
НАЦІОНА ЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУ Т»



ОДИН З НАЙСТАРІШИХ ВИШІВ КРАЇНИ

Харківський     практичний     технологічний 

інститут був відкритий  15 вересня  1885  року.

Інститут очолив   перший  ректор професор

В. Л. Кирпичов. 

Почесним членом Ради  інституту був 

Д. І. Менделєєв.

Перший прийом становив лише 125 студентів.

Викладачами студентів-політехніків були  

академіки М. М. Бекетов, А. М. Ляпунов,

Є. І. Орлов, П. П. Будніков, Л. Д. Ландау, професори 

М. П. Клобуков, М. Д. Пільчиков, К. О. Зворикін та ін.



Кафедра технології кераміки, 

вогнетривів, скла та емалей 

Відомими представниками наукової школи кафедри є:

академіки Є.І. Орлов, П.П. Будніков, А.С. Бережний,

профессори Г.В. Куколєв, Л.Д. Свирський, Є.І. Ведь, М.В. Пітак

Сьогодні кафедру очо
лює

професор, доктор техні
чних наук,

академік Технологічної
академії України

ПІТАК 

Ярослав Миколайович

Заснована в 1926 році, має багату історію та 

відому в усьому світі наукову школу. 

Професорсько-викладацький

склад кафедри включає:

7 докторів технічних 

наук, 5 кандидатів наук.

Дослідження за різними

науковими напрямками на

кафедрі проводять 5 

наукових співробітників.

Руслан
Штамп



Здійснюється підготовка студентів за денною та 
заочною формою навчання з отриманням дипломів 

двох кваліфікаційних рівнів:

 Бакалавр хімічної технології та інженерії (4 роки);

 Магістр – інженер -дослідник (6 років).

Кафедра готує інженерів  та дослідників в області 

технології тугоплавких неметалевих  і силікатних 

матеріалів для усіх регіонів України, а також інших 

країн світу.

За замовленням підприємств на контрактній 
основі

здійснюється підготовка  за 
індивідуальними навчальними програмами з 

урахуванням 
специфіки конкретного виробництва



Кафедра здійснює фундаментальну підготовку 
за такими напрямками

технології тугоплавких неметалевих і 
силікатних матеріалів



- Технічна кераміка

- Кераміка біомедичного призначення

- Будівельна кераміка

- Санітарно-технічна  кераміка

- Господарчо-побутова, художня та  

архітектурно-художня кераміка

- Вогнетривкі матеріали і теплоізоляція



Електротехнічна кераміка (низьковольтні та 

високовольтні ізолятори, реостати, нагрівачі, підкладки 

резисторів, запобіжники, цоколі для ламп та ін.)

Високопориста кераміка (керамічні носії каталізаторів, 

фільтри, біологічні носії, теплообмінники, елементи 

для спрямовування повітря)

Хімічно стійка кераміка (компоненти насосів, 

плунжери, поршні та поршневі затвори, ущільнюючі 

шайби, кільця Рашига, компоненти  управління 

потоками рідини та ін.)

Високотемпературна кераміка (керамічні трубки, 

тиглі, багатоканальні трубки, корпуси сенсорів, 

зварювальні трубки, керамічні  підкладки для 

зварювання, литтєві фільтри, нагрівачі повітря, 

пластини інфрачервоного випромінювання та ін.)

Зносостійка кераміка (ниткопровідники, фрикційні 

диски,  керамічні елементи ковзання, гойдання, для 

захисту від зносу, керамічні покриття металевих 

деталей, мелючі  тіла та ін.).



Кераміка для медицини

(компоненти для аналітичних

приладів,  ендоскопічних 

інструментів)

Кераміка для ендопротезування 

(суглоби, хребет, щелепи)



Керамічна цегла (рядова, лицьова, 
клінкерна), керамічний камінь, цегла

для башт, вентиляції та ін.
Плитки фасадні, для внутрішнього 

личкування стін і підлоги,
керамограніт, макс-панелі,

пічні кахлі.
Керамічна черепиця.

Архітектурно-будівельна кераміка



САНІТАРНО-ТЕХНІЧНА КЕРАМІКА



ГОСПОДАРЧО-ПОБУТОВА, ХУДОЖНЯ, 
АРХІТЕКТУРНО-ХУДОЖНЯ КЕРАМІКА

Фарфор, фаянс, майоліка, теракота



ВОГНЕТРИВКІ МАТЕРІАЛИ І ВОГНЕТРИВКА 

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ

Формовані вироби, 

рулонні матеріали



- Гіпс і матеріали на його основі 

- Вапно і матеріали на його основі 

- Цемент і матеріали на його основі

Технологія в'яжучих речовин і матеріалів



Гіпс і матеріали на його основі

Будівельні елементи і конструкції, медичний гіпс, 

декоративні вироби (панно, лепніна, статуї, 

штукатурка)



Вапно і матеріали на його основі

Силікатна цегла, вапняні та вапняно-цементі розчини, 

що використовуються для наземної кладки і штукатурки



Цемент і матеріали на його основі

Будівельні розчини, будівельні конструкції, коміркові 

бетони (пінобетон, газобетон),  вогнетривкі цементи 



- Будівельне скло

- Побутове скло

- Технічне скло

- Склокристалічні матеріали (ситали)

- Емалі та захисні покриття



БУДІВЕЛЬНЕ СКЛО

Листове скло (віконне, поліроване, 

візерунчасте, армоване), 

архітектурно-будівельне

(вітражі, скульптури, мозаїчна смальта, 

стемаліт,  марбліт, склопрофіліт, склоблоки) 



ПОБУТОВЕ СКЛО

Склотара (вузькогорла, широкогорла, 

парфумерна),

сортове скло (кришталь, побутовий посуд,

художньо-декоративні вироби, 

скляна галантерея)



ТЕХНІЧНЕ СКЛО

Електровакуумне, оптичне, світлотехнічне, 

хімічно і термічно стійке, медичне, 

термометричне, жаростійке, багатошарове, 

безпечне (загартоване, триплекс), кварцове, 

теплоізоляційні матеріали на основі скла



СИТАЛИ

Технічні ситали, біоситали, 

фотоситали, будівельні ситали, ситали 

побутового призначення



ЕМАЛІ  ТА  ЗАХИСНІ  ПОКРИТТЯ



АКТУАЛЬНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СИЛІКАТНОГО 

МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА

Радіаційно-стійкі

цементи та бетони
Енергозберігаюче, зміцнене, противандальне скло

Кераміка і скло для космосу та авіатехніки

Біоситали і 

покриття для 

металічних 

імплантів

Керамічні і склокристалічні 

матеріали спеціального 

призначення 



 Які умови вступу на бюджет?

 Скільки коштує контрактне навчання?

 Чи має НТУ «ХПІ» достатню навчальну базу?

 Хто буде нам викладати?

 Де ми будемо мешкати?

 Що цікавого може запропонувати НТУ «ХПІ»?

 Де після закінчення університету можна
працевлаштуватись?

ВІДПОВІДАЄМО НА ВАШІ ПИТАННЯ:

ЯКІ ПИТАННЯ ЧАСТІШ ЗА ВСЕ СТАВЛЯТЬ АБІТУРІЄНТИ ТА 

ТА ЇХ БАТЬКИ?



ДЕ ВИ БУДЕТЕ 

НАВЧАТИСЬ?

Факультет військової підготовки 

для тих, хто бажає отримати 

військову спеціальність

Головний аудиторний корпус

1-й и 2-й учебные корпуса

Сучасна 

лабораторна  

база

Світлі та 

затишні 

аудиторії



Гуртожиток біля  
станції метро 

«Олексіївська» 
(дістатись 

університету 
можна за 

півгодини)

ДЕ ВИ БУДЕТЕ МЕШКАТИ ТА ВІДПОЧИВАТИ?

Студенти університету мають 

можливість відпочити в 

спортивно-оздоровчому таборі  

«Політехнік» на мальовничому 

березі річки Сіверський Донець 

(урочище Фігуровка, Чугуївський 

район) 



ЧИМ МОЖНА ЗАЙНЯТИСЬ 

ПІСЛЯ НАВЧАННЯ?
Центром художньої майстерності, творчості 

та духовного спілкування студентів 

університету є Палац студентів. 

Ви отримаєте змогу приєднатись до  таких 

творчих колективів та проектів:

Народні колективи: ансамбль сучасного та бального танцю «Тріумф», ансамбль 

народного танцю «Катруся», вокал-шоу-бенд «Сузір'я», ансамбль скрипалів 

«Крещендо»; вокальна група «Мій проект», естрадний оркестр, театр естрадних 

мініатюр «Абзац», циркова студія, Ліга КВК «Політехнічна» та інші.

Велика зала Палацу Студентів

Виступ творчих колективів Палацу Студентів НТУ «ХПІ»



ДЛЯ ПОЦІНОВУВАЧИВ 

СПОРТУ

Спортивний комплекс 

олімпійського 

стандарту «Політехнік»

• плавальний басейн 

• легкоатлетичний манеж

• гральні майданчики, стадіон



ДЛЯ ТИХ, ХТО КРАЩИЙ У НАВЧАННІ

Лауреати 1-ї премії та призери 

конкурсу НДРС Міського голови

Лауреати 1-ї Премії 

Фонду Л.Д.Кучми

Наукові доповіді на 

конференціях



Щороку кафедра успішно вирішує задачу з працевлаштування 

майже 90 % випускників.

Випускників нашої кафедри запрошують на роботу такі провідні 

підприємства галузі як:

НТЦ «Інститут монокристалів» АН України, ПАТ «Український НДІ вогнетривів ім. А.С. Бережного», 
Українсько – польське підприємство «Cersanit Invest», 

ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут»,

ПАТ «Харківський плитковий завод», ПАТ «Біомедскло», 

АТ «Хартрон», ПКФ «Лоск» міста Харкова.

Малинівський завод скляної тари, ПАТ «Полтавський завод медичного скла», 

ПАТ «Південьцемент» групи  Dyckerhoff, ПАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ», 

Часів-Ярський вогнетривний завод (Донецька обл.),

Гостомельський, Житомирський, Лисичанський склозаводи, 

ЗАТ «Керамічні маси Донбасу», ЗАТ «Зевс-Керамік», 

Словʼянський завод високовольтних ізоляторів (м. Словʼянськ), 

ТОВ «Керамейя» (м. Суми), 

Баранівський, Полонський та Довбиський фарфорові заводи (Сумська обл.).

Випускники кафедри успішно працюють на підприємствах і в учбових закладах країн близького та 
дальнього зарубіжжя: 

Білорусі, Польщі, Німеччині, Ізраїлі, Китаї та інших.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ 

НАВЧАННЯ



ШАНОВНІ ВИПУСКНИКИ ТА 

МАЙБУТНІ АБІТУРІЄНТИ!

Запрошуємо Вас отримати вищу освіту, 

поповнити лави фахівців 

у галузі кераміки, скла, в’яжучих матеріалів,

стати частиною життя нашої кафедри та

продовжити її славетні традиції

Бажаємо Вам успішного вступу на місця 

держзамовлення та приєднання до омріяного 

братства студентів «Політеха»


