
1885

NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY 
«KHARKIV POLYTECHNICAL INSTITUTE»

НАЦIОНАЛЬНИЙ ТЕХНIЧНИЙ  УНIВЕРСИТЕТ
«ХАРКIВСЬКИЙ  ПОЛIТЕХНIЧНИЙ  IНСТИТУТ»

Íàøà àäðåñà:

Óêðà¿íà, 61002, Õàðê³â, âóë. Ôðóíçå, 21, ÍÒÓ «ÕÏ²»
òåë.: +38 (057) 706-32-16, 706-32-13
ôàêñ: +38 (057) 707-66-01
e-mail: OMSROOT@kpi.kharkov.ua
Ãîëîâíèé webñàéò: www.kpi.kharkov.ua

Our address:

Ukraine, 61002 , Kharkiv, 21 Frunze st., NTU «KhPI»
tel.: +38 (057) 706-32-16, 706-32-13
fax: +38 (057) 707-66-01
E-mail: OMSROOT@kpi.kharkov.ua
Main web site: www.kpi.kharkov.ua



С
ТР

У
К

ТУ
РА

24 основних факультетів
Здійснюють підготовку інженерів за 96 спеціальностями за денною та 

заочною формами навчання.

96 кафедр
Забезпечують навчання студентів з гуманітарних, фундаментальних, 

загальноінженерних і спеціальних дисциплін, є центрами навчальної, 
методичної та науково-дослідної роботи.

Навчально-методичне управління
Забезпечує організацію та проведення методичної роботи з усіх 

напрямків  навчальної діяльності.

Науково-технічна бібліотека
Має фонд понад 2 млн. томів.

Комп‘ютерно-технологічний коледж
Здійснює підготовку молодших спеціалістів за 6 спеціальностями.

Полтавський політехнічний коледж
Здійснює підготовку молодших спеціалістів за 4 спеціальностями.

Міжгалузевий інститут  післядипломної освіти
Забезпечує  в системі післядипломної освіти одержання фахівцями 

нової кваліфікації, нової спеціальності та професії на основі здобутої 
раніше освіти і досвіду практичної роботи.

Науково-дослідна частина
Забезпечує організацію і проведення наукових досліджень кафедрами 

і науково-дослідними лабораторіями, координує роботу наукових 
підрозділів вузу.

Докторантура і аспірантура
Здійснює підготовку фахівців вищої кваліфікації за 30 спеціальностями.

Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут „Молнія”
Здійснює проведення наукових досліджень у галузі техніки високих 

напруг, магнітно-імпульсної обробки металів.

Науково-дослідний інститут іоносфери
Здійснює проведення наукових досліджень іоносфери у природному і 

штучно збуреному станах та найближчого космосу.

Підрозділи міжнародного співробітництва
Головною метою діяльності є надання освітніх послуг іноземним 

громадянам для вступу до ВНЗ, забезпечення міжнародного 
співробітництва університету.

Центр нових інформаційних технологій
Забезпечує координацію всього комплексу робіт з інформатизації усіх 

сфер діяльності університету.

Науково-технологічний і навчальний та навчально-виробничий центри
Виготовляють дослідно-експериментальне обладнання за 

індивідуальними замовленнями кафедр для виконання наукових 
досліджень і забезпечення навчального процесу.
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E 24 Main Faculties
Provide training of engineers in 96 specialties according to the full-time and 
extra-mural curricula.

96 Departments
These are the centres of educational, methodical and research work that 
provide training for students in the humanities, natural sciences, general 
engineering and other specialized subjects.

Educational and methodical board
Manages the methodical work in all the lines of educational activity. 

Science and Technology Library
Includes more than 2 million volumes.

Computer and Technological College
Provides training for junior specialists in three specialities.

Poltava Polytechnic College
Provides training to produce junior specialists in 6 professions

Industrial Inter-Branch Institute for Post-Diploma Education
Provides a new qualification, specialty or profession on the basis of avail-
able education and experience gained in practical work within the post-
diploma education system. 

Research Department
Manages scientific research carried out by the chairs and research laborato-
ries and coordinates research work done by the scientific sub-departments 
of the university. 

Post Graduate Department
Provides training to produce specialists of top qualification in 30 specialties. 

Research and Design Institute “Molniya”
Carries out research in the field of high voltage technology and magnet-
pulsed processing of metals.

Research Institute of Ionosphere
Conducts research of ionosphere in natural and artificially stimulated condi-
tions, studies outer space.

Sub-departments for International Cooperation 
The main purpose of their activity is to provide educational services for 
foreign citizens to ensure their enrolment to the institutions of higher edu-
cation and to manage the international cooperation of the university. 

Centre for New Information Technologies
Coordinates all the activities related to information support of the Univer-
sity.

Scientific-&-technological, educational and educational-&-production 
centres.
Produce research-&-experimental equipment according to the custom 
design of the departments involved in scientific research and educational 
process.
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проф. Л.Л.Товажнянський

Ректор університету,
Лауреат Державної премії України,
академік, докт. техн. наук, 
заслужений діяч науки і техніки України

ШАНОВНІ ДОБРОДІЇ!

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", засно-
ваний в 1885 році, — найстаріший технічний ВНЗ лівобережжя України.

Його історія стала невід'ємною частиною науково-технічної, інтелектуальної та 
культурної історії України. З Харківським політехнічним університетом пов'язані імена 
лауреата Нобелівської премії Л.Д.Ландау, всесвітньо відомих вчених - академіків Н.Н. Бе-
кетова, П.П. Буднікова, А.К. Вальтера, А.М. Ляпунова, С.П. Тимошенко, М.Д. Пільчикова, К.Д. 
Синельникова, В.А. Стеклова, Е.І. Орлова, Г.Ф. Проскури, І.І.Стрелкова, В.М.Хрущова, С.С. 
Уразовського, А.П. Філіпова, В.І. Атрощенко, А.С. Бережного, А.М. Підгорного, почесних 
докторів Д.І. Менделєєва і М.Є. Жуковського, а також засновника НТУ "ХПІ" й Київської 
політехніки професора В.Л. Кирпичова та інш.

З університетом пов'язано зародження української технічної науки у галузях ме-
ханіки, теорії міцності, прикладної хімії, авіації, ядерної фізики та кріогеніки, електро- та 
теплоенергетики, тракторобудування, тепловозобудування тощо.

За роки існування університет підготував понад 150 тисяч інженерів. 22 вихованця 
університету стали членами-кореспондентами, дійсними членами Національної Академії 
наук України, більше 110 – отримали Державні  премії.

Сьогодні в ньому навчаються понад 26 тис. студентів, 400 аспірантів, працюють 
1700 викладачів та науковців, серед яких 190 докторів наук і професорів та понад 800 кан-
дидатів наук і доцентів. В університеті готуються фахівці з машинобудування, автоматики, 
електротехніки, електроніки, хімічних технологій, систем управління, високих фізичних 
та мікропроцесорних технологій, психології, економіки підприємств, бізнесу тощо. Всьо-
го за 96 спеціальностями. 

Тільки НТУ "ХПІ" готує фахівців з таких важливих галузей техніки як турбобудуван-
ня для атомних, теплових, гідравлічних електростанцій, потужного електромашинобуду-
вання, тракторобудування, котло-реакторбудування, технології жирів та жирозамінників, 
танкобудування, електроізоляційної, кабельної, конденсаторної техніки.

3 1991 року НТУ "ХПІ" веде навчання по індивідуальним навчальним планам, які 
передбачають наскрізну математичну, гуманітарну, інформаційну, економічну та еколо-
гічну підготовку.

В університеті здійснюється підготовка фахівців за трьома кваліфікаційними рівня-
ми. Перший рівень – навчання 4 роки з наданням кваліфікації бакалавр, другий і третій –  
навчання 5,5 років з наданням кваліфікації інженер або магістр – 6 років.

Сучасна політика керівництва Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Укра-
їни спрямована на забезпечення активної участі нашої держави у Болонському проце-
сі. Представники університету прийняли участь у всіх заходах, які були проведені МОН 
України, починаючи з листопада 2003р.

19 травня 2005р. на Бергенському самміті Міністрів освіти європейських країн 
Україна офіційно приєдналася до Болонського процесу, а 16 вересня 2005р. ректором 
університету від імені НТУ „ХПІ” була підписана в м. Болонья (Італія) Велика Хартія Універ-
ситетів.

Основним чинником Болонського процесу є нерозривна єдність в університетах 
навчального і наукового процесів.

40 наукових шкіл Національного технічного університету "ХПІ" визнано далеко 
за межами країни, в першу чергу з проблем фізики металів, високих технологій метало-
обробки, енергозбереження, електроприводу, двигунів внутрішнього згоряння, танкобу-
дування, кераміки і композитів, синтезу жирів, азотної кислоти, нафтових палив, електро-
хімії, систем керування космічними апаратами, промислової та біомедичної електроніки, 
інформаційних технологій, систем управління тощо.

За останні роки вчені НТУ "ХПІ" отримали 12 Державних премій України в галузях 
науки, техніки, архітектури, 2 премії НАН України ім. С.О.Лебедєва та В.Є.Лашкарьова, 5 
премій Президента молодим вченим. 

В університеті ефективно працюють 37 заслужених діячів науки і техніки та заслу-
жених працівників освіти України, 32 лауреата Державних премій, 30 академіків НАН та 
галузевих АН України.

Унікальний експериментальний комплекс НДПКІ «Молнія», обсерваторія інституту 
Іоносфери та науково-дослідний комплекс по вивченню газодинамічних та теплофізич-
них процесів в турбомашинах кафедри турбінобудування університету Постановами Ка-
бінету Міністрів України віднесені до таких наукових об‘єктів, що становлять національне 
надбання Держави.

Національний технічний університет  “Харківський політехнічний інститут”
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LADIES AND GENTLEMEN!

National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute (NTU 
"KhPI") which was founded in 1885 is the oldest technical higher education 
institution of the Left-Bank Ukraine.

Its history has become an integral part of the scientific, technical, in-
tellectual and cultural history of Ukraine. The name of a Noble Prize winner 
L.D. Landau and the names of worldwide known scientists such as academi-
cians N.N.Beketov, P.P.Budnikov, A.K.Valter, A.M.Lyapunov, S.P.Tymoshenko, 
M.D.Pilchykov, K.D.Sinelnikov, V.A.Steklov, E.I.Orlov, G.F.Proskura, 
I.I.Strelkov, V.M.Chrushchov, S.S.Urazovskyi, A.P.Philipov, V.I.Atroshchenko, 
A.S.Berezhnoi, A.M.Pidgornyi, the honored doctors D.I.Mendeleev and 
M.E. Zhukovskyi and also the name of professor V.L.Kyrpychov, the founder 
of NTU “KhPI” and Kyiv Polytechnic, and  many other names are connected 
with the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute”.

 The origination of the  Ukrainian technical sciences in the fields 
of mechanics, theory of reliability, applied chemistry, aviation, nuclear phys-
ics, cryogenics, electric and heat power engineering, as well as tractor, auto-
mobile and diesel locomotive production are all connected with the Univer-
sity.

 The University has trained more than 150 thousand engineers 
during the years of its existence. 22 University graduates have become corre-
spondents and full members of the National Academy of Sciences of Ukraine, 
about 110 scientists of the University have been awarded State prizes.

 Currently, more than 26 thousand students are trained; there are 
400 postgraduates, and 1700 teachers and scientists among which 190 Doc-
tors of Sciences and Professors and more than 800 candidates of sciences 
and associate professors. The University prepares specialists in the field of 
machine-building, automation, electrical engineering, electronics, chemical 
engineering, control systems, high physical and microprocessor technolo-
gies, psychology, economics of enterprises, business, etc. under   96 special-
ties.  

 NTU "KhPI" is the only one higher education institution that pre-
pares specialists for such important branches of machine-building as turbine 
construction for atomic, thermoelectric and hydraulic power stations, heavy 
electro-machine engineering, tractor building, internal combustion engine 
control systems, boiler and reactor building, food fat technologies and fat 

substitution technologies, tank building, electro-insulating and cable and 
condenser engineering.

 Since 1991 NTU "KhPI" has been providing individual curricula 
for intensive and specialized training in mathematical, informational, eco-
nomical and ecological disciplines, including the humanities,

 The University trains specialists in three qualification levels. The 
first level is a four-year training for the Bachelor's Degree, the second and the 
third levels are supposed to take 5.5 year trainings for Engineer's Degree or 
Master's Degree (6 years). 

The contemporary policy of the Ministry of Education and Science, 
Youth and Sports of Ukraine is oriented at ensuring active participation of 
our country in Bologna process. The representatives of our University partici-
pated in all the arrangements that have been held by the Ministry of Educa-
tion and Science of Ukraine starting from November 2003. 

On May 19, 2005 the Ukraine officially joined the Bologna process at 
the Bergen summit of the Ministers of education of the European countries. 
On September 16, 2005 the Rector of our University signed Magna Charter 
Universitatum on behalf of NTU ‘KhPI” in the city of Bologna, Italy. 

The main factor of the Bologna process at the Universities is a continu-
ous combined process of education and research. 

40 scientific schools of the National Technical University "KhPI" are 
known outside the country; most notably in the fields of metallurgical phys-
ics, advanced technologies for metal working, energy saving, electric drives, 
internal combustion engines, tank building, ceramics and composites, syn-
thesis of fats, nitric acid, oil fuel, electric chemistry, space apparatus control 
systems, industrial and medical electronics, information technologies, con-
trol systems and so on. 

 During the last years the scientists of NTU "KhPI" were awarded 
with 12 State Prizes in the field of science, engineering and architecture as 
well as with the S.O. Lebedev and V.E.Lashkarev Prizes, 5 Prizes of the Presi-
dent of Ukraine for young scientists.

 37 honored workers of science, engineering and higher educa-
tion, 32 State Prize winners, 30 academicians and corresponding members of 
the National Academy of Sciences and specialized branches of the National 
Academy of Sciences work at the University.

 The unique experimental complex of the Research and Design 
Institute “Molniya”, the observatory of the institute of Ionosphere and Re-

National technical university “Kharkiv polytechnic institute”
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Спільною Постановою Міносвіти і НАН України на базі НТУ "ХПІ" створе-
но Північно-Східний регіональний центр науково-освітньої комп'ютерної ме-
режі України (URAN). Це забезпечує плідну діяльність потужної інформаційної 
системи університету, до складу якої входять:

одна з найбільших в Україні корпоративна комп'ютерна мережа (ЛКМ), 
що поєднує близько 3000 функціональних ЕОМ у 21 корпусі університетського 
кампусу та 12 гуртожитках;

найкрупніший серед ВНЗ країни потужний вузол системи "Інтернет", на 
базі  якої задіяно міську науково-освітню мережу; до її складу входять 20 уста-
нов освіти та науки  м. Харкова.

 НТУ “ХПІ” постановою Міністерства освіти і науки, молоді та спор-
ту України затверджено, як регіональний центр з технічних засобів і нових 
інформаційних технологій навчання. Прикладні комп‘ютерні програми, роз-
роблені фахівцями університету, використовуються при вивченні фундамен-
тальних, професійно-орієнтовних та спеціальних дисциплін. Набуває розвитку 
дистанційне навчання. 

 Функціонує проблемна лабораторія дистанційної освіти, яка за-
безпечує загальноукраїнську підготовку викладачів дистанційного навчання 
як дистанційно, так і тренінгово-очно. Університет є партнером декількох вір-
туальних університетів. Створено центр і факультет дистанційного навчання.

НТУ “ХПІ” має сучасну матеріально-технічну базу з розвиненою інфра-
структурою, яка дозволяє забезпечити навчально-виховний процес, прове-
дення наукових досліджень та вирішувати соціальні проблеми: забезпечення 
студентів та викладачів житлом, оздоровлення та лікування співробітників, 
підвищення майстерності спортсменів. В складі університету діють: Палац 
студентів з танцювальними та виставочними залами, спортивний комплекс з 
2 плавальними басейнами, 2 спортивно-оздоровчих табори (м.Алушта - 300 
місць, м.Чугуїв - 200 місць), профілакторій на 100 місць, їдальня на 1700 посад-
кових місць, корпус в санаторії "Бермінводи" на 57 місць, гуртожитки на 7380 
місць, а також 7 житлових будинків.

Університет співробітничає за міжнародними програмами, проектами, 
грантами з ВНЗ, вченими США, Англії, Німеччини, Канади, Франції, Італії, Японії, 
Індії, Китаю та інших країн світу. Його партнерами є зарубіжні вищі навчальні 
заклади та фірми практично з усіх континентів світу.

Сьогодні у ВНЗ навчаються більш ніж 1500 іноземних студентів і аспі-
рантів. Щорічно понад 300 співробітників і студентів з НТУ "ХПІ" від'їжджають 
до зарубіжжя на навчання, для ознайомлення з науковими, учбовими здобут-
ками наших партнерів.

Університет став повноправним членом 5 міжнародних об‘єднань: 
Асоціації вищих навчальних закладів Європи, Асоціації університетів за демо-
кратію, університетів Чорноморського регіону, Євразійських університетів, а 
також університетів, які підписали Болонську декларацію.

 Запрошуємо Вас на навчання до Національного технічного уні-
верситету "Харківський політехнічний інститут" — провідного навчально-

наукового центру України. Гарантуємо високу якість навчання, відповідні 
умови праці, побуту і відпочинку на протязі всього періоду. При необхідності 
викладачі підготовчого факультету допоможуть Вам оволодіти українською і 
російською мовами, підвищити знання з математики, фізики, хімії, інформати-
ки тощо.

З повагою,

Ректор університету,
Лауреат Державної премії України,                                                                  
академік, докт.техн.наук, заслужений діяч
науки і техніки України,

проф. Л.Л.Товажнянський
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search complex that studies gas-dynamic and thermalphysic processes in 
turbomachines of the turbine construction department of the university has 
been recognized by the Cabinet of Ministers of Ukraine as a national heritage 
site.

 The northeastern Regional Center of the Scientific and Educa-
tional Computer Network of Ukraine (URAN) was set up at NTU “KhPI” by the 
joint decision of the Ministry of Education and Science, Youth and Sports of 
Ukraine and the National Academy of Sciences of Ukraine. This center pro-
vides the benefits of a powerful information system network to the Univer-
sity, which includes:

- One of the largest Ukrainian corporate computer networks connect-
ing 3000 operational electronic computers in 21 buildings of the University 
campus and 12 hostels;

- A powerful hub for the “Internet” system licensed by the Ministry of 
Communication which serves as the basis for the local scientific and educa-
tional network serving 20 educational and scientific institutions in the city 
of Kharkov. 

By the decree of the Ministry of Education and Science of Ukraine NTU 
“KhPI” has been approved as a regional center for the development of new 
information technologies for education. Application software developed by 
specialists of the University is used for learning fundamental, profession-
oriented and specialized subjects.  Distance training is in the process of de-
velopment. 

A laboratory for the problems of distance education, which is a re-
gional representative of the URAN network, has been opened. It provides 
Ukraine-wide training for teachers involved in distance training both on 
distance and full-time learning bases.  The University is a partner of several 
virtual universities. 

The University has modern facilities and equipment and well-devel-
oped infrastructure enabling it to provide education and training, to con-
duct scientific research and to solve social problems related in particular to 
providing accommodation for students and teachers, facilities for health 
improving and medical treatment of the employees and for improving ath-
letic performance of sportsmen. The University has a Student Center with 
dancing and exhibition halls, a Sports Center with two swimming pools, 
two sports and health camps (in the cities of Alushta and Chuguev which 
can accommodate 300 and 200 persons respectively), a sanatorium for 100 
persons, a dining hall for 1700 persons, the “Berminvody” sanatorium for 57 
persons, hostels accommodating 7380 persons and 7 dwelling houses. 

 The University collaborates with many educational institutions 
and scientists from the USA, England, Germany, Canada, France, Italy, Japan, 
India, China and other countries of the world in the framework of interna-
tional programs, projects and grants. Among its international partners are 
foreign higher institutions of education and firms from practically all the 
continents of the world.

 At the present time about 1500 foreign students and post-grad-
uate students study at the University. Annually, about 300 collaborators and 
students  from NTU "KhPI" go abroad to study, conduct research and benefit 
from the scientific and educational experiences of their partners.

University is a full member of 5 international associations: European 
University Association, Alliance of Universities for Democracy, Black Sea Uni-
versities Network, Euroasion University Association and the Association of 
universities which signed the Bologna declaration.

 We invite you to come and study at the National Technical Uni-
versity "Kharkiv Polytechnic Institute - a prominent educational and scien-
tific center of Ukraine. We guarantee a high quality of education, appropriate 
working and relaxation conditions during the whole period of your studies. 
In case of necessity the teachers of the preparatory faculty will assist you 
in mastering Ukrainian and Russian languages, improve your knowledge of 
Mathematics, Physics, Chemistry, Information Sciences and other disciplines.

With respect,

Rector of the University, Ukraine State Prize Winner, 
Academician, Doctor of Technical Sciences, 
Honoured Science and Technology, Worker,

Professor L.L. Tovazhniansky

National technical university “Kharkiv polytechnic institute”National technical university “Kharkiv polytechnic institute”
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ 
УПРАВЛІННЯ

 Дотримання основних принципів Болонського процесу, впрова-
дження в навчальний процес Європейської кредитно-трансферної системи, 
набуття досвіду організації мобільності студентів з застосуванням ключових 
документів ЄКТС під час навчання в університеті студентів інших вищих на-
вчальних закладів, організація навчального процесу з використанням мо-
дульних технологій, свідчать про правильність шляху який було обрано.

 Набутий досвід розробки та введення в навчальний процес но-
вого покоління навчальних планів підготовки освітньо-кваліфікаційного рів-
ня “бакалавр”, введення нового переліку спеціальностей, за якими здійсню-
ється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста 
і магістра примусило навчально-методичне управління переглянути схему 
підготовки фахівців з вищою освітою та прийняти схеми “бакалавр” – “спеціа-
ліст”, “бакалавр” – “магістр”.

 Прийняття нової схеми підготовки фахівців з вищою освітою 
змусило внести зміни в термін та зміст підготовки. Затверджені у квітні 2011 
року навчальні плани підготовки освітньо-кваліфікаційних рівнів “спеціа-
ліст”  та “магістр” вводяться в дію з 01 вересня 2011/2012 н.р.

 Підвищення рівня підготовки фахівців, реалізація стратегічного 
завдання – інтеграція у європейську та світову освітню структуру – обумови-
ли необхідність удосконалення структури управління навчально-виховною 
та науково-методичною роботою в університеті.

 У зв’язку з цим основним напрямом роботи управління є забез-
печення високої якості підготовки студентів шляхом запровадження:

- системи якості навчання;
- системи рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних праців-

ників університету;
- рейтингової системи оцінювання успішності навчання студентів;
- моніторингу рівня знань, умінь, навичок і компетенцій студентів з 

усіх циклів нормативних та вибіркових дисциплін з обов’язковим розглядан-
ням їх на засіданні Вченої Ради університеті.

НТУ “ХПІ” один з тих передових вищих навчальних закладів, які ви-
значають стратегію підготовки спеціалістів майбутнього, економічну і тех-
нічну політику в Україні. А його вихованці завжди будуть мати поглиблену 
фундаментальну і професійну підготовку, яскраво виражений гуманістично-
моральний світогляд, будуть справжніми спеціалістами ІІІ тисячоліття з висо-
ким почуттям відповідальності за результати своєї діяльності.

 Вища освіта є фундаментом людського розвитку та прогресу 
суспільства, а також виступає гарантом індивідуального розвитку, сприяє 
формуванню інтелектуального, духовного та виробничого потенціалу сус-
пільства. Розвиток держави, структурні перетворення на мікро та макро-
економічному рівнях повинні гармонійно поєднуватися з модернізацією 
освіти для того, щоб задовольнити потреби й прагнення людей, особливо 
молоді, встановити нову систему суспільних цінностей у сфері діяльності 
як в громадському, так і  приватному секторах.

 Завдання вищої школи як  соціального інституту полягає в 
тому, щоб сприяти професійній самореалізації  індивіда, навчаючі його 
професійно спрямованій взаємодії з навколишнім природним середови-
щем.
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EDUCATIONAL AND METHODOLOGICAL 
DIRECTION

Recognition of the new scheme of preparation of specialists forced to 
amend term and content of the training. Bachelor and Master curricula ap-
proved in April 2011 will come into force from 1st of September 2011/2012 
academic year. 

Improvement of specialists preparation, implementation of the strate-
gic task – integration into European and world educational structure - cause 
the necessity to modernize the structure of the educational and methodologi-
cal work administration in the university.

Due to this fact the main field of the Board’s work is the providing of 
high-quality preparation of students by implementation of:

- quality education system;
- rating system of the work of university’s scientific and pedagogic staff 
- rating system of students progress;
- monitoring of knowledge level, skills and competences of the students 

of all cycles of compulsory and optional subjects which are obligatory to be 
considered at the meeting of Academic Council of the university.

NTU “KhPI” is one of the leading higher education institutions which de-
fine the strategy of the specialists preparation, economical and technical policy 
in Ukraine. And its alumni will always have profound fundamental and profes-
sional preparation, effusive humanist and moral world-view as well as they will 
be the real specialists of the 3d millennium having the sense of responsibility 
for the results of their activities.

Higher education is based on human development and society prog-
ress as well as guarantees individual development, promotes the forming of 
the intellectual, spiritual and production potential of society. State develop-
ment, structural transformation at macro- and microeconomic levels should 
be united with the modernization of the education to meet the needs and 
cravings of people, especially young people as well as to set new system of 
social values in the field of both public and private sectors. 

The task of the high school as social institute is to promote professional 
self-realization of the individual by training him in professional interaction 
with the environment.

Keeping of the main principles of the Bologna process, implementing 
ECTS in the learning process, gaining experience in students mobility organi-
zation using main ECTS documents during university study of the students of 
other higher education institutions as well as organizing the learning process 
applying module approach indicate the right way that was chosen.

Gained experience of development and implementation of the new 
generation of curricula for bachelor study, implementing a new list of speci-
alities for Specialist and Master preparation kept Educational and Methodical 
Board reviewing the scheme of preparation of specialists as well as accepting 
schemes ‘Bachelor’ – ‘Specialist’, ‘Bachelor’ – ‘Master’.
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Наукова і науково-технічна діяльність в університеті провадиться і фінансу-
ється відповідно до Закону України „Про вищу освіту”. НТУ „ХПІ” – єдиний навчально-
науковий комплекс, який має на рівні з навчальними підрозділами (факультетами) 
науково-дослідні інститути, наукові лабораторії та наукові групи в складі кафедр, 
факультетів, а також окремо функціонуючі навчально-наукові комплекси.

 Вчені-політехніки продовжують традиції, які здавна склалися в універ-
ситеті, успішно розвивають і примножують наукові досягнення своїх попередни-
ків, що створили визнані в Україні і далеко за її межами наукові школи. Сьогодні в 
університеті їх налічується 40. В першу чергу це школи: з проблем фізики металів, 
високих технологій металообробки, турбінобудування, двигунів внутрішнього зго-
ряння, динаміки та міцності машин, електроприводу, кераміки і композитів, синтезу 
жирів, технології зв‘язаного азоту, тепломасообміну, дослідження геокосмосу, тех-
ніки високих напруг, танкобудування тощо.

 Науковий потенціал НДЧ обіймає понад 160 докторів наук і професорів, 
та близько 800 кандидатів наук і доцентів, 400 здобувачів кандидатських і доктор-
ських дисертацій. 

 Фундаментальні дослідження, які виконуються в університеті, є осно-
вою для вироблення нових стратегічних напрямків науково-технічного прогресу в 
перспективних галузях промисловості України. Без фундаментальних досліджень 
неможлива якісна підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів, неможлива ефек-
тивна робота сучасної аспірантури і докторантури. 

Тому чисельні наукові школи університету відіграють важливу роль в підви-
щенні якості підготовки спеціалістів, наданні випускникам НТУ „ХПІ” статусу спеціа-
ліста, визнаного в світі. 

 Забезпечується інтеграція науки і навчання, зокрема, в процесі відкрит-
тя нових спеціальностей, які формуються на основі випереджаючого розвитку но-
вих наукових напрямків. Навчальні плани передбачають обов‘язкове використання 
сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій, наскрізну математичну, 
гуманітарну, економічну та екологічну підготовку.

 Накопичені нові наукові знання стають основою формування нових 
спеціальностей по підготовці фахівців з пріоритетних напрямків економіки держа-
ви. Тільки за останні 10 років в університеті створені 7 нових факультетів і 15 ка-
федр, відкрито 25 нових спеціальностей.

Щорічно в Університеті виконуються понад 120 науково-дослідних робіт з 
основних наукових напрямків, які фінансуються Міністерством освіти і науки, моло-
ді та спорту України за рахунок Держбюджету, близько 500 господарчих договорів 
на замовлення провідних підприємств, фірм, корпорацій та наукових установ Укра-
їни, а також 25-30 міжнародних грантів і договорів з зарубіжними фірмами.

 Єдність навчального та наукового процесів завжди була і залишається 
головним принципом діяльності університету. Студенти мають унікальну можли-
вість здобути навички вченого-дослідника у великому науковому центрі, яким є 
НТУ „ХПІ”.

 Невід‘ємною частиною виконання НДР стало обов‘язкове залучення 
студентів старших курсів до виконання робіт з оплатою. В навчальних планах пе-
редбачаються учбові часи на цю роботу.

 Студенти, які навчаються за планами по отриманню кваліфікації магі-
стра, стовідсотково виконують наукові роботи, студенти-спеціалісти приблизно на 
50% виконують дипломні наукові роботи, 25-30% бакалаврських робіт також є на-
уковими. Таким чином, щорічно близько 5 тисяч студентів університету залучають-
ся до участі в наукових дослідженнях.



National technical university “Kharkiv polytechnic institute”

The scientific and technical activities of the National Technical University 
“Kharkiv Polytechnical Institute” are supported and funded under the Law of the 
Ukraine “About Higher Education”.  NTU “KhPI” is an integrated educational and 
scientific system, which includes educational divisions (faculties), scientific and 
research institutes, scientific laboratories and scientific groups associated with 
various departments and faculties, as well as affiliated educational and scientific 
complexes.

Scientists working at NTU “KhPI” continue the traditions of the University 
by developing and enlarging the scientific achievements of their predecessors 
and creating scientific schools well known throughout Ukraine and internation-
ally. There are 40 such schools in the University today.  The most notable of these 
are schools which focus their efforts on the physics of metals, metal working 
high technologies, turbine building, internal combustion engines, machines dy-
namics and strengths, electric drive, ceramics and composite materials, food fat 
synthesis, associated nitrogen technologies, heat and mass exchange, geo-space 
research, high voltage technologies and tank building.

The scientific potential of the National Technical University is based on a 
staff which includes more than 160 Doctors of Science and Professors, about 800 
Candidates of Science and Associate Professors, and 400 researchers working for 
their PhD and doctors thesis. 

Fundamental research done by the University provides the basis for the 
development of new strategic lines for scientific and technical progress in ad-
vanced and promising industries in Ukraine. 

The integration of science and education - whereby new academic special-
ties are continuously opened on the basis of evolving new scientific discoveries 
and directions – is the basis on which NTU “KhPI” continues to develop. Cumula-
tive new scientific knowledge thereby becomes the basis for the formation of 
new specialties supporting the priority requirements of the national economy. 
During the last ten years seven new faculties and fifteen departments have been 
created in the University and twenty-five new specialties have been opened.

Annually the University carries out more than 120 scientific and research 
works in major scientific directions which are financed by Ministry of Education, 
Science, Youth and Sports of Ukraine for the government costs, about 500 agree-
ment with firms, corporations and scientific establishments of Ukraine and about 
25-30 international grants and agreements with foreign companies.

The unity of the educational and scientific process has always been and 
continues to be the main principle of the university’s activity. The students are 
provided with the unique opportunity to obtain the skills of a scientist -research-
er in a large scientific center presented by NTU “KhPI”.

A compulsory involvement of graduate students in the paid research work 
is an inseparable part of the research process 100% students who study for the 
Master’s degree do scientific research and 50% students-specialists write sci-
entific diploma papers. 25 to 30% of bachelor papers are also research-related. 
Thus, about five thousand University students are annually involved in scientific 
research.

SCIENTIFIC AND RESEARCH WORK
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Утворений у 1929 році і здійснює підготовку інженерів-механіків, 
технологів, системних аналітиків та інженерів з комп‘ютерно-інтегрованих 
технологічних процесів і виробництв.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Інформаційні технології проектування; комп’ютерно-інтегровані 

технологічні процеси і виробництва; прикладне матеріалознавство; об-
ладнання та технології ливарного виробництва; обладнання та технологія 
пластичного формування конструкцій машинобудування.

ГАЛУЗІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
Дослідження і створення нових матеріалів, в тому числі наномате-

ріалів, розробка нових технологічних процесів термічного, ливарного та 
ковальського виробництва, створення комп‘ютерних технологій обробки 
графічної інформації, виготовлення конкурентно-спроможної рекламної 
та маркетингової продукції, створення комп‘ютерних технологій підготов-
ки відливок та оптимізація їх виробництва.

БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ
Фізико-математичні дисципліни, основи конструювання машин, 

термодинаміка і теплопередача, метрологія і стандартизація, матеріалоз-
навство, електротехніка, програмування та програмне забезпечення, ін-
формаційні технології

ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
Спеціальна підготовка здійснюється в напрямках таких спеціаліза-

цій: системи автоматизованого проектування в обробці металів тиском 
та ливарному виробництві; функціональні та художньо-декоративні по-
криття в машинобудуванні; художнє та ювелірне литво; експертиза мате-

ріалів і технологій в машинобудуванні; металознавство і термічна обробка; 
комп‘ютерно-інтегровані технологічні процеси в ливарному виробництві; 
комп‘ютерні технології обробки графічної інформації.

Передбачено навчання за індивідуальними навчальними планами. 
Значна увага приділяється комп`ютерній підготовці студентів. На всіх ви-
пускаючих кафедрах створені обчислювальні центри, обладнані сучасни-
ми ПЕОМ, автоматизованими робочими місцями конструктора та техноло-
га, розроблена велика кількість пакетів прикладних програм.

Заняття на факультеті ведуть висококваліфіковані педагоги, що ма-
ють великий досвід виробничої та наукової роботи. Серед них: 2 академі-
ка, 12 професорів, 45 доцентів. Усі студенти залучаються до самостійної 
науково-дослідної роботи у цехах та лабораторіях заводів, НДІ, на кафе-
драх, у конструкторських бюро, обчислювальних центрах.

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
Проводиться на провідних підприємствах та в організаціях міста 

Харкова: ВАТ «Тракторний завод», Велосипедний завод, верстатобудівний 
та електромеханічний заводи, НДІ ливарного машинобудування, Діпро-
сталь, ВАТ 8 ДПЗ, а також на приватних фірмах.

МІСЦЯ РОБОТИ ВИПУСКНИКІВ
Підприємства різних форм власності, проектні і науково-дослідні 

організації, митні служби, екологічна поліція, фірми і агентства реклами та 
дизайну; інженерами-конструкторами, дослідниками технологами з про-
ектування ливарного, ковальського та термічного обладнання, інженера-
ми з експлуатації та ремонту обладнання, начальниками дільниць і цехів, 
експертами різного профілю, програмістами графічних систем, дизайне-
ром реклами.
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МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ
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This department was founded in 1929. It provides training of mechani-
cal engineers, process engineers, system analysts and engineers for computer-
integrated technological processes and production. 

SPECIALITIES
Design-related information technologies; computer-integrated tech-

nological processes and production, foundry equipment, applied material 
science, Casting equipment, applied science of  materials, pressurised  metal 
forming  equipment. 

FIELDS OF STUDIES
Doing research and developing the new materials including nanoma-

terials,  , developing the new technological processes for   thermal, casting 
and forging industry, developing the computer technologies for processing 
graphic information, producing the competitive advertising and marketing 
stuff, developing and optimizing  the computer-based moulding technologies 
and production. 

BASIC SUBJECTS
Physics, mathematics, basics of  machine design, thermodynamics and 

heat transfer, metrology, standardisation, material science, electrical engineer-
ing, computer  programming and software, information technologies.

SPECIAL SUBJECTS
Special training is based on the chosen field of specialisation including 

computer-aided design systems for  pressurised metal forming and casting, 
functional and artistically decorative coatings in machine building, art and 
jewellery castings,  metal and technology expertise in engineering industry, 
science of metals and thermal treatment, computer-integrated technological 
processes in foundry, computer technologies for processing graphic informa-
tion. 

The individual curriculum training is also provided. Much attention 
is paid to the computer sciences.  All departments have computer centres 
equipped with  modern PCs, workstations for designers and production en-
gineers; an ample amount of applied software packages has been developed.  

Teaching is conducted by skilled teachers knowledgeable in production  

and research.  The teaching staff includes 2 academicians, 12 professors and 
45 associate professors.  All the students do their own research at the factory 
workshops and laboratories, research-&-design institutions,  at the university 
departments, design bureau and  computer centres. 

PRACTICAL TRAINING
Practical training is conducted at the  leading enterprises  and  compa-

nies in the city of Kharkov including the Kharkov Tractor Works, the Malyshev 
Works, the Bicycle factory, the Machine–Tool and Electro-Mechanical Works, 
Research  Institute for Casting Engineering, Diprostal, JSC Ball Bearing Plant 8 
and private companies as well.

PLACES FOR EMPLOYMENT
A variety of industrial companies, design and research  organisations, 

customs, and ecological police offices, design and advertising companies. The 
graduates  hold positions  of design engineers,   process engineers, researchers 
in the field of design of the casting, forging and 

heat  treatment equipment, they also work as equipment maintenance 
and repair engineers, as chiefs of the  departments and shops, experts in the 
appropriate fields, graphic systems programmers and ad designers.  
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MECHANICS AND TECHNOLOGY
DEPARTMENT
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Організований у 1885 році при створенні Харківського технологіч-
ного інституту. На факультеті здійснюється підготовка бакалаврів напрямку 
«Інженерна механіка», «Машинобудування», «Компьютерно – інтегровані 
технології», спеціалістів та магістрів за цими напрямками і спеціалістів в об-
ласті стандартизації і якості. Підготовка проводиться кафедрами, до складу 
яких належать 25 професорів та 65 доцентів.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ
• Технологія машинобудування; 
• інструментальне виробництво; 
• металорізальні верстати та системи; 
• підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини й обладнання; 
• гідравлічні й пневматичні машини; 
• автоматизоване управління технологічними процесами;   
• якість, стандартизація і сертифікація.

ГАЛУЗІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
Традиційні та високі технології; конструювання та експлуата-

ція металорізальних верстатів; конструювання та експлуатація засобів 
підйомно-транспортної техніки; комплексна механізація та автоматизація 
в машинобудуванні; автоматизація виробничих процесів засобами меха-
ніки, електроніки, гідравліки й пневматики; проектування гідравлічних і 
пневматичних систем управління промисловими роботами; менеджмент і 
маркетинг технологічних процесів, металорізальних верстатів, підйомно-
транспортної техніки, засобів автоматизації машинобудівних підприємств.

БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ
Фізико-математичний цикл; інформатика; хімія; інженерна графіка; 

теоретична механіка; опір матеріалів; теорія механізмів і машин; деталі ма-
шин; гідромеханіка; теоретичні основи теплотехніки; стандартизація та ме-
трологія.

ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
Дисципліни спеціальної підготовки визначаються обраною студен-

том спеціалізацією.
Технологія машинобудування; верстатне устаткування; різання ма-

теріалів; проектування різальних інструментів; вантажопідйомні машини; 
комплексна механізація вантажно-розвантажувальних і транспортно-
складських робіт; проектування засобів малої механізації; автоматизація 
механоскладальних виробництв; системи автоматизованого проектування 
машин і процесів; пневматичні та гідравлічні системи управління; осно-
ви конструювання автоматичних маніпуляторів; економіка та управління; 
основи менеджменту й маркетингу та ін.

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
Здійснюється, в першу чергу, на випускаючих кафедрах, філіалу фа-

культету, створеному в науково-виробничій корпорації ФЕД, оснащених 
сучасним устаткуванням і обчислювальною технікою, а також на постійних 
базах виробничої практики, до яких належать ЗАТ «Тракторний завод», ДП 
«Завод ім. Малишева» і ЗАТ «Серп і молот», ЗАТ «Харп», ЗАТ «Харверст» та 
інші підприємства, а також проектні та науково-дослідні організації.

Для обдарованих студентів практикується «включена» освіта на ка-
федрах технології машинобудування в університетах Угорщини (Будапешт, 
Мішкольц), Німеччини (Магдебург), Австрії (Клаугенфурт).

МІСЦЯ РОБОТИ ВИПУСКНИКІВ
100 % розподіл випускників в цехи й відділи будь-якого машинобу-

дівного підприємства, де вони безпосередньо забезпечують випуск про-
дукції, розв’язують питання конструкторської та технологічної підготовки 
виробництва, використовують системи автоматизованого проектування 
машин, процесів та інших об’єктів, а також науково-дослідні та проектні 
організації з розробки, дослідження, впровадження у виробництво нового 
обробного устаткування, обладнання та інструменту, засобів автоматизації 
та механізації виробництва, технологічних процесів, цехів і підприємств.

Національний технічний університет  “Харківський політехнічний інститут”

МАШИНОБУДIВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
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MECHANICAL ENGINEERING 
DEPARTMENT
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The mechanical engineering department was founded in 1885 as a 
part of the Kharkov Technological Institute. The department trains bachelors, 
masters  and specialists majoring in engineering mechanics, mechanical 
engineering  and computer-integrated technologies  as well as specialists 
knowledgeable in standardization and quality. The training is provided by  
highly qualified scientific  and teaching staff composed of 25 professors and 
65 associate professors.

SPECIALITIES
• Engineering  technology; 
• tools fabrication; 
• metal cutting machine-tools and  systems;
• lifting and shifting machines; construction and  road – building 

machinery; 
• hydraulic and pneumatic machines; 
• automated technological  processes control;
• quality, standardization and certification. 

FIELDS OF STUDIES
Traditional and high technologies; design and operation of metal 

cutting machine tools; designing and operating the lifting and shifting machine; 
automated mechanization of machine building; automation of the mechanical, 
electronic, hydraulic and pneumatic production processes;  designing the hydraulic 
and pneumatic systems for industrial robotics control; management and marketing 
of technological processes, metal cutting machinery and tools, lifting and shifting 
equipment, and automation of machinery production enterprises. 

BASIC SUBJECTS
Physics, mathematics, informatics, chemistry, engineering graphics, 

theoretical mechanics, strength of materials, theory of mechanisms and 
machines, parts of machines, hydromechanics, theoretical basics of heating 
engineering, standardisation and  metrology. 

SPECIAL SUBJECTS
Special subjects are determined by the chosen major.   Engineering 

technology, machine tool equipment, cutting of materials, cutting tools 
design, weight lifting machines, mechanisation of the material handling  and 
warehousing operations, designing the small-scale mechanisation tools, CAD-
systems for machines and processes, pneumatic and hydraulic control systems, 
design basics of automatic manipulators, economics and management, basics 
of management and marketing, etc.

National technical university «Kharkiv polytechnic institute»

PRACTICAL TRAINING
Practical training is primarily  provided at the graduation departments 

and at the department branch, which was set up  by the scientific and 
production corporation FED; these are equipped with up-to-date facilities 
and computers.  Training is also conducted at other industrial companies 
including CJSC Tractor works,  Malysheva Works, CJSC «Hammer and Sickle», 
CJSC KHARP, CJSC «KharVERST», different factories and design and research 
organisations.  The most gifted students have a good chance to take the 
course of studies at the machine-building technology departments at the 
universities in  Hungary (Budapest, Miszkolc), Germany (Magdeburg), and 
Austria (Klaugenfurt). 

PLACES FOR EMPLOYMENT
All the graduates are offered assignments to  various engineering 

and production companies, for which they monitor  production processes 
and solve technical and design problems related to the pre-manufacturing 
processes, using  CAD-systems for simulation and design of machines, 
processes and other objects.  The graduates are also offered assignments to 
the research and design institutions being involved in development, research 
and commercialization of the new processing equipment, rigging and  tools 
including the means of automation and mechanisation of production, 
technological  processes, workshops and factories.
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ЕНЕРГОМАШИНОБУДІВНИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

Здійснює підготовку інженерів-механіків, інженерів-теплоенерге-
тиків, інженерів-дослідників, фахівців з енергетичного менеджменту.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Котли та реактори; турбіни; гідравлічні і пневматичні машини; те-

плоенергетика; теплофізика; гідроенергетика; енергетичний менеджмент; 
обладнання нафтових і газових промислів, комп'ютерно-інтегровані  тех-
нологічні процеси і виробництва.

ГАЛУЗІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
Фізика і техніка парогенераторів ТЕС, АЕС і перетворювачів тепло-

вої та ядерної енергії; проектування і дослідження енерготехнологічних та 
утилізаційних котлів; екологія теплової та ядерної енергетики; створення 
та експлуатація високопродуктивних і економічних тепло-енергетичних 
установок; контроль за споживанням та організація раціонального вико-
ристання енергоносіїв; дослідження, проектування, монтаж, налагодження 
та експлуатація парових і газових турбін; експлуатація газоперекачуваль-
них станцій; дослідження, розробка та експлуатація гідравлічних турбін, 
насосів, гідродинамічних передач, об’ємних гідромашин, гідропневмопри-
водів та гідропневмосистем, експлуатація бурового обладнання нафтових 
промислів, розробка та експлуатація автоматизованих теплоенергетичних 
систем.

БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ
Цикл математичних дисциплін; інформаційні технології та програ-

мування; термодинаміка та тепло масообмін; гідро- і газодинаміка; елек-
тротехніка.

ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
Спеціальна підготовка включає дисципліни відповідної спеціаліза-

ції, обраної студентом: конструювання, розрахунок, дослідження котлів, 
реакторів, парових та газових турбін, теплотехнічного обладнання, у тому 
числі з використанням САПР; моделювання теплових і гідрогазодинаміч-
них процесів; економіка енергетики; планування та управління виробни-
цтвом; математичне моделювання та оптимізація робочих процесів еле-
ментів і систем енергетичного обладнання; енергетичний менеджмент та 
енергоаудит.

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
Проводиться у філіалах кафедр на базі: АТ «Харківський турбінний 

завод», Національному науково-технічному центрі «Український фізико-
технічний інститут», а також на місцях проведення виробничої і перед-
дипломної практик на тепло-постачальних підприємствах, які оснащені 
сучасним обладнанням і обчислювальною технікою.

МІСЦЯ РОБОТИ ВИПУСКНИКІВ
На підприємствах, у науково-дослідних та проектних організаціях 

енергетичного машинобудування на посадах конструкторів, інженерів-
дослідників, інженерів-монтажників, а також спеціалістів з експлуатації 
парових, газових та гідравлічних турбін, парогенераторів, систем про-
мислової теплоенергетики практично на будь-якому підприємстві, яке 
має енергетичне устаткування, що використовує тепло, в спеціалізованих 
підприємствах по виробництву, обліку та розподілу енергоносіїв. В адмі-
ністративних органах в відділах по контролю за станом екології і енерго-
використанням.
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POWER ENGINEERING 
DEPARTMENT

This department provides training of mechanical engineers, engineers 
knowledgeable in heat and power engineering, research engineers, electric 
power management engineers. 

SPECIALITIES
Boilers and reactors, turbines, hydraulic and pneumatic machines, heat 

and power engineering, thermal physics, power management, equipment 
for oil and gas fields, computer-integrated technological processes and 
productions. 

FIELDS OF STUDIES
Physics and technology of steam generators for thermal power stations 

and nuclear power stations including heat and nuclear energy transformers,  
designing and doing research  in the field of power boilers and exhaust heat 
boilers including ecology of power engineering, manufacturing and maintaining  
the high efficiency heat utilising apparatuses; designing, mounting, adjusting, 
maintaining and doing research in the field  of steam and gas turbines and gas 
transfer stations, hydraulic turbines, pumps and hydrodynamic transmissions, 
volumetric hydraulic machinery, hydro-pneumatic drives and hydro-pneumatic 
systems, operating  the  drilling equipment for oil-&-gas fields; developing and 
operating  the automated heat and power-engineering systems.  

BASIC DISCIPLINES
A series of lectures in mathematics, information technologies 

and programming, thermodynamics and heat exchange, hydro-&- 
gas dynamics   and electrical engineering. 

SPECIAL DISCIPLINES
The subjects are determined by the field of specialisation 

chosen by a  student and may include design, computation 
and research of boilers, reactors, steam and gas turbines using  
CAD systems, modelling of heat and hydrodynamic and gas 
dynamic processes, economics of power engineering, production 
management and planning, mathematical modelling and 
optimisation of the working processes of the elements and systems 
of power equipment; power engineering  management and power 
engineering audit.  

PRACTICAL TRAINING
Practical training is conducted at various branches of the 

university departments, at the JSC «Kharkiv Turbine Works», at 
the national scientific and technical centre «Ukrainian Physical-&-
Technical Institute», and also at sites for industrial and pre-diploma 
practice, at the heat-supply enterprises, which are equipped with 
modern equipment and computers. 

PLACES FOR EMPLOYMENT
The graduates work for enterprises, research and design 

organizations of  power engineering industry holding the positions 
of the design, research, assembly and maintenance engineers 
for steam and gas turbines, heat generators and other systems of 
industrial heat power engineering.  They also work for specialised 
enterprises involved in production, control and distribution of 
energy as well as for the administrative  departments involved in 
ecological monitoring and energy distribution control. The graduates 
are employed by the administrative bodies for the departments in 
charge of the ecology and energy consumption  control. 

National technical university «Kharkiv polytechnic institute»



ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТНОГО 
МАШИНОБУДУВАННЯ

Утворений у 1965 році і здійснює підготовку інженерів автомобільно-
го транспорту, інженерів залізниць та залізничної техніки, інженерів систе-
мотехніків, інженерів електромеханіків, інженерів машинобудівників.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Електричні системи і комплекси транспортних засобів; колісні та гу-

сеничні транспортні засоби; військові гусеничні та колісні машини; двигуни 
внутрішнього згоряння; рухомий склад та спеціальна техніка залізничного 
транспорту; електричний транспорт; автомобілі та автомобільне господар-
ство; інформаційні технології проектування.

ГАЛУЗІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
Конструювання, в тому числі автоматизоване, дослідження, вироб-

ництво та експлуатація автомобілів, тракторів, гусеничних і колісних машин 
різного призначення та їх електронних і мікропроцесорних систем управ-
ління, двигунів внутрішнього згоряння, електричного транспорту та тепло-
возів. 

БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ
Цикл фізико-математичних дисциплін, теоретична механіка, опір ма-

теріалів, деталі машин, екологія, електротехніка, програмування, інженерна 
і комп’ютерна графіка.

ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
Спеціальна підготовка визначається спеціальністю, обраною студен-

том. Автоматизоване проектування, конструювання і технологія виробни-
цтва машин, їх експлуатація, випробування та надійність. Кафедри факуль-
тету мають розвинену лабораторну базу і комп’ютерні класи, обладнані 
сучасною обчислювальною технікою, що дозволяє широко використовува-
ти автоматизоване проектування об’єктів.
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ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
Здійснюється у цехах та відділах таких потужних підприємств 

України, як Державне підприємство «Завод імені Малишева» (м. Харків), 
Акціонерне товариство «Харківський тракторний завод», «Харків АВТО», 
Холдінгова компанія «Луганськтепловоз». Науково-виробничі об’єднання 
«Електроважмаш» (м. Харків) та Дніпропетровський електровозобудівний 
завод, Казенні підприємства «Харківське конструкторське бюро з маши-
нобудування імені О.О.Морозова» та «Харківське конструкторське бюро з 
двигунобудування» тощо.

МІСЦЯ РОБОТИ ВИПУСКНИКІВ
Фірми, конструкторські бюро, дослідницькі і технологічні відді-

ли та служби, виробничі цехи з проектування, випробування, виготов-
лення, складання та експлуатації вузлів і машин на посадах інженерів-
конструкторів, інженерів-технологів, інженерів-випробувачів, начальників 
виробничих дільниць та цехів.

Національний технічний університет  «Харківський політехнічний інститут»



TRANSPORT ENGINEERING 
DEPARTMENT

It was founded in 1965.  This department trains motor transport 
engineers, railroad and railroad equipment engineers, system engineers,  
electromechanical engineers and  mechanical engineers. 

SPECIALITIES
Electrical systems and units for the means of transportation, tracked 

and wheeled means of transportation, military tracked and wheeled 
vehicles, internal combustion engines, rolling stock and special machinery 
for  locomotives, motor-cars and motor-car industry; and information design 
technologies.  

FIELDS OF STUDIES
Design, including the CAD-based design, research, manufacture 

and operation of automobiles,  tractors, wheeled and tracked machines for 
different purposes, electronic and microprocessor-based control systems, 
internal combustion engines,  electric vehicles  and diesel  locomotives.

BASIC  SUBJECTS
A series of subjects related to physics and mathematics, theoretical 

mechanics, strength of materials, parts of machines, ecology, electrical 
engineering, computer programming, engineering graphics  and computer 
graphics.

SPECIAL  SUBJECTS
The specialty-related training is determined by the  major chosen by 

a student including computer-aided design (CAD), machine design, machine 
manufacturing technology, machines operation, testing and reliability. The 
sub-departments have a developed laboratory network and computer-
equipped classrooms suitable for computer–aided products design.

  
PRACTICAL wORk
The  practical training is conducted at the workshops and departments 

of major enterprises in Ukraine such as the Malyshev works in the city of 
Kharkov, JSC Kharkov Tractor Works, «Kharkov AUTO»  holding company 
Lugansk Teplovoz, Electrotyazhmash in the city of Kharkiv, the Dnepropetrovsk 
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Locomotive Building plant, the state enterprises design bureau for machine 
engineering named after O.O. Morozov and the Kharkov design bureau for 
engine manufacturing, etc.

PLACES FOR wORk
The firms, design bureaus, research and technological departments and 

services, production workshops involved in designing, testing and assembling 
the  devices and machines. The graduates work as  design and process 
engineers, testing engineers, and managers of the production departments 
and workshops.  



ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Здійснює підготовку інженерів-фізиків.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Фізичне матеріалознавство; кріогенна техніка і технологія; техніка 

і електрофізика високих напруг, нетрадиційні джерела енергії, мікро- та 
наноелектроніка.

ГАЛУЗІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІ
Розробка і технологія одержання нових матеріалів з унікальними 

властивостями, необхідних для створення нової техніки та удосконалення 
освоєних видів продукції і процесів виробництва, перш за все у машино-
будуванні, металургії, енергетиці, електронній техніці, космічному матері-
алознавстві. Теоретичні та експериментальні дослідження, створення та 
експлуатація низькотемпературних установок. Розробка фізичних основ і 
створення пристроїв, що використовують специфічні властивості слабко-
струмових надпровідників.

Теоретичні та експериментальні дослідження і виробництво плів-
кових шарів та шаруватих гетерогенних систем на основі напівпровідни-
кових композицій, які забезпечують високу надійність, довговічність та 
ефективність роботи сучасних виробів, що розробляються і виготовля-
ються на їх основі.

Розробка, виробництво та експлуатація електрофізичних техноло-
гічних установок для обробки матеріалів, готових виробів, біологічних 
об`єктів і продуктів у машинобудуванні, сільському господарстві, промис-
ловій екології, медицині.

Розробка високовольтних імпульсних установок граничних пара-
метрів для випробувань техніки на стійкість до впливу потужних електро-
магнітних полів природного і штучного походження та на електробезпеку, 
сертифікація радіоелектронної, електронної та електричної апаратури на 
електромагнітну сумісність.

БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ
Математика, фізика, математична і теоретична фізика, фізична елек-

троніка, обчислювальна техніка і програмування, іноземні мови.

ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
Зміст спеціальної підготовки визначається спеціалізацією навчання, 

обраною студентом. 
Сучасні методи дослідження структури і фізичних властивостей ма-

теріалів, фізика напівпровідників і контактних явищ, кристалічна та енер-
гетична структура напівпровідників, фізичні та хімічні основи технології 
виробництва матеріалів для електроніки та геліоенергетики, технологіч-
ні основи мікро- та наноелектроніки, методи розрахунку і проектування 
електрофізичних пристроїв тощо. Навчальними програмами передбаче-
ний великий обсяг професійно-практичної підготовки інженерів, набуття 
ними навичок роботи із складною дослідницькою апаратурою, вакуумною 
та кріогенною технікою, лазерними та електроннопроменевими установ-
ками, апаратурними комплексами з персональними ЕОМ.

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
Здійснюється завдяки наявності сучасної лабораторної бази на ка-

федрах факультету, роботі студентів у період практики в дослідних лабо-
раторіях Фізико-технічного інституту низьких температур АН України, НДІ 
монокристалів, Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Л. Усикова НАН 
України та на таких підприємствах, як ВО «Завод ім.Малишева», ВО «Моно-
літ», ВО «Комунар» та інших, обладнаних передовою вітчизняною та іно-
земною технікою.

МІСЦЯ РОБОТИ ВИПУСКНИКІВ
Фізико-технічні інститути, НДІ технологічного, електронного і ра-

діотехнічного профілю, заводські лабораторії, КБ зі створення нових 
установок та апаратури в галузі фізики твердого тіла, електроніки кріо-
генних і холодильних систем, геліоенергетики, електрофізики на посадах 
інженерів-дослідників.
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PHYSICO-TECHNICAL DEPARTMENT

This department provides training of engineers-physicists.

SPECIALITIES
Physical science of materials; cryogenic engineering and technology; 

engineering and electrical physics of high voltages, non-traditional power 
sources, microelectronics and nanoelectronics.

FIELDS OF STUDY
Designing  and producing the new materials with unique properties 

needed for the construction of new machines; improving the commercial   
products and production processes  by giving a priority to the mechanical 
engineering, metallurgy, power engineering, electronics, and space materials 
science. Carrying out the theoretical  and experimental research, designing 
and operating the low temperature devices. Developing the physical  
basics and creating the devices that use specific properties of low-power 
semiconductors.

Carrying out the theoretical and experimental studies and producing 
the film  layers and laminated heterogeneous systems based  on  semi-
conductive compositions that provide high reliability, durability and  effective 
operation of the modern devices, in which they are embedded. Developing, 
producing and operating the  electro-physical technological devices intended  
for processing of materials, finished  products, biological objects and products 
used in machine engineering, agriculture, industrial ecology and medicine.  
Developing the high voltage pulsers with ultimate parameters that are intended 
for testing equipment subjected to the action of powerful electromagnetic 
fields of natural and artificial origin and for testing equipment for electrical 
safety, certification of the radio, electrical and electronic equipment for 
electromagnetic compatibility. 

BASIC  SUBJECTS
Mathematics, physics, mathematical and theoretical physics, physical 

electronics, computer science, programming, and foreign languages.

SPECIAL SUBJECTS
The subjects are determined by the field of specialisation chosen by a 

student.
Modern methods of investigation of the structures and physical 

properties of materials, physics of semiconductors and contact phenomena,  
crystal and energetic structure of semiconductors, physical and chemical basics 
of  technology for production of materials used for electronics and solar power 
engineering, technological basics of microelectronics and nanoelectronics; 
methods of  computation  and design of electro-physical devices, etc. The 
curriculum provides comprehensive   professional and practical  training 
of  engineers. They acquire skills for working with complicated research  
equipment, vacuum and cryogenic equipment, laser and electronic ray 
devices, and PC-based systems. 

PRACTICAL TRAINING
Practical training is conducted at the departments of the faculty, at the 

research  laboratories of the Institute of Low Temperatures of the Ukrainian 
Academy of Sciences, Monocrystal, institute for Radio Physicsand Electronics 
named after O.L.Usikov of the National Academy of sciences of Ukraine and 
at such enterprises as  the Malyshev Plant, Monolit Plant, the Kommunar Plant 
and other plants equipped with modern domestic and foreign  equipment.

PLACES FOR EMPLOYMENT
Physico-engineering institutes;  technological, electronic and radio 

engineering institutes, technological laboratories and  design bureaus involved 
in design of new equipment intended for solid body physics, cryogenic 
systems, electronics, solar power engineering and electro-physics where the 
graduates work as research engineers. 
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ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

Утворений у 1930 році для вирішення актуальних науково-дослідних, техніч-
них і технологічних проблем розвитку промисловості.

Система навчання на факультеті ґрунтується на органічному  поєднанні  фун-
даментальної, теоретичної підготовки з глибоким освоєнням інженерної практич-
ної роботи та інформаційних технологій.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ
• Динаміка і міцність;
• прикладна математика;
• інформаційні технології проектування;
• інформатика;
• гідроаеродинаміка.

ГАЛУЗІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
Сучасні проблеми теоретичної, прикладної та експериментальної механі-

ки, міцності, надійності, оптимізації машин, пристроїв і конструкцій. Оптимізація 
та оптимальне керування об’єктами, що рухаються, і технологічними процесами. 
Сучасні проблеми гідроаеродинаміки та термодинаміки, оптимальна організація 
гідроаеродинамічних процесів в парових, газових та гідравлічних турбінах. Дослі-
дження, розробка, проектування, впровадження та експлуатація автоматизованих 
систем обробки інформації та управління. Дослідження, розробка і застосування 
методів, алгоритмів, пакетів прикладних програм і програмних комплексів.

БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ
Математика, інформатика, механіка твердого деформованого тіла, рідини та 

газу, термодинаміка, іноземна мова, теорія керування, методи оптимізації, системи 
керування технологічними процесами.

ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
Цикли спеціальних дисциплін визначаються, виходячи з обраної студентом 

спеціалізації.
• Динаміка і міцність машин і контрукцій, еклогічність нової техніки, методи 

дослідження операцій, рівняння математичної фізики, теоретична механіка, методи 
оптимального планування та обробки результатів експериментів, механіка компо-
зиційних матеріалів, системи автоматичного проектування, програмні комплекси 
динаміки і міцності, розрахунки конструкцій в екстремальних умовах.

• Методи лінійного, нелінійного програмування, методи системної оптиміза-
ції, теорія автоматичного управління, системи управління реального часу.

• Теорія тепломасообміну, гідроаеродинаміка лопастних машин, нестаціо-
нарна аеромеханіка, тепломасообмінні апарати та установки, газотурбінні установ-
ки та комплекси, системи тепло енергозабезпечення.

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
Здійснюється в дослідних, технологічних, конструкторських, аналітичних 

бюро, відділах підприємств, фірм, виробничих і комерційних компаній, в інформа-
ційних центрах та аналітичних структурах.

МІСЦЯ РОБОТИ ВИПУСКНИКІВ
Обчислювальні центри, інформаційно-аналітичні служби, дослідні, техно-

логічні, конструкторські організації та фірми, виробничі і фінансові структури на 
посадах інженерів-дослідників, інженерів-математиків, системних програмістів та 
аналітиків.
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FACULTY FOR 
ENGINEERING PHYSICS 

The faculty was founded in 1930 to resolve the vital scientific, research-
related and technical problems of industrial development. The approach to 
training is based on combining fundamental and theoretical training with 
comprehensive mastering of practical engineering work and information tech-
nologies.

SPECIALITIES
• Dynamics and durability;
• applied mathematics;
• information design–related technologies;
• informatics;
• aerohydrodynamics.

FIELDS OF STUDY
Contemporary  problems of theoretical, experimental and applied me-

chanics; strength, reliability and optimisation of machines, devices and struc-
tures. Optimising and establishing  optimal  control of moving objects and 
technological processes. Modern problems of aerohydrodynamics and ther-
modynamics, optimal management of aerohydrodynamic processes in steam, 
gas and hydraulic turbines; research, design and operation of computer-aided  
control systems and information processing systems, research, development, 
and application of  methods, algorithms, applied software packages and soft-
ware systems. 

BASIC  SUBJECTS
Mathematics, informatics, mechanics of strained solids, liquid and gas, 

thermodynamics, foreign languages, theory of control, methods of optimisa-
tion, technological processes control systems. 

SPECIAL TRAINING SUBJECTS
Specialty-related subjects are determined by a line a student is  major-

ing in.
• Dynamics and strength of machines and structures, ecological com-

patibility of modern technologies, methods of operations research; equations 
of mathematical physics; theoretical mechanics, methods of optimal planning 
and processing of experimental results, mechanics of composite materials,  
CAD systems, dynamics and strength software systems, design of structures 
for heavy-duty  conditions.

• Methods of linear and non-linear programming, methods of system 
optimisation, theory of automatic control, real-time control  systems.

• Theory of  heat - mass exchange, hydrodynamics of vane-type ma-
chines, transient aeromechanics, heat-mass  exchange apparatuses and units, 
gas turbine units and  systems, heat and energy supply systems.

                      
PRACTICAL TRAINING
Practical training is carried out at the  research, development, design 

and analytical bureaus, factory departments, firms, manufacturing and com-
mercial companies,  research institutes, and information and analytical cen-
tres. 

FIELDS OF PROFESSIONAL ACTIvITY
Computation centres, information and analytical offices, research, de-

velopment and design organizations and firms, production and financial com-
panies. The graduates fill the positions of research engineers, mathematicians, 
system programmers and analysts.
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ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ
ТА УПРАВЛІННЯ

Утворений у 2000 році для підготовки спеціалістів в галузі сучасних 
інформаційних технологій, використання комп’ютерної техніки, математичних 
методів та засобів для вирішення наукових, технічних та технологічних проблем 
економіки, науки, освіти, виробництва, зв’язку, спорту, бізнесу, охорони 
навколишнього середовища. 

Система навчання на факультеті грунтується на органічному поєднанні 
фундаментальної математичної підготовки з глибоким оволодінням комп’ютерною 
технікою та сучасними інформаційними технологіями, професійним опануванням 
іноземними мовами та перекладом у галузі відповідних професій.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ
• Інформаційні управляючі системи та технології;
• системний аналіз і управління;
• програмне забезпечення автоматизованих систем;
• прикладна математика;
• соціальна інформатика;
• прикладна лінгвістика;
• економічна кібернетика;
• менеджмент  спорту  (Фізичне виховання);
• маркетинг;
• переклад;
• інформатика;
• управління проектами;
• комп‘ютерний еколого-економічний моніторинг;
• психологія.

НАПРЯМКИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
Дослідження, розробка, проектування, впровадження та експлуатація 

автоматизованих систем обробки інформації та застосування методів, алгоритмів, 
пакетів прикладних програм і програмних комплексів. Дослідження, розробка 
і впровадження сучасних інформаційних технологій для потреб виробництва, 
науки, освіти, систем життєзабезпечення та екології.

Проектування, створення та експлуатація комп‘ютерних мереж. Сучасні 
сітьові технології. Системне адміністрування інформаційних мереж.

Теорія та практика управління проектами (математичне, інформаційне, 
фінансове, соціально-психологічне, екоолого-праовове та технологічне 
забезпечення).

Створення сучасних комп’ютерних інформаційних систем. Організація 
баз даних та знань. Розробка і використання сучасних інформаційних технологій 

у менеджменті, економіці, маркетингу, редакційно-видавничій та рекламній 
діяльності, управленні проектами, фізичній культурі, спорті та рекреації, фінансовій, 
страховій та інвестиційній діяльності.

Методи та алгоритми забезпечення надійності та захисту інформації. 
Використання сучасного математичного апарату оптимізації, управління 
і прогнозування в економіці. Методи, засоби і алгоритми маркетингових 
досліджень. Основи соціальної інформатики, математичне та програмне 
забезпечення ефективності соціальної політики державних та недержавних 
установ соціального забезпечення.

Менеджмент та інформаційно-методичне забезпечення фізичного 
виховання, оздоровчих і рекреаційних послуг; системи олімпійської підготовки; 
сучасні іноземні мови міжнародних відносин; технічний переклад.

Теорія та практика природоохоронної діяльності. Математичне, 
інформаційне, технічне забезпечення моніторингу природного середовища. 
Розробка, проектування та експлуатація систем моніторингу.

Оволодіння навичками практичного використання сучасного апарату 
аналізу та дослідження соціально-економічних та технічних систем «людина-
машина-середовище» та управління ними з метою підвищення ефективності. 
Управлінська підготовка інженерних кадрів та лідерів-професіоналів. Нові 
управлінські технології, основи психології управління соціальними системами. 
Управлінська культура керівника. Стратегічне та тактичне управління розвитком 
муніципальних утворень. Оволодіння основами сучасних педагогічних та 
інформаційних технологій.

БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ
Визначаються напрямками підготовки фахівців на факультеті (комп’ютерні 

науки, програмна інженерія, системний аналіз, інформатика прикладна 
математика, маркетинг, економіка і підприємництво, психологія, менеджмент, 
філологія, фізичне виховання) і містять такі дисципліни:

• математика;
• інформатика;
• бази та банки даних і знань;
• іноземні мови;
• сучасні економічні теорії;
• теорія управління;
• інструмент прикладної  математики;
• методи оптимізації;
• менеджмент;
• маркетинг;
• економічна кібернетика;
• системи керування технічними та технологічними об’єктами;
• комп’ютерні мережі;
• теорія та методика фізичного  виховання;
• менеджмент  олімпійського  та  професійного спорту.
• загальна психологія;
• експериментальна психологія;
• соціальна психологія;
• психологія ділових стосунків;
• психологія сім‘ї;
• психологія спорту;
• математичні методі в психології;
• застосування ЕОМ в психології;
• психологічні проблеми творчості;
• основи психотерапії;
• психологія конфлікту;
• психологія праці.

ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
Цикли спеціальних дисциплін визначаються, виходячи з обраної 

студентом спеціальності і спеціалізації: Методи лінійного, нелінійного динамічного 
програмування, методи системної оптимізації, теорія автоматичного управління, 
системне програмування та операційні системи, моделювання систем, теорія 
прийняття рішень, проектування та експлуатація систем захисту інформації, 
управління розвитком соціально-економічних об’єктів, комп’ютерна графіка, 
розпізнавання образів у системах штучного інтелекту.
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INFORMATICS AND 
MANAGEMENT DEPARTMENT

Basics of social informatics, software and mathematical support to secure effi-
cient social policy carried out by the public and private social service establish-
ments.  

Managerial, informational and methodical support of physical training, 
health improving and recreational services; Olympic training systems; modern 
foreign languages to foster the international relations; translation of technical 
papers. 

 Theory and practice of environmental protection; rendering the math-
ematical, informational and technical support for monitoring the ecological situ-
ation; developing, designing and maintaining the monitoring systems. Acquir-
ing skills of practical use of the contemporary analysis and research tools for the 
social, economic and engineering «man-machine-environment» systems  and 
establishing efficient control over them to improve their efficiency. Providing the 
managerial training for the engineering personnel and professional leaders. De-
veloping new managerial technologies, basics of psychology in managing social 
systems; fostering  the managerial culture of a leader; providing strategic and 
tactical management of municipal formations; mastering the basics of contem-
porary pedagogical and information technologies.

BASIC SUBJECTS
These subjects are defined by the field of training chosen by a student 

(computer sciences, software engineering, system analysis, informatics, ap-
plied mathematics, marketing, economics and entrepreneurship, psychol-
ogy, management, philology, physical training) and they are usually as follows: 
mathematics; informatics; information and knowledge databases and banks; for-
eign languages; modern economic theories; theory of management; tools of ap-
plied mathematics; optimization methods; management; marketing; economic 
cybernetics; technical and technological objects control systems; computer 
networks; theory and methods of physical training; management in olympic 
and professional sports; general psychology;  experimental psychology; social 
psychology;  business relations psychology;  family psychology; sports psychol-
ogy;  mathematical methods in psychology; using computers in psychology; 
psychological creativity–related problems;  basics of psychotherapy;  conflict 
psychology; labor psychology.

This department was founded in 2000 for the purpose of training spe-
cialists in the field of modern information technologies, science of computers, 
mathematical methods and tools used for the solution of scientific, engineering 
and technological problems related to the economy, sciences, industry, commu-
nications, sports, businesses and environmental protection.

A system of education at the department is based on combining funda-
mental mathematical training with comprehensive knowledge of computers 
and modern information technologies, professional command of foreign lan-
guages and appropriate profession-related translations. 

SPECIALTIES
• Information management systems and technologies; system analysis 

and control; computer-aided systems software; applied mathematics; social 
informatics; applied linguistics; economic cybernetics; management in sports 
(physical training); marketing; translation; informatics; project management; 
computer-based ecological and economic monitoring; psychology.

FIELDS OF TRAINING
Research, development, design, implementation and operation of com-

puter-aided systems for information processing using methods, algorithms, 
application programs packages and program systems. Research, development 
and introduction of modern information technologies into production, science, 
education, social systems and ecology; design, creation and maintenance of 
computer networks; modern network technologies; information network sys-
tem administration;  theory and practice of project management (mathematical, 
informational, financial, socio-psychological, ecological, legal and technological 
support).

Developing the modern computerized information systems.  Creating 
the knowledge bases  and databases.  Developing and using the modern in-
formation technologies for the management, economics, marketing, editing-&-
publishing and advertising businesses, project management, physical culture, 
sports and recreation; the financial, insurance and investment activities.  

Methods and algorithms used to provide reliable information protection.  
Using modern mathematical tools for optimization, management and predic-
tion in economy.  Methods, tools and algorithms used for marketing research.  
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Дискретна математика, теорія ймовірності, математична статистика, методи 
оптимізації, рівняння математичної фізики, спеціалізовані, об’єктивно орієнтовані 
та машиноорієнтовані мови програмування, автоматизація технологічних 
процесів, методи оцінювання та ідентифікації, мереживі інформаційні технології, 
адаптивні та інтелектуальні системи управління, автоматизоване проектування 
програмного забезпечення, експертні системи і бази знань. 

Макроекономіка, мікроекономіка, світова економіка та міжнародні 
економічні відносини, облік та аудит, гроші і кредит, теорія економічного аналізу, 
технологія автоматизованої обробки економічної інформації, менеджерські 
системи комунікацій, бюджет та податки. Організація і планування експортно-
імпортної діяльності, бухгалтерський облік і аналіз, зовнішньоекономічна 
діяльність, організація рекламної та видавницької діяльності, комп’ютерні 
видавницькі системи, соціально-економічне прогнозування, управління 
трудовими ресурсами, адміністративний менеджмент, управління соціальними 
процесами, психологія управління. 

Розміщення продуктивних сил, прогнозування і макроекономічне 
планування, інвестиційна діяльність, економічний аналіз, фінанси, економетрика, 
теорія економічного ризику, імітаційне моделювання, математичні методи у 
ринкової економіці, системи обробки економічної інформації, організаційно-
правові форми підприємницької діяльності, фінансовий ринок, банківська справа, 
фінансовий менеджмент, управління розвитком виробничих, економічних та 
соціальних систем, товарознавство, маркетингові дослідження, міжнародний 
маркетинг, інформаційні системи маркетингу.

Спортивна медицина та гігієна, основи медичних знань, біохімія спорту, 
біомеханіка, теорія фізичної культури, фізіологія людини, олімпійський та 
професійний спорт, організація та методика масової фізичної культури, фізична 
реабілітація, управління фізичною культурою та спортом, фізкультурно-спортивні 
споруди, спорту, менеджмент олімпійського та професійного спорту, соціологія 
та психологія фізичного виховання, тренажери, спортінвентар, інформаційне 
забезпечення спорту.

Сучасні мови міжнародних гуманітарних та професійних відносин, теорія 
та техніка перекладу, технічний переклад, основи комп’ютерного перекладу, 
інформаційно-технічне забезпечення перекладу, практика перекладу з англійської, 
французької та німецької мов, переклад науково-технічної літератури в галузях 
економіки, інформаційних технологій, фінансового менеджменту, прикладної 
математики, особливості перекладу патентної та ділової документації, анотування 
та реферування, лексикографія.

Математичні моделі розвинених систем, математичні моделі в екології, 
основи моніторингу природного середовища, проектування систем моніторингу, 
інтегровані системи моніторингу.

Розробка проектів, планів та програм розвитку соціально-економічних 
об‘єктів. Теорія та практика інвестування. Оцінка майна, майнових, немайнових 
прав та бізнесу. Теорія прийняття рішень.

Основи демографії, антропологія, основи біології та генетики людини, 
основи підприємницької діяльності, психодіагностична юридична психологія, 
психологія екстремальних та кризових ситуацій.

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
Здійснюється в дослідних, виробничих, технологічних, планово-

економічних, фінансових, аналітичних, рекламних підрозділах, бюро, відділах 
підприємств, фірм, банків, комерційних компаній, в інформаційних центрах та 
аналітичних структурах, службах соціального забезпечення, управлінських та 
адміністративних структурах різного рівню, в рекламних та видавничих фірмах, 
органах управління фізичною культурою і спортом, у спортивних комплексах. 
Широко практикується обмін студентами та стажистами з учбовими закладами, 
державними та приватними організаціями Німеччини, Австрії, Канади, Англії, 
Франції, — США та інших країн.

МІСЦЯ РОБОТИ ВИПУСКНИКІВ
Обчислювальні центри, інформаційно-аналітичні служби, дослідні, 

технологічні та фінансові структури, видавничі, рекламні агентства, комунікаційні 
служби та фірми, торгівельно-виробничі фірми та установи по постачанню, 
експлуатації та модернізації програмного забезпечення, служби засобів масової 
інформації, банки на посадах системних аналітиків, системних програмістів, 
інженерів-дослідників, інженерів-менеджерів, економістів, інженерів-математиків, 
інженерів-референтів, міжнародних організацій і центрів, менеджерів спортивних 
заходів, менеджерів та інженерів спортивно-оздоровчих центрів та організацій, 
перекладачів підприємств, керівників фірм та підрозділів, менеджерів проектів та 
стратегічного планування, фірм, іноземних представництв, консультативні центри 
здоров‘я, реабілітаційні центри, соціально-психологічні служби, служби сім‘ї, 
органи місцевого самоврядування, центри профорієнтаційної роботи, команди 
консультантів та аналітиків управлінських кадрів різного рівня.еджерів, економістів, 
інженерів-математиків, інженерів-референтів, міжнародних організацій і центрів, 
менеджерів спортивних заходів, менеджерів та інженерів спортивно-оздоровчих 
центрів та організацій, перекладачів підприємств, керівників фірм та підрозділів, 
менеджерів проектів та стратегічного планування, фірм, іноземних представництв, 
консультативні центри здоров‘я, реабілітаційні центри, соціально-психологічні 
служби, служби сім‘ї, органи місцевого самоврядування, центри профорієнтаційної 
роботи, команди консультантів та аналітиків управлінських кадрів різного рівня.

24

Національний технічний університет  «Харківський політехнічний інститут»

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ
ТА УПРАВЛІННЯ



SPECIAL SUBJECTS
These subjects are defined by the major  chosen by a student and may 

include the methods of linear and nonlinear dynamic programming, methods 
of system optimization, theory of automatic control, system programming and 
operation systems,  system modeling, theory of decision–making, design and 
operation of information protection systems, management of social and eco-
nomic development, computer graphics, identification of images in systems of 
artificial intelligence.

Discrete mathematics, probability theory, mathematical statistics, meth-
ods of optimization, equations of mathematical physics, special object-oriented 
and machine-oriented programming languages, automation of technological 
processes, methods of evaluation and identification, network information tech-
nologies,  adaptive and intellectual management systems, computer-aided-de-
sign of software, expert systems and databases. 

Macroeconomics, microeconomics, world economics and international 
economic relations, accounting and audit, money and credit, theory of econom-
ic analysis, technology of computer-aided processing of economic information, 
communication network management systems, budgets and taxes. Managing 
and planning the export and import activities, accounting and analysis, foreign 
economic activity, Managing the advertising and editorial activity, computer-
based editorial systems, social and economic forecasting; management of labor 
resources, administrative management, management of social processes, psy-
chology of management.

Distribution of resources, forecasting and microeconomic planning, 
investment activity, economic analysis, finances, econometrics, theory of eco-
nomic risks, simulation modeling, mathematical methods in market economy, 
economic information processing systems, organizational and legal forms of 
entrepreneurship, financial markets, banking business, financial management, 
production promotion management, economic and social systems, commodity 
research, marketing research, international marketing, marketing information 
systems.

Sports medicine and hygiene, basics of medical knowledge, biochemistry 
of sports, biomechanics, theory of physical culture, physiology of a man, Olympic 
and professional sports, management and methods of popular physical culture 
and sports, physical rehabilitation, physical culture and sports management, 
gymnastics and sports facilities, financial management of physical culture and 
sports, management of Olympic and professional sports, sociology and psychol-
ogy of physical training, training simulators, sports facilities, information support 
of sports.

Contemporary languages in international liberal and professional rela-
tions, theory and technique of translation, translation of  technical papers, ba-

sics of computer translation, informational and technical support of translation, 
practice of translation from the English, French and German languages, trans-
lation of scientific and technical papers in the field of economics, information 
technologies, financial management, applied mathematics, issues of translating 
patent and business documentation, annotating and reviewing, lexicography.  
Mathematical models of developed systems, mathematical models of ecological 
systems, basics of environmental monitoring, design of monitoring systems, in-
tegrated systems of monitoring.   Working out the projects, plans and programs 
for socio-economic development. Theory and practice of investments; evalua-
tion of property, rights, property and non-property rights and businesses; theory 
of decision-making. Basics of demography, anthropology, basics of a human’s 
biology and genetics, basics of business activity; psycho-diagnostics, judicial 
psychology, extreme and emergency situations psychology.  

PRACTICAL TRAINING
Practical training is carried out at the research, technological, planning, 

economic, financial, analytical and advertising offices, bureaus, departments 
of enterprises, firms, banks, production and commercial companies, informa-
tion centers and analytical firms, social maintenance centers, managerial and 
administrative departments of a different level, advertising and editorial offices, 
managerial boards of physical culture and sports and sports centers. Exchange of 
students and interns is very popular and it is conducted in cooperation with the 
institutions of education, public and private organizations in Germany, Austria, 
Canada, England, France, the USA and other countries. 

PLACES FOR EMPLOYMENT
Computing centers, information and analytical companies, the research, 

technological and financial companies; the editorial and advertising agencies, 
communication companies and firms, commercial and production firms, com-
panies for procuring, operating and up-dating a software; mass media compa-
nies and banks. The graduates work as system analysts, system programmers, 
research engineers, managing engineers, economists, mathematical engineers, 
reviewing engineers at international organizations and centers, managers of 
sports centers, managers and engineers of sports and health improving centers 
and organizations, translators and interpreters at various companies, managers 
of firms and subdivisions, managers of design and strategic planning firms and 
foreign representative offices, health consulting centers, rehabilitation centers, 
social-&-psychological centers, family services, local self-government bodies, ca-
reer guidance centers, advisors and analysts teams for administrative bodies of 
a different level. 
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INFORMATICS AND 
MANAGEMENT DEPARTMENT

25



ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНІ 
ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 Утворений в 2002 році і здійснює підготовку:
• Бакалаврів за напрямками: комп’ютерна інженерія; комп’ютерні на-

уки; телекомунікації; акустотехніка.
• Фахівців за спеціальностями: комп’ютерні системи та мережі; системне 

програмування; спеціалізовані комп’ютерні системи; інтелектуальні систе-
ми прийняття рішень; інтелектуальна власність; телекомунікаційні систе-
ми та мережі; відео-, аудіо- та кінотехніка.

• Магістрів за спеціальностями: комп’ютерні системи та мережі; систем-
не програмування; спеціалізовані комп’ютерні системи; інтелектуальні 
системи прийняття рішень; інтелектуальна власність.

Випускники відповідно до обраної спеціальності одержують ква-
ліфікацію: інженер-системний аналітик; інженер в галузі телекомунікацій; 
менеджер інтелектуальної власності.

ГАЛУЗІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
Обчислювальна техніка та програмування,  комп’ютеризовані та 

інтелектуальні системи управління і діагностики, інформаційні системи та 
мережі, використання новітніх інформаційних технологій та засобів теле-
комунікації, патентно – ліцензійна та інформаційна діяльність.

БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ
Цикл фізико-математичних дисциплін, мікропроцесорна техніка, 

комп’ютерна техніка та програмування.

ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
Дисципліни спеціальної підготовки визначаються обраною студен-

том спеціалізацією.
Обчислювальні комплекси, системи та мережі, діагностика і про-

ектування та експлуатація  комп’ютерних систем і мереж, пристроїв на 
базі  мікропроцесорів та мікро – ЕОМ; контроль та діагностика засобів 
комп’ютерної техніки, захист інформації; програмне забезпечення локаль-
них  і глобальних обчислювальних мереж; комп’ютерна графіка; експертні 
системи; системи штучного інтелекту; проектування та експлуатація спеці-
алізованих  комп’ютерних пристроїв і систем та інш.
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ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
Здійснюється на провідних підприємствах, КБ та НДІ України: ВАТ 

«Хартрон», ВАТ «Комунар», ВАТ «Моноліт»,  НВО САУ та ін.

МІСЦЯ  РОБОТИ ВИПУСКНИКІВ
Інформаційно - обчислювальні центри. Державні, спільні і малі 

підприємства, банківські структури, фірми і компанії, у яких використо-
вуються комп’ютерна техніка, сучасні інформаційні технології та засоби 
телекомунікації. Підприємства радіоелектронної та електротехнічної про-
мисловості, науково-дослідні і проектні організації та КБ.



THE DEPARTMENT FOR COMPUTER AND 
INFORMATION TECHNOLOGIES

FIELDS OF TRAINING
Computer engineering and programming, computerized and 

intellectual systems of management and diagnostics, information systems and 
networks, new information technologies and means of telecommunication, a 
patenting, licensing and information-related activity.

BASIC SUBJECTS
A series of physical and mathematical subjects, microprocessor 

technology and programming.

SPECIAL SUBJECTS
The chosen specialization defines special subjects. 
Computer systems and networks, diagnostics, design and maintenance 

of computer systems and networks, microprocessor and micro-computer 
based devices, control and diagnostics of computer-based equipment, data 
protection, software for local and global computer networks, computer 
graphics, expert systems, artificial intelligence systems, design and operation 
of special computer-based devices and systems, etc.

PRACTICAL TRAINING
Practical training is provided by leading enterprises, design bureaus and 

scientific and research institutes of Ukraine including  «Khartron», «Komunar», 
«Monolit» and others.

FIELDS OF PROFESSIONAL ACTIvITY
Information and computer centers, public enterprises, joint ventures, 

banking companies, firms and companies using computers, new information 
technologies and means of telecommunication; radio-electronic and electrical 
engineering enterprises, research and design institutions and design bureaus.

This department was established in 2002 and it provides training of the 
following specialists:

• Bachelors in  computer engineering, computer science, 
telecommunications and acoustoengineering. 

• Specialists in the following fields:  computer systems and networks, system 
programming, specialized computer systems, intelligence-based decision 
making systems, intellectual property, telecommunication systems and 
networks; video-audio and cinetechnics.  

• Masters in the following fields:  computer systems and networks, system 
programming, specialized computer systems, intellectual decision-making 
systems; intellectual property.

According to the chosen specialty the graduates are given qualification 
of systems analysts, engineers in the field of telecommunications and 
managers of intellectual property.
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ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИКИ І 
ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

Утворений в 1961 році і здійснює підготовку інженерів-електриків, 
інженерів–електроників, інженерів – радіофізиків на трьох рівнях – бака-
лавр, спеціаліст, магістр.

НАПРЯМКИ ПІДГОТОВКИ
Системна інженерія; метрологія та інформаційно-вимірювальні тех-

нології; прикладна фізика; радіоелектронні апарати.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
Комп’ютеризовані системи управління і автоматика; інформаційно-

вимірювальні системи; метрологія та інформаційно-вимірювальні техно-
логії; стандартизація та сертифікація; радіофізика та електроніка; біотех-
нічні та медичні апарати і системи.

ГАЛУЗІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
Радіоелектронна, вимірювальна, радіофізична, медична апаратура, 

комп`ютеризовані та інтелектуальні системи технічної та медичної діагнос-
тики, контролю та управління, програмування, метрологія та сертифікація, 
системи обробки та передачі інформації.

БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ
Загальна фізика та спеціальні розділи фізики, вища математика, 

теорія імовірностей та математична статистика, теоретичні основи елек-
тротехніки та електроніки, теорія інформації, теорія автоматичного управ-
ління, програмування мікропроцесорних пристроїв та алгоритмічні мови 
високого рівня. Інформаційні технології.

ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
Дисципліни спеціальної підготовки визначаються обраною студен-

том спеціалізацією.

Серед них: метрологія; вимірювання, стандартизація та сертифіка-
ція; алгоритмічні мови; дослідження операцій; інженерна та комп‘ютерна 
графіка; електроніка та мікро схемотехніка; основи збору, передачі та об-
робки інформації; електронні елементи автоматики та систем управління; 
методи і засоби цифрової обробки сигналів; теорія систем; теорія цифро-
вих автоматів; об‘єктно орієнтоване програмування; програмовані контр-
олери та прилади з вбудованими мікропроцесорами; інтерфейси мікро-
процесорних систем; метрологічне забезпечення засобів вимірювання; 
техніка і електроніка надвисоких частот ; пристрої передачі та прийому 
сигналів; радіо автоматика; прилади медичної діагностики та терапії; тео-
рія тепло-, радіо-, акустобачення; комп‘ютерне моделювання в технічних 
та біологічних системах.

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
Здійснюється у філіалах кафедр факультету, організованих на про-

відних підприємствах в установах та науково-дослідних інститутах Харкова 
та України: ВАТ «Моноліт»,  ВАТ «Хартрон», ДП «Харківстандартметрологія», 
Національний науковий центр «Інститут метрології», ХКБМ ім. Морозова, 
Інститут іоносфери НАНУ, Харківська обласна клінічна лікарня.

МІСЦЯ РОБОТИ ВИПУСКНИКІВ
Підприємства радіоелектронної та електротехнічної промисловості, 

науково- дослідні та проектні організації, КБ, інформаційно-обчислювальні 
та медичні центри; підприємства зв‘язку; служби метрологічного забезпе-
чення та контролю якості на транспорті, підприємствах та митницях; сер-
тифікаційні центри на посадах інженерів по проектуванню, виробництву 
та експлуатації електронної техніки, медичної апаратури, інформаційно-
вимірювальних систем, систем і мереж передачі даних, програмістів, 
розробників систем управління складними технологічними процесами 
та технічними об‘єктами, інженерів метрологів, інженерів з сертифікації 
промислової продукції.
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AUTOMATION AND INSTRUMENT MAKING 
DEPARTMENT

BASIC SUBJECTS
General physics and special sections of physics, higher mathematics,  

probability theory and mathematical statistics, theoretical basics of electrical 
engineering and  electronics, information theory, theory of automatic control,   
microprocessor–based systems, programming and advanced algorithmic 
languages.

SPECIAL  SUBJECTS
The major chosen by students determines these subjects.
These can be metrology, measurements, standardization and 

certification, algorithmic languages, operations study, engineering and 
computer graphics; electronics and microcircuit technology; basics of 
information gathering, transmitting and processing; methods and means of 
digital signal processing; system theory, theory of digital automatic machines, 
object-oriented programming, program controllers and microprocessor 
based systems; microprocessor systems interfaces, metrological support for 
measurement devices, SHF equipment and electronics; signal transmitters 
and receivers, radio automation; devices for medical diagnosis and therapy; 
theory of heat-radio- and acoustic vision; computer modelling in technical and 
biological systems. 

PRACTICAL TRAINING
Practical training is conducted at the department branches set up 

by the leading enterprises and establisvhments and research institutes of 
Kharkov and Ukraine, in particular,  OJSC «Monolit», «Kommunar», «Khartron»,  
the Kharkov State Standardization Centre, the Kharkov Research Institute of 
Metrology, the Kharkov Design Bureau named after Morozov, the Institute  
of Ionosphere of the National academy of sciences of Ukraine, the Kharkov 
regional clinical hospitals.  

PLACES FOR EMPLOYMENT
The Enterprises of radio electronic and electrical engineering industry, 

research and design organizations, design bureau, data processing and 
medical centres, communication companies, metrological support service 
centres, and transport quality control centres, enterprises and customs offices, 
certification centres. 

The graduates work as engineers knowledgeable in design, production 
and operation of electronic equipment, medical apparatuses, information 
processing systems, data transfer systems and networks; programmers; 
developers of control systems of combined technological processes and 
technical objects; metrological engineers and engineers for certification of 
industrial products.

This department was founded in 1961. It provides training of electrical 
engineers, electronic engineers, radio-physical engineers for three scientific 
degrees, in particular, a bachelor, specialist and master.

SPECIALITIES
System engineering, metrology and information measurement 

technologies, applied physics and radio electronic systems. 

FIELDS OF TRAINING
Radio electronics, metering devices, radio physical equipment, 

medical equipment, computerised and intelligent systems for technical and 
medical diagnostics, monitoring and control systems, programming systems, 
metrology and certification systems, information processing and transmitting 
systems.
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ЕЛЕКТРОМАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Заснований у 1921 році і здійснює підготовку інженерів-електро-
механіків, інженерів-електриків, інженерів електронних систем, інженерів 
фізичної та біомедичної електроніки.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Електронні системи; прилади та системи неруйнуючого контролю; 

електричні машини та апарати; електромеханічні системи автоматизації  
та електропривод; фізична та біомедична електроніка; наукові, аналітичні 
та екологічні прилади, системи; електропобутова техніка.

ГАЛУЗІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
Розрахунок, конструювання, діагностика і ремонт електричних 

машин, у тому числі для автоматики та побутової електротехніки, авто-
матизація технології їх виробництва. Розробка, дослідження, техноло-
гія виробництва, монтаж і технічне обслуговування широкого класу 
низьковольтних електричних апаратів, що виконують функції контролю  
та розподілу електричної енергії. Проектування, експлуатація електрич-
них приводів та автоматизація на їх базі промислових установок, робо-
тотехнічних і технологічних комплексів, складної побутової і медичної 
техніки. Розробка приладів і методів неруйнівного контролю для технічної  
та медичної діагностики. Розробка, проектування і виробництво пристро-
їв перетворювальної техніки, мікроелектронних і мікропроцесорних керу-
ючих інформаційних пристроїв.

БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ
Дисципліни фізико-математичного циклу, теоретичні основи елек-

тротехніки, електромеханіка, електроенергетика та електровимірювальна 
техніка, матеріалознавство, напівпровідникова техніка, САПР електроме-
ханічних та електронних пристроїв, програмування та робота на ЕОМ.

ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
Спеціальна підготовка починається з 3 курсу. Промислова електро-

ніка, теорія проектування і розрахунок електричних машин, електричних 
апаратів, приладів контролю і діагностики для промислової, побутової  
та медичної техніки, мікропроцесорні засоби і системи, теорія авто-
матичного керування, системи керування роботами і маніпуляторами, 
математичне моделювання, основи менеджменту, економіка галузі та ін. 
Конкретно перелік спеціальних дисциплін установлюється залежно від 
спеціалізації, обраної студентом.

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
Здійснюється на підприємствах і в організаціях Харкова: ВО «Елек-

троважмаш», ВО «Харківський електромеханічний завод», АТ «Укрелек-
тромаш», НДІ Електромаш, СКБ «Електромашина», НВО «Метрологія»,  
АТ НДІРВ.

МІСЦЯ РОБОТИ ВИПУСКНИКІВ
Заводи, КБ, наукові організації, підприємства електротехнічної, при-

ладобудівної, електронно- та радіотехнічної промисловості, транспорту  
та сільського господарства на посадах конструкторів-електриків, науко-
вих співробітників, дослідників електромеханічного обладнання, автома-
тичного і електронного устаткування.
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ELECTRICAL ENGINEERING FACULTY

FIELDS OF STUDY
Analysis, design, automated production, diagnostic and repair of 

electrical and electronic machines including automatic and consumer electric 
devices; design, research, production, assembly and maintenance of low-
voltage electrical devices functioning as power control and distribution units; 
design and operation of electric drives and their use for automation of industrial 
equipment, complex consumer and medical devices; development of devices 
and methods of non-destructive control for  technical and medical diagnostics; 
development, design and production of transformers, microelectronics and 
microprocessor -based controls and information devices.

BASIC TRAINING SUBJECTS
Physics, mathematics, theoretical basics of electrical engineering, 

electrical mechanics, power engineering and electrical measuring devices, 
material science, semiconductor engineering, computer-aided design (CAD) 
for electronic and electromechanical equipment, computer science and  
programming.

SPECIALISED TRAINING SUBJECTS
Training in a speciality begins during the 3rd year of study.  The list 

of specialised subjects is dependent upon the specialisation chosen by the 
student.  Industrial electronics, theory of design  and analysis of electric 
machines and equipment, control and diagnostic instruments for industrial, 
household and medical equipment, microprocessor-based devices and 
systems, control systems for robots and manipulators, mathematical modelling, 
economics, basic management, etc. are offered. 

PRACTICAL TRAINING
Conducted at Kharkov organizations and plants such as the 

Electrotiazhmash plant, the Kharkov Electromechanical plant, the JSC 
Ukrelectromash, the research and development institute «Electromash», the 
design bureau «Electromachina», the scientific industrial complex «Metrology», 
the  JSC research and design NDIRV, etc.

FIELDS OF PROFESSIONAL ACTIvITY
Factories and plants such as the design and research organisations 

for the instrument making, electronics and radio engineering industries; as 
designers and research engineers in the transport and agricultural industries; 
as testers of electromechanical equipment and automatic and electronic 
devices.

This faculty was founded in 1921. It provides training for 
electromechanical, electrical, electronic system, consumer product and 
biomedical engineers and researchers.

SPECIALITIES
Electronic systems, devices and systems for non-destructive control, 

electrical machines and apparatus, automation of electric drive and 
electromechanical systems, laboratory and biomedical electronics, scientific, 
analytical and ecological instrumentation and systems, electrical household 
appliances.

31

National technical university «Kharkiv polytechnic institute»



ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Здійснює підготовку інженерів-електриків з 1930 року.

Підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів ведуть кафедри 
електричних станцій, передачі електричної енергії, автоматизації енерго-
систем, електроізоляційної та кабельної техніки.

До складу факультету також входить загальноуніверситетська кафе-
дра іноземних мов.

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ
Електротехніка та електротехнології.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ
• Електричні станції; 
• електричні системи та мережі;
• системи управління виробництвом  та розподілом  електроенергії;
• техніка та електрофізика високих напруг;
• енергетичний менеджмент.

ГАЛУЗІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
• Проектування, монтаж, налагодження і експлуатація електричної 

частини електричних станцій, підстанцій та електроенергетичного устат-
кування промислових підприємств, високовольтних, розподільних мереж 
і систем електропостачання; 

• проектування та монтаж повітряних та кабельних ліній електро-
передач та сучасних систем передачі електроенергії, грозозахисттних та 
заземлюючих пристроїв;

• управління режимами електроенергетичних систем, їх розрахун-
ки, аналіз і оптимізація, технічна діагностика основного енергетичного 
обладнання;

• релейний захист, системна та протиаварійна автоматика енерго-
систем, автоматизовані системи управління технологічними процесами в 
енергетиці, засоби вимірювання електричних параметрів, інформаційно-
вимірювальні системи та комплекси;

• фізика діелектриків, ізоляція електричних машин, трансформа-
торів, високовольтних апаратів, електричні матеріали, діагностика елек-
тричної ізоляції електроенергетичного обладнання, конденсаторна техні-
ка, проектування та виробництво силових, імпульсних та оптоволоконних 
кабелів та мереж;

 енергетичний менеджмент, енергоефективність на промислових 
підприємствах та в побуті, енергозбереження, сучасні енергозберігаю-
чі та заощаджуючі технології, управління ресурсами та втратами енергії, 
енергоаудит, автоматизовані системи обліку та управління енергоспожи-
ванням усіх видів енергоносіїв, маркетинг енергії, законодавча база та 
енергоринок України.

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА БАЗОВІ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНІ 
НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ

Вища математика, загальна фізика, загальна хімія, інформатика, 
теоретичні основи електротехніки, теорія автоматичного керування, ме-
трологія та вимірювальна техніка, електромагнітні та електромеханічні 
перехідні процеси в енергосистемах, електричні машини і апарати, елек-
тротехнічні матеріали, промислова електроніка, фізика та хімія діелектри-
ків, мікропроцесорна техніка, математичні основи технічної діагностики, 
застосування обчислювальної техніки в енергетиці.

ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
Електричні станції та підстанції; електричні системи та мережі; тео-

рія і техніка високих напруг; релейний захист та автоматика енергосистем; 
вимірювання в енергетиці; проектування та монтаж обладнання електро-
станцій, підстанцій, електричних систем та ліній електропередач; елемен-
ти систем автоматики та релейного захисту; системна та протиаварійна ав-
томатика електроенергетичних систем; надійність та технічна діагностика 
основного енергетичного обладнання; електропостачання промислових 
підприємств та енергозбереження; електроізоляційні матеріали та методи 
розрахунків та випробування електричної ізоляції; проектування, методи 
розрахунків, технологія виготовлення силових та оптоволоконних кабе-
лів; економіка та організація виробництва в енергетиці; якість електрич-
ної енергії; енергозбереження та енергоаудит, енергоефективні технології; 
облік енергоресурсів, маркетинг енергії та ін.

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
Здійснюється на сучасних енергетичних підприємствах та в про-

ектних організаціях. Серед них дві філії кафедр – краща теплова електро-
станції регіону - Харківській ТЕЦ-5 та завод «Південкабель», а також на За-
порізькій АЕС, Зміївській ТЕС, у підрозділах «Харківобленерго», Північної 
енергетичної системи НЕК України, в магістральних та міських енергетич-
них мережах, в підрозділах енергонагляду та енергозбуту, в Харківських 
інститутах «Енерго-проект», «Укргідропроект», «Енергомережпроект» 
та ін. На факультеті створено авторизований навчальний центр фірми 
«Шнейдер Електрик» (Франція) та проектна студентська лабораторія по 
програмі «TEMPUS».

МІСЦЯ РОБОТИ ВИПУСКНИКІВ
Електричні станції, підстанції, відділи головного енерге-

тика промислових підприємств, проектні енергетичні інститути  
(«Енергопроект», «Гідроенергопроект», «Енергомережпроект» м.Харків), 
обласні розподільчі енергетичні компанії та підприємства електричних 
мереж, підрозділи енергонагляду та енергозбуту, відділи релейного за-
хисту та автоматики, кабельні заводи України, підрозділи та служби енер-
гозбереження та енергоаудит.
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ELECTRICAL POWER DEPARTMENT

FUNDAMENTAL AND BASIC PROFESSION- ORIENTED STANDARD 
DISCIPLINES

Higher mathematics, general physics, general chemistry, informatics, 
theoretical basics of electric equipment, theory of computer-aided control, 
metrology and measurement equipment, transient electro-magnetic and 
electromechanical processes in power systems, electric machines and 
apparatuses, electrical materials, industrial electronics, dielectrics physics 
and chemistry, microprocessor equipment, mathematical basics of technical 
diagnostics, using computing machinery in power engineering.

SPECIAL DISCIPLINES
Power stations and substations, electric systems and networks, theory 

of high voltages and  high voltage equipment, relay protection and power 
systems automatics, power engineering-related  measurements, designing 
and mounting equipment for power stations, substations, power systems and 
power transmission lines, automation system and relay protection elements; 
system automation and emergency automation of electric power systems, 
reliability and engineering diagnostics of the basic power equipment, power 
supply for industrial companies and energy saving;  electric insulation materials 
and methods of computation and testing of electric insulation; design, 
methods of computation, technology of production of power  and fibre-optic 
cables, economics and organization of production in power engineering; 
energy saving and energy audit, energy saving technologies, energy resources 
registration, energy marketing, etc. 

PRACTICAL wORk
Practical work is done at contemporary power engineering companies 

and design companies, including two branches of our department, the most 
powerful regional thermal power station «Kharkov TPS-5», «Pivdenkabel» 
works, as well as Zaporizhzha nuclear power station, Zmiyev thermal power 
station, departments of «Kharkivoblenergo», northern power system of 
Ukraine, departments in charge of mains and local power systems, power 
supervision and energy distribution offices, Kharkov-based institutes such 
as  «Energoproject», «Ukrhydroproject» , etc.   The department set up the 
authorized educational centre of «Schneider Electric» company (France) and 
design students’ laboratory under «TEMPUS» project.  

PLACES FOR EMPLOYMENT
Power stations, substations, departments of chief power engineer 

at industrial enterprises, design power institutes («Energoproject», 
«Hydroenergoprojec»t, «Energomerezhproject») in the city of Kharkov, 
regional distribution power companies and power network enterprises, 
power supervision and power distribution subdivisions, departments of relay 
protection, Ukrainian cable works, energy saving and energy auditing offices. 

This department provides training of electrical engineers starting from 
1930. 

The sub-departments for power stations, power transmission, power 
system automation, electric insulation and cable equipment train students to 
defend their bachelor’s degree, specialist’s degree and master’s degree.

The department includes the University-wide foreign languages sub-
department. 

LINES OF TRAINING
Electrical engineering and electrical technologies 

SPECIALTIES 
• Power stations;
• electrical systems and networks;
• power production and distribution control systems;
• high voltage engineering and electro-physics;
• energy management.

FIELDS FOR TRAINING SPECIALISTS 
• Design, assembly, adjustment and operation of power stations, 

substations and power equipment of industrial enterprises; high voltage 
distribution networks and power supply systems; 

• design  and installation of overhead and cable transmission lines; 
modern power supply  systems and grounding systems; 

• Control of the modes of electric power systems, their design, analysis 
and optimization, engineering diagnostics of the major power equipment; 

Relay protection, system and anti-damage automation of power 
systems; computer-aided technological processes control systems for power 
engineering; electric parameters measurement instrumentation; information 
measurement systems and units;

physics of dielectrics; insulation of electric machines, transformers and 
high –voltage devices; electrical  materials; diagnostics of electric insulation for 
electric power equipment, capacitor-based equipment, design and production 
of the power, pulsed and fiber -optic cables and networks.

Power management and management of energy efficiency at the 
industrial works and domestic companies,  energy-saving technologies, 
resources and energy consumption control,  energy audit, computer-aided 
energy consumption record and control systems for any energy carriers, 
energy marketing, legislative basics and energy market in Ukraine. 
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ЕКОНОМІЧНИЙ  ФАКУЛЬТЕТ

Утворений в 1994 році

СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Менеджмент організацій, менеджмент інноваційної діяльності, еко-

номіка підприємства, маркетинг, інтелектуальна власність, облік і аудит, 
управління інноваційною діяльністю

ГАЛУЗІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
Виробничий менеджмент, виробничий маркетинг, міжнародний біз-

нес, патентознавство, інноваційна діяльність, економіка галузі і підприєм-
ства, бухгалтерський облік, аудит, управління інтелектуальною власністю, 
менеджмент персоналу

БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ
Математика, обчислювальна техніка, професійно орієнтована іно-

земна мова, економічна теорія, економіка і організація промислового ви-
робництва, ринкова економіка, економічна статистика, фінанси держави 
та підприємства, господарське законодавство, маркетинг, менеджмент, 
інтелектуальна власність, економічний аналіз,  гроші і кредит, логістика, 
психологія управління

ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
Інвестиційний і інноваційний менеджмент, рекламний бізнес, між-

народний маркетинг, паблік рилейшнз, потенціал підприємства, контроль 
і ревізія, економічна безпека, менеджмент та маркетинг європейського 
співтовариства, креативний менеджмент, інноваційна економіка, патентне 
та авторське право, правові основи міжнародного бізнесу, економіка ін-
телектуальної власності, трансфер технологій, економіка знань, оподатку-
вання, митна справа, фінансовий менеджмент, стратегічний менеджмент, 
корпоративне управління

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
Здійснюється на підприємствах, установах і організаціях в Україні і 

за її межами. Факультет має широкі зв’язки з провідними університетами 
Німеччини, Франції, Угорщини, США, Румунії, Фінляндії та ін., де кращі сту-
денти мають можливість одержати додаткові знання  за вибраним фахом, 
досконало опанувати іноземну мову, одержати другий диплом, провести 
наукові дослідження. Широкі можливості для студентів факультету нада-
ють створені при університеті міжнародні бізнес-центри, які очолюють 
провідні вчені-економісти.
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МІСЦЯ РОБОТИ ВИПУСКНИКІВ
Державні, акціонерні, приватні підприємства та фірми, комерційні 

структури, підприємства ринкової інфраструктури – в якості менеджерів, 
економістів. Аналітиків, організаторів виробництва, керівників бізнесу. 
Особливим попитом користуються випускники з дипломом менеджера ін-
новаційної діяльності та інтелектуальної власності, які визивають підвище-
ну зацікавленість як в економічних структурах промислових підприємств, 
так і в органах державного департаменту інтелектуальної власності Мініс-
терства освіти і науки України, силових структур, зокрема СБУ та МВД, а 
також юридичних організацій, що здійснюють правову охорону і захист 
об’єктів інтелектуальної власності.
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ECONOMICS FACULTY

transfer, knowledge economics, taxation, customs business, financial 
management, strategic management, corporation management. 

PRACTICAL TRAINING 
It is carried out at various factories and companies in Ukraine and 

other countries.  The faculty has close relations with leading universities in 
Germany, France, Hungary, the USA, Rumania, Finland and other countries. 
The best students have an opportunity to gain additional theoretical and 
practical knowledge, to master a foreign language, to obtain a second diploma 
and to do scientific research. The international business centres headed by 
the leading scientists provide great opportunities for the students of the 
economics faculty. 

PLACES FOR EMPLOYMENT
The graduates of the Economics Faculty are employed by the state-

owned companies, JSC and private companies, including various commercial 
companies, enterprises and firms; they work as analysts, production managers 
and business managers.  The graduates with diploma of a manager of 
intellectual and innovation property have a good chance to be employed 
by the economic departments of industrial enterprises or by the Public 
Department of Intellectual Property under the Ministry of Education and 
Science of Ukraine, law enforcement bodies, including Security Office of 
Ukraine and Ministry of Internal Affairs of Ukraine, legal organizations that are 
in charge of right protection and intellectual property protection.

This faculty was founded in 1994.

SPECIALITIES
Management of organizations, innovation business management, 

enterprise economics, marketing, intellectual property, accounting and audit, 
innovation business administration.

FIELDS OF STUDY
Production management, production marketing, international business, 

patent science and innovation business, economics of industrial enterprises 
and branches, accounting, audit, intellectual property management, personnel 
management. 

BASIC  SUBJECTS
Mathematics, science of computers, profession-oriented foreign 

language,  economic theory, economics and organisation of industrial 
production, market economics, economical statistics, finances of the country 
and company, economy legislation, marketing, management, intellectual 
property, economic analysis, money and credit, logistics, management 
psychology. 

SPECIAL SUBJECTS
Investment and innovation management, advertising business, 

international marketing, public relations, company potential, control and audit, 
economic security, management and marketing in the European Community, 
creative management,  innovation economics, patent and copyright law, legal 
basics of international business, intellectual property economics, technologies 
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ФАКУЛЬТЕТ БІЗНЕСУ ТА ФІНАНСІВ

Факультет утворено в 2003 р. шляхом поділу економічного 

факультету для підготовки фахівців в області менеджменту, бізнесу 

та фінансів. Готує економістів-менеджерів з найбільш популярних і 

престижних в умовах ринкової економіки спеціальностей. Має у сво-

єму розпорядженні сучасну інтелектуальну і технічну базу, широкі 

зв’язки з вітчизняними і закордонними учбовими закладами, підпри-

ємствами і організаціями та всі можливості для підготовки фахівців 

високого класу. У складі факультету діє обчислювальний центр, що 

дозволяє на високому рівні здійснювати комп’ютерну підготовку сту-

дентів. Є доступ до міжнародних банків інформації з мережі Інтер-

нет, більшість спеціальних курсів викладається за допомогою відпо-

відних комп’ютерних програмних пакетів. На протязі всього періоду 

навчання посилено вивчається іноземна мова, вивчається друга іно-

земна мова. Це дозволяє кращим студентам використовувати мож-

ливості міжнародних зв’язків факультету. Факультет підтримує широ-

кі міжнародні зв’язки з провідними навчальними закладами Європи 

та США. Студенти факультету регулярно виграють міжнародні гранти 

і навчаються паралельно в престижних економічних університе-

тах США, Німеччини, Франції, Австрії. На факультеті організовано і 

успішно розвивається програма навчання англійською мовою. Для 

забезпечення підготовки спеціалістів з менеджменту використову-

ється досвід бізнес-шкіл іноземних університетів (Магдебургський 

Університет, Клагенфуртський Університет, Центральна Вища Ліон-

ська Школа, Університет Штату Огайо, Антверпенський університет 

RUCA). Провідні фахівці факультету керують роботою міжнародних 

центрів, що діють на базі НТУ “ХПІ” (“Україно-Французький Центр”, 

“Американо-Український бізнес-центр”, Центр “Перспектива”),  в ді-

яльності яких приймають участь багато студентів, аспірантів та ви-

кладачів.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

• Фінанси.

• Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. 

• Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (підготовка 

англійською мовою).

• Оподаткування.

• Менеджмент організацій.

• Соціологія.

БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Комп’ютерна техніка, математика для економістів, дві іноземні 

мови, економічна теорія, економічна статистика, соціологія, еконо-

міка підприємств, організація промислового виробництва, теорія 

економічного аналізу, економетрія, економічна оцінка технічних, 

організаційно-управлінських і комерційних рішень, фінанси держа-

ви, фінанси підприємтсва, гроші і кредит, бухгалтерський облік, ау-

дит, менеджмент, маркетинг, міжнародна економіка, інвестиційний, 

інноваційний, операційний, стратегічний менеджмент.

МІСЦЯ РОБОТИ ВИПУСКНИКІВ 

Зарубіжні фірми, спільні українсько-іноземні підприємства, 

державні, акціонерні, приватні підприємства і фірми, комерційні 

структури, підприємства ринкової інфраструктури в якості менедже-

рів, економістів, фінансових аналітиків, організаторів виробництва, 

керівників бізнесу.
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BUSINESS AND FINANCE DEPARTMEN

S P E C I A LT I E S 
• Finances.
• Management  of  foreign economic   ac t iv i t y.
• Management  of  foreign economic   ac t iv i t y  ( the students 

are  lec tured in  the Engl ish  language) .
• Taxat ion.
• Management  of  Organizat ions.
• Sociology.

B A S I C  S U B J E C T S
Science of  computers,  mathematics  for  economists,  theo -

r y  of  economics,  economical  stat ist ics ,  sociology,  economics  of 
enterpr ises,   industr ia l  produc t ion management ,  theor y  of  eco -
nomic  analys is ,  econometr ics,  economic  evaluat ion of  the engi-
neer ing,  manager ia l  and commercia l  decis ions,  publ ic  f inanc-
es,  enterpr ise’s  f inances,  money and credit ,  accounting,  audit , 
management ,  market ing,  internat ional  economics,  investment 
management ,  innovat ion management ,  operat ion and strategy-
related management .

P L AC E S  F O R  E M P LOYM E N T  
The graduates  of  th is  depar tment  work  for  foreign compa-

nies,  jo int  Uk rainian-  &-foreign companies,  s tate - owned compa-
nies,  JSC,  pr ivate  companies  and f i rms,  commercia l  s t ruc tures 
and market  infrastruc ture  enterpr ises  as  managers,  economists, 
f inancia l  analysts ,  produc t ion managers,  business  managers. 

This  depar tment  was  founded in  2003 to  t ra in  specia l -
is ts  in  the f ie ld  of  management ,  business  and f inances.  I t  gives 
t ra ining to  students  who want  to  be economists  and managers, 
in  par t icular,  in  specia l t ies  that  are  the most  popular  and prom-
is ing under  the market  economy condit ions.   I t  has  a  modern in-
te l lec tual  base and logist ics ,  broad contac ts  with  other  nat ional 
and internat ional  inst i tut ions  of  educat ion,  companies  and or-
ganizat ions  and great  oppor tunit ies  for  t ra ining outstanding 
exper ts .  A  computer  centre  of  the depar tment  gives  computer 
k nowledge for  the students  and access  to  the I nternat ional  data 
banks ;  most  major  courses  are  taught  us ing computer  program 
pack ages.  Foreign languages are  intensively  studied dur ing the 
ent i re  t ra ining course,  which gives  the best  students  an oppor-
tunit y  to  par t ic ipate  in  the internat ional  contac ts  of  the depar t-
ment .  This  depar tment  suppor ts  broad internat ional  re lat ions 
with leading inst i tut ions  of  educat ion in  Europe and in  the USA. 
The students  of  the depar tment  cont inuously  win internat ional 
grants  and s imultaneously  study at  the prest igious  univers i t ies 
of  economics  in  the USA,  Germany,  France and Austr ia .  This  de -
par tment  manages and successful ly  develops  the curr iculum 
for  master ing the Engl ish  language.  To t ra in  the exper ts  k nowl-
edgeable  in  management  the depar tment  uses  the exper ience 
gained by business  schools  of  the foreign univers i t ies  (Mag-
deburg Univers i t y,  K lagenfur t  Univers i t y,  Centra l  H igher  Lyon 
School ,  Univers i t y  of  Ohio State,  Ant werp Univers i t y  RUCA) .  The 
leading specia l ists  of  th is  depar tment  manage the work  of  the 
internat ional  centres  that  operate  at  NTU “K hPI ,  in  par t icular, 
jo int  Uk rainian and French Centre,  “Uk rainian and Amer ican 
Business  Centre”,  “PERSPEC TIVA” centre.  Many students,  post  –
graduate students  and teachers  par t ic ipate  in  work  carr ied out 
by these centres. 
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ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІЧНОЇ 
ІНФОРМАТИКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Утворений у 2009 році. 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Економічна кібернетика; маркетинг; комп’ютерний еколого-

економічний моніторинг менеджмент організацій, облік та аудит.

ГАЛУЗІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
Інформаційні системи у менеджменті, міжнародний маркетинг, 

маркетинговий менеджмент, менеджмент у малому бізнесі. Маркетингові 
дослідження (вивчення попиту та його прогнозування), розробка концепції 
товару, ціноутворення на товари та послуги, розповсюдження товару. 
Комплексне проектування систем обліку та управління господарською 
діяльністю підприємства; управлінський і фінансовий облік; аналітична 
оцінка і прогнозування соціально-економічних процесів, ринкової 
кон`юнктури, вартостей об`єктів нерухомості, курсів валют і цінних паперів; 
розробка інвестиційних, інноваційних та інших проектів, а також систем 
управління проектами; пошук оптимальних фінансових, виробничих і 
маркетингових рішень з урахуванням економічних ризиків; експлуатація 
та розробка інтелектуальних систем управління і проектування.

БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ
Математика, інформатика та комп'ютерна техніка, системи 

управління базами даних, локальні та глобальні мережі, англійська мова, 
економічна теорія, економіка підприємств, бухгалтерський облік та аудит, 
фінанси, гроші та кредит, статистика, маркетинг, менеджмент, системний 
аналіз, дослідження операцій.

ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
Економічна кібернетика, логістика, інфраструктура товарного 

ринку, промисловий маркетинг, міжнародний маркетинг, маркетингові 
дослідження, маркетингова товарна політика, маркетингова політика 
комунікацій, моделювання економіки, фінансовий ринок, інвестиційна 
діяльність, економічний аналіз, управління витратами, рекламний 
менеджмент, методи прогнозування, імітаційне модулювання, 
моделювання економіки.

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
Здійснюється на промислових та торгівельних підприємствах, у 

банках, страхових та інвестиційних компаніях, в спільних підприємствах, 
філіях іноземних фірм, в державних установах.

МІСЦЯ РОБОТИ ВИПУСКНИКІВ
Підрозділи збуту, маркетингу, матеріально-технічного постачання, 

реклами, зовнішньоекономічної діяльності великих підприємств,  ре-
кламні та консультаційні агентства; фінансові, бухгалтерські, економічні,  
юридичні, аналітичні та адміністративні підрозділи. Малі підприємства в 
оптовій та роздрібній торгівлі, виробничі підприємства малого бізнесу, 
філії іноземних фірм.
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DEPARTMENT OF ECONOMIC INFORMATICS 
AND MANAGEMENT

Founded in 2009.

SPECIALITIES
Economic cybernetics, marketing, computer monitoring of ecology and 

economics, organization management, accounting and auditing. 

FIELDS OF STUDY
Information management systems, international marketing, marketing 

management, small business management. Marketing research (demand research 
and demand forecasting), product concept development, goods and services  pricing, 
goods distribution, comprehensive design of accounting and management systems, 
management of a economic activity of enterprises, analytical estimation and prediction 
of social and economic processes, real estate evaluation, currency exchange rates and 
securities, development of the investment, innovation and other projects, project 
management systems, search of optimal financial, production and marketing solutions 
taking into consideration economic risks, development and operation of intelligent 
systems of management and design.

BASIC SUBJECTS
Mathematics, informatics and computer engineering, data base management 

systems, local and global networks, English language, economic theory, macroeconomics, 
microeconomics, enterprise economics, accounting and audit, finances, money and 
credit, statistics, marketing, management, system analysis, operations reserach.

SPECIAL TRAINING SUBJECTS
Economic cybernetics, logistics, commodity market infrastructure, market 

research, industrial marketing, international marketing, marketing research, goods 
marketing policy, communications marketing policy, financial market, investment 
activity, economic analysis, cost management, advertising management, methods of 
forecasting, simulation modelling and   economy modelling. 
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PRACTICAL TRAINING
Practical training is carried out at industrial and commercial enterprises, banks, 

insurance and investment companies, joint ventures, foreign companies branches and 
state-owned companies. .

FIELDS OF PROFESSIONAL ACTIvITY
International departments of large enterprises, joint venture companies, branch-

es of foreign companies, marketing departments, logistics departments, advertising 
departments, and advertising and consulting agencies.  Graduates work as accountants, 
deputy directors for economic affairs, economists for large enterprises, chief accountants 
for small companies; managing economists for small business enterprises.



ФАКУЛЬТЕТ ІНТЕГРАЛЬНОЇ 
ПІДГОТОВКИ

Факультет інтегральної підготовки Національного технічного уні-
верситету «ХПІ» створено для інтегрованої підготовки фахівців за напря-
мами «Право», «Менеджмент», «Програмна інженерія», «Філологія» на 
контрактній основі.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ  ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
Менеджмент організацій, правознавство, філологія (переклад), про-

грамна інженерія.

ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
Економіка підприємства, маркетинг, менеджмент, облік та аудит, ор-

ганізація виробництва, конституційне право, цивільне та сімейне право, 
підприємницьке право, податкове право, фінансове право, технології про-
грамування, системний аналіз і проектування систем обробки інформації, 
WEB – технології, іноземна мова та переклад.

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
Здійснюється на підприємствах будь-якої форми власності та в рам-

ках міжнародних студентських програм.

ФАКУЛЬТЕТ МАЄ ТРИ ВІДДІЛЕННЯ
• Економіко-правове;
• інформаційних технологій та менеджменту;
• прикладної лінгвістики та менеджменту.

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВЕ ВІДДІЛЕННЯ
По закінченні навчання студенти отримують два державні дипломи 

за спеціальностями «Менеджмент організацій» (НТУ «ХПІ», денна форма) 
та «Правознавство» (НЮА, заочна форма) з присвоєнням кваліфікацій 
«економіст-менеджер» та «юрист» відповідно.

Випускники отримують широкий спектр знань та можливість їх ви-
користання як в економічній, так і в юридичній сфері на підприємствах, в 
організаціях будь-якої форми власності та в державних органах (митний 
комітет, податкова адміністрація, управління боротьби з економічними 
злочинами).

ВІДДІЛЕННЯ  ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МЕНЕДжМЕНТУ
По закінченні факультету студенти отримують два державні дипло-

ми НТУ «ХПІ» за спеціальностями «Програмне забезпечення автоматизова-
них систем» (денна форма) та «Менеджмент організацій» (заочна форма).

В наші часи фінансовим установам потрібні як кваліфіковані фахівці-
економісти, так  і фахівці в галузі інформаційних технологій, діяльність яких 

пов’язана з програмними продуктами, комп’ютерними мережами, платіж-
ними картковими системами, системами безпеки тощо. Майбутні фахівці, 
що отримають освіту на факультеті, практично не матимуть конкурентів у 
своєму сегменті ринку праці в Україні.

ВІДДІЛЕННЯ  ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ ТА МЕНЕДжМЕНТУ
По закінченні факультету студенти отримують два державні дипло-

ми НТУ «ХПІ» за спеціальностями «Переклад» (денна форма) та «Менедж-
мент організацій» (заочна форма).

В умовах Європейської інтеграції фахівці у сфері економіки та 
управління повинні мати  добру мовну підготовку, яка дозволяє їм мати 
більшу мобільність на ринку праці.
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DEPARTMENT FOR INTEGRAL TRAINING 

Department for integral training of the National Technical University 
«KhPI» was set up to give the integral training to the specialists in such lines as 
«Law», «Management», «Software engineering», «Philology»,  on contractual 
basis.

SPECIALITIES
Management of organizations, science of law, philology (interpretation 

and translation) and program engineering. 

SPECIAL SUBJECTS 
Economics of enterprises, marketing, management, accounting and 

audit, production management, constitutional law, civil and family law, 
business law, tax law, financial law, programming technologies, system 
analysis and information processing system design, WEB-technologies, foreign 
language and translation. 

PRACTICAL wORk
Practical work is done at the state-owned and private enterprises and 

within the framework of the international student programs. 

ThIS DEPARTMENT  hAS ThREE SUB-DEPARTMENTS
• Law and economy;
• information technologies and management;
• applied linguistics and management.

LAw AND ECONOMY SUB-DEPARTMENT
The graduates are awarded two national diplomas in specialties 

«Management of organizations» (issued by NTU «KhPI», full time tuition) 
and «Science of Law» (National Academy of Law, extramural tuition); the 
qualifications of an «economist-manager» and «jurist» are given, accordingly. 

The graduates gain profound knowledge and have an opportunity to 
use it both in economic and legal spheres at the enterprises and companies 
of any form of property and at the governmental bodies, such as customs 
committee, tax administration, department for economic crime control.
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DEPARTMENT FOR INFORMATION TEChNOLOGIES AND MANAGEMENT  
The graduates are awarded two national diplomas issued by NTU «KhPI» in 

specialties «Computer-aided system software» (full-time tuition) and «Management of 
Organizations»  (extramural tuition). 

Presently, the financial companies need qualified economists knowledgeable 
in information technologies. Their work is related to software, computer networks, 
security systems, etc. The future specialists that study at this faculty have actually no 
rivals in their segment of labor market in Ukraine. 

DEPARTMENT FOR APPLIED LINGUISTICS AND MANAGEMENT
The graduates obtain two national diplomas awarded by NTU «KhPI» in specialties 

«Interpretation and Translation» (full-time)  and «Management of organizations» 
(extramural tuition). Due to the European integration the specialists in the field of 
economics and management are supposed to have good command of the foreign 
languages; that makes them more mobile in the labor market. 



ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЇ 
НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

Перший випуск інженерів-технологів за спеціальностями факульте-
ту відбувся у 1891р. 

Факультет здійснює підготовку бакалаврів з хімічної технології, 
інженерів-технологів та інженерів-технологів-дослідників.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Хімічна технологія неорганічних речовин; технічна електрохімія; хі-

мічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів; хімічна 
технологія рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі.

ГАЛУЗІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
Дослідження, проектування та експлуатація виробництва водню, 

кисню, благородних металів, газів, аміаку, мінеральних кислот, азотних, 
фосфорних і комплексних добрив, хімічних  засобів захисту рослин, ката-
лізаторів процесів хімічної технології, в тому числі з коштовних металів; 
промислова екологія, розробка безвідходних і ресурсозберігаючих техно-
логій, очистка стічних вод і газових викидів; електрохімічний синтез, ви-
робництво кольорових металів електролізом, виробництво гальванічних 
елементів, акумуляторів для транспортних засобів і мобільного зв’язку, 
елементів електронної техніки (друковані плати, мікросхеми та ін.), захист 
металів від корозії, функціональні електрохімічні покриття, конструкцій-
ні та функціональні склокерамічні матеріали для аерокосмічної техніки, 
енергетики, електроніки, металургії, будівельної індустрії, біотехнології 
та медицини, художні та ювелірні вироби, оптичне скло та скловолокно, 
емаль та захисні покриття, волокнисті матеріали різного призначення, 
вогнетривкі та радіаційно-стійкі в’яжучі матеріали.

БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ
Представлені циклом гуманітарних і соціально-економічних дисци-

плін (історія України, філософія, психологія, правознавство, іноземна мова 
за професійним спрямуванням, соціологія, основи економічних теорій, 
тощо), природничо-науковими дисциплінами (вища математика, інфор-
матика, загальна фізика, загальна та неорганічна, органічна, фізична хімія, 
екологія, тощо), дисциплінами професійної та практичної підготовки (про-
цеси та апарати хімічних виробництв, загальна хімічна технологія, енер-
готехнологія хіміко-технологічних процесів, аналітична хімія та інстру-
ментальні методи аналізу, контроль та керування хіміко-технологічними 
процесами, економіка та організація промисловості, безпека життєдіяль-
ності та охорона праці, тощо).

ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
Перелік дисциплін спеціальної (фахової) підготовки залежить від об-

раної спеціальності та спеціалізації. Фахова підготовка включає вивчення 
теоретичних основ (теоретичні основи технології неорганічних речовин, 
теоретична електрохімія, фізична хімія тугоплавких неметалевих та силі-
катних матеріалів, теоретичні основи хімії рідкісних розсіяних елементів, 
тощо), поглибленого матеріалознавства, сучасних процесів та технологій, 

методів досліджень, устаткування та приладів, екологічного захисту та ви-
користання техногенної сировини. 

До розроблених нових навчальних планів включені сучасні фахові 
дисципліни, присвячені вирішенню проблем ресурсо- та енергозбере-
ження, інформаційним технологіям та комп’ютерному моделюванню, на-
нотехнологіям, наноструктурним матеріалам (в тому числі технічного та 
біомедичного призначення), основам наукових досліджень та технічної 
творчості, тощо.

Окремо для магістрів додається поглиблена соціально-економічна 
та психолого-педагогічна підготовка, поглиблене вивчення іноземної 
мови за фахом, фундаментальних фахових дисциплін.

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
Здійснюється під час проходження ознайомчої та комп’ютерної 

навчально-виробничої, переддипломної та науково-дослідної (для магі-
стрів) практик, виконанні науково-дослідних робіт, бакалаврських та ди-
пломних проектів. Студенти отримують практичну підготовку на провід-
них підприємствах міста Харкова та України, серед яких Сєвєродонецький, 
Сумський, Черкаський хімічні комбінати,  НК «ІСТА» та Харківський завод 
акумуляторів, Ізюмські приладобудівний та оптико-механічний заводи, 
НВО «ФЕД», ВО “Комунар», АТ «Хартрон», ЗАТ «Харківський плитковий за-
вод», ВАТ УкрНДІВ, ТОВ НПК «Алвіго-КС», Державний науково-дослідний 
і проектний інститут основної хімії (НІОХІМ), ЗАТ «Спецтехскло», УкрНДІ-
ХІММАШ, фірма «Лоск», СП «Галеас», ТОВ «Траверс», Будянський та Пол-
тавський фарфоро-фаянсові заводи, «БАЛЦЕМ», ВАТ «Полтавхіммаш», НТК 
«Інститут монокристалів», ЗАТ «Слобожанська будівельна кераміка», ВАТ 
«Біомедскло», ЗАТ Лисичанський склозавод «Пролетарій», ВАТ «Кіндратів-
ський вогнетривкий завод», АТЗТ «Красный октябрь», АТ «Глини Донбасу», 
ЗАТ «Група НОРД».

МІСЦЯ РОБОТИ ВИПУСКНИКІВ
Підприємства хімічної, електротехнічної, машинобудівної, прила-

добудівної, будівельної, металургійної промисловості та енергетики,  під-
приємства з виробництва мінеральних добрив, покрить, хімічних джерел 
струму, друкованих плат, підприємства та фірми з виготовлення оптично-
го, медичного та технічного скла, кришталю, волоконних матеріалів, ра-
діо- та електроізоляційної кераміки, будівельних матеріалів, художніх та 
ювелірних виробів, тощо.  

Щорічно кращі випускники залишаються на кафедрах факультету на 
інженерних та наукових посадах, рекомендуються до вступу в аспірантуру, 
запрошуються для роботи в науково-дослідні або заводські лабораторії, 
екологічні служби.
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DEPARTMENT FOR INORGANIC 
SUBSTANCES TECHNOLOGY 

cal basics of technology of inorganic substances,  theoretical electrochemistry, 
physical chemistry of high-melting non-metallic and silicate  materials, theo-
retical basics of rare scattered elements, etc.), advanced material science, con-
temporary processes and technologies, methods of research, equipment and 
devices, environmental protection and use of anthropogenic raw materials.

 The updated  curricula include contemporary specialty-related disci-
plines that allow for the solution of problems related to resources and energy 
saving, information technologies and computer modelling, nanotechnologies, 
nanostructured materials (including the commercial and biomedical ones), etc. 

The masters are given the advanced socio-economic and psycholog-
ical-&-pedagogical training, in-depth study of the foreign specialty –related 
languages and fundamental specialty-related disciplines. 

PRACTICAL wORk
Practical training is provided at all stages of learning including the 

introductory and computer training courses as well as  production and pre-
diploma practice and research (for Master’s degree) practical ,  research and 
work for the Bachelor’s degree  and diploma projects.  This practical work 
is done at the Ukrainian leading companies such as the Severodonetsk, 
Cherkasy, and Sumy chemical works, NK «ISTA» and the  Kharkiv storage cells 
works, at the Izium Instrument-making plant and opto-mechanical plant, 
scientific-&-production concern «FED», production enterprise «Kommunar», 
JSC «Khartron», close JSC «Kharkiv tile works» ,open JSC «UkrNDIV», research 
and industrial center «Alvigo-KC», state-owned research-&-design institute for 
basic chemistry (NIOCHIM). CJSC «Spetstechsklo», UkrNDICHIMMACH, LOSK 
Company, JV «Galeas», «Travers» Ltd., the Budy and Poltava porcelain delftware 
works «BalCem»,  open JSC «Poltavchimmash», Institute of Monocrystals, 
CJSC «Slabozhan construction ceramics», OJSC «BioMedSklo», Lisychansk 
–based glass works «Proletariy», «Kindrativsky refractory works», CJSC «Krasny 
Oktiabr», JSC« Donbas’s clays» , CJSC «Nord _Group». 

PLACES FOR EMPLOYMENT
Chemical plants, electro engineering and mechanical engineering 

companies, instrument-making works,  construction companies,  metallurgy 
industry, power engineering enterprises; factories   producing mineral 
fertilisers, coatings, chemical power sources,  printed circuit boards;  radio 
and instrument making works;  firms producing optical, medical and technical 
glass, ceramics, enamel,  viscous materials, cut-glass ware, fibre materials, 
radio and electro-insulation ceramics, construction materials, art and jewellery 
items, etc.

 Annually the best graduates remain at the department holding   
positions of engineers and scientists or take post-graduate course and work at 
the research and factory laboratories or ecological departments. 

The first process engineers graduated from this department   in 1891. 
The department provides training of bachelors knowledgeable  in 

chemical technology as well as process engineers and process research 
engineers. 

SPECIALITIES
Chemical technology of inorganic substances, technical electrochemistry, 

chemical technology of refractory non-metallic and silicate materials, chemical 
technology of rare scattered elements and metals on their basis. 

FIELDS OF STUDY
Research, design and production of hydrogen, oxygen, noble metals, 

gases, ammonia, mineral acids, nitrogenous, phosphorus and combined 
fertilisers, chemical pest control,  chemical process catalysts including those 
from precious metals; industrial ecology, development of waste-free and 
resource saving technologies, purification of sewage water and  gases; 
electrochemical synthesis and production of non-ferrous  metals using 
electrolysis, production of galvanic elements,  storage cells for   vehicles 
and mobile communication as well as electronic elements (printed circuit 
boards,  microcircuits, etc.),  protection of metals from corrosion, functional   
electrochemical coatings, structural and functional glass-ceramic materials 
for the aerospace industry, power engineering, electronics, metallurgy, 
construction industry, biotechnology and medicine, art and jewellery items, 
optic glass and glass fibre,  enamels and protective coatings, fibre materials for 
various purposes, fire –proof and radiation resistant binders.

 
BASIC SUBJECTS
A series of lectures in the humanities and socio-economic disciplines 

(history of Ukraine, philosophy, psychology, science of law, profession 
–oriented  foreign language  sociology, basics of economic theory, etc);  natural 
-&-scientific disciplines (higher mathematics, informatics, general physics, 
general and inorganic chemistry, organic chemistry, physical chemistry, 
ecology etc.); profession –oriented and practical disciplines ( processes and 
equipment for chemical production, general chemical technology, energo-
technology of chemical processes,  analytical chemistry, instrumental methods 
of analysis, chemical-&-technological processes control and management;  
economics and industry management,  life safety, labour protection, etc.) 

SPECIAL SUBJECTS
These subjects are determined by the field of specialization chosen by 

a student.  The specialty –related subjects include theoretical basics (theoreti-
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ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЧНИХ 
РЕЧОВИН

Утворений у 1885 році. Здійснює підготовку інженерів-хіміків-
технологів, біотехнологів, інженерів харчової та переробної промисло-
вості, фахівців у галузі видобування нафти й газу.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Хімічна технологія органічних речовин; хімічна технологія палива 

та вуглецевих матеріалів; технологія жирів та жирозамінників; хімічна тех-
нологія високомолекулярних сполук; біотехнологія, технологія бродиль-
них виробництв та виноробство, видобування нафти і газу.

ГАЛУЗІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
Технологія виробництва, дослідження та застосування проміжних 

продуктів та органічних барвників, лікарських препаратів, вітамінів, за-
собів захисту рослин; технологія виробництва твердого, рідкого, газопо-
дібного палива, в тому числі коксу і вуглеграфітових матеріалів, проекту-
вання коксохімічних виробництв; технологія виробництва та дослідження 
полімерних матеріалів і синтетичних смол, неорганічних пігментів, лаків, 
фарб, емалей, захисно - декоративних покриттів; технологія виробництва 
рослинних жирів, їх переробка в кулінарні жири, а також одержання мила, 
шампунів і паст духмяних речовин для парфумерної промисловості.

БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ
Вища математика, фізика, теоретична механіка, опір матеріалів, 

хімія неорганічна, органічна, аналітична, фізична і колоїдна, процеси та 
апарати хімічної технології та застосування в ній обчислювальної техніки, 
автоматизація хімічних виробництв, інформаційні технології.

ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
Спеціальна підготовка містить цикл спеціальних дисциплін відповід-

но до профілю підготовки, а також основи підприємницької діяльності та 
маркетингу, економіка та управління виробничими і комерційними струк-
турами, автоматизоване проектування відповідних технологічних процесів, 
екологія хімічних, харчових та біотехнологічних виробництв та ін.

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
Проходить на підприємствах з виробництва органічних речовин, жи-

рів, жирозамінників, видобування та переробки нафти й газу, поверхнево-
активних речовин, енергоносіїв, високомолекулярних сполук, у проектних і 
науково-дослідних організаціях відповідних галузей промисловості.

МІСЦЯ РОБОТИ ВИПУСКНИКІВ
Підприємства: харчові, фармацевтичні, маслоекстракційні, з виробни-

цтва маргарину, туалетних і господарських мил, жирові 

та парфюмерно-косметичні комбінати, заводи з виготовлення лакофарбо-

вих матеріалів, барвників, мономерів, переробки рідких і твердих палив, 
науково-дослідні, проектні та інші організації, займаючи посади інженерів-
хіміків, керівників підрозділів, цехів та підприємств.
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DEPARTMENT FOR ORGANIC 
SUBSTANCES TECHNOLOGY 

This department was founded in 1885. It provides training of chemical 
process engineers, biotechnologists, engineers for food and foodstuff  
processing industry, experts in the field of oil and gas production. 

SPECIALITIES
Chemical technology of organic substances; chemical technology 

of the fuel and carbon materials; food fat substitutes technology; chemical 
technology of high molecular compounds; biotechnology; technology of 
fermentation and wine production, oil-and gas production. 

FIELDS OF STUDY
Production processes, research and application of intermediate 

products, organic dyes, medicines and vitamins; pest control agents; 
production of the solid, liquid and gaseous  fuels including coke and carbon 
graphite materials, designing the coke chemical production;  production and 
research of polymers, synthetic resins, inorganic pigments, varnishes, paints, 
enamels and protective coatings; production of vegetable oils, processing 
of vegetable oils into cooking fats; production of medicines, shampoos, 
detergents, soaps and aromatic substances for the fragrance industry.

BASIC SUBJECTS
Higher mathematics; physics; theoretical  mechanics, material 

resistance, the computer-backed up inorganic, organic, analytical, physical and 
colloidal chemistry; chemical technology processes and equipment;  chemical 
production automation and information technologies.  
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SPECIAL SUBJECTS
These subjects include a series of lectures in specialty-related disciplines  

according to the selected major including the  theory of entrepreneurship and 
marketing; economics, industrial and commercial companies management,  
computer-aided-design (CAD) of the appropriate technological processes, 
ecology of the chemical, alimental and biotechnological  production, etc.

PRACTICAL TRAINING
Practical training is carried out at the works that produce organic 

substances, food fats, food fat substitutes, surface active substances, high 
molecular compounds, or at the energy transmission, design  and research 
organisations, appropriate  branches of industry. or at the companies that are 
involved in gas and  oil production and refining, 

PLACES FOR wORk    
The graduates of this department  work as chemical engineers and heads 

for the shops,   departments and companies including the  pharmaceutical 
and oil extraction companies; margarine producing factories; the toilet and 
laundry soap producing factories; the food fat, perfumery and cosmetics 
industry, the works for producing paints, finishing materials and monomers; 
the works  for processing the liquid and solid fuels, as well as for the research 
and design institutions.
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ФАКУЛЬТЕТ ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
ТА ХІМІЧНА ТЕХНІКА

СПЕЦІАЛЬНОСТІ
• Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних мате-

ріалів;
• обладнання переробних і харчових виробництв;
• екологія та охорона навколишнього середовища;
• автоматизоване управління технологічними процесами;
• комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва;
• хімічна технологія високомолекулярних сполук;
• технологія переробки полімерів.

ГАЛУЗІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
Проектування, експлуатація машин та апаратів хімічних, харчових 

виробництв та обладнання промислової екології, біотехніка, охорона на-
вколишнього середовища і раціональне використання ресурсів. Санітарно-
інженерна екологія, екологічний контролінг.

Автоматизація технологічних процесів у хімічній, харчовій, нафтовій 
та газовій промисловостях. Автоматизація бізнес процесів. Екологічний 
контроль та моніторинг. Компֹютерно-інтегровані системи керування. Ін-
тегровані технології та енергозберігання, енергоменеджмент.

Технологія виробництва і переробки пластичних мас і полімерів ме-
дико біологічного призначення (тари та упаковки, електроізоляційних та 
герметезуючих матеріалів кровозамінників, матеріалів для протезування 
окремих органів людини, одноразових шприців та іншого медичного ін-
струментарію).

БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ
Цикли фізико-математичних і хімічних дисциплін, хімія мономерів, 

хімія та фізика високомолекулярних сполук, хімія біополімерів, процеси та 
апарати хімічних, харчових та природоохоронних виробництв, технологія 
синтезу та переробки полімерів. Інформатика, обчислювальна техніка і 
основи програмування, комп’ютерні технології, обчислювальна математи-
ка та програмування, типові технологічні об’єкти та процеси виробництв, 
енергозберігаючі технології, енерготехнологія хіміко-технологічних проце-
сів, загальна хімічна технологія, загальна технологія харчових виробництв, 
розрахунки та проектування промислових викидів на ЕОМ, розрахунки 
хімічного обладнання на ЕОМ, розрахунки харчового обладнання на ЕОМ, 

математичне моделювання та застосування ЕОМ в хімічній технології, мате-
матичне моделювання та застосування ЕОМ в біотехнології.

ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
 Цикл спеціальних дисциплін визначається виходячи з обраної сту-

дентом спеціалізації.
Стандартизація та технічні вимірювання, розрахунки, конструю-

вання та дослідження хімічних апаратів і машин, методи математичного 
моделювання, системи автоматизованого проектування конструкцій, тех-
нологічних процесів і систем, теорія і конструювання реакторів, екологія 
виробництва, геофізика та моніторинг навколишнього середовища, ре-
сурсознавство і ресурсозбереження, оптимізація технологічних процесів 
і методів керування ними, технологія полімерів медико-біологічного при-
значення, переробка і застосування пластмас у техніці та медицині, проекту-
вання комп’ютерно-інтегрованих систем, мультимедійна техніка в сучасних 
технологіях, автоматизація бізнес-процесів. Ідентифікація та моделювання 
технологічних об’єктів, термодинаміка і теплотехніка, основи енерго- та 
ресурсозбереження, технічні засоби обробки текстової та графічної інфор-
мації, нетрадиційні та відновлювані джерела енергії, замкнені технологічні 
процеси, інформаційні системи та комплекси, методи інтеграції основних 
хіміко-технологічних процесів (пінч-аналіз), надійність та діагностування 
теплотехнічних систем, комп’ютерно-інтегровані технології енергозбере-
ження, основи енергетичного менеджменту та аудиту,економіка навко-
лишнього середовища, технічні засоби обліку економіко-технологічних по-
казників, маркетинг енергії, інтеграція теплових процесів в промисловості, 
програмне забезпечення методів інтеграції теплоенергетичних процесів, 
проектування та розрахунок теплообмінного обладнання, процеси охоло-
дження та холодильна техніка.

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
Проходить на таких підприємствах, як Северськодонецьке ВО 

«Азот», Сумське ВО «Хімпром», Концерн «Стирол», ВО «Стома», підприєм-
ства содової промисловості (Лисичанський содовий завод, Кримське ВАТ 
«Сода»), органічного і нафтохімічного синтезу, у філіях кафедр в Україн-
ському науково-дослідному інституті хімічного машинобудування та у НВО 
«Карбонат», на заводі «Харпластмас», НПО «Енергосталь», УкрНДІГаз. АСУ-
Трансгаз, Ухін, Гіпросталь, цукрові заводи,  Кременчуцький, Лісічанський 
ВПЗ, металургійні комбінати, коксохімзаводи.

МІСЦЯ РОБОТИ ВИПУСКНИКІВ
Підприємства хімічної, нафтохімічної газової, харчової, приладо-

будівної, машинобудівної та інших галузей промисловості з експлуатації 
обладнання і систем хімічних виробництв, проектування і впровадження 
екологічно чистих технологій науково-дослідні, проектні організації. КБ, 
відділи і служби екології метрології га енергетики на посадах інженерів-
технологів, інженерів з автоматизації, інженерів технологів в з переробки 
та застосування пластичних мас, інженерів з комп’ютерно-інтегрованих 
технологій, енергоменеджера.
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FACULTY FOR INTERGRATED TECNOLOGIES 
AND CHEMICAL ENGINEERING

works, at the Kharkov and Slavjansk  fat industrial centres, at the JSC «Polylak» 
and «Stoma» soda producing factory, at the Liisychansk soda plant, at the 
Crimean JSC «Soda» , works  for organic and petrochemical synthesis as well 
as at the  branches of departments of the Ukrainian Research Institute for 
Chemical Engineering, at the scientific and production company «Carbonat»  
at the «Kharplastmass» works, NPO «Energostal», UkrNDIGas, ASUTransGas, 
Giprostal works, sugar works, Kremenchug –based and Lisychansk-based VPS 
works, metturlagy works and by-product coke plants.  

PLACES FOR EMPLOYMENT
The graduates of this department work for the chemical, petrochemical, 

gas, instrument-making, machine- building and other branches of industry 
operating the chemical production equipment and systems as well as 
developing and introducing the ecologically friendly technologies. These 
may be research institutions, design organizations and construction bureau, 
departments and sectors for ecology, metrology and power engineering. 
The graduates work as process engineers, automation engineers, process 
engineers for processing and using the plastic materials as well as the 
engineers knowledgeable in computer-integrated technologies and electric 
power managers.

SPECIALITIES
• Equipment for chemical industry and construction materials           

companies;
• equipment for food production and food processing industry;
• ecology and environmental protection;
• automated technological processes control;
• computer-integrated technological processes  and production;
• chemical technology of high-molecular compounds.

FIELDS OF TRAINING
Designing, operating and maintaining the machinery and equipment 

for the chemical and food industries, equipment for biological engineering, 
industrial ecology, environment protection and efficient use of natural 
resources, sanitary engineering ecology and environment control; automation 
of technological processes in the chemical, oil and gas industries, ecological 
control and monitoring; technology for production and processing of plastic 
resins and polymers intended for medical and biological purposes (tare 
and  packages, electro-insulation and sealing materials, blood substitutes, 
materials for human body prosthesis, disposable syringes and other medical 
instruments). 

BASIC SUBJECTS
Physics, mathematics, chemistry, chemistry of monomers, chemistry 

and physics of high-molecular compounds, chemistry of biopolymers, theory 
of ecosystem stability, applied mechanics, processes and equipment for 
chemical production, electronics, computer programming, theoretical basics of 
modern ecologically friendly technologies, polymer synthesis and processing 
technologies. Informatics, computer science  and  programming, computer 
technologies, calculus mathematics and programming, standard technological  
equipment and production processes, energy-saving technologies, power 
engineering technology, energy technology of  chemical processes, general 
chemical technology, general food production technology, electronic 
computer-based calculation and design of industrial discharges, electronic 
computer-based design of chemical equipment, mathematical modelling and 
using  electronic computers for  chemical technology, mathematical modelling 
and using electronic computers for biotechnologies.

SPECIAL  SUBJECTS
A series of lectures in special subjects is defined by the students’ major, 

in particular standardisation and engineering measurements; research and 
design of chemical equipment and machines; methods of mathematical 
modelling: using CAD systems for design of structures, technological processes 
and systems; theory of reactors design, industrial ecology; geophysics and 
environmental monitoring; science of resources and resource efficiency; 
optimisation and control methods of technological processes; economics, 
production planning and management, technology of plastics and polymer 
composite materials; technology of medical and biological polymers; re-
processing and re-use of plastics for industrial equipment  and medical 
purposes, design of computer –integrated systems, multimedia equipment 
for contemporary technologies and automation of the business-processes. 
Identifying and modelling the technological objects; thermodynamics and 
heat technology, basics of energy and resource saving, engineering text 
and graphic information processing  tools, non-traditional and renewable 
energy sources, closed –loop process cycles, information systems and units, 
methods of integration of the basic chemical-&-technological processes 
(pinch analysis),  reliability  and diagnostics of the heat engineering 
systems, computer-integrated energy-saving technologies, basics of power 
engineering management and audit, environmental economics, engineering 
tools for registration of economic figures, energy marketing, integration of 
heat processes into industry, software for the heat-and-power  engineering 
processes integration methods, design and computation of heat exchange 
equipment, cooling processes and cooling equipment. 

PRACTICAL TRAINING
Practical training is conducted at the Severodonetsk «Azot» works, at the 

Sumy production company «Khimprom» , at the Gorlovka «Stirol» production 
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ЦЕНТР ДИСТАНЦІЙНОЇ ТА 
ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

Центр створений у 2009 році на базі факультету дитсанційного та до-
університетського навчання. Напрями діяльності:

• розвиток та організація роботи системи доуніверситетського на-
вчання у формі підготовчих курсів, філій підготовчих курсів у різних містах 
країни, елітарних шкіл, підготовчого відділення з метою поглибленої під-
готовки майбутніх випускників середніх навчальних закладів до вступу та 
навчання в університеті ;

• організація та координація роботи Навчального комплексу НТУ 
«Харківський політехнічний університет»;

• організація та проведення заочних олімпіад для вступників до уні-
верситету;

• організація та проведення щорічних Науково-технічних конферен-
цій доуніверситетської молоді «Хімія та фізика в сучасних технологіях»;

• організація та проведення випускних випробувань в системі доуні-
верситетського навчання спільно з Центром незалежного тестування;

• інформаційна та профорієнтаційна робота в середніх навчальних 
закладах України та прикордонних областях Російської Федерації;

 • організація роботи навчально-консультаційних центрів (НКЦ) для  
підготовки бакалаврів та спеціалістів за заочною формою навчання у різ-
них містах України;

• організація та розвиток дистанційної форми навчання на базі НКЦ 
спільно з Центром дистанційної освіти нашого університету.

Щорічно в навчальних підрозділах центру навчаються 2000 слухачів 
системи доуніверситетського навчання та близько 2200 студентів заочної 
та дистанційної форм навчання.

 
ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКЕ НАВЧАННЯ
До складу факультету входять:
• підготовчі курси (однорічні) та дворічні підготовчі курси для учнів 

10-х класів;
• підготовчі курси для вступу на факультети інтегрованої підготовки, 

управління бізнесом;
• фіілії підготовчих курсів; 
• 8 елітарних шкіл за денною (суботньо-недільна), вечірньою та за-

очною формою навчання;
• підготовче відділення за денною формою підготовки.
• навчальні заклади та установи, що входять до навчального комп-

лексу НТУ «ХПИ».  
Однорічні підготовчі курси. Підготовка проводиться за вечірньою, ден-

ною та заочною формами навчання. Тривалість навчання за денною та за-
очною формами - від 8 до 3 місяців. Базові дисципліни: математика, фізика 
(хімія), українська мова, англійська мова (для вступу на напрям «Філоло-
гія»), біологія (для вступу на напрям «Психологія»). 

Дворічні підготовчі курси. Підготовка проводиться для учнів 10-х класів 
за денною формою навчання. 

Підготовчі курси факультетів.
Факультети інтегрованої підготовки, управління бізнесом мають 

свої підготовчі курси, їх випускники також користуються пільгами, перед-
баченими правилами прийому.

Іногородні філії підготовчих курсів
Працюють на базі загальноосвітніх шкіл, ліцеів та технікумів у містах 

Артемівськ (Донецька область), Павлоград (Дніпропетровська область), 
Лисичанськ (Луганська область), Енергодар (Запорізька область), с.м.т. Пі-
щанка (Красноградський район Харківської області), Світловодськ (Кірово-
градська область);

Підготовче відділення
Здійснює доуніверситетську підготовку за денною формою навчан-

ня тривалістю 8 місяців. Базові дисципліни: математика, фізика, хімія, укра-
їнська мова, креслення, історія України. 

Елітарні школи
Здійснюють доуніверситетську підготовку за денною, вечірньою та 

заочною формами навчання тривалістю 8,5-6 місяців з урахуванням спе-
цифіки навчання на окремих факультетах та кафедрах. Базові дисципліни: 
математика, фізика (хімія), українська мова, інформатика. Додаткові дисци-
пліни поглибленого вивчення: програмування, економіка, екологія, крес-
лення, введення в фах на інші. Навчання проводиться у спеціалізованих 

класах та лабораторіях кафедр НТУ «ХПІ» за участю провідних викладачів 
та фахівців. 

Випускникам підготовчих курсів, підготовчого відділення та елітар-
них шкіл надається право взяти участь у випускних випробуваннях в сис-
темі доуніверситетського навчання (тестуванні) у травні-червні, результати 
яких зараховуються як вступні, а також надаються пільги при вступі згідно 
правил прийому.

Навчальний комплекс НТУ «ХПІ»
Сьогодні охоплює 217 загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій, 

навчально-освітніх комплексів; 27 технікумів та коледжів; 8 професійно-
технічних та виховних училищ;  5 установ, підприємств та закладів. До скла-
ду навчального комплексу входять загальноосвітні навчальні заклади та 
навчальні заклади I – II рівнів акредитації  з 14 областей України. Підготовка 
проводиться у формах факультативних, теоретичних та практичних занять, 
консультацій як з базових, так і з спеціальних дисциплін за обраним учня-
ми майбутнім фахом. Навчання проводиться як на спеціальних кафедрах 
університету, так і на базі середніх навчальних закладів, з якими універси-
тет уклав відповідні договори. Найкращі учні цих закладів, рекомендовані 
педагогічними радами, мають право взяти участь у випускних випробуван-
нях в системі доуніверситетського навчання (тестуванні) у травні, результа-
ти яких зараховуються як вступні.

З 2007 року факультет проводить Всеукраїнську акцію пошуку мо-
лодих талантів у формі проведення заочних олімпіад для вступників до 
університету з математики, фізики, хімії та інформатики, переможці та при-
зери яких користуються пільгами при вступі.

Щорічно з 2002 року в університеті проводяться Науково-технічні 
конференції доуніверситетської молоді «Хімія та фізика в сучасних техно-
логіях».

ЗАОЧНО - ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ
Центр дистанційної та доуніверситетської підготовки здійснює підго-

товку бакалаврів, спеціалістів за заочною формою навчання у навчально-
консультаційних центрах в містах Ізюм, Балаклія (Харківська область). 
Бердянськ (Запорізька область) та Полтава. Ці центри створені з метою на-
ближення навчальної бази до місця роботи і проживання студентів. Ство-
рені умови для розвитку заочно-дистанційної форми навчання, осередка-
ми якої стали Навчально-консультаційні центрі у місті Ізюм (з 2005 року),  у 
містах Полтава та Бердянськ Запорізької області (з 2008 року) та Балаклея 
Харківської області (з 2009 року).
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CENTER FOR DISTANCE 
AND HIGH-SCHOOL PREPARATION

Two- year preparatory courses (full time training)
The day –time training is given to the tenth graders.  
Preparatory courses of the faculties
The departments for integrated training and business management 

have the preparatory courses of their own. Their graduates also enjoy benefits 
envisaged by the admission regulations.

Branches of the preparatory courses in the other cities
Such courses are run by secondary schools of general education, 

lyceums and technical schools in the city of Artemivsk (Donetsk region), 
Pavlograd (Dnipropetrovsk region), Lysychansk (Lugansk region), urban village 
Pischanka (Krasnograd district in the Kharkiv region), Svitlovodsk (Kirovograd 
region).   

Preparatory  department
This department conducts the 8-month pre-university day-time training 

on paid basis. The basic subjects are mathematics, chemistry, the Ukrainian 
language, drawing and history of Ukraine. 

Elitist schools
These schools give 6 to 8.5 month pre-university training in the form 

of full-time classes, evening classes and extra-mural classes depending upon 
specific line of training at the definite faculties and departments. The basic 
disciplines are mathematics, physics, chemistry, the Ukrainian language and 
informatics. The additional disciplines for advanced study are programming, 
economics, ecology, drawing, introduction into specialty, etc.  The training 
is performed by leading teachers and specialists in the specially equipped 
auditoriums and laboratories of NTU «KhPI».  The graduates of the preparatory 
courses, preparatory department and elitist schools have the right to pass the 
final test exams in May and June within the Pre-University Education (Testing) 
system; those test exams are placed on the same footing as entrance exams 
and provide certain benefits for enrollment to the university in compliance 
with admission regulations.  

Educational  center of  NTU «KhPI»
Today this center covers 217secondary schools of general education, 

lyceums and gymnasiums, general education centers, 27 technical schools 
and colleges, 8 trade schools, 5 educational establishments, enterprises 
and institutions. The educational center includes institutions of general 
education and educational establishments of the first and second level of 
accreditation from 14 regions of Ukraine. The training is performed in the form 
of optional, theoretical and practical classes and consultations in major and 
special subjects of the chosen specialty. The training is performed both at 
the special departments of the University and at the secondary schools that 
signed appropriate contracts with the University. The best students of these 
institutions of education who obtained recommendations of the pedagogical 
panel are entitled to take the final exams in May; these exams are placed on the 
same footing as entrance exams. 

Starting from 2007 this department holds the Ukrainian-wide action of 
search for young talents by arranging the postal Olympiads in mathematics, 
physics, chemistry and informatics for the university entrants. The winners and 
prize-holders enjoy certain benefits at entering the University. 

Starting from 2002 the University annually holds the scientific-&-
technical conferences «Chemistry and physics in contemporary technologies» 
for the university entrants. 

EXTRA-MURAL AND DISTANCE EDUCATION
Center for Distance and high-school preparationprovides extramural 

training for those who are going to defend their bachelor’s degree and  
specialist’s degree at the educational and consulting centers in such cities as 
Izium, Balaklea (Kharkiv region), Berdiansk (Zaporizhska region) and  Poltava. 
These Centers were set up to bring the education base closer to the place 
of work and to the place of residence of students. The conditions have been 
created for the development of the extramural and distance education 
centered at the Educational and consulting center in the city of Izium (starting 
from 2005), in the cities of Poltava and Berdiansk in Zaporizka region (starting 
from 2008) and Balaklea in the Kharkiv region (starting from 2009).

Center was created in 2009 at the Faculty distance and pre-university 
education. Activities:

•  developing and managing the pre-university educational system in 
the form of preparatory courses, preparatory courses branches in different 
places of the country, elitists schools, preparatory department for the 
secondary  school leavers who plan to enter the University; 

•  managing and coordinating the work of the Educational Center of 
NTU «Kharkov Polytechnic University»; 

• organizing and holding extramural Olympiads for the University 
entrants; 

• organizing and holding annual scientific-&-technical conferences 

«Chemistry and physics in  the contemporary technologies»  for university 
entrants; 

• organizing and holding finals for entrants who took the course of 
studies under the pre-university education system, in cooperation with the 
Independent Testing Center; 

• carrying out the information and professional guidance work at the 
secondary schools of Ukraine and frontier   regions of the Russian Federation; 

• managing work of the educational-&-consulting centers (ECC) 
involved in extramural training of bachelors and specialists in different cities 
of Ukraine;

• organizing and developing the ECC-based distance form of education, 
in cooperation with the Distance Education Center of our University. 

Annually the educational sub-departments of this center provide 
training for 2000 listeners within the pre-university training system and for 
about 2200 students of extramural and distance learning. 

 
PRE-UNIvERSITY TRAINING
This department includes: 
•  one-year and two-year preparatory courses for tenth graders; 
•  preparatory courses that allow the entrants to enter the departments 

of the integrated training and business management;
•  preparatory courses branches; 
• 8 elitist day-time (Saturday and Sunday), night and extramural 

schools; 
•  day –time preparatory departments; 
• establishments and institutions of education that are part of the 

educational center of NTU «KPI». 
One-year preparatory courses. The learners may be given training in one 

of the three available forms of education: evening classes, day-time classes 
and extra-mural classes. The day-time and extra-mural training lasts for 3 
to 8 months. The basic subjects are mathematics, physics (chemistry), the 
Ukrainian language and the English language (for students who would like 
to enter the «Philology» department) or biology (for entrants of «Psychology» 
department).  
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ЦЕНТР ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ

Більше 50 років в НТУ «ХПІ» проводиться підготовка спеціалістів за 
заочною формою навчання.

За цей час підготовлено більше 25 тисяч інженерних кадрів. Нако-
пичено великий досвід навчально-методичної роботи для забезпечення  
сучасного рівня інженерних кадрів. В центрі вирішується задача подаль-
шої інформатизації навчального процесу, впровадження передових тех-
нологій та розширення дистанційної форми навчання.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Гідравлічні і пневматичні машини; підйомно-транспортні, будівель-

ні, дорожні, меліоративні машини та обладнання; автоматизоване управ-
ління технологічними процесами і виробництвами; котли та реактори; 
двигуни внутрішнього згорання; колісні та гусеничні транспортні засоби; 
обладнання переробних і харчових виробництв; екологія та охорона на-
вколишнього середовища; електричні системи і мережі; техніка і електро-
фізика високих напруг; електричні машини та апарати; наукові, аналітичні 
та екологічні прилади і системи; прилади та системи неруйнівного контр-
олю; електронні системи; фізична та біомедична електроніка; системи 
управління і автоматики; метрологія та вимірювальна техніка; комп’ютерні 
системи і мережі; системне програмування; хімічна технологія органічних 
речовин; хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів; хімічна тех-
нологія високомолекулярних сполук; технологія жирів та жирозамінників; 
технічна електрохімія; хімічна технологія  тугоплавких неметалевих і си-
лікатних матеріалів; менеджмент організацій; менеджмент зовнішньоеко-
номічної діяльності; маркетинг; облік та аудит; біотехнологія; технологія 
машинобудування; електромеханічні системи автоматизації та електро-
привод; обладнання ливарного виробництва; рухомий склад та спеціаль-
на техніка залізничного транспорту; кріогенна техніка і технологія; енерге-
тичний менеджмент; технологія бродильних виробництв та виноробство; 
економіка підприємства; обладнання для обробки металів тиском; при-
кладне матеріалознавство; металорізальні верстати та системи; електрич-
ні системи і комплекси транспортних засобів; електричний транспорт; гід-
роенергетика; обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних 
матеріалів; інформаційні технології проектування; теплоенергетика.

ГАЛУЗІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
Машинобудівна, енергомашинобудівна, електротехнічна, електро-

енергетична, електромашинобудівна, хімічного машинобудування, радіо-
технічна, приладобудівна, метрології та сертифікації, комп’ютеризовані та 
інтелектуальні системи керування, інформаційні системи та програмування, 
хімічна, жирів та жирозамінників, топлива та паливомастильна; тугоплавких 
неметалевих та силікатних матеріалів; біотехнології, технічної електрохімії, 
екології та природокористування; організації та економіки підприємств.

БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ
Цикл загальних фізико-математичних, хімічних та економічних дис-

циплін, професійно орієнтованих.

ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
Дисципліни спеціальної підготовки визначаються обраною студен-

том спеціальністю та спеціалізацією по ній.

ПЕРСПЕКТИВИ НАВЧАННЯ
Відкрито набір в магістратуру на базі диплома бакалавра та спеціа-

ліста за переліченими спеціальностями на платній основі.

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
Здійснюється за місцем роботи студента-заочника, а також на по-

стійних базах виробничо-переддипломної практики. Це, як правило, най-
крупніші підприємства різних галузей промисловості, в фірмах, банках та 
інш.

МІСЦЯ РОБОТИ ВИПУСКНИКІВ
Як правило, випускники ще в період навчання мають професійну 

орієнтацію та місце роботи відповідно.
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CENTER FOR DISTANCE LEARNING

FIELDS OF TRAINING
Mechanical engineering, power engineering industry, electro-technical 

engineering, electric power engineering, electrical engineering, chemical 
engineering, radio engineering, instrument making, metrology and certification, 
computer-aided and intelligent control systems, information and programming 
systems, chemical industry, food fats and fat substitutes, fuel and lubricants 
industry, refractory nonmetal and silicate materials; biotechnologies, technical 
electro-chemistry, ecology and nature management; management  and 
economics of  enterprises. 

BASIC SUBJECTS
Physics and mathematics, chemistry and economics- related disciplines, 

profession- related disciplines. 

SPECIAL SUBJECTS
The profession and specialization chosen by a student determine special 

training subjects. 

EDUCATIONAL PROSPECTS 
The graduates having the bachelor’s diploma or specialist’s diploma in 

the above specialties may take the magistrate course on contractual basis. 

PRACTICAL TRAINING
An extramural student takes his practical training at the place of his 

employment and at the permanent centers for practical and pre-diploma 
training. As a rule these are the largest enterprises of various branches of 
industry, firms, banks, etc. 

PLACES FOR wORk
Typically the graduates continue to work for the enterprises they worked 

for during their training according to the chosen profession. 

NTU «KhPI» has been training specialists on extramural basis for more 
than 50 years.  More than 25 thousand engineers have been given training 
during this period of time. An abundant experience was gained in educational 
-&-methodical work done to train the engineering personnel capable of 
managing the contemporary problems. The center focuses its efforts on 
making the educational process more information-intensive by introducing the 
advanced technologies and promoting the distance form of training.  

SPECIALTIES
Hydraulic and pneumatic machines; pick-&-place machines; construction 

machines, road-building machines, melioration machines and equipment; 
computer-aided control of technological processes and production; boilers 
and reactors; internal combustion engines; wheeled and caterpillar vehicles; 
equipment for foodstuff production and processing; ecology and environmental 
protection; electrical systems and networks; high voltage equipment and electro 
physics; electric machines and equipment; scientific, analytic and ecological 
appliances and systems; devices and systems for non-destructive testing; 
electronic systems; physical and biomedical electronics; control and automation 
systems; metrology and metering devices; computer systems and networks; 
system programming; chemical technology of organic substances; chemical 
technology of fuel and carbon-based materials; chemical technology of high 
molecular compounds; food fats and fat substitutes technology; technical 
electro-chemistry; chemical technology of refractory nonmetal and silicate 
materials; management of organizations; foreign economic activity management; 
marketing, accounting and auditing; biotechnology; mechanical engineering 
technology; electromechanical automation systems and hydraulic drive, foundry 
equipment; rolling stock and special railroad equipment, cryogenic equipment 
and technology, power  engineering management; technology of fermentation 
productions and  wine production; enterprise economics; equipment for 
pressurized metal forming; applied science of materials; metal-cutting machine-
tools and systems; electric systems and units for means of transportation;  
electrically-driven transport; hydro-power engineering; equipment for chemical 
productions and enterprises of building materials; information technologies of 
design; heat-and –power engineering. 
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ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Утворений в 1997 році і здійснює підготовку інженерів - механіків, 
інженерів - електриків, інженерів - екологів, інженерів - системних аналі-
тиків, інженерів - біотехнологів, економістів-менеджерів на двох рівнях - 
бакалавр, спеціаліст.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини та обладнання; 

електричні системи і мережі; екологія та охорона навколишнього серед-
овища; системне програмування; спеціалізовані комп’ютерні системи; 
промислова біотехнологія; менеджмент організацій; менеджмент зовніш-
ньоекономічної діяльності.

ГАЛУЗІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
Конструювання та експлуатація підйомно-транспортної техніки, 

будівельних і дорожніх машин; обслуговування й експлуатація електрич-
ного устаткування розподільних мереж і систем електропостачання; про-
ектування систем електропостачання житлових і виробничих комплексів, 
а також повітряних ліній електропередач; екологія та охорона навколиш-
нього середовища; аналітичний контроль, сертифікація біологічних та хар-
чових продуктів, технологія фармсубстанцій та біопрепаратів, екологічна 
біотехнологія; проектування та експлуатація спеціальних комп’ютерних 
пристроїв і систем, в тому числі для медичної діагностики; розробка про-
грамного забезпечення для медичних закладів; розробка і використан-
ня спеціалізованого і загального програмного забезпечення; розробка, 
формування, доповнення і коригування баз даних і знань діагностичних 
систем; експлуатація програмного забезпечення комп’ютерних систем 
медичної і технічної діагностики; організація пунктів автоматизованої 
медичної діагностики на основі комп’ютерних систем; дослідження інфор-
маційних потоків та каналів в організмі людини та технічних пристроях; 
бухгалтерські, аудиторські, фінансові, банківські операції, управління 
планово-економічною роботою на підприємствах, фірмах і в організаціях 
різних форм власності

БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ
Загальна фізика та спеціальні розділи фізики, вища математика, за-

гальна та аналітична хімія, теорія імовірностей та математична статистика, 
теоретичні основи електротехніки та електроніки, програмування мікро-
процесорних пристроїв та алгоритмічні мови високого рівня.

ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
Визначаються обраною студентом спеціальністю та спеціалізацією. 

Серед них: інженерна та комп’ютерна графіка, процеси і апарати хімічних 
виробництв, мікробіологія, маркетинг, менеджмент, бухгалтерській облік, 
промислова екологія, соціальна екологія, біологія, метеорологія, безпека 
життєдіяльності, опір матеріалів, теорія машин і механізмів, деталі машин, 
теплотехніка, метрологія, стандартизація та сертифікація, алгоритмічні 
мови. Основи збору, передачі та обробки інформації, електроні елемен-
ти автоматики та систем управління, методи і засоби цифрової обробки 
сигналів, комп’ютерне моделювання в технічних та біологічних системах 
та інші.

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
Здійснюється в організаціях, банківських установах, науково-

дослідних інститутах, головних енергосистемах та провідних підприєм-
ствах Буковини та України, Карпатському та Вижницькому національних 
парках.

МІСЦЯ РОБОТИ ВИПУСКНИКІВ
Інформаційно-аналітичні служби міністерств та об’єднань, що 

здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, планово-економічні і ана-
літичні підрозділи підприємств, організацій, фірм - незалежно від форм 
власності у тому числі і з іноземними інвестиціями; підрозділи податкової 
адміністрації; служби соціального захисту населення; очікують науково-
дослідницькі заклади хімічної, харчової та фармацевтичної промисловос-
ті, підприємства спеціалізовані на переробку сільськогосподарської про-
дукції, санітарно-епідеміологічні станції, відділи захисту справ споживачів; 
проектні та дослідницькі організації, у будь-якій машинобудівній галузі, 
організаціях, що експлуатують підйомно-транспортні будівельні, дорожні 
машини та механізми у різноманітних галузях народного господарства; 
інформаційно-обчислювальні та медичні центри.
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CHERNIVETSKY FACULTY

of population, research institutions of chemical, food and pharmaceutical 
industry, enterprises specializing in processing  agricultural products, sanitary-
&-epidemiological stations, departments for protection of consumer rights, 
design and research organizations in any field of mechanical engineering 
and organizations that operate lifting-&-shifting machines, construction 
site machines, road machines and mechanisms in different fields of national 
economy; data –computing centers and medical centers. 

This faculty was set up in 1997. It provides training of mechanical 
engineers, electrical engineers, ecological engineers, engineers-system 
analysts, biotechnological engineers, economic managers of two scientific 
degrees – a bachelor and a specialist. 

 
SPECIALTIES
Lifting-&-shifting machines and equipment; electric systems and 

networks; ecology and environmental protection; system programming; 
special –purpose computer systems; industrial biology, management of 
organizations, management of foreign economic activity. 

FIELDS OF TRAINING
Design and operation of lifting-&-shifting equipment, construction site 

machines and road machines, maintenance and operation of electric equipment 
for the energy distribution networks and systems; design of the electric power 
supply systems for the apartment houses and production systems as well 
overhead transmission lines; ecology and environmental protection; analytic 
control, foodstuff and biological products certification, pharmaceutical 
substances and biopreparations technologies, ecologic biotechnology; design 
and operation of special computer-based devices and systems including those 
for medical establishments; software development for medical establishments; 
development and use of special-purpose and general–purpose software; 
developing, generating, up-dating and modifying databases and knowledge 
of diagnostic systems; operating software of computer systems for medical 
and technical diagnostics; managing the stations of computer-aided medical 
diagnostics based on computer systems; research of the information flows and 
channels in humans and technical facilities; accounting, auditing, financial 
and banking operations, managing the economic planning operations at the 
enterprises, firms and organizations of different form of property. 

BASIC DISCIPLINES
General physics and special chapters of physics, higher mathematics, 

general and analytical chemistry, probability theory and mathematical statistics, 
theoretical basics of electrical engineering and electronics; programming 
microprocessor-based devices and algorithmic languages of high level. 

SPECIALTY-RELATED DISCIPLINES 
The specialty-related disciplines are determined according to the 

specialty and specialization chosen by a student. These are engineering 
and computer graphics, chemical production processes and apparatuses, 
microbiology, marketing, management, accounting, industrial ecology; social 
ecology, biology, metrology, safety of life activity, material resistance, theory of 
machines and mechanisms, parts of machines, heating engineering, metrology, 
standardization and certification, algorithmic languages; basics of gathering, 
transmitting and processing information, electronic elements of automation 
and control systems, methods and tools of digital signal processing, computer-
based modeling in engineering and biological systems, etc. 

PRACTICAL TRAINING
Practical training is carried out at the organizations, banking 

establishments, research institutes, central power supply systems and leading 
enterprises of Bucovina and Ukraine and the Carpathian and Vyzhnytsky 
national parks.

PLACES OF EMPLOYMENT
Information-&-analytical services of ministries and institutions involved 

in foreign economic activity, the economic planning and analytical subunits of 
enterprises, organizations and companies independent of the form of property 
including those with foreign investments; institutions of social protection 
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ГВАРДІЙСЬКИЙ ОРДЕНА ЧЕРВОНОЇ ЗІРКИ ФАКУЛЬТЕТ ВІЙСЬКОВОЇ 
ПІДГОТОВКИ ІМЕНІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНОГО 
ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Сформований 1 жовтня 1944 року,  здійснює підготовку військових 
фахівців для Збройних Сил України.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ
•  «Озброєння та військова техніка»;
•  «Озброєння і засоби військ радіаційного, хімічного, біологічного 

захисту та екологічна безпека».

БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ
Цикли гуманітарної та соціально-економічної підготовки, 

природничо-наукової та професійно-орієнтовної підготовки в т.ч. теоре-
тична механіка, опір матеріалів, деталі машин, електротехніка, технологія 
матеріалів та матеріалознавство, органічна хімія, кристалохімія, колоїдна 
хімія, екотехнологія.

ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
Цикл професійної та практичної підготовки (спеціальна підготовка 

визначається спеціалізацією, обраною курсантом).
Кафедри факультету мають спеціалізовані класи, лабораторії, які об-

ладнані сучасним технічним обладнанням, комп’ютерні класи. 

ПРАКТИЧНА  ПІДГОТОВКА
Здійснюється у лабораторіях практичних занять, навчальному цен-

трі, на військових ремонтних підприємствах і при проведенні військового 
стажування у військах. 

МІСЦЯ РОБОТИ ВИПУСКНИКІВ
Проходження служби  на посадах керівного та інженерно-технічного 

складу у Сухопутних військах Збройних Сил України та інших військових 
формувань Держави.
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GUARDS DEPARTMENT OF THE RED STAR ORDER OF THE NATIONAL 
TECHNICAL UNIVERSITY «KHARKIV POLYTECHNIC INSTITUTE»
NAMED AFTER VERHOVNA RADA OF UKRAINE

This department was set up on October 1, 1944 and it performs training 
of military specialists for the Armed Forces of Ukraine.

SPECIALTIES
•  «Armament and military equipment»; 
•  «Armament and equipment used by the troops to provide radiation, 

chemical and biological protection and ecological security».     

BASIC DISCIPLINES
A series of lectures in liberal and socio-economic subjects; science-

related environmental protection issues and specialty-oriented training 
including  theoretical mechanics, strength of materials, machine components, 
electrical equipment, technology of materials and material science, organic 
chemistry, crystal chemistry, colloidal chemistry and ecology technologies.

SPECIAL SUBJECTS
Specialty-based training and practical work (special training is carried 

out according to the major chosen by a cadet).  
The sub-departments of this department have special-purpose 

classrooms and laboratories equipped with modern engineering equipment 
and computers.

PRACTICAL TRAINING
Practical training is performed at the  laboratories for practical training, 

educational center, at the military maintenance enterprises and during military 
service probation period in the Armed Forces. 

PLACES FOR EMPLOYMENT
Service in the Armed Forces of Ukraine and other military units of the 

country holding the managerial and engineering positions.
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ВЕРСТАТОІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ

Верстатоінструментальний технікум був заснований в 1947 році.

В вересні 1997 р. Постановою Кабінету Міністрів № 526 від 29.05.97 

р. Харьківський верстатоінструментальний технікум було введено до 

складу Національного технічного університету «Харьківський політехніч-

ний інститут». Технікум має навчальну базу біля 5000 квадратних метрів, 

гуртожиток загальною площею 6000 квадратних метрів, спортивний та 

тренажерний зали, бібліотеку з книжковим фондом понад 56000 примір-

ників, актовий та читальний зали, достатню кількість навчальних аудито-

рій, лабораторій і майстерень, буфет. Навчальний процесс здійснюється 

досвідченими педагогічними працівниками, понад 80% яких мають вищу 

та першу кваліфікаційну категорію. До педагогічного колективу прийшло 

молоде поповнення, яке внесло новий струмінь в роботу технікуму.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ
• Виробництво гідравлічних і пневматичних засобів автоматизації;

• виробництво верстатів з програмним управлінням і робототехніч-

них комплексів;

• обслуговування та ремонт електропобутової техніки;

• обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототех-

нічних комплексів.

ГАЛУЗІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
Технікум веде підготовку фахівців в галузі виготовлення метало-

різальних верстатів з програмним управлінням, експлуатації, наладки та 

управління електронними системами, проектування, конструювання та 

виготовлення гідравлічних і пневматичних засобів автоматизації; обслуго-

вування та ремонту електропобутової техніки.

ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
Випускники технікуму за час навчання оволодівають знаннями з 

технології верстатобудування; основ обробки матеріалів різанням; про-

грамування для автоматичного обладнення; електрообладнання верстатів 

з ПУ; мікроЕОМ і мікропроцесорної техніки; основ дискретної автоматики 

і мікросхемотехніки; розрахунку, будови та виготовлення гідравлічних і 

пневматичних засобів автоматизації; економіки; комп`ютеризації вироб-

ничих процесів.

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
Студенти технікуму оволодівають практичною підготовкою в 

навчально-виробничих майстернях технікуму та на виробничих дільницях 

найбільш прогресивних підприємств міста Харкова: державне підпри-

ємство  Харківський машинобудівний завод «ФЕД»; відкрите акціонерне 

підприємство «Турбоатом»; відкрите акціонерне товариство «Харверст»; 

відкрите акціонерне товариство «Автромат»; відкрите акціонерне това-

риство «Світло Шахтаря»; науково-виробниче підприємство «Хартрон-

Плант»; державне науково-виробниче об’єднання «Комунар» та інших.

МІСЦЯ РОБОТИ ВИПУСКНИКІВ
Випускники технікуму працюють на виробництві на посадах май-

стра виробничої дільниці, техніка-технолога, -механіка, електромеханіка, 

а також на посадах, які займають молодші спеціалісти в науково-дослідних 

установах , комерційних підприємствах і т.п. Велика кількість випускників 

продовжує навчання в вищих навчальних закладах ІІІ і IV рівня акредитації, 

зокрема в НТУ «ХПІ», за скороченим терміном навчання.

56

Національний технічний університет  «Харківський політехнічний інститут»



MACHINE TOOL COLLEGE 
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SPECIAL SUBJECTS
The students graduating from this college have mastered the 

technologies of machine-tool production, the basics of material cutting; 
programming the automated equipment, electrical equipment for the 
program-controlled machine tools, microelectronic computing machines and 
microprocessor-based systems, basics of discrete automation and   microcircuit-
based equipment, design and manufacture of hydraulic and pneumatic 
automation systems, economics, computer-based production processes.  

PRACTICAL TRAINING
The students of the college get practical training at the training and 

production shops of the college and at the production departments of the 
most advanced enterprises in the city of Kharkov including the State-owned 
mechanical engineering «FED» company, the closed JSC «Turboatom», public 
corporation «Kharverst», public corporation «Autromat», public corporation 
«Svitlo Shakhtaria», scientific and production company «Khartron-Plant»,, 
state-owned scientific-&-production agglomeration «Komunar» and others. 

PLACES FOR EMPLOYMENT
The graduates work for various plants as foremen of production sites, 

technicians, mechanical technicians, electrical mechanics as well as junior 
experts for the scientific and research institutions, commercial enterprises, etc.  
Many students continue their education at NTU «KhPI» and other institutions 
of higher education of the third and fourth levels of accreditation, taking the 
shortened course of training.  

National technical university «Kharkiv polytechnic institute»

The Machine Tool College was founded in 1947.  
In September 1997 the Kharkov Machine Tool College became part of 

the National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute» according 
to the Resolution of the Cabinet of Ministries of Ukraine (No 526 of 29.05.97) 
The college occupies approximately 5000 square meters space for educational 
purposes, it also has a hostel of more than 6000 square meters, a sporting centre, 
a library with the book stock of more than 56000 books, an assembly hall and a 
reading room,  sufficient  number of auditoriums,  laboratories, workshops and 
refreshment rooms. Experienced teachers, 80% of them have top qualification, 
together with junior teachers who have brought new concepts to the college, 
conduct the training processes.

SPECIALITIES
• Production of hydraulic and pneumatic means of automation;
• production of program-controlled machine tools and robots;
• maintenance and repair  of the program-controlled machine tools and 

robotics systems, maintenance and repair of electric household appliances;
• maintenance and repair of the numerically controlled machine-tools 

and robotic systems. 

FIELDS OF STUDY
The college trains specialists knowledgeable in manufacturing the 

program-controlled metal-cutting machine tools and in operating, adjusting and 
managing the electronic systems; designing and manufacturing the hydraulic and 
pneumatic means of automation, maintaining and repairing the electric household 
appliances.  



ПОЛТАВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ 
КОЛЕДЖ

Полтавський політехнічний коледж заснований в 1944 році як тех-
нікум цивільного будівництва. З 1956 року технікум перейменовано в 
Полтавський будівельний технікум. З 1962 року технікум реорганізовано в 
Полтавський електротехнічний технікум, який з 1991 року реорганізовано 
в Полтавський політехнічний коледж. Наказом Міністерства освіти і науки 
України №970 від 23.12.2004 року коледж реорганізований у відокремле-
ний структурний підрозділ НТУ «ХПІ».

Коледж має 29 аудиторій, 18 лабораторій, 4  комп‘ютерних класи, 
кабінети курсового та дипломного проектування, майстерні практичного 
навчання, актову залу на 400 місць, спортивно-оздоровчий комплекс, мед-
пункт, бібліотеку з читальною залою (книжковий фонд становить понад 64 
тисячі примірників). Навчальний процес здійснюється досвідченим педа-
гогічним колективом, понад 80% якого викладачі мають вищу та першу 
категорію, працює Заслужений учитель України. До досвідчених педагогів 
прийшло також і молоде покоління, яке внесло нові методи роботи із сту-
дентами.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Розробка програмного забезпечення, монтаж і експлуатація елек-

троустаткування підприємств і цивільних споруд, виробництво електро-
освітлювальних приладів і установок, економіка підприємства, технологія 
обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях.

ГАЛУЗІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
Коледж веде підготовку фахівців в галузях молодших спеціалістів-

програмістів, молодших спеціалістів-електриків, молодших спеціалістів-
технологів, технічних фахівців з електротехніки, молодших спеціалістів з 
економіки.

ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
Студенти коледжу в залежності від спеціальності оволодіва-

ють знаннями з комп’ютерної схемотехніки, архітектури комп’ютерів, 
комп’ютерних мереж, технології розробки програмного забезпечення, 
систем автоматизованої обробки економічної інформації. Електричних 
машин, основ електроприводу,  електропостачання підприємств і  цивіль-

них споруд, електроустаткування промислових підприємств, монтажу, 
експлуатації і ремонту електроустаткування, технології конструкційних 
матеріалів, взаємозалежності апаратів та технічних вимірювань, основ 
обробки матеріалів та інструменту, металорізальних верстатів та авто-
матичних ліній, технології машинобудування, технологічного оснащення, 
технологічних основ гнучких виробничих систем, основ охорони праці, 
технологічних основ програмування для верстатів з ЧПК, організації та 
планування виробництва, вакуумної техніки, основ світлотехніки, джерел 
світла, пуско-регулюючої апаратури, основ розрахунку та конструювання 
джерел світла, світлових приладів, освітлювальних установок, економі-
ки та організації виробництва, технології виробництва джерел світлових 
приладів, статистики, економіки підприємства, організації та планування 
діяльності підприємств, нормування праці, економічного аналізу, бухгал-
терського обліку, фінансів, основ зовнішньоекономічної діяльності 

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
Студенти коледжу оволодівають практичною підготовкою в нав-

чально-виробничих майстернях коледжу та на виробничих дільницях 
промислових підприємств м. Полтави: «Полтавському заводі  ГРЛ», «Пол-
тавообленерго», ВАТ «Турбомеханічний завод», ВАТ «Міськсвітло», ВАТ 
«ПЗМС», ВАТ «Автоагрегатний завод», ВАТ «Полтавський тепловозоре-
монтний завод», ВАТ «Електромотор» та інших.

МІСЦЯ РОБОТИ ВИПУСКНИКІВ
Випускники коледжу можуть займати посади  техніка-технолога, 

бригадира, майстра виробничої дільниці, виконроба, начальника мон-
тажної та виробничої дільниць, техніка з налагодження і випробування 
електрообладнання, контрольного майстра, енергетика цеху, енергетика 
дільниці, техніка з планування, інженера-електрика, завідувача лаборато-
рією, диспетчера електромережі, механіка, нормувальника, конструктора, 
програміста, а також на посадах, які займають молодші спеціалісти. Значна 
частина випускників коледжу продовжує навчання в вищих навчальних 
закладах ІІІ – IV рівнів акредитації за скороченим терміном навчання.
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POLTAVA POLYTECHNIC COLLEGE 

The Poltava Polytechnic College was founded in 1944 as a Technical 
School for Civil Construction. In 1956 this technical school was renamed as the 
Poltava Technical School for Construction. Starting from 1962 it was Poltava 
Electroengineering Technical School, which   was reorganized into Poltava 
Polytechnic College in 1991.By the Resolution of the Ministry of Education 
and Science of Ukraine No970 of 23.12.2004 this college was assigned to NTU 
«KhPI» as a detached institution of education. 

This college has 29 auditoriums, 18 laboratories, 4 computer classrooms, 
cabinets for the yearly projects and degree thesis, workshops for practical work, 
assembly hall with 400  seats, a sporting center, health station and a library 
with reading hall (the book stock exceeds 64 thousand textbooks). The training 
is given by a competent pedagogical staff; 80% of teachers were awarded the 
top or the first rank. This college is proud of the Honored Teacher of Ukraine 
who shares the gained knowledge with collaborators and students. A young 
generation of pedagogues introduces new methods of giving knowledge to 
the students. 

SPECIALTIES   
Developing the software, mounting and operating the electrical 

equipment at the factories and works and civil structures, producing electric 
lighting fixtures and units, economics of the companies, technology of 
processing the materials using the machine tools and automatic lines. 

SPECIALISTS’ PROFILE 
The college trains junior programmers, junior electricians, junior 

technologists, electrical technicians, junior specialists for economy. 

SPECIAL SUBJECTS
Depending on the specialty the students of the college get knowledge 

in computer circuit engineering, computer architecture, computer networks, 
software development technologies, systems for computer-aided processing 
of economic information, electric machines, basics of electric drive, power 
supply to factories and civil structures, electric equipment for industrial 
enterprises, mounting, operating and repairing the electric equipment, 
technology of structural materials, interconnection of apparatuses and 
engineering measurements, basics of treatment the materials and instruments, 
metal cutting machine-tools and automatic lines, technologies of mechanical 
engineering, technological rigging, technological basics of flexible production 
systems, basics of labor protection, technological basics of programming 
the numerically –controlled machine-tools, organizing and planning the  
production; vacuum equipment, basics of lighting fixtures, light sources, 
start-up and control instruments, basics of computing and designing the light 
sources, illuminators, lighting units; economics and production management, 
illuminator sources production technology, statistics, enterprise economics, 
managing and planning the enterprise activity, work quota setting, economic 
analysis, accounting, finances, basics of foreign economic activity. 

PRACTICAL wORk  
The students of the college do practical work at the college workshops 

and at the production sites of the industrial companies in the city of Poltava, 
in particular at Poltava GRL works, Poltavaoblenergo, JSC «Turbomechanical 
works», JSC «Misksvitlo», JSC «PZMS», JSC« AutoAggregate Works» , JSC 
«Poltava locomotive repairing works», JSC «Electromotor» and others. 

PLACES FOR EMPLOYMENT
The graduates of the college may work as technological technicians, 

foremen, masters of production sites, work superintendents, chiefs of the 
mounting and producing section, technicians for adjusting and testing the 
electric equipment, supervising masters, shop power men, section power men, 
planning technicians, electricians, heads of the laboratory, electric network 
managers, mechanics, norm setters, designers, programmers; these graduates 
may hold the positions of junior specialists. Many graduates continue their 
studies at the higher institutions of education of the III-IV levels of accreditation 
taking the shortened course of studies.
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ПІДРОЗДІЛИ МІЖНАРОДНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА

ВІДДІЛ МІжНАРОДНИХ ЗВ‘ЯЗКІВ
Відділ міжнародних зв‘язків НТУ «ХПІ», як окремий підрозділ універ-

ситету, створено в 1980 році. Вся діяльність відділу спрямована на подаль-
ший розвиток і зміцнення міжнародного співробітництва університету.

Основні напрямки діяльності відділу: 
• координація міжнародної діяльності кафедр та     інших підрозділів 

університету; 
• розробка і реалізація міжнародних проектів; 
• робота за договорами з вищими навчальними закладами і фірма-

ми за кордоном; 
• сприяння програмам міжнародного обміну викладачів, науковців, 

аспірантів та студентів; 
• інформаційно-консультаційні послуги; 
• обмін делегаціями; 
• надання митних послуг; 
• оформлення виїзних документів;
• організація літніх мовних курсів; 
• організація літніх практик студентів за кордоном; 
• виконання інших задач, зв’язаних з міжнародною діяльністю. 
Сьогодні НТУ «ХПІ» продовжує укріпляти та поширювати зв’язки з 

99 закордонними партнерами з 33 країн світу (Австрія, Бельгія, Болгарія, 
Великобританія, В’єтнам, Греція, Данія, Естонія, Індія, Іспанія, Італія, Китай, 
Корея, Нідерланди, Німеччина, Польща, Росія, Румунія, Словаччина, США, 
Угорщина, Франція, Швеція, Вьєтнам,  Грузія, Таджикистан та ін.). 

Найбільш динамічно і продуктивно розвиваються зв’язки з Магде-
бурзьким університетом ім. Отто-фон-Герікке (Німеччина), Клагенфурт-
ським університетом (Австрія), Ліонською вищою центральною школою 
(Франція), Мішкольцьким університетом (Угорщина), Петрошанським 
університетом (Румунія), Університетом штату Айова (США), Манчестер-
ським університетом (Великобританія), Технічним університетом Гамбург-
Гарбург (Німеччина), Національним техгічним університетом Афін (Греція), 
Берлинським університетом ім. Гумбольта (Німеччина).

Важливим етапом в житті університету стало підписання ректором 
НТУ «ХПІ» професором Л. Товажнянським  у вересні 2005 року у старішо-
му вищому навчальному закладі Європи Болонському університеті (Італія) 
Великої Хартії Університетів («Magna Charta Universitatum»). В березні 2007 
року НТУ «ХПІ» був прийнятий до Європейської асоціації університетів як 
повноправний індивідуальний член. З вересня 2997 року НТУ «ХПІ» також 
є членом Мережі університетів країн Чорного моря. Це стало ще одним 
кроком до  інтеграції університету до єдиного європейського освітнього 
простору. 

 

Свідоцтвом міжнародного визнання НТУ «ХПІ» є кількість грантів, отри-
манних університетом від міжнародних фондів та програм.  
Метою цієї роботи є інтеграція у світові економічні системи, притягнення в 
сферу освіти України іноземних інвестицій. 

На теперішній час в університеті реалізується  33 міжнародних про-
ектів на загальну суму фінансування близько 3,5 млн. євро. З них 17 освіт-
ніх проектів, серед яких 8 проектів ТЕМПУС, та 16 наукових проектів.

Для надання допомоги в підготовці як освітніх, так і наукових проек-
тів, а також у пошуці партнерів, в університеті на базі відділу міжнародних 
зв’язків за ініціативи Технічного унвіверситету Гамбург-Гарбург створено 
Координаційне бюро в рамках проекту ТЕМПУС «Створення Консорціуму 
вузів «ЄС-Україна». Співробітниками Консорціуму в університеті започат-
ковані всі умови для участі професорсько-викладацького складу та сту-
дентів у міжнародних програмах та проектах – створено інформаційно-
консультаційну базу, яка складається з банку даних міжнародних програм, 
веб-сайту, що постійно обновлюється, та списку електронної розсилки.

У 2003 році за підтримкою Магдебурзького університету імені Отто-
фон-Герікке (Німеччина) в НТУ «ХПІ» був заснований німецький факультет 
по підготовці студентів по спеціальностях машинобудівного та електро-
машинобудівного профілю. Навчання на факультеті проводиться, у тому 
числі, і німецькою мовою. Кращі студенти факультету мають можливість 
пройти включене навчання в німецьких вищих навчальних закладах.

В сфері міжнародної діяльності в НТУ «ХПІ» функціонують Центр під-
готовки іноземних громадян, Українсько-Французький Центр і Українсько-
Американський Бізнес Центр, які координують взаємодію з Францією і 
США, Регіональний Центр підготовки енергоменеджерів та Центр енергоз-
берігаючих інтегрованих технологій, Центр «Перспектива».

Щороку  на базі університету проводиться більш 10 міжнародних 
науково-технічних конференцій, низка крупних міжнародних форумів, 
презентацій та виставок. Університет постійно бере участь у міжнародних 
виставках за кордоном. 

Протягом кожного року за кордон на наукову роботу та стажування, 
для участі у конференціях, симпозіумах і т.п., на навчання та мовні курси 
виїжджає понад 400 наукових співробітників, викладачів, студентів та ас-
пірантів університету. За рік університетом приймається більше 300 іно-
земних фахівців, студентів та аспірантів.  

 За активне міжнародне співробітництво НТУ «ХПІ» неодноразово 
визнавався одним з кращих ВНЗ як регіону, так і України в цілому.
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SUB-DEPARTMENTS OF INTERNATIONAL 
COOPERATION

At the present time the following centers function at NTU «KhPI»: 
Center for Training the Foreign Citizens, Ukrainian-French Center of Industrial 
Management and the Ukrainian-American Business Center that coordinate 
the relations with France and the USA, the Regional Energy Management 
Training Center, the Energy Saving Integrated Technologies Center, the Center 
‘Perspective.

Annually, there are about 10 international scientific and technical 
conferences, many significant international forums, presentations and 
exhibitions at the NTU «KhPI». The university is regularly participates in 
different international exhibitions abroad.

There are about 400 scientists, teachers, students and postgraduate 
students who go to study, to carry out the researches and internships, to 
participate in conferences and symposiums and attend language courses 
abroad every year. Annually NTU «KhPI» accepts more than 300 foreign 
specialists, students and postgraduate students.

For its active international cooperation NTU «KhPI» has repeatedly 
been recognized as one of the best institutions of higher education both in 
the region and in Ukraine on the whole.

DEPARTMENT FOR INTERNATIONAL RELATIONS
The International Relations Department of NTU «KhPI» was set up 

in 1980. This Department works towards promoting development and 
strengthening the international relations of the University. 

The main lines of the department activity are as follows: 
• coordinating the international activity of the departments and other 

sub-units of the university;
• developing and implementing the international projects; 
• work according to the contracts with higher education institutions and 

companies abroad;
• promoting the programs of international exchange of teachers, post-

graduate students and students; 
• rendering information services and consulting services; 
• arranging delegations exchange;
• rendering customs services;
• drawing up traveling documents;
• arranging language courses during summer period; 
• arranging summer internship for students abroad (in France, Hungary, 

Germany);
• resolving other problems related to the international affairs.

Today NTU «KhPI» continues to work towards strengthening and 
extending its relations with 99 foreign partners from 33 countries of the world 
(including Austria, Belgium, Bulgaria, Great Britain, Vietnam, Greece, Denmark, 
Estonia, India, Spain, Italy, China, Korea, Netherlands, Germany, Poland, Russia, 
Hungary, Slovakia, United States of America, Romania, Singapore, France, and 
Switzerland, Georgia, Tajikistan and Lithuania).

NTU «KhPI» develops dynamically relations with Otto-von-Guericke-
University of Magdeburg (Germany), with the University of Klagenfurt 
(Austria), with the Higher Central School of Lyon (France), with the University of 
Miskolc (Hungary), with the University of Pertosani (Romania), with Iowa State 
University (USA), with the University of Manchester (Great Britain), with Anhui 
University of Technology (China), with the Technical University of Hamburg-
Harburg (Germany), with the National Technical University of Athens (Greece), 
with the Humboldt University of Berlin (Germany). 

Signing the Magna Charter Universitatum in September 2005 by Prof. 
L.Tovazhnyansky, the Rector of NTU «KhPI» at the oldest institution of higher 
education, i.e. the Bologna University (Italy) is considered to be the most 
important thing in the life of our university. In March 2007 NTU «KhPI» joined 
the European University Association as the competent individual member. 
Since September 2007 NTU «KhPI» is a member of Black Sea Universities 
Network. That was the next step of the university integration to the European 
Higher Education Area. 

NTU «KhPI» has a lot of grants from international funds and programs. 
The goal of this event is to integrate into the world economic systems 

and to attract foreign investments to the educational sector in Ukraine.
Today university realizes 33 international projects for a sum of about 3,5 

mln. Euro. 17 of them are education-related projects, (8 TEMPUS projects and 
16 scientific projects).

Within the bounds of the Project «Setting –up the Universities 
Consortium «EC-Ukraine» and Permanent Consortium Coordination Center the 
Department for International Relations of NTU «KhPI» set up the Coordination 
Bureau to render assistance in realizing the educational and scientific projects 
and in searching of partners. Consortium «EC-Ukraine» was set up within 
Tempus Project on initiative of the Technical University Hamburg- Harburg. The 
university created all the conditions necessary for participation of the teaching 
stuff and students in the international programs and projects; in particular, 
the information providing and consulting base consisting of the data base of 
international programs, undated web-site and e-mails list has been arranged. 

In 2003, receiving support from the Otto-von-Guericke-University of 
Magdeburg (Germany), NTU «KhPI» set up the German-Ukrainian faculty for 
training students in such specialties as pick-and-place machines, materials 
cutting, automated electric drives and several others. The training at the 
faculty is also conducted in the German language. The best graduate students 
of this faculty have an opportunity to take special training courses at German 
institutions of higher education. 
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ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ

Головною метою діяльності Факультету є надання освітніх послуг 
іноземним громадянам.

ФАКУЛЬТЕТ ЗДІЙСНюЄ:
Пошук (у тому числі за кордоном) юридичних та фізичних осіб, які на 

законних підставах займаються відбором та направленням громадян інозем-
них країн на навчання в Україну, а також підготовку контрактів з ними.

Підготовку, оформлення та видачу запрошень на навчання в Україні 
та візову підтримку абітурієнтів-іноземців.

Прийом іноземних громадян на контрактній підставі на усі форми 
навчання у НТУ «ХПІ», підготовку і видання необхідних наказів, укладення, 
облік та збереження контрактів.

Направлення на основні факультети громадян у відповідності з об-
раною спеціальністю.

 Реєстрацію іноземних громадян, які прийняті на навчання у відділі 
громадянства, імміграції і реєстрації фізичних осіб управління Міністер-
ства внутрішніх справ України в Харківській області.

Після закінчення навчання Факультет оформляє дипломи відповідного 
рівня підготовки (бакалавр, спеціаліст або магістр) та проводить їх легалізацію 
у Міністерстві закордонних справ України.

ДО СКЛАДУ ФАКУЛЬТЕТУ ВХОДЯТЬ:
Кафедра «Природничих наук»; кафедра «Гуманітарних наук»; ка-

федра «Соціально-економічних наук». Вони здійснюють довузівську 
підготовку іноземних громадян за інженерно-технічним, економічним, 
медико-біологічним та гуманітарним напрямкам навчання, з метою отри-
мання іноземними громадянами сертифікату встановленого зразка. Іно-
земці, які пройшли курс довузівської підготовки, мають змогу навчатися 
як у НТУ «ХПІ», так і у будь-якому ВНЗ України. Гарантією високої якості 
підготовки іноземних громадян є кваліфікація викладачів, їх багаторіч-
ний досвід роботи з іноземними громадянами, розроблені на кафедрах 
особливі методики навчання. Центр підготовки іноземних громадян.  
Центр здійснює адміністративний контроль за навчанням іноземних гро-
мадян та оформлення всіх необхідних документів:

• видачу запрошень на навчання абітурієнтам-іноземцям;
• оформлення договорів на навчання з юридичними та фізичними 

особами;
• реєстрація іноземних студентів у ВГІРФО УМВС України в Харків-

ській області;
• контроль за навчанням студентів-іноземців.

ПІДГОТОВКА ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН В НТУ «ХПІ» ЗДІЙСНю-
ЄТЬСЯ В ТРИ ЕТАПИ:

Довузівська підготовка. Навчання на основних факультетах за 
всіма базовими спеціальностями для отримання ступеню бакалавра, спе-
ціаліста або магістра. Подальше післядипломне навчання з можливістю 
навчання в аспірантурі та докторантурі.
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УМОВИ ПРОжИВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН
Мешкають студенти-іноземці у 3 окремих студентських гуртожитках 

у кімнатах на одну, дві або три особи. У гуртожитках є читальні зали, біблі-
отеки, кафе, спортзали.

Я, Сайед Мохаммад ТАУХИД Сиддики, громадянин Народної республі-
ки Бангладеш, маю честь представити себе як один з іноземців, що приїхав з 
Бангладеш у колишній Радянський Союз у 1988р. по лінії Міністерства Освіти 
СРСР на навчання по квоті для безкоштовного навчання.

Після закінчення підготовчого факультету Харківського політехнічного 
інституту в 1889р. вступив до ХПІ на факультет "Автоматики і приладобуду-
вання" (АП) кафедри ЕОМ за фахом "Комп'ютерні та інтелектуальні системи 
і мережі".

Хотів би поділитися своїми враженнями і спогадами з приводу мого 
навчання в  рідному НТУ "ХПИ". З тих пір як я вирішив одержати вище утво-
рення в СРСР, я був націлений на вибір кращого інституту для реалізації своїх 
амбіційних кар'єрних планів. Хочу сказати, що "ХПИ", один із кращих, котрий 
запропонував мені перспективні і різноманітні програми навчання, а також 
різні можливості розширення кругозору і світогляду. 

Навчання в "ХПИ" багато чого мені дала як в особистому, так і в профе-
сійному плані. Я приїхав учитися, тому що моєю мрією й основною метою було 
і залишається бути висококваліфікованим фахівцем і експертом по технічних 
і високотехнологічних проектах різних галузей Бангладеш, знайти правиль-
ний напрямок для створення професійної кар'єри в області технологічних  
прогрессов, технології самого бізнесу і заснувати власний бізнес з  Україною 
і  різними країнами світу.

Чітка організація навчання, відмінний підбор висококваліфікованих 
викладачів, усе це дозволило одержати необхідні знання й імпульс до по-
дальшої самоосвіти. Мій життєвий інтерес до психології, що привів мене на 
студентську лаву, реалізувався в проведенні дослідницьких робіт на науковій 
основі. У результаті я знайшов нові можливості для самореалізації і професій-
ного росту, а так само наукового розуміння навколишніх мене процесів і під-
ходів до рішення будь-яких задач, що виникають  реалізації різних проектів.

 Приємним відкриттям було те, що в процесі навчання я зміг полюбити 
навіть ті предмети, що у школі були мені зовсім не цікаві. Я почуваю творчий 
і особистісний ріст. Хочу виразити свою вдячність деяким деканам по роботі 
з іноземними студентами і проректорам НТУ "ХПИ" за гарну організацію на-
вчального процесу і доброзичливе відношення до всіх іноземців. Окрему 
подяку виражаю моєму науковому керівнику за те, що він, завдяки своєму 
професіоналізму і розумінню, зумів розбудити в мені ще більше прагнення 
до знань.

Я дуже радий, що можу представлятися як випускник НТУ "ХПИ", оно-
го з високо-рейтингових ВУЗОВ і збираюся надалі  знайомити Бангладеш із 
системою навчання цього університету. Бажаю рідному ВУЗУ розвиватися, не 
втратити особа і залишатися в числі найкращих  і передових в Україні, СНД, 
Європі і світі.



INTERNATIONAL EDUCATION DEPARTMENT

ACCOMMODATION
Foreign students stay in 3 separate student hostels in single, double and 

triple rooms. Hostels are equipped with reading halls, libraries, cafeterias, gyms.

My name is Sayed Mohhamed TAUHID Siddiki. I’m a citizen of People’s 
Republic of Bangladesh having the honour to present myself as one of foreigner 
who came from Bangladesh in former Soviet Union in 1988 in order to study 
according to the quota of free of charge teaching in line with Convenience 
with the Education Ministry of USSR.

After completing the preparatory department of Kharkov Polytechnic 
Institute in 1989, I entered the Faculty of Automatics and Instrument Making 
where I studied at Computer Department on the specialty “Computer and 
Intellectual Systems and Network”.

I would like to share my impressions and memoirs about my study at my 
native NTU “KhPI”. Since I decided to be educated in one of higher schools of the 
USSR, I sought to choose the best institute in order to implement my high-flying 
pit-run plans. I want to say that “KhPI” is one of the best, it offered me various and 
perspective training programs, as well as various possibilities to broaden the 
mind and the world-view. The studies at “KhPI” gave me much both in personal 
nature and in proficiency. I came to study because my dream and primary intent 
was and remain to become qualified scientist and engineer, expert on technical 
and technological programs of different branches of Bangladesh, to find the right 
direction in order to create the professional career in the field of technological 
processes, business technologies, as well as to establish my own joint business 
with Ukraine and other countries of the World. 

The well-defined organization of education, the excellent selection of 
highly qualified teachers all that permitted to obtain the necessary knowledge 
and impulse for further self-education. My everyday interest to psychology that 
brought me to student bench was implemented in carrying out of research work 
on scientific basis. As a consequence of this, I discovered new possibilities for self-
actualization and professional promotion, as well as for scientific comprehension 
of surrounding processes and approaches to solve problems appearing during 
the realization of various projects.

The agreeable discovery was for me the fact that during my education I 
liked even those disciplines that weren’t of interest to me at school. I sense creative 
and personal development. I would like to express my gratitude to certain deans 
of Preparatory Centre for Foreign Citizens and to vice-rectors of NTU “KhPI” for 
good organization of educational process and benevolent attitude towards all 
foreigners. I would like to express my particular gratitude to my scientific adviser. 
Thanks to his professionalism and comprehension he could arouse in my human 
nature the greater urge towards knowledge.

I’m very glad I can present myself as a graduate of NTU “KhPI”, one of the 
top-rated institutes of higher education and in the sequel I intend to familiarize 
Bangladesh with teaching system of this University. I wish my native University the 
progress, keeping of image and to remain among the best and leading in Ukraine, 
CIS, Europe and World.

INTERNATIONAL EDUCATION DEPARTMENT
The major activity of the department is to provide educational services 

for foreign citizens.

ThE INTERNATIONAL EDUCATION DEPARTMENT PROvIDES:
Search (including abroad) for companies that legally recruit and select 

foreign citizens for studying in Ukraine and conclusion contracts with them.
Fabrication, execution and issuance of invitations for studying in 

Ukraine and visa support for foreign students.
Admission of foreign citizens for all types of education at the university, 

fabrication and issuance of orders, conclusion of contracts.
Admission of students for undergraduate study in accordance with 

chosen majors.
Registration of foreign students in Kharkov regional office of the 

Ministry of internal affairs of Ukraine.
After completion of education the department issues diplomas 

of correspondent level (bachelor, specialist, master) and provides their 
legalization in the Ministry of foreign affairs of Ukraine.

ThE INTERNATIONAL EDUCATION DEPARTMENT INCLUDES:
Department of natural sciences; Department of humanitarian sciences; 

Department of social and economic sciences. The departments provide 
pre-university training (language courses) of foreign students in engineering-
technical, economic, medical-biological and humanitarian fields towards 
obtaining legal certificates. Foreign students, who successfully completed 
pre-university training course, have possibility to enter our university as well 
as any other university in Ukraine. The warranty of high quality training of 
foreign students is qualification of teachers, their long-time experience of 
teaching and specially developed methodologies of training.

Center of training of foreign students.
The center provides administrative control over education of foreign 

students and fabrication of all necessary documents: 
• issuance of invitations for studying in Ukraine for foreign students;
• conclusion of educational contracts;
• registration of foreign students in Kharkov regional office of the 

Ministry of internal affairs of Ukraine;
• administrative control over education of foreign students.

TRAINING OF FOREIGN STUDENTS AT ThE UNIvERSITY hAS 
ThREE STAGES:

Pre-university training. Undergraduate education in accordance with 
chosen majors towards obtaining bachelor, specialist or master degrees. 
Further education with possibility of entering post-graduate and doctorate 
courses.
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НІМЕЦЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

НАПРЯМИ
Електронні пристрої та системи – електронні системи.
Електромеханіка – електромеханічні системи автоматизації та елек-

тропривод.
Механіка – динаміка і міцність.
Інженерна механіка – технологія машинобудування.
Машинобудування  –  підйомно-транспортні, будівельні, дорожні ма-

шини і обладнання.

ГАЛУЗІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
Перетворювальна техніка, мікроелектронні і мікропроцесорні ке-

руючі інформаційні пристрої.
Системи автоматизованих електроприводів промислових устано-

вок, робототехнічних і технологічних комплексів та автоматизації техноло-
гічних процесів, їх програмування та візуалізація. 

Техніка на основі сучасних математичних моделей міцності матеріа-
лів і конструкцій з використанням сучасних  комп’ютерних технологій. 

Високі технології машинобудування,  гнучкі технологічні системи та 
роботизовані комплекси обробки матеріалів.

Проектування, дослідження та експлуатація машин, що використо-
вуються для автоматизації підйомно-розвантажувальних робіт, транспор-
тування вантажів в різноманітних галузях, логістика.

БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ
Дисципліни фізико-математичного циклу, німецька мова, електро-

техніка, електромеханіка, програмування та робота на ПК, матеріалознав-
ство.

ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
Спеціальна підготовка починається з 3 курсу.
Інформатика, електроніка, теорія автоматичного керування, сучасні 

мікропроцесорні засоби, програмування та моделювання електромеха-
нічних систем, будівельна механіка та металеві конструкції ПТМ, вантажо-
підйомні машини, логістика, динаміка та оптимізація ПТМ та транспортних 
систем, роботи та маніпулятори, спеціальні крани, теорія різання, інтегро-
вані високі технології, 3D CAD моделювання складних об’єктів та процесів 
виготовлення, програмне забезпечення інтегрованих технологій, основи 
менеджменту, економіка галузі та ін.

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
Здійснюється на підприємствах і організаціях м. Харкова, спільних 

підприємствах Німеччини та України: НВО «Електроважмаш», ВО «Харків-
ський електромеханічний завод», ДП «Сіменс - Україна»,  АТ «Укрелектро-
маш», СКБ «Електромашина», ЗАО «Елакс», АОЗТ «Важпромавтоматика»

МІСЦЯ РОБОТИ ВИПУСКНИКІВ
Випускники факультету рекомендуються для працевлаштування на 

спільних українсько-німецьких підприємствах, які використовують техні-
ку провідних німецьких фірм, або виробляють продукцію для експорту до 
країн Західної Європи, а також в організаціях, де потрібні перекладачі спе-
ціальної технічної документації.
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GERMAN ENGINEERING FACULTY

LINES OF TRAINING
Electronic devices and systems – electronic systems.
Electromechanics – electromechanical automation systems and electric 

drives.
Mechanics – dynamics and strength.
Engineering mechanics – technology of mechanical engineering.
Mechanical engineering – lifting –&-shifting machines, and construction 

site engines, road machines and equipment.

FIELDS OF TRAINING
Conversion systems, microelectronic and microprocessor–based 

information control systems. 
Automated electric drive systems for industrial plants; the robotic 

and technological systems and technological process automation systems, 
programming and visualizing the above systems. 

Hardware based on the up-to-date mathematical models of the material 
and structure strength using modern computer-aided technologies, 

High mechanical engineering technologies, flexible technological 
systems and robotized material working systems. 

Designing, studying and operating the machines used for automation 
of handling operations and cargo transportation in different areas. 

BASIC SUBJECTS
Physics, mathematics, German language, electrical engineering, 

programming and computing operations, material science;

SPECIAL SUBJECTS
Specialty--related training is started in the third year. Informatics, 

electronics, theory of automatic control, up-to-date microprocessor-based 
hardware, programming and modeling the electromechanical systems, 
structural mechanics and metal structures of lifting-&-shifting machines, cargo 
lifting machines, logistics, dynamics and optimization of lifting-&-shifting 
machines and transport systems, robots and manipulators, special-purpose 
cranes, theory of cutting, high integrated technologies, 3-D CAD modeling 
of complicated objects and production processes, integrated technologies 
software, basics of management, field-related  economics, etc. 
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PRACTICAL TRAINING
Practical training is carried out at the companies and organizations in the 

city of Kharkiv, at the German-Ukrainian joint ventures; production company 
«Electrovazhmash», production company «Kharkiv electromechanical works»,  
«Simens-Ukraine» subsidiary, JSC «Ukrelectromash», special design bureau 
«Electromachina»,   incorporated company «Elax», JSC «Vazhpromautomatica».  

PLACES FOR EMPLOYMENT
The students graduating from this faculty are employed by the Ukrainian-

German joint ventures that use equipment of the leading German companies 
or produce products exported to the countries of Western Europe. They are also 
welcome by organizations that need translators of the special–purpose technical 
documentation.

     



УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКИЙ 
БІЗНЕС-ЦЕНТР

Українсько-Американський бізнес-центр є підрозділом міжнародного 
співробітництва, який створено в НТУ «ХПІ» в 1995 році для забезпечення 
взаємовигідної співпраці між бізнесом та освітою. Основним напрямком 
роботи бізнес-центру є надання вітчизняним підприємствам консалтинго-
вих, інформаційних і навчальних послуг в галузі розвитку міжнародного 
маркетингу і зовнішньоекономічних зв’язків. 

Зокрема, в тренінгових програмах УАБЦ з міжнародного марке-
тингу для керівників бізнесу приймали участь представники ВАТ «ХТЗ», 
Концерну «Бронетехніка України», ДП Харківський машинобудівний завод 
«ФЕД», ВАТ «Хартрон», НПП «Хартрон-Плант», Харківського державного 
авіаційного виробничого підприємства, ВАТ «Харківський електротех-
нічний завод «Укрелектромаш», Харківського підшипникового заводу, 
Інженерно-виробничого підприємства «Енергоочистка», АТ «Стома», ЗАТ 
«Південкабель», АТ «Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірю-
вань», АБ «Факторіал-Банк», ДП «Завод ім. Малишева». 

Іншими важливими напрямками діяльності бізнес-центру є спри-
яння розвитку якості бізнес-освіти в НТУ «ХПІ», дослідження та післяди-
пломна освіта в сфері європейського бізнесу, менеджменту, маркетингу та 
управління конкурентоспроможністю підприємств.
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AMERICAN-UKRAINIAN BUSINESS CENTER

The American-Ukrainian Business Center (AUBC) is an extension sub-unit 
of international cooperation, which was set up in 1995 to provide mutually 
beneficial cooperation of businesses and education. The Business Center 
renders the consulting services and the information and education- related 
services for home enterprises to facilitate the international marketing and 
foreign economic relations and considers this line to be of main priority.  

The representatives of open joint-stock company «Kharkiv tractors’ 
works», Concern «armored vehicles of Ukraine», Kharkiv machine-engineering 
plant «FED», OJSC «Khartron» scientific and production enterprise «Khartron 
Plant», Kharkiv state-owned aircraft manufacturing enterprise, OJSC «Kharkiv 
electro-engineering plant» «Ukrelectromash», Kharkiv Bearing Plant, 
engineering-&-production enterprise «Energoochistka», JSC «Stoma», CJSC 
«Pivdencabel», JSC «Research-&-design Institute of radio measurements» JSC 
«Factorial bank», Subsidiary «Malysheva plant» participated in the training 
programs arranged by the Business Center for the business managers.  

Other important lines of activities carried out by the Business -center 
provide for improvement of quality of business education at NTU «KhPI», as well 
as for research and post-diploma education in the field of European business, 
management, marketing and enterprise competitive ability administration.  
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УКРАЇНСЬКО-ФРАНЦУЗСЬКИЙ ЦЕНТР 
ПРОМИСЛОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

У 1994 році була підписана угода про створення в НТУ «ХПІ» Українсько-
Французського Центру промислового менеджменту. З цього моменту в універси-
теті почала діяти єдина в Україні система післявузівської підготовки, яка 
передбачає видачу диплома МАСТЕР-МЕНЕДЖЕР західноєвропейського 
державного вищого навчального закладу — Ліонської вищої інженерної 
школи та Ліонського університету імені Клода Бернара. Програма підго-
товки спеціалістів має своєю метою дати можливість інженерам одержати 
другу вищу європейську економічну освіту. Знання і практика цих людей 
необхідні для використання їх в області промислового менеджменту.

З 1999 навчального року проводиться навчання за французькою 
моделлю та розпочата підготовка фахівців за перехідною українсько-
французькою програмою. Особливості її полягають у тому, що, по-перше, 
вивчення дисциплін здійснюється як в Харкові, так і в Ліоні і, по-друге, іс-
тотно збільшується час на стажування на французьких підприємствах (від 
2 до 9 місяців).

За час існування Центру було захищено 140 кваліфікаційних дипло-
мів. Випускники запрошені і вже працюють на підприємствах, пов’язаних 
партнерськими стосунками з французькими фірмами, такими як «Алка-
тель», «Рено», «Шлюмберже», «Автрамат» та ін. 28 випускників центру про-
довжили навчання в закордонних ВНЗ.

Сьогодні Українсько-Французський Центр промислового менеджменту при-
ймає участь  спільно з центром «Перспектива» в реалізації проекту ТЕМ-
ПУС по створенню проектних фінансових студій, де студенти, викладачі, та 
представники бізнесових структур будуть займатися виконанням реаль-
них проектів по заявках  різних компаній. Основна  мета  цього проекту – 
налагодити тісний  перманентний контакт навчального закладу з бізнесом 
та надання студентам практичних навиків роботи в невеликих группах з  
массивами ідей та інформації.

68

Національний технічний університет  «Харківський політехнічний інститут»



UKRAINE-FRENCH CENTRE

In 1994 the agreement for creating the Ukraine-French Industrial Management 
Centre in NTU «KPI» was signed.   Since that time this unique system of 
postgraduate training has been operating.  It provides for receiving the master-
manager diploma from the western European (French) higher education 
institution Lyon Engineering School and Lyon University named after Claude 
Bernar.

The training program for specialists has the objective of providing 
engineers an additional European education diploma in economics. Knowledge 
and skills obtained are those which are required for use in the field of industrial 
management. Since 1999 the teaching program has been conducted using 
the French model.  In addition, specialists started to be trained according to 
the transitional Ukraine-French program. The special characteristics of this 
program is that studies are undertaken not only in Kharkiv but also Lyon, 
France and the internship time at the French enterprises  was significantly 
increased from 2 to 9 months.

140 special qualification diplomas have been issued since the Centre was 
created. The graduates were invited and are working now at French partnership 
enterprises such as «Alkatel», «Renault», «Shlumberge», «Avtramat», etc.  
Twenty eight graduates continued education in foreign Universities.

Today the Ukraine-French Industrial Management Centre together with 
the Centre «Perspective» takes part in the realization of TEMPUS Project 
related to setting up a project financial studio where students, teachers and 
representatives of business structures will develop real projects according to 
the different companies’ requests. The main aim of this project is to establish a 
close permanent contact between education institution and business and to 
provide students with practical skills of work in small groups which are full of 
ideas and information.

69

National technical university «Kharkiv polytechnic institute»



ДОКТОРАНТУРА І АСПІРАНТУРА

В НТУ «ХПІ»  відкрита  докторантура і аспірантура. До навчання при-
ймаються як громадяни України, так і іноземці. Науковими керівниками та 
консультантами є висококваліфіковані доктори та кандидати наук. На ка-
федрах працюють 15 спеціалізованих вчених рад по захисту докторських 
та кандидатських дисертацій.

Підготовка спеціалістів вищої кваліфікації здійснюється як з відри-
вом від виробництва, так і без відриву з фізико-математичних, хімічних, 
технічних, педагогічних, соціологічних, історичних наук. Усього за 69 спе-
ціальностями:

ФIЗИКО-МАТЕМАТИЧНI НАУКИ
01.01.02  Диференцiальнi рівняння
01.02.01 Теоретична механіка
01.02.04 Механіка деформованого твердого тіла
01.04.01 Фізика приладів, елементів i систем
01.04.03 Радiофiзика
01.04.07 Фізика твердого тіла
01.04.13 Фізика металів
01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи

ХIМIЧНI НАУКИ
02.00.01 Неорганічна хiмiя
02.00.02 Аналітична хiмiя
02.00.03 Органічна хiмiя
02.00.04 Фізична хiмiя
02.00.05 Електрохiмiя

БIОЛОГIЧНI НАУКИ
03.00.16 Екологія

ТЕХНIЧНI НАУКИ
03.00.20 Бiотехнологiя
05.01.01 Прикладна геометpiя, інженерна графіка
05.01.02 Стандартизація, сертифікація та метрологічне     

                               забезпечення
05.02.02 Машинознавство
05.02.08 Технологiя машинобудування
05.02.09 Динамiка та мiцнiсть машин
05.03.01 Пpоцеси механiчної обpобки, веpстати та iнстpументи
05.03.05 Процеси та машини обробки тиском
05.05.03 Двигуни та енергетичні установки

05.05.05 Пiднiмально-тpанспоpтнi машини
05.05.13 Машини та апарати хiмiчних виробництв
05.05.14 Холодильна, вакуумна та компресорна техніка, системи                      
                 кондиціонування
05.05.16 Турбомашини та турбоустановки
05.05.17 Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати 
05.09.01 Електpичнi машини i апарати
05.09.03 Електpотехнiчнi комплекси та системи
05.09.05 Теоpетична електpотехнiка
05.09.12 Напiвпpовiдниковi пеpетвоpювачi електpоенеpгiї
05.09.13 Техніка сильних електричних та магнітних полів
05.11.05 Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних  
                 величин
05.11.13 Прилади i методи контролю
05.11.15 Метpологiя та метpологiчне забезпечення
05.11.17 Медичнi пpилади та системи
05.12.02 Телекомунiкацiї, системи та мережі
05.13.03 Системи та пpоцеси кеpування
05.13.05 Комп‘ютерні системи та компоненти
05.13.06 Інформацiйнi технології
05.13.07 Автоматизацiя пpоцесiв керування
05.14.02 Електpичнi станцiї, меpежi та системи
05.14.06 Технiчна теплофiзика
05.14.14 Тепловi та ядеpнi енеpгоустановки
05.16.01 Металознавство та теpмiчна обробка металів
05.16.04 Ливарне виробництво
05.17.01 Технологія неоpганiчних речовин
05.17.03 Технiчна електpохiмiя
05.17.04 Технологiя пpодуктiв оpганiчного синтезу
05.17.06 Технологiя полiмеpних i композицiйних матеpiалiв
05.17.07 Хiмiчна технологiя палива, та пальномастильних 
                 матеріалів
05.17.08 Процеси й обладнання хімічної технології
05.17.11 Технологiя тугоплавких неметалiчних матеpiалiв
05.17.14 Хiмiчний опip матеpiалiв та захист вiд коpозiї
05.18.06 Технологія жиpiв, ефipних масел i паpфюмеpно-
                  косметичних пpодуктiв
05.22.02 Автомобiлi та тpактоpи
05.22.07 Рухомий склад залізниць та тяга поїздів
20.02.14 Озброєння та військова техніка
21.06.01 Техногенна безпека держави

IСТОРИЧНI НАУКИ
07.00.01 Iсторiя України
07.00.07 Iсторiя науки  i техніки

ЕКОНОМIЧНI НАУКИ
08.00.01 Економічна теорія та історія економічної думки
08.00.03 Економіка та управління господарством
08.00.04 Економіка та управління підприємствами 
                 (за видами економічної діяльності)

ПЕДАГОГIЧНI НАУКИ
13.00.04 Теорія i методика професійної освіти

СОЦIОЛОГIЧНI НАУКИ
22.00.04 Економічна соцiологiя

Щорічно понад 60 працівників університету захищають докторські 
та кандидатські дисертації.

Випускники докторантури та аспірантури працюють на кафедрах 
НТУ «ХПІ» викладачами, науковими співробітниками, керівниками струк-
турних підрозділів, а також керівниками та провідними спеціалістами на 
підприємствах, в фірмах, ВНЗ, наукових та фінансових установах України 
і зарубіжних країн.
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INSTITUTION OF DOCTORAL CANDIDACY AND 
POST GRADUATE COURSE 

05.17.03 Engineering electrochemistry 
05.17.04 Technology of the products of organic synthesis 
05.17.06 Technology of polymer and composite materials 
05.17.07 Chemical technology of fuel and lubricants 
05.17.08 Chemical technology processes and equipment 
05.17.11 Technology for refractory nonmetallic materials 
05.17.14 Chemical materials resistance and corrosion prevention
05.18.06 Technology of fats, ether oils, perfumes and make-up 
                 products
05.22.07 Rolling stock of railroads and the trains traction force
20. 02.14 Armaments and military equipment 
21.06.01 Anthropogenic State Security
 
hISTORICAL SCIENCES
08.00.01 Economic theory and history of economic thought 
08.00.03 Economics and economy management 
08.00.04 Economics and enterprise management (according to the 
                  type of economic activity) 

PEDAGOGICAL SCIENCES
13.00.04 Theory and methods of professional education 

SOCIOLOGICAL SCIENCES
22.00.04 Economic sociology 

Annually more than 60 employees of the University defend their 
doctorate thesis and PhD thesis. 

The graduates of this  Institution work for the departments of NTU 
«KhPI» as teachers, scientific co-workers, managers of structural subdivisions 
as well as the leading specialists  at the enterprises, Institutions of higher 
education, scientific and financial institutions in Ukraine  and abroad.

NTU «KHPI» has INSTITUTION OF DOCTORAL CANDIDACY AND POST 
GRADUATE COURSE. This institution enrolls citizens of Ukraine and foreigners. 
The competent doctors and PhDs act as scientific managers and advisors.  
The University departments have   15 special scientific councils in charge of 
defense of the doctorate and PhD degree. 

The specialists of top qualification are trained both with and without 
interruption of work in physical-&-mathematical, chemical, technical, 
pedagogical, sociological and historical sciences; all in all in  69 specialties.

 
PhYSICAL -&-MAThEMATICAL SCIENCES
01.01.02 Differential equations
01.02.01 Theoretical mechanics
01.02.04 Mechanics of the strained solid body 
01.04.01 Physics of devices, elements and systems
01.04.03 Radio physics
01.04.07 Solid body physics 
01.04.13 Physics of metals 
01.05.02 Mathematical modeling and calculus methods

ChEMICAL SCIENCES
02.00.01 Inorganic chemistry
02.00.02 Analytic chemistry
02.00.03 Organic chemistry
02.00.04 Physical chemistry
02.00.01Electrochemistry 

BIOLOGICAL SCIENCES
03.00.16 Ecology
03.00.20 Biotechnology 

TEChNICAL SCIENCES
05.01.02 Standardization, certification and metrological hardware. 
05.02.02 Machine science
05.02.08 Technology of mechanical engineering
05.02.09 Dynamics and strength of machines
05.03.01 Processes of mechanical working, machine-tools and 
                 instruments 
05.03.05 Pressurized forming operations and machines
05.05.03 Engines and power units 
05.05.05 Hoisting and shifting machines
05.05.13 Machines and apparatuses for chemical productions
05.05.14 Refrigerating equipment, vacuum and compressor 
                 equipment, conditioning systems
05.05.16 Turbine machines and turbo-installations 
05.05.17 Hydraulic machines and hydro-pneumosystems 
05.09.01 Electric machines and apparatuses 
05.09.03 Electroengineering complexes and systems 
05.09.05 Theoretical electroengineering
05.09.12 Semiconductor-based electric energy converters
05.09.13 Strong electric and magnetic fields engineering
05.11.05 Devices and methods of measurement of the electric and 
                 magnetic values 
05.11.13 Devices and methods of control 
05.11.15 Metrology and metrological hardware
05.11.17 Medical devices and systems 
05.12.02 Telecommunications, systems and networks 
05.13.03 Control systems and processes 
05.13.05 Computer systems and components
05.13.06 Information technologies 
05.13.07 Control processes automation 
05.14.02 Electric power stations, networks and systems 
05.14.06 Engineering thermal physics
05.14.14 Thermal and nuclear power plants 
05.16.01 Metal science and thermal treatment of metals 
05.16.04 Foundry
05.17.01 Technology of inorganic substances 
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МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Утворений в 1987 році як спеціалізований вищий навчальний за-
клад, який забезпечує в системі післядипломної освіти одержання нової 
кваліфікації, нової спеціальності та професії на основі раніше здобутої у 
закладі освіти і досвіду практичної роботи. 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
Підготовка: інтелектуальна власність.
Перепідготовка (друга вища освіта): економічна кібернетика (інфор-

маційні системи у менеджменті, інформаційні системи в маркетинзі); ме-
неджмент організацій (менеджмент підприємницької діяльності, менедж-
мент маркетингової діяльності, менеджмент персоналу); облік і аудит.

ПІДВИщЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
Інформаційні технології: сучасні технології інформаційних систем; 

основи комп’ютерної грамотності; мови та середовища програмуван-
ня, проектування баз даних та знань, робота в мережі INTERNET; засоби 
комп’ютерної графіки; видавничі системи; ПЕОМ в економічних і бухгал-
терських розрахунках.

Економіка та підприємництво: підприємництво і малий бізнес; бізнес-
планування; основи адміністративного менеджменту; облік і аудит.

Інтелектуальна власність та інноватика: менеджмент, маркетинг та право-
вий захист промислової власності; сучасне патентознавство; авторські та 
суміжні права;  вартісна оцінка та ліцензійне використання прав інтелек-
туальної власності; економіка і стратегічний менеджмент технологічних 
інновацій; інженерія та комерціалізація програмного забезпечення.

Інженерія: обладнання хімічних виробництв і підприємств будівель-
них матеріалів; експертиза технічного стану конструкцій; котли та реакто-
ри; прикладне матеріалознавство; техніка і електрофізика високих напруг, 
безпека життєдіяльності та ін.

Підготовка за професією: оператор комп’ютерного набору.  

ПОЧАТОК НАВЧАННЯ 
В міру комплектування навчальних груп за спеціальністю або на-

прямком.
 
СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ МІПО НТУ «ХПІ»
Спецфакультети: нових напрямків розвитку техніки і технології, патен-

тознавства, бізнесу та інформатики.
Кафедри: інформаційних бізнес-систем; менеджменту та підприємни-

цтва; економічного аналізу та обліку; інтелектуальної власності та іннова-
тики. 

Курси: підвищення кваліфікації держслужбовців та спеціалістів; про-
фесійної підготовки та підвищення кваліфікації.

Інформаційно-обчислювальний центр: навчальні лабораторії ПЕОМ, 
мереж та INTERNET, інформаційних систем; науково-технічна впроваджу-
вальна лабораторія «Прикладні інформаційні системи».

Відділ науково-дослідних робіт та розробок: науково-дослідний центр 
«Промислова безпека і технічний аудит»; науково-технічна лабораторія 
«Комп’ютерні технології».

Центр комерціалізації технологій.

ГОЛОВНІ ЗАМОВНИКИ 
Державний департамент інтелектуальної власності, Український 

інститут промислової власності (УКРПАТЕНТ), Уряд АР Крим, обласні філії 
Торговельно-промислової палати України, Центри науково-технічної та 
економічної інформації, агентства патентних повірених України,  Харків-
ський обласний центр зайнятості, ВАТ «Харківгаз», промислові підприєм-
ства, підприємства малого та середнього бізнесу.

НАВЧАННЯ ПЛАТНЕ 
За договорами з юридичними та фізичними особами.
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ФОРМА НАВЧАННЯ ПІДГОТОВКА ТА ПЕРЕПІДГОТОВКА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА

Денна 1 рік  Від  2 тижнів  до 6 місяців 3 місяця

Вечірня 2 роки Від  6 тижнів  до 6 місяців  6 місяців

Заочна 2 - 3 роки немає немає

Державний сертифікат, що засвідчує 
кваліфікацію  або професію      

Диплом спеціаліста
Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації
Свідоцтво про отриману 

професію

ТЕРМІН ТА СЕРТИФІКАЦІЯ НАВЧАННЯ
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INTER-BRANCH INSTITUTE FOR
ADVANCED STUDIES 

ADvANCED STUDIES
Information technologies: modern technologies of information systems; 

basics of computer literacy; programming languages and media; databases 
design; working in the Internet; tools of computer graphics; publishing 
systems; personal computer-based economic and accounting records.

Economics and entrepreneurship:  small business and entrepreneurship; 
business planning; basics of administrative management; accounting and 
auditing.

Intellectual property and innovations: management, marketing and legal 
protection of industrial property; contemporary patent science, copyright and 
other intellectual property rights; cost estimation and licensing the rights to 
intellectual property; economics and strategic management of technological 
innovations; software engineering and commercialization. 

Engineering: equipment for the chemical productions and building 
materials factories; expert examination of the technical condition of structures, 
boilers and reactors; applied material science; techniques and electro-physics 
of high voltages, life security. 

Institute prepares the key-boarding operators. 

BEGINNING OF TRAINING 
The classes begin on forming the new training groups in appropriate 

specialty or line. 

STRUCTURAL SUBDIvISIONS OF ThE INTER-BRANCh INSTITUTE 
FOR ADvANCED STUDIES AT  NTU «khPI»

Special departments: new lines in development of engineering and 
technologies; patent science; business and informatics. 

Departments: information business-systems, management and 
entrepreneurship, economic analysis and accounting, intellectual property 
and innovation.  

Courses: advanced studies for governmental officials and employees, 
professional training and advanced studies. 

Information and Computer Center includes training laboratories equipped 
with computers; networks and Internet, information systems, scientific and 
technical laboratory for «applied information systems»; 

Department for Research and Development includes research center for 
«Industrial Security and Commercial Audit», Scientific and Technical Laboratory 
for «Computer Technologies».

MAIN CUSTOMERS
 The National department of intellectual property, the Ukrainian 

Institute of Industrial Property (UKRPATENT); the Government of the 
Autonomous Republic of Crimea, the regional branch of the Chamber of 
Commerce and Industry of Ukraine, the Center for scientific, technical and 
economic information; patent attorneys agencies of Ukraine; the Kharkov 
regional employment center; Public incorporation «KharkovGas», industrial 
companies, small businesses and average businesses.  

PAID EDUCATION  
The education is provided on contractual basis for legal entities and 

natural persons.

The Institute was founded in 1987 as a specialized institution of higher 
education, which provides post-diploma training for graduated professionals 
to obtain certifications for new qualifications, new specializations and 
professions on the basis of previous training and certification at the University 
and additional experience in practical work.

SPECIALTIES AND SPECIALIzATIONS
Training:  intellectual property.
Retraining (the second University education): economic cybernetics 

(information systems in management and marketing); management of 
organizations (business management, marketing management and personnel 
management); accounting and auditing.
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TYPE  OF TRAINING TRAINING AND RETRAINING ADVANCED STUDIES PROFESSIONAL TRAINING

Full-time 1 year  From 2 weeks to 6 months 3 months

Evening Classes 2 years From 6 weeks to 6 months 6 months

Extramural 2-3 years N/A N/A

Type of  National 
Certificates  

Specialists Diploma Certificate of advanced studies  Certificate of awarded Profession 

PERIOD OF TRAINING AND CERTIFICATION OF TRAINING

National technical university «Kharkiv polytechnic institute»



ЦЕНТР НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ

Національний технічний університет «Харківський політехнічний 
інститут» одним з перших серед вищих навчальних закладів України роз-
почав активне використання сучасних інформаційних технологій у всіх 
сферах діяльності університету. 

Станом на 2008 рік  потенціал університету в області впровадження 
інформаційних технологій характеризується наступними показниками:

• комп’ютерний парк університету складає близько 3 тисяч персо-
нальних комп’ютерів; 

• телекомунікаційна інфраструктура університету базується на 
волоконно-оптичних магістральних каналах і забезпечує використання су-
часних гігабітних мережевих технологій. Загальна протяжність волоконно-
оптичних ліній університетської мережі складає понад 10 км.;

• університетська мережа являє собою корпоративну мережу, яка 
об’єднує майже 100 локальних факультетських та кафедральних мереж, 
розташованих у 26 навчальних корпусах. До університетської мережі під-
ключені також локальні мережі дванадцяти студентських гуртожитків;

• до складу університетської мережі входять понад 1500 персональ-
них комп’ютерів;  

• університетська мережа має 100 Мб/с підключення до  Харківсько-
го сегменту  науково-освітньої телекомунікаційної мережі України (URAN); 

• з 1999 року на базі НТУ «ХПІ» функціонує Північно-Східний сег-
мент мережі URAN, який обслуговує біля 20 закладів науки та освіти Хар-
кова, більшість з яких об’єднані у єдину міську науково-освітню мережу 
волоконно-оптичними лініями зв’язку;

• впроваджується система автоматизації навчального процесу уні-
верситету;

• університет володіє великим об’ємом власних мережевих інфор-
маційних ресурсів найрізноманітнішої направленості: навчальні та контр-
олюючі програми, дистанційні курси, офіційний веб-сайт університету 
(www.kpi.kharkov.ua), тематичні веб-сайти,  форум, тощо.

Технічні аспекти  інформатизації університету покладено на Центр но-
вих інформаційних технологій, який виконує функції технічного координатора 
усього обсягу робіт з інформатизації університету, а саме:

• розробки, зберігання, тиражування відповідних програмних, ін-
формаційних і методичних засобів інформатизації;

• координації робіт з розробок систем автоматизації усіх видів ді-
яльності університету;

• зберігання баз даних та знань різного призначення у різноманіт-
них предметних областях;

• захисту інформації в університетській мережі від несанкціонова-
ного доступу;

• проектування, побудови та забезпечення функціонування локаль-
них обчислювальних мереж університету, їх об’єднання у єдину універси-
тетську мережу з підключенням до глобальних мереж;

• впровадження дистанційної форми навчання;
• підготовки та підвищення кваліфікації викладацьких кадрів в об-

ласті нових інформаційних технологій;
• організації технічного обслуговування наявних в університеті за-

собів інформатизації.
 
Для виконання переліченого обсягу робіт у складі ЦНІТ функціону-

ють наступні підрозділи: 
• лабораторія глобальних комп’ютерних мереж - надання сервісних 

послуг Інтернет для НТУ «ХПІ», а також обслуговування регіонального вуз-
ла науково-освітньої мережі України (URAN);

• лабораторія локальних комп’ютерних мереж – проектування, по-
будова та експлуатація локальної комп’ютерної мережі університету;

• лабораторія інформаційно-пошукових систем - розробка та адміні-
стрування власних інформаційних ресурсів Інтернет;

• лабораторія прикладного програмного забезпечення - розробка, 
адміністрування та супроводження прикладних задач, які обслуговують 
навчальний процес, а також адміністративно-господарчі служби універ-
ситету;

• проблемна лабораторія дистанційного навчання – методичні роз-
робки в області дистанційного навчання;

• лабораторія нових технологій у навчанні – розробка навчаючих та 
контролюючих програм;

• центр дистанційної освіти – впровадження дистанційної форми 
освіти в університеті. 
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CENTER FOR NEW INFORMATION 
TECHNOLOGIES

• laboratory for applied software; it develops, administrates and supports 

the application programs that service educational process and administrative 

and economical departments of the University;

• problem Laboratory for distance educational and methodical 

developments in the field of distance learning; 

• laboratory for new educational technologies is involved in developing  

the educational and testing programs;

• center for distance education is in charge of implementation of the 

distance form of education at the University.

National Technical University «Kharkov Polytechnic Institute» was 

among the first institutions of higher education in Ukraine to efficiently use the 

contemporary information technologies in all the spheres of the university’s 

activity. 

As of 2008 the university potential in the field of implementation of 

information technologies is characterized by the following performances: 

• the university has 3 thousand personal computers;

• the telecommunication infrastructure of the university is based on 

the fiber-optic trunk channels and provides modern gigabit technologies. The 

total length of the fiber optic lines of the university network is 10 km; 

• the university network  presents a corporate network, which unifies 

approximately 100 local faculties and departments located  in 26 educational 

buildings. The local networks of 12 hostels are also connected to the University 

network; 

• the university network includes more than 1500 personal computers; 

• the university network has a 100Mb/s connection to the Kharkiv 

segment of the scientific and educational telecommunication network of 

Ukraine called URAN; 

• the North-western segment of URAN network that services 

approximately 20 institutions of science and education that form a single 

city educational and scientific network due to the available fiber optic 

communication lines operates at  NTU «KHPI» starting from 1999;

• presently, the university introduces the educational process 

automation system; 

• the University owns an ample amount of network information 

resources of a different purpose, in particular, educational and monitoring 

programs, distance courses, official web-site of the University (www.kpi.

kharkov.ua), topical web-sites, forums, etc.

The Center for New Information Technologies that functions as a technical 

coordinator of the entire scope  of work related to the informatization of the 

University is in charge of technical aspects, in particular: 

• developing, keeping and  circulating the appropriate software, 

information and methodical tools of informatization; 

• coordinating the work done to develop the automation systems that 

support the activities of the university in all possible  spheres; 

• saving various databases and knowledge in different subject areas; 

• protecting the university network information from unauthorized 

access; 

• designing, constructing and ensuring operation of the local 

computational networks of the University and unifying them into a single 

University network connected to the global networks;

• introducing the distance form of education; 

• training and raising the skills of the academics with regard to the new 

information technologies; 

• managing the maintenance of the means of informatization that are 

available at the University. 

To do the above scope of work the Center for New Information 

Technologies has the following laboratories: 

• laboratory for global computer networks that provides Internet 

services  for NTU «KhPI» and services the regional hub of the educational 

-&-scientific network of Ukraine (URAN);

• laboratory for local computer networks; it is involved in design, 

construction and operation of the local computer network of the University; 

• laboratory for information retrieval systems; it develops and 

administrates its own information Internet resources; 
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ЦЕНТР ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ 
ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У квітні 1992 року між Центром інтегрованих процесів Інституту на-
уки та технології (UMIST) Манчестерського університету (Великобританія) 
та кафедрою загальної хімічної хімічної технології процесів та апаратів НТУ 
«ХПІ» було укладено Договір про співробітництво, метою якого було по-
ширення технології енергозбереження та скорочення забруднення навко-
лишнього середовища. В рамках Договору були виконані спільні роботи з 
розробки енергозберігаючих заходів для установки первинної переробки 
нафти під керівництвом доктора І. Клемеша та проф. П. Капустенка.

У 1995 році за підтримкою Британської Ради в НТУ «ХПІ» було за-
сновано Центр енергозберігаючих інтегрованих технологій, очолюваний 
проф. Л.Л. Товажнянським. Центр виконує  великий обсяг наукових до-
сліджень та розробок по впровадженню енергозберігаючих заходів у 
промисловість України. З 1998 року виконується проект, що фінансується 
фондом KNOW - HOW (Великобританія), який проходить за підтримкою 
Британської Ради, по створенню нових навчальних курсів з енергозбере-
ження - REAP. Розроблено навчальний модуль по застосуванню сучасного 
методу проектування хіміко-технологічних систем (ХТС) – пінч-аналізу.

Спеціалісти НТУ «ХПІ» ознайомилися в UMIST з навчальними про-
грамами кафедри інтеграції процесів. Університету передано програмний 
продукт, що складає одну з основ нового навчального курсу і містить у собі 
також розгляд екологічних аспектів, пов’язаних з проектуванням нових 
ХТС, або з енергозберігаючою реконструкцією старих ХТС.

ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ  ЕНЕРГОМЕНЕДжЕРІВ
У 1998 році у НТУ «ХПІ» при кафедрі електричних станцій за про-

грамою TACIS відкрито Регіональний центр підготовки енергоменеджерів. 
Завданням Центру є підвищення обізнаності спеціалістів регіону в галузі 
енергозбереження. У Центрі проходять підготовку викладачі навчальних 
закладів харківського регіону, а також спеціалісти промислових підпри-
ємств та фірм, відповідальні за енергозбереження.
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ENERGY SAVING INTEGRATED 
TECHNOLOGY CENTRE

In April 1992 an agreement of cooperation was executed between 
the Centre of Integrated Processes of the Manchester Institute of Science 
and Technology (UMIST) and the General Chemical Technology of Processes 
and Equipment Department at NTU «KhPI».  The aim of the agreement was 
expansion of energy saving technology and reduction of environmental 
pollution.  In accordance with this agreement cooperative work related to 
power saving measures for primary oil processing plants under the leadership 
of Dr. I. Klemesh and Professor P. Kapustenko was conducted.

In 1995 with the support of the British Counsels the Power Saving 
Integrated Technology Centre led by Professor. L.L. Tovazhnyansky was 
founded.  The Centre conducts numerous investigations and research activities 
to introduce new power saving technologies to Ukrainian industries. Since 
1998 a project financed by the «Know–How Fund» (UK), with the support of 
the British Counsels, has provided a new teaching courses on power saving 
(REAP).  A training module for using modern methods of chemical technology 
systems (CTS) was created.   

Specialists from NTU «KPI» were familiarized with the teaching 
programs by the Integrated Processes Department at UMIST.  The University 
was presented a program on which the new teaching courses were based.   It 
also contained some ecological information connected with new CTS designs 
and power saving recommendations from previous programs. 

ENERGY MANAGEMENT TRAINING CENTRE
In 1998 the regional Power Manager Training Centre was opened in NTU 

«KPI» at the power plant department according to a TACIS program.  The pri-
mary aim of the Centre is increasing the awareness of specialists in the field of 
energy management.    Kharkiv region University instructors and specialists of 
industrial enterprises and firms responsible for energy management and en-
ergy saving are trained at the Centre.
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ЦЕНТР КАР`ЄРИ

Центр кар`єри – інформаційно-методичний і консультаційний під-
розділ НТУ «ХПІ», що націлений на створення в університеті середовища, 
яке підтримує активну побудову кар`єри студентами.

ЦЕНТР КАР`ЄРИ НАДАЄ ТАКІ ПОСЛУГИ СТУДЕНТАМ І ВИКЛА-
ДАЧАМ НТУ «ХПІ»

Семінари та індивідуальні консультації, спрямовані на допомогу у 
• виявленні своїх навичок, інтересів та цінностей для визначення 

кар`єри,
• виборі та плануванні кар`єри,
• пошуку інформації про роботодавців,
• складанні професійного резюме (т.ч. англійською мовою),
• підготуванні до співбесіди з роботодавцем.
Масові заходи для підвищення поінформованості студентів про ре-

алії ринку праці:
• щорічні Ярмарки робочих місць,
• презентації компаній-роботодавців студентам протягом року,
• зустрічі студентів з випускниками НТУ «ХПІ» за певними професій-

ними напрямками.
База даних вакансій від роботодавців, до якої студенти мають до-

ступ через веб-сайт Центру кар`єри  “http://www.career.kharkiv.com” www.career.
kharkiv.com. 

Щороку навесні Центр кар`єри проводить Ярмарок робочих місць, 
де студенти мають змогу знайти роботу, місце стажування або поспілку-
ватися з роботодавцями, дізнатися про компанії та умови роботи. Робо-
тодавці мають змогу залучити найкращих зі студентів до роботи в своїх 
компаніях. 

Для роботодавців Центр кар`єри пропонує підтримку у побудові 
контактів зі студентами та кафедрами НТУ «ХПІ». Центр організує презен-
тації компаній, розміщує вакансії роботодавців на сайті. 

Центр кар`єри пропонує активним студентам приєднатися до во-
лонтерських програм. За такими програмами студенти мають нагоду ста-
ти частиною реалізації великого проекту (наприклад, Ярмарку робочих 
місць), познайомитись з іншими активними людьми та прийняти участь у 
тренінгах.

Докладніше про Центр кар`єри ві можете узнати на нашому сайті  
“http://www.career.kharkiv.com” www.career.kharkiv.com. Ми знаходимось в голов-
ному (ректорському) корпусі НТУ «ХПІ», 1 поверх 30 кімната. Ми відкриті 
для студентів з 10.00 до 16.00 кожного дня з понеділка по п`ятницю.

ЦЕНТР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ «ПЕРСПЕКТИВА»
Діяльність Центру «Перспектива» спрямована на підсилення ролі 

університетів в економічному розвитку регіону шляхом підтримки взаємо-
дії університетів з промисловим сектором та впровадження ефективних 
механізмів такої  співпраці.

Перспектива – це команда, яка прагне створити критичну масу гро-
мадян в Україні, здатних ефективно вносити зміни та брати на себе відпо-
відальність бути лідерами в своєму житті, організації та громаді.

Члени команди Центру «Перспектива» проводять тренінги, кон-
сультації, дослідження, фасілітацію роботи груп, а також здійснюють коор-
динаційну діяльність з метою постійного вдосконалення знань, навичок та 
поведінки клієнтів-приватних осіб, організацій і громад.

Центр «Перспектива» має 9-річний досвід координації міжнародних 
проектів, в тому числі з Університетом штату Айова (США), Центром Еко-
номічних Ініціатив (США), Віденським Університетом Економіки та Бізнес 
Адміністрування (Австрія). 

НАПРЯМКИ РОБОТИ
• Тренінгові програми – короткосрокові курси на основі навчальних 

методик для дорослих, спрямовані на придбання практичних навичок. 
• Консалтингові послуги регіональним підприємствам.
• Організація та проведення конференцій і круглих столів.
• Педагогічна майстерня для викладачів економічного факультету та 

факультету бізнесу та фінансів.
ТРЕНІНГИ И СЕМІНАРИ

• Організаційний розвиток.
• Лідерство.
• Розвиток економічного мислення.
• Прийняття рішень.
• Ефективний менеджмент організацій.
• Розвиток персоналу.
• Особисті навички ефективного менеджера.
• Розробка та проведення ефективних презентацій.
• Розвиток педагогічної майстерності. 

wise@wise.kharkiv.com 
www.wise.kharkiv.com
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CAREER CENTER

• Leadership.
• Economic Thinking. 
• Decision-Making.
• Effective Management of Organizations.
• Human Resource Development.
• Enhancing Personal Management Skills.
• Making Effective Presentations.
• Interactive Teaching.
• Understanding Your learning Style.
• Effective Evaluation.

wise@wise.kharkiv.com
www.wise.kharkiv.com 

Career Center is methodological and counseling unit of NTU «KhPI» 
aimed at creating in the University environment that supports active career 
building by students.

CAREER CENTER  PROvIDES FOLLOwING SERvICES FOR NTU 
«khPI» STUDENTS AND FACULTY

Seminars and individual counseling supporting clients with 
• diagnosing their career related skills, interests and values,
• choosing and planning career,
• job search,
• resume writing (e.g. in English),
• preparing themselves to job interview.
Events to promote student awareness about job market trends and 

demands:
• annual Job Fairs,
• employers presentations for students during the year,
• annual alumni panel meetings with students.
Access to current vacancies through the Career Center web-site  “http://

www.career.kharkiv.com” www.career.kharkiv.com 
Every year on spring Career Center conducts Job Fair, where students 

have a chance to find a job, internship or talk to employer company repre-
sentatives to learn about companies and their demands for young specialists. 
Students also may attend seminars delivered by employers on different 
aspects of job search. Visiting Job Fair employers have opportunity to attract 
most talented students. 

Career Center gives hand to employers with building contacts with 
students and departments in NTU «KhPI». Career Center provides support to 
company on-campus presentations, places vacancies on the web-site. 

Career Center proposes to active students to join volunteer programs. 
Under such programs students have a chance to become a part of large and 
meaningful project (for example, Job Fair), exercise their favorite skills, partici-
pate in training and get to know other active students in NTU «KhPI».

More information about Career Center can be learned from our 
web-site  “http://www.career.kharkiv.com” www.career.kharkiv.com. Career Center is 
located in NTU “KhPI”, Main Building, 1-st floor, room 30. 

CENTER FOR ECONOMIC DEvELOPMENT «PERSPECTIvES»
Center «Perspectives» work is aimed at enhancing the role of universi-

ties in economic development of the region, by supporting the cooperation 
between universities and industrial sector, and implementing effective 
mechanisms of such interaction.  

Perspectives is a team that works to develop a critical mass of citizens 
in Ukraine able to be effective agents of change and to take the initiative and 
responsibility for the leadership of their lives, organizations and communities.

The Perspectives team members provide trainings, consultations, 
coordination, facilitation and research to continuously improve the attitudes, 
skills and styles of client individuals, organizations and communities.

Perspectives believes that through our programs and efforts we can 
stimulate and promote the transformation of citizens, organizations and com-
munities into vital and productive contributors to the social and economic 
welfare of Ukraine.   

Center «Perspectives» has nine years of successful experience in 
international project management, including projects with Iowa State Uni-
versity (USA), Center for Economic Initiatives (USA), and Vienna University of 
Economics and Business Administration (Austria).   

PROGRAMS AND ACTIvITIES
• Trainings – short-term courses based on adults’ teaching methods, 

and aimed at providing the participants with practical skills.
• Consulting services to regional businesses.
• Conferences and round-tables for business people and educators.
• Teaching excellence workshop for faculty members of Economics and 

Business and Finance faculties and other university professors.

TRAININGS AND wORkShOPS
• Organizational Development.
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ПОБУТ, СПОРТ, ВІДПОЧИНОК

УСІ ІНОГОРОДНІ СТУДЕНТИ ДЕННОГО НАВЧАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ 
МАюТЬ МОжЛИВІСТЬ ПРОжИВАННЯ В ГУРТОжИТКУ.

Є гуртожитки для студентів денного відділення, аспірантів, учнів під-
готовчого факультету для іноземних громадян. Виділено кімнати для прожи-
вання сімейних студентів. У гуртожитках створено всі умови для комфортного 
проживання, самостійної роботи і підготовки до занять, належним чином 
організовано побутові послуги. На території студмістечка розташовано 2 
бібліотеки, у будинках гуртожитків обладнано 13 читальних залів, є кімнати 
для курсового і дипломного проектування, самопідготовки, приготування 
їжі. Їдальня та 10 буфетів забезпечують повноцінне і своєчасне харчування 
студентів. До послуг студентів у гуртожитках обладнано камери схову, пункти 
прокату, міжнародного та міжміського телефонного зв`язку, є пошта, теле-
граф, хімчистка, пральня, ательє індпошиву, зали і кімнати для занять спор-
том, душові кімнати. У безпосередній близькості від гуртожитків обладнано 
спортивні майданчики.

ЗНАЧНИЙ ВНЕСОК В ОХОРОНУ І ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ 
УНІВЕРСИТЕТУ РОБИТЬ САНАТОРІЙ-ПРОФІЛАКТОРІЙ «ПОЛІТЕХНІК».

Проводить лікувальну та оздоровчу роботу серед студентів без від-
риву від навчального процесу. Санаторій-профілакторій працює цілодобово 
за безперервним графіком. Лікувальний комплекс складається з кабінетів 
лікарів, маніпуляційного кабінету, інгаляторію, обладнаного універсальною 
інгаляційною установкою на 6 точок, кабінетів електросну, психотерапії, залу 
лікувальної фізкультури, водного відділення, сауни, кабінетів рефлексотерапії 
та лазеротерапії, відділення фізіотерапії.

СПОРТ — НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА жИТТЯ ХАРКІВСЬКИХ ПОЛІ-
ТЕХНІКІВ.

Навчально-спортивний комплекс університету - один з кращих в Укра-
їні. Тут є добре обладнані сучасні спеціалізовані зали боксу, боротьби, гімнас-
тики, атлетизму, легкоатлетичний манеж, 50-ти метровий плавальний басейн, 
ряд відкритих ігрових майданчиків і місць для занять гімнастикою, тенісом, 
легкою атлетикою та ін. Заняття проводяться з 25 видів спорту і форм рухо-
вої активності. Спортсмени університету успішно захищають спортивну честь 
України на міжнародних змаганнях. Якщо Ви бажаєте набути краси тіла, на Вас 
чекає клуб культуризму, важкої атлетики, шейпингу. У клубах боксу, вільної та 
греко-римської боротьби, дзюдо Ви набираєте упевненості у своїх силах. На 
любителів романтики чекає клуб туризму та альпінізму.

Стрімко набирають популярності такі види спорту, як ушу, таеквандо, 

кік-боксинг, синхронне плавання. Крім цього, університет має 2 спортивно - 
оздоровчих комплекси: «Політехнік» - в одному з мальовничих кутків

Харківщини, на річці Сіверський Донець, і «Студентський» - в м. Алу-
шті на березі Чорного моря, де можна змістовно відпочити і зміцнити своє 
здоров’я.

ЦЕНТРОМ ХУДОжНЬОЇ ТВОРЧОСТІ ТА ДУХОВНОГО СПІЛКУВАН-
НЯ СТУДЕНТІВ І ВИКЛАДАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ Є ПАЛАЦ СТУДЕНТІВ.

Художні колективи Палацу, в яких активно беруть участь студенти, 
становлять широкий спектр жанрів самодіяльного мистецтва. Працюють 9 
колективів художньої самодіяльності, котрі не раз ставали лауреатами і при-
зерами міських, республіканських і міжнародних оглядів, конкурсів, фести-
валів. Щорічно тут відбувається свято посвячення у студенти. Естрадне шоу з 
факельним ходом завершується яскравим фейєрверком . Великою популяр-
ністю у студентів університету користується неодноразовий призер зустрічей 
різного рівня - команда КВВ. Палац є центром проведення  Дня сміху - 1 квітня. 
Фестивалі гумору НТУ «ХПІ» давно вийшли за рамки ВНЗ і стали святом усього 
студентства Харкова. Факультети університету постійно проводять тут свої 
вечори, зустрічі, конференції, симпозіуми. Двері Палацу завжди привітно роз-
чинені для всіх студентських іноземних земляцтв, які проводять тут не тільки 
вечори відпочинку, але й відзначають свої національні свята.
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 LIFE, SPORT, REST

ALL FULL-TIME UNIvERSITY STUDENTS FROM OThER CITIES 
hAvE AN OPPORTUNITY TO LIvE IN A DORMITORY.

There are dormitories for full-time students, postgraduate students, 
students of the preparatory faculty, foreign students and rooms for married 
students. The dormitories have all the conditions for comfortable living 
and individual work and study. There are two libraries in the campus area 
and the dormitories also have 13 reading rooms plus rooms for individual 
studies for undergraduate thesis and graduation work.  There are kitchens 
in the dormitories.  A canteen and ten cafeterias also provide economical 
nourishment for students.  The dormitories also have cloak-rooms, rentals, 
local and international telephones, post office, telex, dry cleaner’s and laundry, 
individual dressmaking and tailoring shop, sports halls and showers. There are 
sports grounds near the dormitories.

ThE hEALTh CENTRE «POLYTEChNIC» CONTRIBUTES GREATLY TO 
ThE hEALTh OF ThE UNIvERSITY STUDENTS.

The health centre provides treatments and rehabilitation for students 
without needing to interrupt their studies.  The health centre is open twenty 
four hours a day.   The medical centre consists of doctors’ rooms, a manipulation 
room, a six person inhalation room equipped with a universal inhalator, an 
electro-sleep room, a psychotherapy room, a therapeutic and physical training 
room, a water therapy section, a sauna, a reflex therapy room, a laser therapy 
room, and a physical therapy department.
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SPORT IS AN INTEGRAL PART OF ThE STUDENTS’ LIvES AT «khPI».
The Sport Centre of the University is one of the best in Ukraine.  It has well-

equipped up-to-date specialised sport halls for boxing, wrestling, gymnastics, body 
building and light athletics, a 50-meter swimming pool, a number of open-air sports 
grounds to practise gymnastics, tennis, light athletics, etc.  25 different types of 
sports and athletic activities are practised.  The athletes of the University successfully 
compete on behalf of Ukraine at international contests.  If you want to have a healthy 
beautiful body the clubs of  bodybuilding, weight lifting and shaping are waiting for 
you. Joining the boxing, free-style and Greek-Roman wresting or judo clubs will help 
you to become sure of your strength. The club of tourism and mountain climbing 
is waiting for the lovers of outdoor adventures. Sports such as   ushu, taekwando, 
kick boxing and synchronous swimming are becoming increasingly popular with 
students.  In addition the university has two sports and health centres where you 
can relax and improve your health.  These centres are «Polytechnic» which is situated 
in a picturesque area in the Kharkov region on the river Seversky Donets, and the 
«Studenchesky» centre which is situated in Alushta on the shore of the  Black Sea.

ThE STUDENT CENTRE AT ThE UNIvERSITY PROvIDES PREMISES FOR 
CREATIvE, ARTISTIC AND SOCIAL ACTIvITIES OF STUDENTS AND TEAChERS.

The students actively participate in an arts group which presents a wide 
spectrum of genres of amateur art at the Student Centre. There are nine amateur 
theatre groups that repeatedly become laureates and winners of local, national and 
international competitions, shows and festivals. The ceremony of initiation for new 
students is held here annually. The show with a torchlight procession is finalised 
with fire-works. The club of the merry and ready-witted (KVN), a multiple prize 
winner of different humorous competitions, is very popular with the students. All 
Fools’ Day (April 1) is celebrated at the Student Centre. The University’s Festivals of 
Humour have become great occasions for all Kharkov students.  The faculties of the 
University hold their meetings, conferences and symposiums at the Student Centre. 
The doors of the Centre are always open to foreign students’ communities for their 
parties and national holiday celebrations.
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