатаційному стані.
Керівництво університету докладає багато зусиль для створення та
підтримки належних умов проживання та навчання студентів.
Господарський відділ є однією з важливіших ланкою всього комплексу
НТУ «ХПІ», що відповідає за підтримку належного санітарного стану в корпусах
і на території навчального містечка.
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Площа навчальних аудиторій, лабораторій, місць загального користування,
яка щоденно прибирається персоналом прибиральниць господарчого
відділу,складає 119 465 м².
Площа навчальних аудиторій, лабораторій, місць загального
користування, яка щоденно прибирається персоналом прибиральниць
господарчого відділу,складає 119 465 м².
2.На підзвітності у комендантів відділу на 01.09.2019 року
знаходиться матеріальних цінностей на приблизно 19 628 291 гривень.
3.У 2019 році по господарському відділу університетом витрачено
на придбання необхідного інвентарю, миючих та дезінфікуючих засобів,
витратних матеріалів на суму 50 560 гривні, на оплату послуг 126 803 гривень.
4.Зусиллями ГВ (жорсткий контроль за наповненням контейнерів
для вивозу ТПВ; оперативне корегування графіку вивезення контейнерів)
вдалося зменшити об'єм твердих побутових відходів по учбовому містечку.
Згідно графіка, вивезено і утилізовано твердих побутових відходів
- контейнерами 996,45 м³
В учбових корпусах проведена дератизація та дезінсекція на суму 14 436 гривні.
5.Співробітники ГВ своїми силами продовжували виконувати роботи по
реконструкції і благоустрою паркової зони учбового містечка біля
Обчислювального корпусу площею 195 тисяч м² було висаджено 14 садженців
дерев, крановано 82 дерева, обрізано і доглянуто 73 кущів роз. Всього висаджено
закупленої квіткової розсади 1480, на суму 32 950 гривні організовано догляд за
квітниками, газонами.
Робітники відділу виконали роботи по благоустрою території табору
«Фігуровка».
6.Відремонтовано 327 одиниць меблів (столи, лавки, стільці, шафи), 72
замків, 121 одиниць господарського інвентарю, 62 дверей, 59 вікон.
7.Засклено 86,32 м² шибок.
8.Відділ брав участь у оснащенні та організації культурно-масових
святкувань:
- проводи зими Масляна;
- посвячення в студенти;
- дня Науки.
9.Власними силами відремонтовані кущорізи та газонокосилки.
10.Герметизовано до осінньо-зимового сезону 2019 року 459 вікон.
11.Велику роботу виконано працівниками господарчого відділу по
забезпеченню успішного проведення у червні 2019 року ЗНО в УК-1
(комплектування меблями, забезпечення комфортних умов).
12.В строк та якісно ГВ проводив комплекси робіт по забезпеченню
нормальних умов діяльності приймальних комісій, проведення олімпіад, днів
відкритих дверей, конференцій .
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13.У відділі впроваджена, діє і постійно вдосконалюється система
економного використання води та електроенергії.
Строй-групою НТУ «ХПІ» виконано ремонтні роботи, а саме:
- кафедра «Експерементальної фізики»/, атомний практикум (У-2) - повний
ремонт 2 аудиторій .
- кафедра «Технологія жирів та продуктів бродіння», технічний корпус,
повний ремонт : коридори, 2-х викладацьких,лабораторних та навчальних
аудиторій.
- ГАК, 2 поверх,( праве крило),ремонт коридора.
- ГАК,102 аудиторія.,ремонт приміщення 3-D лабораторії.
- приміщення склодуви,повний ремонт.
- кафедра «Механіка суцільних середовищ та опір матеріалів», ремонт коридора
та комп’ютерного класу.
- 3 лабораторний корпус,ремонт 2 викладацьких кімнат та коридору.
- гуртожиток №4 ( 1 та 4 поверхи),ремонт 2 коридорів та 7 кімнат.
- СОТ «Політехнік», ремонтні роботи: їдальня, естрада, борцівський зал (фасад).
- Палац студентів, ремонт коридору ( 1 поверх, праве крило)
- ректорський корпус. 12 ауд. ,ремонт та фарбування стіни.
- У-2, каф. «Програмна інженерія та інформаційні технології управління.Ім.
проф.Дабагяна» , повний ремонт
- вечірній корпус, ремонт фасаду
- математичний корпус (1 під’їзд), ремонт сходового маршу.
- У-1, ауд. №1402 - повний ремонт.
- капітальний ремонт посудомоїчної зали та їдальні великого залу.
6.2. Утримання інженерних мереж
Співробітниками експлуатаційно-технічного відділу за звітній період
виконано великий обсяг робіт з підтримки інженерних комунікацій в
безаварійному стані, а саме:
Студмістечко «Гігант».
1.
Секція 1-2 – заміна на пластик лежаків системи опалення у кількості 80
метрів d 40мм.
2.
Секція 3 - замінено каналізаційний вихід d200мм – 22м із будівлі до
колодязя. Виконали ремонт вводу холодного водопостачання d 100 с заміною
запірної арматури.
3.
Секція 5 - проведено ремонт і заміну 60 метрів теплотраси d 159мм.
4.
Секція 6-9 - замінено 12 метрів мережі холодного водопроводу d 79мм.
Також було замінено 6 метрів трубопроводу холодного водопостачання d 89мм
і засувку Ду80мм.
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5.
секція 7 – заміна 20 метрів лежаку d 79мм теплопостачання по підвальному
приміщенню
Ремонт зовнішньої мережі водопостачання d 100 їдальні по вул.
Алчевських,48А, з заміною запірної арматури та заміною пожежного гідранту,
також була встановлена обсадка для переходу з чавуна на сталь. Було відновлено
водопровід до кімнати загального користування з установкою змивних бачків,
змішувачів та сифонів. Також були вичищені 8 каналізаційних колодязів.
Гуртожиток №3
1.
Виконано заміну двох коріних засувок Ду 100 на вводі холодного
водопостачання в будівлю, що дозволило припинити постійне затоплення
підвалу та ліфтової шахти.
Гуртожиток №4
1.
Заміна трубопроводів подачі та звороту теплотраси d 89мм гуртожитку –
43 м/п. Також виконано ремонт душових 2-х жіночих і 2-х чоловічих, з
установкою 4 бойлерів по150 літрів кожний.
Гуртожиток № 5
Виконано капітальний ремонт душових.
Гуртожиток №6.
Відновлено оглядовий колодязь водовідведення.
Гуртожиток №7
1.
Повна реконструкція рамки холодного водопостачання гуртожитку з
заміною запірної арматури.
2.
Повна заміна мереж холодного та гарячого водопостачання d63 – 200м, d40
– 40м, d32 – 40м на пластик с запірною арматурою.
Гуртожиток №8
1.
Ремонт теплотраси d 100 гуртожитку в тепловій камері.
2.
Заміна трубопроводів подачі та звороту теплотраси d 89 гуртожитку – 25
м/п. Ремонт та заміна каналізаційних стояків d 100 – 20м.
3.
Проведено капітальний ремонт душової кімнати. Замінено стояки холодної
води, каналізації, встановлено 2 піддони з гідроізоляцією, два рукомийника та 4
змішувача.
Гуртожиток №10
1.
Виконані роботи по заміні на пластик (труби d 20, 32, 100 – 90 метрів)
стояків гарячого та холодного водопостачання з розводкою на туалети і кімнати
гігієни в підвальному приміщенні , комори білизни а також блоках №№207, 208,
307, 308, 407, 408, 507, 508. Замінено 6 унітазів в блоках 3-го, 4-го и 5-го
поверхів.
Гуртожиток № 11
1. Заміна водопровідних стояків з підвалу до 3-го поверху з розведенням до
приборів 2. Заміна стояків водовідведення d 50 від приборів (між поверхами) до
підвалу.
3. Заміна умивальників в кімнатах гігієни на другому поверсі.
4. Заміна мийок в кімнатах приготування їжі другого поверху гуртожитку.
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5. Заміна 26 метрів гарячого водопроводу Ду40 на пропилен в підвальному
приміщенні.
6. Ремонт лежаків системи опалення в підвальному приміщенні.
Гуртожиток №12
1.
Повністю замінено гаряче та холодне водопостачання d 20 – 60м, d 32 –
27м, d 40 – 40 м у жіночій душовій.
2.
Заміна корінної засувки Ду100 у підвальному приміщенні гуртожитку
Гуртожиток №13
1.
Заміна 40 метрів трубопроводів гарячого та холодного водопостачання d76
- d100мм у гуртожитку.
2.
Виконано заміну коріної засувки Ду100 в камері холодного
водопостачання , замінену вводу холодної води d160 с запірною арматурою.
Також у теплопункті замінили на пластик дренажну систему с запірною
арматурою, лежаки системи теплопостачання гарячого та холодного
водопостачання d50 – 70м, d79 – 60м, d89 – 100м.
Гуртожиток №15
Заміна ділянки мережі водовідведення d 160 з будівлі до оглядового колодязя 12 м/п. Заміна частини холодного водопроводу d 25 – 16м.
Учбове містечко.
1.
Встановлено 11 каналізаційних люки на території учбового містечка
2.
Заміна 27 метрів стояка подачі холодної води d125мм корпусу У-1
3.
Ремонт системи опалення у підвалі математичного корпусу
4.
Корпус «Стара фізика» замінено 50 метрів холодного трубопроводу d 20мм
і каналізації 50мм. Також було замінено сантехнічні прибори.
5.
Повна реконструкція теплового пункту хімічного корпусу с заміною
дренажної системи та запірної арматури. Заміна каналізаційного стояка до
випуску із корпусу. Заміна засувки d 150 на теплотрасі біля корпусу.
6.
Демонтаж старих « чаш Генуя» і монтаж нових у кількості 15 шт. на
цокольному поверсі У-2.Також в цьому корпусі було замінено 12 зливних
бачків. Проведено ремонт вентиляційної шахти біля корпусу У-2.
7.
На кафедрі ПТМ проведено заміну труб холодного водопостачання,
каналізації, теплоносія з подальшим розведення та установкою біметалевих
радіаторів опалення.
8. Заміна стояків опалення на горищі 3-го Лабораторного корпусу(праве крило)
з подальшим розведення системи опалення по аудиторіям і установкою
біметалевих радіаторів у кількості – 8 шт.
9. Заміна кореної засувки у теплокамері Ду 100мм Коледжу
10. Замінено 50 метрів пожежного водопровіда d 2” від самої врізки до друкарні.
11. На кафедрі «Металорізання» було замінено 40 метрів пожежного ліжаку d
63мм і мм10 метрів - d20. Також було замінено запорну арматуру.
12. Заміна 48 метрів тепломагістралі, с заміною запірної арматури, від теплового
пункту до Електрокорпусу. В самому корпусі замінено на пластик 112 метрів
лежаків теплосистеми.
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Були виконані роботи по капітальному та поточному ремонту
університету за 2018-2019 навчальний рік
Капітальний ремонт об'єктів університету
Капітальний ремонт об'єктів університету
1. Ремонт гуртожитків:
- Гуртожиток №2 – ремонт фасаду – (600,00 тис.грн.).
ВСЬОГО ПО ГУРТОЖИТКАХ: 600,00 тис.грн.
2. Ремонт учбових корпусів та інфраструктури:
- Технічний корпус – ремонт покрівлі – (188,90 тис.грн.);
- Хімічний корпус – ремонт покрівлі – (20,00 тис.грн.);
- Кафедра "Пластмас" – ремонт частини покрівлі – (15,00);
- Обчислювальний центр – ремонт тротуарів біля центру – (550,10 тис.грн.);
- Реконструкція нежитлової будівлі під учбово-адміністративний центр по вул.
Алчевських, 48а – технічний нагляд за роботами по реконструкції нежитлової
будівлі, авторський нагляд – (14988,00 тис.грн.);
- Корпус У-3 – розробка проектно-кошторисної документації, ремонт корпусу,
авторський та технічний нагляд за кап.ремонтом – (2164,09 тис.грн.);
- Коворкінг центр – ремонт – (1967,00 тис.грн).
ВСЬОГО ПО КОРПУСАХ: 19893,09 тис. грн.
ВСЬОГО ПО КАПІТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ: 20493,09 тис. грн.
Поточний ремонт
1.Ремонт корпусів:
- Кафедра "Турбінобудування" – ремонт покрівлі – (66,80 тис.грн.);
- ТП 160 – ремонт, електромонтажні роботи – (68,00 тис.грн.);
- Головний аудиторний корпус – ремонт покрівлі – (236,20 тис.грн.);
- Фізичний корпус – ремонт кафедри "Експериментальної фізики" – (58,70
тис.грн.);
- Електротехнічний корпус – ремонт покрівлі, звіси, жолоба, вод.труби – (47,80
тис.грн.);
- Електротехнічний корпус – ремонт кафедри "Автоматизованих та
електромеханічних систем" – (24,60 тис.грн.);
- Палац студентів – ремонт покрівлі, звіси, жолоба, вод.труби – (23,06 тис.грн.);
- 3-й лабораторний корпус – кафедра "Інтегров. технол. процесів та апаратів" –
ремонт аудиторії №16 – (36,20 тис.грн.);
- Головний (ректорський) корпус – ремонт аудиторії №20 – (12,00 тис.грн.);
- Палац студентів – ремонт стелі коридору 1-го поверху – (20,50 тис.грн.);
- Математичний корпус – ремонт окремих ділянок покрівлі – (8,34 тис.грн.);
- Фізичний корпус – ремонт окремих ділянок покрівлі – (8,95 тис.грн.);
- Учбовий корпус по вул. Весніна, 5а – ремонт покрівлі – (77,55 тис.грн.);
- Адміністративний та малий електрокорпус – ремонт покрівлі, рештування,
жолоба – (8,10 тис.грн.);
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- Корпус суспільних організацій – ремонт окремих ділянок покрівлі, звіси,
жолоба – (4,8 тис.грн.);
- Коворкінг центр – металеві конструкції, покриття – (199,99 тис.грн.);
- Лабораторний корпус – ремонт покрівлі кафедри "ДВС" – (148,90 тис.грн.);
- 3-й лабораторний корпус – заміна віконних блоків – (33,6 тис.грн.);
- Корпус У-1 – ремонт покрівлі – (41,60 тис.грн.);
- ВГЄ, АГВ – ремонт покрівлі – (35,10 тис.грн.);
- Підстанція №1 – ремонт покрівлі – (79,20 тис.грн.).
ВСЬОГО ПО КОРПУСАХ: 1239,99 тис.грн.
1. Ремонт гуртожитків:
- Гуртожиток №1 – ремонт вентиляції душових, секція 7, заміна віконних блоків
1-го поверху, секція 2 – (34,80 тис.грн.);
- Гуртожиток №4 – ремонт покрівлі, звіси, жолоба, інженерні мережі (земляні
роботи) – (17,90 тис.грн.);
- Гуртожиток №9 – ремонт вентиляції душових – (9,10 тис.грн.);
- Гуртожиток №11 – ремонт покрівлі, звіси, жолоба, вод.труби – (43,40 тис.грн.);
- Гуртожиток №14 – ремонт вентиляції душових – (12,79 тис.грн.);
- Гуртожиток №15 – ремонт фасаду та аварійних виходів – (170,30
тис.грн.);
- Житловий будинок по вул. Весніна,5 – ремонт покрівлі, водостічні труби – (22,7
тис.грн.);
- Житловий будинок по вул. Багалія,17 (кв.5, кв.35) – ремонт покрівлі,
водовідведення – (15,8 тис.грн.);
- Житловий будинок по вул. Садова,1 – ремонт покрівлі, маш.відділення ліфтів,
під'їзди – (26,5 тис.грн.).
ВСЬОГО ПО ГУРТОЖИТКАХ: 353,29 тис. грн.
ВСЬОГО ПО ПОТОЧНОМУ РЕМОНТУ: 1593,28 тис.грн.
6.3. Енергозабезпечення об’єктів університету
За 2019 рік в системі електропостачання НТУ «ХПІ» були проведені такі
роботи:
І. По монтажних роботах:
а) виконано заміну кабельної лінії 0,4 кв. АВВГ 4х50, L-50 м, живлення учбового
корпуса по вул. Багалія, 13, проведена профілактика силового обладнання.
б) виконано монтаж силових і освітлювальних електромереж на кафедрі обробки
металів високим тиском, технічний корпус.
в) виконано демонтаж старого електрообладнання і монтаж нового
електрообладнання на кафедрі технології пластмас, технічний корпус.
г) виконані монтажні роботи по установлюванню автоматичних вимикачів,
розеток та заміні світильників в лабораторних приміщеннях фізкорпуса та
хімкорпуса.
145

д) виконані роботи по переобладнанню світильників та установка світлодіодних
ламп в корпусах учбового містечка.
е) виконані монтажні та профілактичні роботи по підготовці СОТ «Політехнік»
до нового оздоровчого сезону.
ІІ. Роботи по випробовуванню мереж та обладнання:
а) виконано роботи по випробовуванню лінії електромереж і обладнання в
СОТ «Політехнік», Кафедра турбінобудування, Кафедра Передачі електричної
енергії, Малий високовольтній зал, Кафедра теплотехніки та енергоефективних
технологій,
Кафедра Автоматизовані електромеханічні системи, корпус
громадських організацій, їдальня.
ІІІ.По охороні праці і техніці безпеки:
а) Проведені чергові випробування захисних засобів ( діелектричних ковриків,
рукавичок, покажчиків напруги, штанг).
б) Проведені періодичні інструктажі з персоналом ВГЕ по питанням охорони
праці, ТБ і електробезпеки.
в) Обновленні інструкції техніки безпеки ВГЕ.
г) Проведена чергова перевірка знань ПТЕЕС.

6.4. По пожежній безпеці:
а) Проведена перевірка засобів пожежогасіння в електропідстанціях та
електрощитових.
По поточному ремонту електрообладнання і мереж:
1. Електрощитові навчальних корпусів і гуртожитків університету.
1.1.Проведені огляди обладнання згідно періодичному огляду і вимогам ПТЕ.
1.2.Проведені ревізії у силових шафах, увідних улаштуваннях і автоматичних
вимикачах захисних підходящих груп.
2. Підстанції № 1, 2, 3, 4, 170 університету і № 160, 297 території «Гіганту».
2.1. Проведено наладку високовольтного обладнання підстанцій учбового
містечка.
2.2. Проведено регулювання приводів рубильників в РУ-0,4 кВ.
2.3. Проведено регулювання вмикання автоматичних вимикачів на 1000 та
1500 Ампер.
2.4. Проведена підтяжка болтових з’єднань підходящих фідерів.
2.5. Проведена чистка кабельних каналів, приямків, вибухових коридорів від
сміття, пилу, бруду.
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2.6. Проведена доливка трансформаторного масла в високовольтні масляні
вимикачі та трансформатори (250 л).
3. Аудиторії корпусів університету.
3.1. Проведена ревізія освітлюючої арматури порядку 900 од..
3.2. Проведена заміна перегорівших ел.ламп в кількості 1200 шт.
3.3. Проведена заміна вимикачів і розеток порядку 800 од.
3.4. Виконана заміна електропроводки понад 1500 м.
4. Зовнішнє освітлення території навчального містечка і території «Гіганту».
4.1. Проведена ревізія системи автоматичного вмикання і вимикання
зовнішнього освітлення.
4.2. Проведено ремонт повітряної кабельної лінії.
4.3. Проведена заміна ел.ламп, патронів в кількості 350 шт.
4.4. Проведена ревізія світильників зовнішнього освітлення в кількості 70 шт.
5. За письмовими заявками, службовими і доповідними записками зроблено
понад 250 робіт поточного характеру.
Студмістечко:
Общежития студгородка (за 2018г., на 1.12.2019г.).
Количество мест под поселение 6523 проживает фактически 4998 человек
в т.ч. студентов 3573, учащихся ,ПТУ-32 – 98 чел., ХКТК (Харьковский
компьютерно – технологический колледж )– 60 чел , ХПКК (Харьковский
патентно - компьютерный колледж )– 38 чел.,
сотрудников и членов семей 175 человек, посторонних (по договору) 350
человека.
Иностранных студентов 704 человека.
Студентов из регионов Донецк, Луганск, Крым -1226 человек
Сдано денег за проживание студентами – 24299454,70 грн., контрактниками
и сотрудниками 4768919,60 грн., планируема сумма до 1.01.2020 г 2562271,00 грн.
Всего 31630644,00 грн.
Оформили субсидию – 1304 студента
Компенсировано средств за коммунальные услуги (субсидия) – с 1.02.2019 г.
минимизированная, поэтому полных данных нет – 299010,77 грн.
Проживает студентов льготной категории (бесплатно) – 62 человека:
Сироты– 59; учасник АТО – 1; ребёнок, погибшего участника АТО- 2
человека.
Стоимость проживания в общежитиях студгородка для студентов
дневной формы обучения 520,00 грн., ХКТК- 392 грн.
Обязательные затраты :
147

На уборку прилегающей территории и соблюдения надлежащего
санитарного состояния общежитий (вывоз ТБО (416291,02 грн), дезинфекция,
дератизация (32084,50 грн.), стирка белья -148607,60 грн.)
Также приобретен - песок -7500 грн.
всего затрачено – 611304,00 грн.
6.5. Розвиток матеріально-технічної бази
За вказаний період відділом постачання університету була проведена робота по
забезпеченню кафедр та підрозділів університету необхідними матеріалами:
Бензин, дизпаливо, оливи
Комп’ютерна техніка, комплектуючі та периферійні пристрої
Витратні матеріали
Будівельні матеріали
Прокат чорних металів
Сантехнічні вироби
Господарчі товари
Інструмент
Електротовари та кабельно-дротова продукція
М’який інвентар
Канцтовари
Прилади та обладнання
Заправка та відновлення картриджів
Меблі
Пожежне обладнання
Автозапчастини
Друкована продукція (бланки, книги, методички)
Дипломи, студквитки та залікові книжки
Пільгові проїздні квитки для студентів (метро)
Вивіз та захоронення сміття
Прання білизни
Транспортні послуги
Послуги по утилізації

614 530,00
1 186 390,00
149 375,00
456 581,00
41 647,00
79 387,00
126 470,00
1 656,00
71 018,00
900,00
487 097,00
177 254,00
238 349,00
57 407,00
74 516,00
14 930,00
453 390,00
332 902,00
110 947,00
900 000,00
175 000,00
118 444,00
11 314,00

Всього було придбано товарів та матеріалів на суму - 5 872 448,00 грн.
Своєчасне та якісне забезпечення матеріальної бази дозволяє на певному
рівні:
- вести учбовий процес,
- забезпечувати інженерні мережі водопостачання і теплопостачання .
- проводити ремонт учбових корпусів та гуртожитків,
- забезпечувати всім необхідним конференції університету,
- забезпечувати табір університету для роботи в оздоровчий період.
Своєчасно, разом з бухгалтерією, проводилась робота по недопущенню
дебіторської заборгованості.
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Співробітники відділу працювали в комісіях по передачі, інвентаризації,
списанню матеріальних цінностей у підрозділах університету.
Співробітники відділу постійно приймають активну участь в роботі тендерного
комітету.
За вказаний період тендерним комітетом НТУ «ХПІ» були проведені торги
,необхідні для забезпечення кафедр та підрозділів університету товарами,
роботами та послугами.
Усього проведено тендерних торгів – 23;
у тому числі:
- відкриті торги – 10;
- переговорна процедура – 13;
2. Кількість учасників у процедурі закупівлі – 88;
3. Кількість укладених договорів – 46;
4. Загальна сума коштів сплачених за договорами – 83 167 615,13 грн.;
у тому числі:
- відкриті торги – 24 3921 895,64 грн.;
- переговорна процедура – 58 774 719,49 грн.;
5. Допорогові закупівлі - 1;
6. Загальна сума коштів сплачених за договорами по допороговій закупівлі – 24
000,00 грн.
6.6.

Обслуговування житлового фонду

Щоденне трьохразове прибирання прилеглої території – 13200м2.
Безперебійний вивіз побутового сміття – 450м3
Очистка м’яких покрівель від снігу та льоду: вул.. Пушкінська 74, вул.. Садова
1, вул.. Клочківська 222, вул.. Багалія буд.17,15.,вул. Пушкінська 79., вул. Весніна
5., вул. Літературна,3.
Прибирання підвалів та дахів.
Благоустрій прилеглої території к житловим будинкам, якісна виконана робота
в дні суботника (квітень-червень), фарбування малих форм: (березень – травень)
висаджено: посіяно 10 кг. газонної трави, 8 саджанців дерев, кроніровано 7 дерев,
пофарбовано 4 контейнера.
По вул. Садова, 1 пофарбовані вазони для квітів; пофарбований дитячий
майданчик, встановлені автоматичні ворота на вході у двір, замінено два
світильника на енергозберігаючі з датчиками світла біля 1 та 2 під'їзду. Замінене
освітлення четвертого під'їзду з 1 по 8 поверхи.
У будинках №15,17 по вул. Багалія пофарбовані парадні двері з боку вулиці
Політехнічна, виконані роботи по замінені неробочої дощової каналізація 30 м.п.
пофарбовані слухові вікна на теплопунктах,заасфальтована частина двору,
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демонтовані аварійні карнизи над входами до 5 та 4 під'їзду, упоряджений дитячий
майданчик у дворі будинку.
Пофарбовано спортивний майданчик, відремонтована покрівля будинку по
вул.. Весніна 5а.
Пофарбовано паркан у дворі ж/б по вул. Клочківській,222 зі сторони вул.
От.Яроша та вул.Клочківська.
Пофарбовані гойдалки, каруселі, лавки Виконаний
капітальний ремонт
парадних сходинок першого під'їзду в житловому будинку № 74 по вул.
Пушкінській.
Виконана дез.обробка підвалів, сміттєзбірників у житлових будинках (вул.
Пушкінська 74,79; Багалія 15,17; Весніна 5-а; Садова 1; Літературна, 3; Клочківська
222) від дрібних комах: дрт – 4543 м2, дзс – 1130 м2.
Поточний ремонт в житлових будинках та на теплових пунктах.
Проведене фарбування всіх трубопроводів у тому числі труб газопостачання.
Виконані роботи по благоустрою дитячих майданчиків та прилеглої території до
них. Виконано гідродінамічеська промивка КЗМ (каналізаційних зовнішніх мереж)
по всім житловим будинкам, виконана гідропромивка систем тепло та
водопостачання, слюсарями ЖЕВ проведена робота по заміні та профілактиці
запірної арматури, труб опалення, холодного та гарячого водопостачання. Була
виконана аварійна робота по заміні труб холодного та гарячого водопостачання у
житловому будинку №1 по вул.. Садова. У житловому будинку №3 по вул.
Літературной замінені запірна арматура та труба подачі гарячої води 60 м.п. до 4
під'їзду, для ліквідації течії в квартири 3 та 4 під'їзду відремонтовано дві душеві
гуртожитку №8. Проведена робота по часткової заміні труб каналізації у підвалі
житлового будинку № 74 по вул.. Пушкінській. Замінена запірна арматура в підвалі
на подачі гарячого та холодного теплопостачання в перщому під'їзді на стояках.
На тепло пункті житлового будинку по вул. Багалія 15,17 - виконана робота по
опресовкі запірної арматури; замінені засувки на вводі теплопостачання, на 3,4,5
під'їздах, на будинок №15 (подача, обрат), замінені відсікаючи вентиля у підвалі
на 12 стояках.; замінено 190 м.п. труби подачі та обрата теплопостачання у підвалі,
виконані роботи по встановленню нових термометрів та манометрів, виконані
роботи по заміні аварійного вузла електропостачання 2 та 3 під'їзду та встановлено
три нові автоматичні вимикачі і прокладено 24 м.п. мідного провода .
Виконано в повному обсязі роботу по заміні фізично зношеної труби холодного
водопостачання ДУ25 з застосуванням пайки труби та фітінгів зі скловолокна
(PPR) (44м.п.), у підвалі ж/б по вул. Садовій,1. Загалом за звітний період
ліквідовано 98 аварійних ситуаціі. Згідно з приписом по графіку готуються
слюсарями ЖЕВ для прийому представниками ХТМ теплові рамки по житловим
будинкам к опалювальному сезону 2019-2020р.р.: Пушкінська 74; Багалія 15,17;
Садовая, 1; Клочківська 222.
Робота колективу ЖЕВ по іншим напрямкам.
Постійно ведеться робота для підготовки документації щодо передачі житлових
будинків в комунальну власність міста. Робітниками ЖЕВ були своєчасно
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розглянути і по можливості задоволені звернення і скарги мешканців. Проводитися
роз'яснювальна робота серед мешканців з питання безпечної експлуатації
побутових газових приладів, виконана наочна агітація.
За звітний період бухгалтерією НТУ "ХПІ" нарахована квартирна плата по
утриманню будинків у сумі 1161010грн. 52 коп. - сплачено 1308996грн.63коп.
Постійно ведеться робота з мешканцями про економне використання енергоносіїв,
необхідність погашення заборгованості по квартплаті і інших комунальних
платежів. Разом з бухгалтерією НТУ «ХПІ» підготовлені необхідні документи і
надані загально – університетській юридичній службі для стягнення в судовому
порядку з власників квартир які мають заборгованість з комунальних послуг.
Основний напрямок роботи колективу ЖЕВ є якісне обслуговування житлового
фонду, сприяння економії водопостачання, тепло та енергопостачання мешканцями
будинків.
Надходження позабюджетних коштів
Головними напрямками роботи виробничого відділу є:
- документальне оформлення орендних договірних відносин НТУ «ХПІ»
(балансоутримувач) з орендарями згідно чинного законодавства
(укладання додаткових угод до договорів оренди, укладання договорів по
відшкодуванню витрат Балансоутримувача на утримання орендованого
майна і т .і);
- постійне слідкування за змінами до чинного законодавства з питань оренди
державного нерухомого майна;
- розрахунок земельного податку;
- здійснення нарахувань по орендним платежам, підготовка та видача
рахунків на оплату і актів виконаних робіт;
- контроль за своєчасною сплатою орендних платежів та виконання
орендарями інших істотних умов договору;
- надання до Міністерства освіти і науки України, Регіонального відділення
Фонду державного майна по Харківській області щомісячної та
щоквартальної інформації стосовно площ об’єктів НТУ «ХПІ» наданих в
оренду.
У своїй роботі відділ співпрацює з багатьма підрозділами університету
(бухгалтерією, планово-фінансовим відділом, загально-університетською
юридичною службою, господарськими відділами, дирекцією студмістечка,
Палацу студентів та ін.)
6.7.

Результати роботи.
На даний час частина нерухомого державного майна, що знаходиться на
балансі Національного технічного університету „ХПІ”, загальною площею
7708,58 кв. м. знаходиться в оренді на платних умовах ( 77 договорів оренди, з
яких 10 договорів укладені на протязі звітного періоду).
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Найменування об’єктів

Загальна площа оренди
(кв. м)

Всього:
у т.ч.

7708,58

Навчальні корпуси
Лабораторний корпус „Токи в землі”
(с. Старий Салтів)

2730,78

Гуртожитки

3413,24

Палац студентів
Житлові будинки
Інші будівлі і споруди

74,9
123,30
761,46

679,8

При цьому слід зазначити, що в оренду передані приміщення незадіяні в
навчальному процесі та непридатні для проживання. Діяльність орендарів не
заважає навчально-виховному процесу, а навпаки сприяє в ряді випадків
вирішенню науково-технічних питань від сумісного співробітництва. Крім того,
орендарі здійснюють за рахунок власних коштів поточні ремонти і поліпшення
орендованого майна, що надає можливість університету не витрачати зайвих
коштів на утримання цього майна.
Виробничим відділом НТУ „ХПІ” на протязі звітного періоду
продовжувалась робота по удосконаленню механізму взаємовідносин з
орендарями, направлених на максимальне підвищення надходжень від оренди на
розрахунковий рахунок університету. Щорічно кошти, які надходять від здачі в
оренду нежитлових та незадіяних в навчальному процесі приміщень частково
допомагають покриттю витрат щодо господарських потреб університету.
Співробітниками виробничого відділу постійно здійснюється контроль за
сплатою орендарями орендних платежів своєчасно і в повному обсязі та
виконанням інших істотних умов договору. На протязі звітного періоду
проведено акти звірки із всіма орендарями.
В результаті контролю за виконанням договірних відносин та проведеної
претензійно-позовної роботи з орендарями-боржниками, надходження від
оренди на розрахункові рахунки університету за 2019 рік склали 5,48 млн. грн,
в тому числі:
Найменування
платежу

Надходження
( грн)

Орендна плата

2 464 123

Експлуатаційні витрати
Комунальні послуги

493 167
1 972 672

Земельний податок

466 363
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За винятком бюджетних платежів та комунальних послуг, чистий прибуток
за 2019 рік складає приблизно 2 171 060,2 грн.
Продовжується робота з орендарями по поновленню ними звітів про
незалежну оцінку приміщень, з метою приведення її до ринкового рівня, для
ефективного використання державного майна, яке знаходиться в оренді.
6.8.

Благоустрій території університету

Загальний обсяг виконаних робіт за даний період склав 604359,00 грн.
(без урахування ПДВ),
у тому числі:
замовлення кафедр і підрозділів університету виконані в обсязі 415652,00
грн.
по хоздоговорам виконання склало 188707,00 грн. (без урахування ПДВ)
Співробітники НВЦ приймали безпосередню участь в процесі підготовки
приміщень університету до нової вступної компанії, підготовки до «Дня
відкритих дверей», студентських конференцій та вечорів, святкування Дня
Перемоги.
Для забезпечення навчального процесу були проведені наступні види робіт:
виготовлення та встановлення козирків і навісів над вхідними
дверима;
встановлення пандусів для безперешкодного доступу осіб з
обмеженими можливостями;
виготовлення та ремонт вхідних і між аудиторних дверей, віконних
блоків, письмових столів, стільців, аудиторних лавок, та садових
лав;
виготовлення та монтаж сталевих дверей, віконних грат, стендів;
ремонт та відновлення підлоги у навчальних аудиторіях та
лабораторіях;
виготовлення та встановлення штучних дерев з сонячними
джерелами
живлення;
виготовлення та встановлення пам’ятного знаку «Ковадло з
молотом»
ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ ВІДДІЛУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ:
виготовлення обічаєк для каналізаційних люків;
відновити металеві двері.
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ВИКОНАННЯ РОБОТИ З НАДАННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОМУ ТАБОРІ «ПОЛІТЕХНІК»:
ремонт меблів, вікон, дверей;
монтаж огорожі контейнерів для побутових відходів;
ремонт лавок;
монтаж 2х сек.душової кабінки;
монтаж пляжної кабінки для переодягання:
виготовлення та встановлення туалету.
ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ АВТОГОСПОДАРСТВА НТУ «ХПІ»:
ремонт дверей термобудки;
виготовлення дерев҆ яної решітки;
Виготовлення та встановлення дерев҆ яного покриття на оглядні ями.
ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ ВІДДІЛУ ОХОРОНИ НТУ «ХПІ»:
ремонт ящика для піску на автостоянці;
Ремонт шлагбаума.
ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ ДИРЕКЦІЇ СТУДМІСТЕЧКА ТА ПАЛАЦУ
СТУДЕНТІВ:
монтаж та демонтаж пандусів;
реконструкція віконних решіток у гуртожитках;
виготовлення та встановлення подіуму для фотосесії;
скління вікон.
ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ БІБЛІОТЕКИ НТУ «ХПІ» ТА МУЗЕЮ «ХПІ»:
встановлення прапорів;
укріплення вітринного скла у музею;
встановлення карнизу;
виготовлення та встановлення полиць та табличок.
ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ АГВ:
закриття слухових вікон та приямків;
встановлення та ремонт довідників на вхідні двері учбових корпусів;
виготовлення решіток для очистки взуття;
виготовлення вікон;
виготовлення та монтаж металевих дверей;
монтаж та демонтаж стендів;
ремонт дверей, стільців, замків, вікон, столів та шаф;
виготовлення льодорубів;
ремонт навісів;
встановлення огорожі сходів;
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-

виготовлення та встановлення відливів на вікна.

ВИКОНАНІ РОБОТИ ЛАБОРАТОРІЄЮ ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ДЛЯ
ПОТРЕБ НТУ «ХПІ»:
відливка на ковальні та основи для пам’ятного знаку;
відливка топірців для льодорубів;
перефутіровка печі ІСТ-04;
ремонт печі ІСТ-04;
ремонт ливарного ковшу;
відливка ніжок для садових лавок;
відливка обічаєк для каналізаційних люків;
виготовлення та встановлення колектора для компресора.
ВИКОНАНІ РОБОТИ ПО ХОЗДОГОВОРАМ:
виготовлення дослідних партій тиглів, секцій та стовпчиків для огорожі,
декоративних тумб та ніжок для паркових лав.
6.9. Робота оперативно-диспетчерської служби
за 2019 поточний рік дозволила вчасно й ефективно реагувати на різні
аварійні ситуації, що виникають у мережах енерговодопостачання. Було
прийнято від структурних підрозділів університету 1830 заявки з несправностей
по енерговодопостачанню, ремонту зв’язку, пожежної та охоронної сигналізації,
а саме:
- ліквідування пориву труб холодної води;
- пробивка внутрішньої та зовнішньої каналізації;
- ремонт змивних бачків і арматури змивних бачків;
- ліквідування пориву труб опалення;
- ремонт насосів, ліфтів тощо.
Оперативна ліквідація цих аварій стала можлива завдяки укріпленню
матеріально-технічної бази служб, що звело до мінімуму можливий
матеріальний збиток. Оперативно-диспетчерська служба виконує роботу по
своєчасній виписці, оплаті, отриманню та витрачанню палива автотранспортом
університету. За звітний період було придбано 93 530 л. бензину на суму – 474
912 грн,. 4730 л дизпалива на суму – 142 007 грн.
Аварійна бригада укомплектована необхідними агрегатами, інструментом і
спеціалістами, що дозволило скоротити строки по усуненню аварій у мережах
енерговодопостачання.
ОДС спільно з відділом постачання вирішує питання щодо укладання
договорів з авто підприємствами міста по наданню авто послуг для перевезення
студентів, працівників університету по заявкам, за звітний період витрачено 616
919,00 грн.
Перевезення матеріальних коштовностей відділів служб та кафедр
здійснювалась автотранспортом університету.
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ОДС здійснив 50 виписки разових пропусків на заїзд автотранспорту на
територію навчального містечка, ввезення і вивезення матеріальних
коштовностей.
6.10. Не байдуже ставлення керівництва до стану гаражу університету
дозволяє вдосконаленню рівня обслуговування і ремонту машин. Що в свою
чергу робить можливим вирішувати багато питань силами транспортного парку
університету.
За звітний період співробітниками гаражу виконано наступне:
1. Проведено чергові інструктажі по охороні праці, правил тех. експлуатації
автотранспорту БДР та пожежній безпеки.
2. За звітний період було виконано заявок 1040 усіх підрозділів університету
3. Проведено ТО-1 і ТО-2, річний ТО на автотранспорт.
4.Частково виконано освітлення боксів та ремонт оглядових ям.
5.Підготовлено технічну документацію до страхування автотранспорту.
За звітній період витрачено на запчастини і ремонт 115 тис. грн.
6.11. Відділом слабкострумових мереж НТУ «ХПІ» у 2019 році виконано
наступне:
1.
Забезпечено відомчою АТС НТУ «ХПІ» безперебійний та якісний
зв'язок у всіх структурних підрозділах університету.
2.
Проведено ремонт муфти та кабелю ТППеП 30х2х0,5 у кабельної
каналізації розташованої біля «Палацу Студентів».
3.
Відремонтовано кабель ТППеП 30х2х0,5, 10х2х0,5, 20х2х0,5 у
кабельної каналізації розташованої у студмістечку «Гігант» біля гуртожитку №2
.
4.
Змонтована муфта кабелю ТППеП 20х2х0,5 в кабельної каналізації
у студмістечку «Гігант» біля гуртожитку №2 .
5.
Перенос телефонних ТРП-ліній з установкою телефонних апаратів в
підрозділах «ХПІ» – 13 ліній.
6.
Проведено роботи по телефонізації 4-х виборчих дільниць.
7.
Проведено монтажно-відновлені роботи з монтажем телефонної
мережі з встановленням кінцевого обладнання в підрозділах університету після
капітального ремонту 9 абонентів .
8. Встановлено в чотирьох підрозділах паралельних телефонних апаратів з
монтажем телефонних ТРП-ліній.
9. Зроблено перенос телефонів на час роботи чотирьох приймальних
комісій з поверненням (всього 8).
10. Зроблено переадресацію телефонних номерів на кросі станції у
кількості 24 абонентів.
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11. Проведено телефонізація виборчих дільниць під час проведення
виборів президента України. Налагоджено цілодобовий безперебійний та
якісний зв'язок. Організовано цілодобове чергування ремонтної бригади на час
виборів.
12. Зроблено демонтаж мініАТС в гуртожитку № 12. Проведена робота з
налагодження прямого міського телефонного зв’язку.
13. Проведено демонтаж обладнання внутрішнього зв’язку «ПСКОВ» в
дирекції студмістечка «Гігант».
14. Виконано монтаж мініАТС «Panasonic» на 16 портів у директора
студмістечка. Проведено пуско-налагоджені роботи та програмування станції з
адоптацією до неї колишнього обладнання та кінцевих пристроїв.
15. Крім того, в період з 14.01.2019 року до 25.11.2019 року було 138
виходів ремонтних бригад відділу АТС по телефонним замовленням абонентів.
16. Постійно проводиться обробка телефонних роздруківок з
«Укртелеком», а також звірка рахунків з «Укртелеком».
17. Постійно проводиться робота по ремонту та обслуговуванню
імпульсних годинників та годинникових механізмів в корпусах та будівлях
університету, а також ведеться обслугогування годинникового обладнання в
приміщенні АТС.
18. Два рази на рік проводиться переведення імпульсних годинників в
університеті на літній та зимовий час відповідно.
19. Постійно проводяться регламентні роботи по обслуговуванню
обладнання АТСК, «Квант-Є» та кросу АТС.
20. Постійно працює інформаційна довідкова НТУ «ХПІ».
21. Постійно в святкові дні діє чергування ремонтних бригад на випадок
непередбачених ситуацій.
22. Продовжується робота по збору, звірки та обробки даних довідкової
інформації НТУ «ХПІ»
23. Проведено заходи з оптимізації витрат на міжнародні та міжміські
телефоні розмови, оброблено 12 заяв з частковою перевіркою правил ведення
міжміських телефонних переговорів абонентами.
6.12. Значно поліпшено роботу відділу охорони.
Виконані такі роботи :
1. Начальниками команд разом з начальником відділу охорони щоденно
проводились:
1.1. Інструктажі зі сторожами зміни, яка заступає на чергування, по
посиленню контролю за своєчасним реагуванням на випадки спрацювання
сигналізації та здійснення регулярних обходів учбово-наукових та
адміністративно-господарських приміщень, які охороняються, на випадок
несанкціонованих проникнень всередину. Особливо у вихідні та святкові дні.
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1.2. Інструктажі зі сторожами щодо економії використання електроенергії,
води, тепла, освітлення та здійснення регулярних обходів учбово-наукових та
адміністративно-господарських приміщень, які охороняються для своєчасного
виявлення витікання води і знаходження порушень в системах
водотеплопостачання і каналізації (особливо в нічний час).
1.3.Щоденно
контролювалось виконання належним чином своїх
обов’язків з боку працівників відділу охорони.
1.4. Аналізувалась робота зміни, яка відчергувала,підводились підсумки
роботи.
2. Забезпечувався належний порядок під час здійснення навчального
процесу та проведення Дня відкритих дверей, учнівських олімпіад, ярмарок
робочих вакансій для випускників, весняно-літньої сесії, занять на підготовчих
курсах у вихідні дні, тестування випускників шкіл, шанування ветеранів до Дня
Перемоги, святкування державних свят, масових заходів у спорткомплексі та
Палаці студентів та інших заходів.
3. Здійснювався посилений контроль за отриманням та прийманням
ключів в учбово-наукових та адміністративно-господарських приміщеннях, які
здаються під охорону.
4. Поновлювались списки осіб, яким дозволено видавати та приймати
ключі від учбово-наукових та адміністративно-господарських приміщень, які
здаються під охорону.
5. Здійснювався посилений контроль за недопущенням випадків
проникнення сторонніх осіб на територію учбового містечка університету.
6. Щоденно проводилась робота по обмеженню проникнення сторонніх
осіб на територію учбового містечка в період з 19.00 годин до 7.00 години ранку.
7. Проводились заходи по виявленню порушників наказу ректора «Про
заборону паління в учбових корпусах та розпиття спиртних напоїв на території
учбового містечка».
8. Не допускалися неодноразові спроби проникнення сторонніх осіб на дах
навчального корпусу У-1.
9.Здійснювались заходи по обмеженню руху особистого автотранспорту
на територію університету (проїзд тільки з дозволу ректора, проректора).
10. Здійснювався контроль за організацією парковки на території
університету.
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11. Здійснювався контроль за виконанням розпорядження ректора про
закриття навчальних корпусів у 18.00 годин.
12. Своєчасно здавались графіки чергування відповідальних осіб на період
святкування державних свят та графіки чергування під час виборів Президента
України.
13. Своєчасно здавались до відділу кадрів графіки надання щорічних
відпусток співробітникам відділу охорони.
14. Проводились інструктажі зі сторожами по охороні праці та правилам
пожежної безпеки, оновлений куточок з охорони праці та пожежній безпеці.
15.Додатково був організований денний пост охорони по забезпеченню
пропускного режиму до комп’ютерного центру колективного користування у
фізичному корпусі.
16. У дні зимових канікул з 22 грудня 2018 року був створений додатковий
пост охорони у гуртожитках.
17. Постійно проводилась профілактична робота з особовим складом з
метою запобігання випадків виробничого та побутового травматизму.
18. Проводилась робота щодо покращення умов праці працівників відділу.
19. Здійснювався відбір та призначення на вакантні посади.
20. Адміністрацією та профспілковим комітетом надавались матеріальні
заохочення співробітникам.

РОЗДІЛ 7
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Фінансову діяльність НТУ «ХПІ» за звітний період з 2015 по 2019 роки
можна охарактеризувати у двох аспектах:
- показники бюджету,
- середньомісячна заробітна плата.
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Обидва показники демонструють позитивну динаміку розвитку
університету.
Показники бюджету. З 2015 р. по 2019 р. бюджет університету зріс вдвічі
(табл. 9.1, рис. 9.1), причому зростали надходження як за загальним, так і за
спеціальним фондами. Зростання надходжень до спеціального фонду
відбувалося, в першу чергу, за рахунок надходження коштів за навчання,
причому в загальному обсязі коштів за навчання частка надходжень за
навчання іноземних студентів досягла 43,3 %.
Таблиця 9.1
№

Показник

з/п

(тис. грн.)

Рік
2015

2016

2017

2018

9
місяців
2019

Надходження
Загальний обсяг 294997,3
держбюджетного
фінансування
(тис. грн.)

290414,5

370462,0

399781,4

326301,5

Загальний обсяг
надходження
коштів
спеціального
фонду (тис. грн.)

118266,9

120169,8

142016,5

149038,5

114397,1

2.1

Кошти за
послуги, що
надаються згідно
з основною
діяльністю

90235,4

88643,0

99287,3

103351,2

78413,7

2.2

Надходження від
господарської
діяльності

22148,2

25755,2

33743,2

37582,2

31082,4

І

ІІ
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2.3

Плата за оренду
майна

2874,2

3166,1

2607,3

2130,0

1453,8

2.4

Надходження від
реалізацій в
установленому
порядку

22,3

103,2

121,0

155,1

135,5

2.5

Благодійні
внески

2825,2

1759,5

5366,9

4885,6

2501,9

2.6

Кошти за цільові
заходи

157,0

138,0

142,8

264,8

210,3

2.7

Кошти, які
отримані за
розміщення на
депозитах

-

604,8

748,0

669,6

599,4

ІІІ

Загальний обсяг
фінансування
(загального і
спеціального
фондів)

413264,2

410584,3

512478,5

548819,9

440698,6

3.1

Співвідношення
фінансування
загального
фонду до
загальної суми
всіх надходжень
у%

71,39%

70,74%

72,2%

72,8%

74,05%

Видатки
ІV

Загальний
державний
фонд(тис. грн.)

294997,3

290414,5

370462,0

399781,4

326301,5

4.1

Оплата праці
працівників

176938,7

188860,9

266263,7

289233,2

239319,7
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бюджетних
установ
4.2

Стипендії

79033,9

72406,7

61821,5

64757,7

44013,1

4.3

Комунальні
послуги

27649,6

25894,1

36097,2

34882,4

33236,4

4.4

Утримання ВНЗ
та інші
(обладнання,
матеріали,
відрядження,
видавнича
діяльність та ін.)

11375,1

3252,8

6279,6

10908,1

4363,2

V

Спеціальний
фонд
університету
(тис. грн..)

121789,4

117494,1

138001,5

150031,6

105118,3

5.1

Оплата праці
працівників
бюджетних
установ

71614,9

77828,3

91049,7

103564,7

81953,7

5.2

Соціальне
забезпечення

93,9

120,6

235,8

356,4

265,5

5.3

Комунальні
послуги

12829,3

19299,3

23776,5

24085,7

9293,4

5.4

Утримання ВНЗ
(обладнання,
матеріали,
відрядження,
видавнича
діяльність та ін..)

24607,3

12513,4

16648,6

15203,2

11340,3

5.5

Капітальний
ремонт,

12644,0

7732,5

2649,7

5944,1

1918,7

162

капітальне
будівництво

5.6

Отримання
основних засобів
за рахунок
благодійних
внесків, грантів
та дарунків

2143,6

347,4

3641,2

877,5

346,7

VI

Одержано
безоплатно
основних
засобів, ТМЦ та
послуг зокрема
на:

250,0

249,0

4926,0

3055,8

1091,2

6.1 Комп’ютерна
техніка

108,5

99,6

842,5

1224,8

88,20

6.2 Оргтехніка

20,7

4,0

59,2

19,7

27,9

6.3 Меблі

8,9

10,9

15,5

130,6

17,7

6.4 Обладнання та
інвентар

61,4

56,8

1438,6

1583,2

871,1

6.5 Література

50,5

38,2

286,1

97,5

86,3

6.6 Легковий
автотранспорт

-

-

-

-

-

6.7 Білизна, спец.
одяг

-

39,5

19,5

-

-

6.8 Будівлі, споруди

-

24,5

2264,6

-

-

Заробітна плата. У звітному періоді зросла середньомісячна заробітна
плата науково-педагогічних та інших працівників ( рис.9.1 ), що було
обумовлено підвищенням заробітної плати при одержанні наукових ступенів
та вчених звань, підвищенням мінімальної заробітної плати, посадових
окладів та сум щомісячної індексації заробітної плати відповідно до рішень
Кабінету Міністрів України.
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У 2015 р. середньомісячна зарплата науково-педагогічних працівників
складала 5501 грн., а у 2019 р. - 10924 грн.; середньомісячна зарплата
допоміжного персоналу у 2015 р. дорівнювала 1953 грн., а у 2019 р. – 4665
грн.
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Рис.__. Динаміка середньомісячної заробітної плати

Науково - педагогічні працівники
Навчально - допоміжний персонал

У 2018 р. середньомісячна зарплата науково-педагогічних працівників
складала 8817 грн., а у 2019 р. - 10924 грн.; середньомісячна зарплата
допоміжного персоналу у 2018 р. дорівнювала 3977 грн., а у 2019 р. - 4665 грн.
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Заборгованість по заробітній платі, стипендії та комунальним
платежам – відсутня.
Щорічний звіт затверджено загальними зборами трудового колективу
Національного технічного університету «Харківський політехнічний
інститут» 14 січня 2020 року.
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