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Розділи Концепції 

 

Розділ І. Загальна характеристика та перспективи розвитку регіону щодо 

потреби у фахівцях спеціальності 8.05010103  «Системне проектування» на 

строк 5 років. 

Розділ ІІ. Загальна характеристика вищого навчального закладу. 

Розділ ІІІ. Можливості вищого навчального закладу щодо надання освітніх 

послуг за заявленою спеціальністю 8.05010103  «Системне проектування». 

Розділ IV. Напрями та зміст розвитку вищого навчального закладу 

 

 

Наказ МОНУ «Про затвердження примірних зразків документів, що додаються 

до заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, 

загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти» від 

№ 1021 від 17.09.2012 р. 
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РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

РОЗВИТКУ РЕГІОНУ ЩОДО ПОТРЕБИ У ФАХІВЦЯХ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  

8.05010103  «СИСТЕМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ» НА СТРОК 5 РОКІВ 

 

 Необхідність та доцільність підготовки фахівців спеціальності 8.05010103 

«Системне проектування» диктується сучасними потребами розвитку 

Харківського, а також у цілому усього східного регіону України в умовах 

становлення ринкових відносин в економіці. Південно-східний регіон України є 

одним з найбільш високорозвинених у промисловому та науково-технічному 

відношеннях регіонів нашої держави. Крім цього, тут функціонують сотні 

підприємств, компаній та їх філій, що розробляють програмне забезпечення, та 

виконують проектування складних систем. На підприємствах, в установах та 

організаціях державного сектора економіки, а також у чисельних комерційних 

та приватних структурах відчувається гостра потреба у фахівцях у галузі 

системного проектування, які б поєднували у своїй підготовці ґрунтовні знання 

з технології, економіки та управління з професійними теоретичними знаннями 

та практичними навичками у застосуванні сучасних інформаційних 

комп’ютерних технологій при проектуванні та створенні складних програмних 

продуктів.  

  Місто Харків є одним з найважливіших центрів розробки та проектування 

різноманітних технічних та інформаційних систем. Ряд IT-компаній, виробничі 

підприємства та проектні організації, такі як ПАТ «ХАРТРОН», Харківський 

авіаційний завод, Харківський НДІ комплексної автоматизації тощо мають 

вагомий кадровий потенціал та перспективи подальшого розвитку. 

Необхідність конкурентоздатності вимагає від фахівців, працюючих у напрямку 

системного проектування, високого технічного рівня, знань теоретичних та 

практичних підходів до комп’ютерної автоматизації у сполученні з гнучкістю 

виробництва, використання новітніх наукоємних високих технологій і 

автоматизованих систем. 
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Підставами для ліцензування освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» 

для підготовки фахівців за спеціальністю 8.05010103 «Системне проектування» 

є: 

 недостатня кількість фахівців з вищою освітою, які володіють 

необхідними знаннями в галузі системного проектування, на підприємствах, які 

займаються проектуванням інформаційних систем, організаціях та установах, 

працюючих в галузі інформаційних технологій;  

 наявність замовлень IT-компаній та виробничих підприємств, які на 

даних момент відчувають суттєву нестачу кваліфікованих кадрів та 

висловлюють бажання щорічно брати на роботу фахівців в галузі «Системне 

проектування»; 

 необхідність підготовки кадрів, спроможних проводити на 

сучасному рівні дослідження новітніх технологій у сфері системного 

проектування та розробки складних інформаційних систем. 

Головною метою системного проектування є використання комп’ютерних 

засобів для розв’язання задач, пов’язаних з розробкою проектних рішень або 

виконанням досліджень на великих обсягах даних. Фахівець з системного 

проектування повинен бути готовим до професійної діяльності в галузі 

застосування методів та засобів проектування складних комп’ютеризованих 

систем, правильної реалізації цих методів та засобів в різних областях сучасної 

промисловості, маючи практичні знання, навички та вміння, необхідні для 

проектування нових та вдосконалення існуючих інформаційних систем. 

Об’єктом діяльності такого фахівця є відділи проектування та розробки 

складних систем, конструкторські бюро, виробничі компанії та IT-сектор. 

Результатом його діяльності буде створення проектів складних систем, 

впровадження розробок на виробництві, аргументований вибір засобів 

проектування, технологій та ресурсів, які будуть використовуватися при 

розробці складних систем. 

 У Харківській області підготовка студентів зі спеціальності 8.05010103 

«Системне проектування» здійснюється у Національному аерокосмічному 
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університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 

(ліцензований обсяг 5 студентів денної форми навчання) та у Харківському 

національному  університеті радіоелектроніки (ліцензований обсяг 15 студентів 

денної форми навчання). Тем не менш, потреба в фахівцях в галузі системного 

проектування зараз не задовольняється. 

Підготовка заявлених фахівців спеціальності 8.05010103 «Системне 

проектування» в Національному технічному університеті «Харківський 

політехнічний інститут» буде суттєво відрізнятися від тих, що вже є. 

Перш за все це стосується змісту навчальних дисциплін. Найбільш повно 

і докладно буде обґрунтовано і викладено доцільність нових тенденцій 

розвитку інформаційних технологій, й особливо методів системного 

проектування, що відповідають переліченим вище вимогам до сучасного 

процесу розробки складних систем, моделювання яких вимагає комплексного 

підходу з використанням математичних методів, комп’ютерних технологій, а 

також взаємодії аналітика  з комп'ютерними системами. 

Висока якість та швидкість проектування та розробки можуть бути 

досягнуті завдяки використанню сучасних методик створення складних систем 

великими командами розробників, використанням сучасних комп’ютерних 

технологій та новітніх методів розв’язання задач, пов’язаних з розробкою 

проектних рішень. 

 Особливості підготовки фахівців заявленої спеціальності в НТУ «ХПІ» 

відрізнятимуться наступним: 

 високим рівнем комп’ютерної підготовки з урахуванням сучасних 

тенденцій у галузі програмування та використання комп’ютерних мереж; 

 адаптацією до потреб діючих підприємств, насамперед найбільш 

конкурентноздатних у світовій економіці – ІТ сектору, аерокосмічної та 

енергетичної галузі, що відбивається у розробці навчальних планів та програм 

дисциплін з урахуванням потреб замовників; 
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 спеціалізованою математичною підготовкою, спрямованою на 

завдання розробки сучасних складних програмних засобів в автоматизованих та 

автоматичних системах управління, проектування та розрахунку; 

 наданням можливості студентам для вивчення декількох іноземних 

мов; 

 наявністю практичної підготовки як у лабораторіях ВНЗ, так у центрах 

стажування компаній, що мають договір з НТУ «ХПІ». 

В межах нової спеціальності планується викладати пов’язані з цим 

сучасні питання спеціалізованої підготовки:  

- програмні пакети автоматизованого проектування;  

- методології розробки та проектування складних систем; 

- надійність та якість інформаційних систем; 

- захист інформації в централізованих та розподілених системах; 

- 3d-моделювання та програмування комп’ютерної графики; 

- експертні системи на базі нечіткої логіки та нейронні мережі; 

- паралельне програмування, грід і хмарні технології. 

Передбачається, що навчальні дисципліни заявленої спеціальності 

матимуть сучасну теоретичну базу, яка охоплює узагальнену класифікацію 

методик розробки складних систем, технології розробки розподіленого 

програмного забезпечення та баз даних, теорію 3D моделювання та розв’язання 

задач, пов’язаних з розробкою проектних рішень або виконанням досліджень 

на великих обсягах даних, у середовищі CAD-систем. У спеціальних розділах 

дисциплін буде розглянуто специфіку процесу проектування та розробки 

програмних засобів, в тому числі RUP, Agile, Scrum, V-model, MSF, XP. 

На даний час кафедра «Системи і процеси управління» здійснює 

підготовку фахівців спеціальності 7.05010103 «Системне проектування». Вже 

відбулося два випуски спеціалістів. Випускники 2013, 2014 років отримали 

працевлаштування в ХТЗ ім. С. Орджонікідзе, ДП «УкрНДІІНТВ», Обласне 

комунальне підприємство «ДонецькТеплоКомунЕнерго», ПрАТ «Завод 
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«Трансзв’язок», ТОВ «Харківська УПК «Холод», ТОВ «Промбудсервіс», ТОВ 

«Академія СМАРТ» та в інших підприємствах м. Харкова. 

Таким чином, за наявними запитами, що надійшли до Національного 

технічного університету «ХПІ», потреба в фахівцях в галузі системного 

проектування з орієнтацією на інформаційну та комп’ютерну підтримку зараз 

не задовольняється. Запити на підготовку фахівців спеціальності 8.05010103 

«Системне проектування» надійшли з Державного підприємства «Харківський 

НДІ комплексної автоматизації» Міністерства енергетики та вугільної 

промисловості України, Державного підприємства «Завод «Електроважмаш», 

Науково-виробничого підприємства «Хартрон-Аркос», ТОВ «Вестрон», ТОВ 

НВКФ «ДІСІ», ТОВ «Міратех Корпорація» та інших підприємств та закладів. 

Отже, можна зробити висновок, що випускники кафедри «Системи і процеси 

управління» за цією спеціальністю будуть користуватися попитом на ринку 

праці в Харківському регіоні, а також за його межами, що є підставою для 

отримання ліцензії та підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

«магістр» зі спеціальності 8.05010103 «Системне проектування» за денною 

формою навчання в обсязі 20 осіб.  
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РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАЦІОНАЛЬНОГО 

ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ 

ІНСТИТУТ» І СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.05010103  «СИСТЕМНЕ 

ПРОЕКТУВАННЯ» 

 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут» – державний заклад IV рівня акредитації, який підпорядковується 

Міністерству освіти і науки України і здійснює освітню діяльність, пов’язану з 

підготовкою фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів. 

Університет заснований у 1885 р. Назва його неодноразово змінювалась: 

у 1885 р. – «Практичний технологічний інститут»; у 1898 р. – «Харківський 

технологічний інститут»; у 1929 р. – «Харківський політехнічний інститут»; 

у 1994 р. – «Харківський державний політехнічний університет». 

11 вересня 2000 р. Указом Президента України № 1059/2000, ураховуючи 

загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності та вагомий 

внесок у розвиток національної вищої освіти і науки, «Харківському 

державному політехнічному університету» наданий статус національного з 

найменуванням Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»). 

Його історія стала невід’ємною частиною науково-технічної, 

інтелектуальної та культурної історії країни. З університетом пов’язані імена 

всесвітньо відомих учених – лауреата Нобелівської премії Л. Д. Ландау, 

академіків Н. Н. Бекетова, П. П. Буднікова, А. К. Вальтера, А. М. Ляпунова, 

Г. Ф. Проскури, В. І. Атрощенка, А. С. Бережного, А. М. Підгорного, почесних 

докторів Д. І. Менделєєва і М. Є. Жуковського, засновника Харківської 

політехніки професора В. Л.Кирпичова та інших. 

НТУ «ХПІ» став засновником шести самостійних вищих навчальних 

закладів, серед яких Харківський авіаційний і Інженерно-будівельний інститути 

(1930 р.), Ворошиловградський машинобудівний інститут (1960 р.), 

Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування (1968 р.), 
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Сумський фізико-технологічний інститут (1990 р.), Кременчуцький державний  

політехнічний інститут (1997 р.). 

У складі Університету 95 кафедр, які об’єднані в 21 факультет, 

Харківський комп’ютерно-технологічний коледж, Полтавський політехнічний 

коледж, науково-технічна бібліотека понад 1,5 млн. томів, Міжгалузевий 

інститут післядипломної освіти, центр заочного навчання, центр дистанційної 

освіти та доуніверситетської підготовки, науково-дослідна частина, центр 

нових інформаційних технологій. Крім того, до складу НТУ «ХПІ» входять 2 

науково-дослідних інститути: інститут «Іоносфера», науково-дослідний та 

проектно-конструкторський інститут «Молнія», експериментальна база яких 

разом з експериментальною базою науково-дослідного комплексу з вивчення 

газодинамічних та теплофізичних процесів у турбомашинах рішенням Кабінету 

Міністрів України у 2006 р. віднесені до таких, що мають статус «Національне 

надбання держави». 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут» – один з провідних навчально-наукових комплексів у системі вищої 

освіти України. Наукові дослідження проводять 1810 науково-педагогічних 

працівників, серед яких 209 докторів наук і професорів та 887 кандидатів наук, 

37 Заслужених діячів науки і техніки та заслужених працівників освіти 

України, 32 лауреата Державних премій України, 30 академіків НАН та 

галузевих АН України, 2 члена-кореспондента НАНУ і Національної академії 

вищої освіти України. 

За останні роки видатні наукові розробки НТУ «ХПІ» удостоєні 5-х 

премій Президента молодим вченим, 2-х премій Кабінету Міністрів і премії 

НАН України молодим ученим, 12-х державних премій України в галузях науки 

і техніки, 2-х премій НАНУ ім. С. О. Лебедева та В. Е. Лашкарева. 

За високий науковий потенціал, результативність досліджень та 

відповідність затвердженим критеріям Постановою Кабінету Міністрів  

України № 76 від 3 лютого 2010 року університету надано статус самоврядного 

дослідницького національного університету. 
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Спільною Постановою Міносвіти і НАН України на базі НТУ «ХПІ» 

створено Північно-Східний регіональний центр науково-комп’ютерної мережі 

України (URAN). Це забезпечує плідну діяльність потужної інформаційної  

системи університету, до складу якої входить найкрупніший серед вузів країни 

потужний вузол системи «Інтернет», на базі якого створено міську науково-

освітню об’єднуючу мережу 20 установ освіти та науки м. Харкова. 

Університет має зв’язки з 129 закордонними партнерами із 43 країн світу. 

Діє 95 прямих договорів з закордонними вищими навчальними закладами. 

Формування контингенту студентів здійснюється на основі глибокого 

вивчення потреб народного господарства у фахівців. Такий підхід дозволяє 

університету корегувати план прийому студентів і організовувати роботу з 

відкриття підготовки за новими перспективними напрямами та 

спеціальностями. 

Діяльність НТУ «ХПІ» відповідає вимогам Закону України «Про освіту», 

Закону України «Про вищу освіту», Положенню «Про організацію навчального 

процесу у ВНЗ» і здійснюється відповідно до ліцензії АЕ № 270811, виданої на 

підставі рішення ДАК від 27.06.2013 року, протокол № 105 (наказ МОН 

України від 01.07.2013 року, № 2494Л). Відповідно до рішення Державної 

акредитаційної комісії від 28.03.2013 року, протокол № 102, наказ МОН 

України від 05.04.2013 року, № 927Л (сертифікат РД-IV № 2158945, дата видачі 

12 серпня 2013 року, термін дії до 1 липня 2023 року) Національний технічний 

університет «Харківський політехнічний інститут» акредитований за IV рівнем 

акредитації та має право підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними 

рівнями бакалавра, спеціаліста та магістра (у тому числі іноземних громадян). 

З 2011/2012 н. р. відповідно до Положення про Єдину державну 

електронну базу з питань освіти забезпечується надання електронних даних та 

відомостей про діяльність університету та його відокремлених підрозділів. 

Конкретні показники діяльності ВНЗ приводяться далі у таблиці 

«Загальна характеристика Національного технічного університету "Харківський 

політехнічний інститут"». 
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Таблиця  

Загальна характеристика  

Національного технічного університету  

«Харківський політехнічний інститут» 

станом на 01.10.1023 року.  
 

№ 

п/п 
Показники діяльності 

Кількісні параметри 
Денна  

(очна) форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

1 Ліцензований обсяг вищого навчального 
закладу (осіб) 12506 9048 

у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:   

- молодший спеціаліст (осіб) 480 90 

- бакалавр (осіб) 5835 4390 

- спеціаліст (осіб) 4775 3795 

- магістр (осіб) 1416 772 

2 Кількість студентів, курсантів, слухачів разом:  

у т.ч. за формами навчання:   

- денна (очна) (осіб) 12826 – 

- вечірня (осіб) – – 

- заочна, дистанційна (осіб) – 3878, 674 

3 Кількість навчальних груп (одиниць) 1194 440 

4 Кількість напрямів підготовки та 
спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка фахівців (одиниць) 

 
46/101 

 
27/60 

у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:   

- молодший спеціаліст (одиниць) 5 2 

- бакалавр (одиниць) 46 27 

- спеціаліст (одиниць) 96 57 

- магістр (одиниць) 90 16 
5 Кількість кафедр (предметних (циклових) 

комісій), (одиниць) 
 

95 

з них випускових (одиниць): 71 

6 Кількість факультетів (відділень) (одиниць) 21 

7 Загальні навчальні площі будівель (кв. м) 193618 

з них:  

- власні (кв. м) 193618 

- орендовані (кв. м) – 

8 Навчальні площі, які здаються вищим 
навчальним закладом в оренду (кв. м) 5302,2 

9 Інше – 
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Підготовку магістрів за спеціальністю 8.05010103 «Системне 

проектування» буде здійснювати кафедра систем і процесів управління. Крім 

цієї кафедри, у підготовці магістрів з спеціальності «Системне проектування» 

братимуть участь кафедри, які викладають фундаментальні, спеціальні, 

гуманітарні та соціально-економічні дисципліни: прикладної математики, 

системного аналізу та управління, інформатики та інтелектуальної власності, 

організації виробництва та управління персоналом, охорони праці та 

навколишнього середовища та інші.  

Кафедру систем і процесів управління було створено п’ятдесят років тому 

– у лютому 1964 року, на інженерно-фізичному факультеті Харківського 

політехнічного інституту, де вона й знаходиться у теперішній час. До 2000 року 

кафедра існувала під назвами «Автоматичне керування рухом», «Прикладна 

математика». 

Інженерно-фізичний факультет Харківського політехнічного інституту 

засновано у 1930 році, в перші роки його назвою було «фізико-механічний». 

Підготовку до створення двох таких факультетів розпочали видатні вчені 

українського походження С. П. Тимошенко (механіка) та А. Ф. Йоффе (фізика) 

ще у Російській імперії у 10х роках 20-го сторіччя. Основна ідея, що було 

покладено в основу освіти – це поєднання фундаментальної класичної 

університетської фізико-математичної підготовки з практичними інженерними 

дисциплінами. 

У зв’язку з перешкодами першої світової війни, революції та 

громадянської війни у Харкові вдалося реалізувати цю ідею лише у 1930 роки. 

У створенні факультету прийняли участь видатні вчені зі світовим ім’ям – 

академіки Л. Д. Ландау, К. Д. Синельников, А. К. Вальтер, А. І. Лейпунський,  

член - кор. АН УРСР В.М. Майзель та інші.  

Одночасно, у 1930 році, на  інженерно-фізичному факультеті було 

створено кафедру та спеціальність «Динаміка та міцність машин». З 1948 по 

1960 р.р. кафедрою завідував академік АН УРСР А. П. Філіппов – видатний 

вчений – механік. За його ініціативою у 50-ті роки, вперше в політехнічному 
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інституті, на інженерно-фізичному факультеті аспіранти та студенти старших 

курсів почали виконувати наукові роботи з залученням ЕОМ, а 1959 році 

студентом факультету було вперше в інституті захищено дипломний проект, 

побудований на результатах машинного моделювання. Таким чином, з того 

часу до двох базових складових освіти на факультеті було додано ще 

підготовку у галузі обчислювальних машин та методів, а згодом - й 

інформаційних технологій. 

У 1963-1964 році групою викладачів кафедри динаміки та міцності 

машин під керівництвом відомого вченого, д.т.н., проф. А. В. Дабагяна було 

проведено підготовчу роботу та відкрито новітню навчальну спеціальність 

«Динаміка польоту та керування» та кафедру, який було доручено вести цю 

спеціальність – «Автоматизоване керування рухом». Новостворену 

спеціальність було призначено для підготовки фахівців у галузі розробки 

систем управління. Основою освіти були фундаментальні математичні курси, 

спеціальні курси з системотехніки та теорії автоматичного управління, 

обчислювальних методів, математичного, комп’ютерного моделювання.  

З перших років свого існування кафедра плідно співпрацює з ПАТ 

«ХАРТРОН», м. Харків (раніше – КБ «Електроприладобудування»), яке є 

провідним підприємством у галузі створення систем управління космічними та 

авіаційними літальними апаратами, тепловими та атомними електростанціями, 

залізничною технікою тощо. У перші десятиріччя існування кафедри найбільш 

сучасні дисципліни, пов’язані зі створенням складних систем управління, 

викладались фахівцями підприємства, які мали унікальний досвід у створенні 

ракетно-космічної техніки. 80-90% випускників кафедри СПУ (АУД) 

направлялось на роботу на це підприємство, де вони очолювали найбільш 

відповідальні напрямки роботи, пов’язані з математичним та комп’ютерним 

моделюванням складних систем. 

Наукова робота виконувалась у напрямку створення систем управління 

під керівництвом видатних вчених, завідувачів кафедри д.т.н., проф. 

А. В. Дабагяна (керував кафедрою у 1964-1977р.р.) та д.т.н., проф. 
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Є. Г. Голоскокова (1977-2005р.р.). За ці роки у науковій школі прикладної 

математики та механіки, яка склалась на інженерно-фізичному факультеті, під 

їхнім керівництвом було сформовано новий науковий напрям з теорії 

управління та випущено велику кількість докторів та кандидатів наук, які 

розвинули теоретичне підґрунтя та розв’язали багато практичних завдань 

створення сучасних систем управління. Наукові результати широко висвітлено 

у фахових наукових виданнях, навчальних посібниках та монографіях. 

У теперішній час на кафедрі систем і процесів управління сформовано 

висококваліфікований науковий колектив, який налічує трьох докторів та 

десять кандидатів наук. Результати наукових досліджень є широко відомими як 

серед українських, так й світових вчених. За напрямком математичного 

моделювання та створення складних програмних продуктів у механіці та 

системах управління протягом всього часу існування кафедри  виконуються 

дослідження у рамках фундаментальних та прикладних тем державного 

фінансування, господарчі договори з підприємствами України, Російської 

Федерації та Китаю. У 2013 році виконано таких робіт на 513 тис. 825 грн. 

Проведення науково-дослідних робіт забезпечено сучасною комп’ютерною та 

вимірювальною технікою. 

За останні роки науковцями кафедри виконано наукові дослідження, 

створені методи, алгоритми та програмне забезпечення для систем розрахунку 

теплових режимів та довготривалої міцності компонентів атомних 

електростанцій, космічних та авіаційних літальних апаратів; систем управління 

штучними супутниками Землі; навігаційних систем; математичного 

моделювання в аеродинаміці; балістики, динаміки тіл змінної маси тощо.  

Науковці кафедри співпрацюють з різними журналами, є членами 

редакційних колегій у науково-технічному збірнику «Вісник НТУ «ХПІ»», 

журналі «Механіка та машинобудування»(м. Харків), Journal of Mechanical 

Engineering Sciences (Велика Британія). Кафедра є одним з організаторів 

Міжнародної конференції з нелінійної динаміки, яка проводиться  в НТУ «ХПІ» 

англійською мовою кожні три роки, починаючи з 2004 р.  
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Кафедра підтримує наукові зв’язки з університетом Мак-Гілл (Канада), 

Магдебурзьким університетом ім. Отто фон Герике (ФРН), університетами 

Парми, Модени (Італія) та іншими. Студенти, аспіранти та викладачі  кафедри 

проходять стажування в Магдебурзькому університеті.  

З 1999 р. працює, а з 2005 року очолює кафедру д.т.н., проф. 

Д. В. Бреславський, фахівець у галузі математичного моделювання у 

машинобудуванні, систем автоматизованого проектування та інформаційних 

технологій. За його ініціативою у 2002 році на кафедрі систем і процесів 

управління відкрито підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за 

спеціальністю «Інформатика» за спеціалізацією «Інформаційне забезпечення 

систем управління реального часу», у навчальних планах яких знайшли 

відображення усі наукові та практичні надбання вчених кафедри у напрямку 

створення систем управління, інформаційних систем, систем автоматизованого 

проектування та розрахунку.  

Контакти, що продовжувались протягом останніх п’ятидесяти років з 

провідними фахівцями ПАТ «ХАРТРОН», довели необхідність підготовки на 

кафедрі на базі бакалаврату комп’ютерних наук спеціалістів з «Системного 

проектування», яку було відкрито на кафедрі систем і процесів управління у 

2011 році. В основу підготовки було покладено як досвід фахівців 

підприємства, так й розробки професорсько-викладацького складу кафедри  у 

напрямку створення складних програмних продуктів, інформаційного 

забезпечення систем управління як одиничними космічними та авіаційними 

апаратами, так й їх угрупованнями, тепловими та атомними електростанціями 

тощо.  

Загальна площа випускаючої кафедри «Системи і процеси управління» 

складає 270,9 м2. Кафедра має 3 навчальні приміщення та 3 спеціалізовані 

лабораторії, що мають 15 сучасних персональних комп’ютерів, об’єднаних в 

локальну обчислювальну мережу, яка зв’язана з загальною обчислювальною 

мережею Університету та має вихід у глобальну мережу. 
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Таким чином, кафедра «Системи і процеси управління» має достатній 

досвід підготовки фахівців, у галузях, споріднених з тією галуззю, що 

ліцензується, а саме, – у автоматизації та керуванні технологічними процесами 

й аналізі та синтезі складних технічних  систем з використанням сучасної 

обчислювальної техніки та засобів інформатизації. 

Керівництво Національним технічним університетом «Харківський по-

літехнічний інститут» здійснює Товажнянський Леонід Леонідович – доктор 

технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, 

Заслужений працівник вищої школи Української РСР, лауреат Державної 

премії України в галузі науки і техніки, Почесний академік АПН України, 

нагороджений орденом «Знак Пошани», Ордена князя Ярослава Мудрого IV і V 

ступеня. 
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РОЗДІЛ ІІІ. МОЖЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО  

УНІВЕРСИТЕТУ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»  

ЩОДО НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЗА 8.05010103  «СИСТЕМНЕ 

ПРОЕКТУВАННЯ» 

 

ІІІ.1 Матеріально-технічна база  

Підготовка магістрів за спеціальністю 8.05010103 «Системне 

проектування» буде здійснюватися на інженерно-фізичному факультеті 

Національного технічного університету «ХПІ» кафедрою систем і процесів 

управління, яка зараз готує бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямками  

6.040301 «Прикладна математика», 6.040302 «Інформатика», 6.050101 

«Комп’ютерні науки» (спеціальність 7.05010103 «Системне проектування»). 

Матеріально-технічне забезпечення НТУ «ХПІ», інженерно-фізичного 

факультету та кафедри в цілому достатньо для якісного проведення 

навчального процесу. Загальна площа випускаючої кафедри «Системи і 

процеси управління» складає 270,9 м2. Кафедра має 3 навчальні приміщення та 

3 спеціалізовані лабораторії (комп’ютерні класи), які мають 15 сучасних IBM-

сумісних персональних комп’ютерів, об’єднаних в локальну обчислювальну 

мережу, яка зв’язана з загальною обчислювальною мережею Університету та 

має зв’язок із міжнародними глобальними мережами.  

Комп’ютерна техніка широко використовується в навчальному процесі 

при виконанні комплексних контрольних завдань, практичних, лабораторних, 

курсових, а також кваліфікаційних робіт бакалаврів, спеціалістів та магістрів. 

Кожен студент має можливість в повному обсязі виконувати всі передбачені 

навчальним планом роботи, в тому числі й самостійні, використовуючи 

комп’ютери міжкафедрального обчислювального центру та кафедри «Системи і 

процеси управління». 

Наявність достатньої кількості сучасної комп’ютерної техніки на 

факультеті дозволила вирішити проблему забезпечення професорсько-

викладацького складу комп’ютеризованими робочими місцями, що дає 
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можливість викладачам розробляти методичні матеріали, необхідні для 

викладання навчальних дисциплін, розробляти дистанційні курси. 

При вивченні дисциплін згідно з навчальним планом використовуються такі 

мови програмування та пакети прикладних програм, як Java, Python, PHP, С++, 

Qt, MySQL, Javascript, Apache, Nginx, FreeMat, програми об'єктно-

орієнтованого моделювання, алгоритми та програми моделювання 

інформаційних систем, які є ліцензійними. 

Безпосередньо у розпорядженні студентів і викладачів кафедри «Системи 

і процеси управління» є: 

- три спеціалізовані лабораторії площею 82.5 м2; 

- 13 комп’ютерів з процесорами Duron 1000 і вище; 

- 2 мультимедійні проектори; 

- 2 ноутбука; 

- 4 багатофункціональних пристрої. 

Викладачі мають можливість використовувати мультимедійні засоби 

навчання.  

У зв’язку з ліцензуванням програми магістерської підготовки за 

спеціальністю 8.05010103 «Системне проектування» та подальшого 

вдосконалення інформаційного забезпечення навчального процесу планується 

подальший розвиток матеріально-технічної бази за рахунок оновлення та 

розширення парку обчислювальної техніки, збільшення кількості одиниць 

аудіо- та відеотехніки, придбання додаткових ліцензійних програмних 

продуктів проектно-конструкторського напрямку з використанням коштів 

позабюджетного фінансування. 

Підготовку магістрів планується здійснювати більшою частиною у 

кафедральних приміщеннях, площа яких для цього цілком достатня.  

Таким чином, наявна матеріально-технічна база кафедри «Системи і 

процеси управління» є сучасною та повністю відповідає ліцензійним умовам 

щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за 

спеціальністю 8.05010103 «Системне проектування». 
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ІІІ.2 Кадровий склад 

Кафедра «Системи і процеси управління», яка здійснюватиме підготовку 

фахівців зі спеціальності 8.05010103 «Системне проектування», має у своєму 

складі висококваліфіковані науково-педагогічні кадри. Структура 

професорсько-викладацького складу кафедри у 2013–2014 рр. має таке 

розподілення: 

 професори, д.т.н. 3,00 шт. од; 

 доценти, к.т.н. 4,75 шт. од; 

 старші викладачі 0,25 шт. од; 

 асистенти 3,25 шт. од. 

Укомплектованість штату 100 %. Штатна чисельність та структура 

професорсько-викладацького складу кафедри протягом останніх трьох років є 

стабільними. Чисельність викладачів з вченими ступенями становить 81,25 %, 

серед яких число докторів наук складає 18,75%, кандидатів наук – 62,5%.  

Підбір та використання педагогічних кадрів на кафедрі, що є заявником 

спеціальності 8.05010103 «Системне проектування», проводиться у 

відповідності до кодексу Законів про працю України, наказу Міністерства 

освіти України «Про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників 

закладів освіти, що є у загальнодержавній власності» від 05.08.1993 р., № 293, 

та інших нормативних та розпорядчих документів Міністерства освіти і науки 

України.  Основними критеріями підбору кадрів є відповідність їх науково-

педагогічної кваліфікації профілю дисциплін, що ними викладаються. 

Викладацький склад постійно поповнюється молодими співробітниками. 

За віковим складом викладачів кафедра характеризується такими даними. 

Завідувач кафедри - у віці 53 роки; середній вік професорів складає 56 років, 

доцентів – 45,3 років, старших викладачів – 34 роки, асистентів – 31,6 років. 

Загальний середній вік викладацького складу – 42,5 роки. 

Серед викладачів кафедри є вчені, чий науковий рівень визнаний не 

тільки в межах України, але і за кордоном: 
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 завідувач кафедрою, д.т.н., проф. Бреславський Дмитро Васильович – 

академік Академії наук Вищої освіти  України (2006), член Європейського 

товариства механіків (EuroMech, 1998), Національного комітету України з 

теоретичної та прикладної механіки (2001). Нагороджений Знаком Міністерства 

освіти і науки України «За наукові досягнення». Переможець XIII обласного 

конкурсу «Вища школа Харківщини - кращі імена»(2011). Його наукові 

інтереси пов’язані з застосуванням  IT-технології в задачах автоматизованого 

проектування та розрахунку в машинобудуванні. Він є автором 140 наукових 

статей, співавтором двох монографій, навчального посібника. Створені ним 

теоретичні та чисельні методи для розрахункового аналізу та проектування 

конструкцій в авіаційному, енергетичному та хімічному машинобудуванні 

отримали міжнародне визнання: опублікована ним в 2000 році в журналі « 

Journal of Strain Analysis» (Лондон, Велика Британія) наукова стаття, що 

містить основи розробленої теорії, визнана кращою публікацією і нагороджена 

престижною премією CEGB. Підготував п’ять кандидатів наук. 

 д.т.н., професор кафедри  Андрєєв Юрій Михайлович – академік 

Академії наук Вищої освіти України (2013), нагороджений Дипломом 1 ступеня 

Міжнародного конкурсу «Вчений як особистість» (Організатор - НАН 

України). Автор 84 наукових статей та матеріалів доповідей, 11 навчальних 

посібників. Основні наукові результати професора Ю. М. Андрєєва отримані в 

області комп’ютерного моделювання задач ; 

 д.т.н., професор кафедри  Успенський Валерій Борисович. Фахівець в 

області навігаційних систем і управління рухом. Науковий напрямок його 

діяльності - теорія та системи управління орієнтацією космічних літальних 

апаратів, навігація і сучасні навігаційні системи. Ним опубліковано більше 100 

наукових праць та монографію. Він є співавтором чотирьох патентів, 

підготував трьох кандидатів технічних наук. Основні наукові результати 

професора В. Б. Успенського пов'язані з розробкою математичного та 

програмного забезпечення для високоточного управління орієнтацією 

маневрених космічних апаратів; із створенням математичних методів,  
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алгоритмів та програмних засобів для калібрування і функціонування 

інтегрованих інерціально-супутникових навігаційних систем для сучасної 

авіаційної техніки. 

На кафедрі постійно ведеться робота з підвищення кваліфікації 

викладацького складу, про що свідчать план стажування та звіти викладачів. 

Відповідно типового Положення про атестацію один раз на п’ять років для 

кожного викладача підвищення відбувається шляхом навчання на факультетах 

підвищення кваліфікації у вищих навчальних закладах освіти України IV рівня 

акредитації, стажування за кордоном, а також на базових підприємствах та в 

організаціях України, участі у роботі циклових методичних комісій. 

самостійного підвищення професійного рівня та педагогічної майстерності. 

Підвищення кваліфікації молодих викладачів здійснюється, в основному, за 

рахунок науково-дослідних робіт у вигляді підготовки та захисту 

дисертаційних робіт. 

Нормативні дисципліни для спеціальності 8.05010103 «Системне 

проектування» в основному забезпечені викладачами кафедри системи і 

процеси управління, які мають значний досвід у викладанні дисциплін 

комп’ютерно-математичного профілю. Науково-педагогічна спеціальність всіх 

викладачів відповідає профілю дисциплін, що ними викладатимуться. 

Викладачі, закріплені за дисциплінами підготовки магістрів, мають достатню 

кваліфікацію. Це стосується як дисциплін професійно-орієнтованої 

гуманітарної та соціально-економічної підготовки, викладання яких 

здійснюватимуть проф. Березуцький В.В., доц. Городиська О. М., доц. 

Мирошниченко В.М., доц.. Кузьменко О.В., проф. Солощук М.М., так і 

дисциплін природничо-наукової, професійної, практичної та спеціальної 

підготовки, викладання яких здійснюватимуть викладачі випускаючої кафедри 

НТУ «ХПІ» проф. Бреславський Д. В, проф. Успенський В. Б., проф. 

Андрєєв Ю. М., проф. Плаксій Ю. А., доц. Коритко Ю. М., доц. Багмут І. О. Усі 

викладачі дали згоду на викладання дисциплін. 
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Таким чином, кадровий склад кафедри «Системи і процеси управління» 

та його науково-педагогічний рівень є достатнім та повністю відповідає 

ліцензійним умовам щодо підготовки магістрів за спеціальністю 8.05010103 

«Системне проектування». 

 

ІІІ.3 Навчально-методичне забезпечення 

Для навчально-методичного забезпечення підготовки магістрів за 

спеціальністю 8.05010103 «Системне проектування» на випускаючій кафедрі є 

повний комплект відповідної документації, який створює основу для якісної 

підготовки фахівця:  

1) освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ); 

2) освітньо-професійна програма (ОПП); 

3) навчальний план; 

4) робочий навчальний план; 

5) програми навчальних дисциплін; 

6) робочі програми навчальних дисциплін; 

7) програма практики; 

8) методичні вказівки і тематика курсових робіт; 

9) методичні документи для організації самостійної роботи студентів.  

Галузеві стандарти освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-

професійної програми з напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» зі 

спеціальності 8.05010103 «Системне проектування» на даний час відсутні, тому 

ОКХ та ОПП розроблені робочою групою кафедри «Системи і процеси 

управління» у відповідності до вимог наказу МОН №285 від 31 липня 1993 р. , 

погоджені з науково-методичною комісією за напрямом підготовки, інституту 

інноваційних технологій і змісту освіти, Департаментом вищої освіти МОН 

України, розглянуті на засіданні Вченої Ради НТУ «ХПІ» та ведені наказом 

ректора № 1880д від 05.05.2014 р. ОКХ та ОПП діють як тимчасові документи 

НТУ «ХПІ» до введення галузевих стандартів.  
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика та освітньо-професійна програма 

складаються з нормативної та варіативної частин, є нормативними 

документами НТУ «ХПІ» для кафедри «Системи і процеси управління», яка 

буде готувати фахівців даного профілю. 

Навчальний план розроблений у відповідності до ОКХ та ОПП, 

розглянутий на Методичній Раді, Вченій Раді НТУ «ХПІ» та введений наказом 

ректора № 1880д від 05.05.2014 р. 

Навчальний план містить такі цикли дисциплін:  

1) цикл професійно-орієнтованої гуманітарної та соціально-економічної 

підготовки; 

2) цикл природно-наукової, професійної та практичної підготовки. 

Навчальні дисципліни навчального плану забезпечені навчальними 

програмами, робочими навчальними програмами, методичними матеріалами та 

необхідною навчальною літературою, розглянуті на засіданні кафедри, Вченій 

Раді інженерно-фізичного факультету та затверджені деканом факультету. 

Робочі програми з усіх дисциплін підготовки магістрів мають відповідну 

до вимог структуру, яка включає такі розділи: мета; тематичний план; зміст 

занять за темами; плани практичних та семінарських занять; завдання для 

практичних занять та самостійної роботи; рекомендовану літературу. Для 

проведення модульного контролю розроблено комплекти завдань з кожної 

дисципліни та комплекти навчальних та контролюючих програм з лекційних 

курсів. Кафедрою передбачено механізм оновлення змісту програм у 

відповідності з науково-технічними досягненнями, змінами потреб у підготовці 

фахівців та заміною пріоритетів у їх використанні. При цьому обов’язковими 

вимогами лишаються поєднання глибокої фундаментальної підготовки з 

індивідуалізацією навчання та його практичної спрямованості  з урахуванням 

конкретного виду майбутньої діяльності фахівця за спеціалізацією, а також 

орієнтація на світові досягнення в галузі системного проектування та розробки 

інформаційних систем різноманітної складності, правильної реалізації цих 

методів та засобів в різних областях проектувальної справи. 
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Рівень організації навчального процесу на кафедрі відповідає вимогам 

вищої школи. Графік навчального процесу на навчальний рік виконується 

відповідно до навчальних планів і навчальних програм дисциплін. Організована 

тісна взаємодія кафедри з кафедрами, які забезпечують фундаментальну 

підготовку студентів з відповідних дисциплін.  

У відповідності з програмою безперервної комп’ютерної підготовки 

фахівців здійснена комп’ютеризація спеціалізованих дисциплін. Це дає 

можливість студентам на практичних та лабораторних заняттях опановувати 

методи розробки та проектування складних автоматизованих технічних та 

інформаційних систем для різноманітних галузей. Рівень та глибина 

комп’ютеризації дисциплін досить висока. При вивченні дисциплін згідно з 

навчальним планом використовуються такі мови програмування та пакети 

прикладних програм, як Java, Python, PHP, С++, Qt, MySQL, Javascript, Apache, 

Nginx, Mat Lab, FreeMat, які є ліцензованими, програми об’єктно-орієнтованого 

моделювання, алгоритми та програми моделювання інформаційних систем. 

В плані прогресивних методів навчання кафедра передбачає 

використання нових сучасних технологій модульного навчання та контролю 

поточної успішності студентів і нових способів навчання з широким 

використанням інформаційних технологій при вивченні кожної навчальної 

дисципліни, а також дистанційної форми навчання. 

Впроваджуються заходи щодо вдосконалення підготовки студентів, 

збільшується значення їх самостійної роботи. Здійснюється безперервний 

контроль самостійної роботи, для чого у навчальному плані передбачено 

відповідний час. В спеціалізованих лабораторіях студентам надається 

можливість користування комп’ютерною технікою з доступом до електронних 

варіантів методичних розробок через комп’ютерну мережу університету. 

Професорсько-викладацький колектив кафедри активно впроваджує 

прогресивні методи навчання: аналіз конкретних ситуацій та рольові ігри, 

технологію модульного навчання, розробляє навчальні курси для дистанційної 

форми навчання. 
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Розроблено Web-сторінку кафедри, проводяться роботи по створенню на 

кафедрі інформаційної системи дистанційного навчання. 

Студенти забезпечені підручниками та навчальними посібниками, а 

також періодичними виданнями в бібліотеці НТУ «ХПІ» в обсязі, який 

відповідає вимогам. Викладачі випускаючої кафедри за період з 2009 по 

2014 роки підготували 7 монографій, 3 навчальних посібника, 1 конспект 

лекцій та 5 методичних вказівок. Все це робиться, щоб забезпечити студентів 

навчальною літературою зі спеціальності 8.05010103 «Системне проектування» 

та покращити інформаційне забезпечення навчальних дисциплін, щоб воно в 

повному обсязі задовольняло вимогам підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня «магістр». Саме завдяки цьому усі дисципліни 

спеціальності 8.05010103 «Системне проектування» будуть повністю 

забезпечені навчально-методичною літературою. 

Таким чином, рівень існуючого навчально-методичного забезпечення, а 

також рівні та обсяги методичної діяльності кафедри «Системи і процеси 

управління» повністю відповідають ліцензійним вимогам щодо підготовки 

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 

8.05010103 «Системне проектування». 

  

ІІІ.4. Перспективи наукової та науково-видавничої діяльності 

В НТУ «ХПІ» існують всі умови для швидкого видання друкованих 

навчально-методичних матеріалів. Університет має потужну поліграфічну базу, 

успішно реалізує цільову програму «Підручник», тому необхідна навчальна та 

наукова література видається своєчасно. При цьому методичні видання 

видаються як традиційними методами, так і в електронному вигляді, що більш 

відповідає сучасним вимогам до навчально-методичних матеріалів. 

Оскільки видання методичних посібників та методичних вказівок є одним 

із основних напрямків поліпшення навчання студентів, для забезпечення 

навчального процесу викладачами кафедри систем і процесів управління 

підготовлені навчально-методичні посібники та методичні вказівки до 
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лабораторних та практичних занять з навчальних дисциплін навчального плану. 

На кафедрі розроблені методичні рекомендації програми переддипломної 

практики та методичні вказівки для дипломної роботи. Методичні вказівки 

зберігаються у електронному вигляді на кафедральному сервері.  

Наукові дослідження кафедри систем і процесів управління проводяться в 

рамках широко відомої наукової школи прикладної математики та механіки 

інженерно-фізичного факультету. Наукові розробки об’єднують застосування 

сучасних досягнень нелінійної механіки, теорії управління, комп’ютерних 

технологій систем автоматизованого проектування та розрахунку для розв’язку 

важливих практичних завдань аерокосмічної галузі, інформаційних технологій, 

атомного й енергетичного машинобудування та інших. Викладачі кафедри 

поєднують освітянську діяльність з науковою роботою, впроваджують модерні 

здобутки науки та техніки до навчального процесу.  

У період 2007-2014 р.р. основна наукова робота кафедри систем і 

процесів управління здійснювалася відповідно до плану фундаментальних 

науково-дослідних робіт Міністерства освіти і науки України. Щорічно 

виконуються дослідження в рамках фундаментальних та прикладних тем 

державного фінансування: «Створення математичних моделей керованого руху 

суттєво пружних штучних супутників Землі» (2007-2009р.р.), «Розробка 

методів забезпечення ресурсу елементів конструкцій та систем управління 

космічних літальних апаратів» (2010-2012р.р.), «Розробка методів, алгоритмів 

та програм для оцінювання динаміки, міцності і точності управління ракетної 

техніки» (2013-2014р.р.). Також науковці кафедри плідно співпрацюють з 

підприємствами у рамках госпрозрахункової тематики. За замовленням 

підприємств аерокосмічної галузі у 2010-2011р.р. виконано роботу «Розробка 

та реалізація методики калібрування і методики моделювання нестаціонарних 

теплових процесів для блоку датчиків кутової швидкості на основі  ВОГів 

(волоконно-оптичних гіроскопів)», у 2012-2013р.р. – «Розробка математичної 

моделі температурного дрейфу тріади волоконо-оптичних гіроскопов та 

розробка його компенсації» загальним обсягом 583 тис. грн.  
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При виконанні науково-дослідних робіт співробітниками кафедри у 2009 

та 2012 р.р. було підготовлено та захищено 2 докторські дисертації. Крім того, 

за останні 5 років підготовлено 9 кандидатських дисертацій, з них 2 захищені у 

2013 та одна в 2014 р.р. За цей період опубліковано більше 200 наукових робіт 

в українських і зарубіжних наукових виданнях.  

До науково-дослідної роботи кафедри активно залучаються студенти. За 

останні роки видано 21 стаття, підготовлені студентами спільно з викладачами. 

У поточному, 2014 році, 3 студенти беруть участь у виконанні бюджетної НДР 

з оплатою. 

В рамках парадигми освіти, яка більш 80 років підтримується на 

інженерно-фізичному факультеті, студенти старших курсів поєднують 

навчання з науковою роботою. За останні три роки студенти кафедри систем і 

процесів управління тричі отримували перші місця на 2-му турі 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з математичних наук, 

двічі – треті місця  на Всеукраїнському конкурсі з авіаційної та ракетно-

космічної техніки. Студенти виконують складні проекти, які мають 

перспективи впровадження у IT сфері, освіті та на виробництві, серед яких 

можливо виділити комплексні проекти майбутніх спеціалістів з системного 

проектування по створенню програмних навчальних продуктів для вищої 

школи, програмних комплексів аерокосмічної галузі тощо. 

Основні напрямки розвитку наукових досліджень кафедри у наступні 

роки пов’язані з комплексними роботами у галузі створення нового 

програмного забезпечення для крупних проектів систем автоматизованого 

проектування та розрахунку для енергетичної галузі, аерокосмічних та 

навігаційних систем з сучасним прикладним математичним забезпечення та 

ефективними пре- та постпроцесорами. У цих роботах прийматимуть участь 

студенти-магістранти зі спеціальності «Системне проектування». 

Таким чином, обсяг науково-дослідної та науково-методичної діяльності, 

яка проводиться на кафедрі систем і процесів управління, свідчить про високий 

кваліфікаційний рівень співробітників кафедри, а також про перспективність 
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науково-дослідної роботи студентів й повністю відповідає ліцензійним умовам 

щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за 

спеціальністю 8.05010103 «Системне проектування». 
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РОЗДІЛ IV. НАПРЯМИ ТА ЗМІСТ РОЗВИТКУ ВИЩОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 

Концепція подальшого розвитку Національного технічного університету 

"Харківський політехнічний інститут" будується на врахуванні таких чинників: 

 потреби регіону і країни у фахівцях сучасних спеціальностей; 

 інтеграція освітньої системи України в Європейський освітній простір 

і пов’язані з ним нові вимоги до якості освіти, підвищення рівня мобільності 

студентів і викладачів; 

 конкуренція в системі вищої освіти; 

 посилення ролі України серед Європейських держав та підвищення її 

авторитету як країни з розвинутою національною системою сучасної освіти. 

Враховуючи потенціальні можливості закладу, спираючись на його 

здобутки і традиції, визначати пріоритетними такі напрями діяльності 

університету:  

 

IV.1. Подальший розвиток структури університету 

За рахунок: 

 відкриття нових напрямів підготовки студентів з урахуванням 

пріоритетів розвитку галузевої економіки; 

 розширення переліку спеціальностей та перетворення університету з 

інженерно-технічного у багатопрофільний інженерно-економічно-

управлінський заклад; 

 створення системи моніторингу ефективності управлінський рішень, їх 

впливу на якість освітніх послуг на всіх рівнях; 

 узгодження потреб ринку освітніх послуг та ринку праці, забезпечення 

працевлаштування випускників, надання їм першого робочого місця; 

 подальше наближення навчального процесу до умов діяльності 

підприємств та установ на сучасному етапі розвитку економіки. 
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IV.2. Формування якісного складу контингенту студентів  

В університеті впроваджена система проведення вступної кампанії, яка 

направлена на створення наступних умов: 

 реагування на демографічні та соціально-економічні зміни; 

 оцінювання здібностей студентів за допомогою об’єктивних методів та 

індивідуалізації програм під час їх вступу на навчання за різними освітньо-

кваліфікаційними рівнями; 

 індивідуалізація та диференціація навчання обдарованої молоді; 

 створення умов для здобуття якісної освіти дітьми-сиротами та дітьми, 

позбавленими батьківського піклування, інвалідами; 

 забезпечення доступу до високоякісної вищої освіти та мобільності 

випускників вищих навчальних закладів на ринку праці шліхом інтеграції 

вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації, наукових установ та 

підприємств. 

 

IV.3. Підготовка кадрів вищої кваліфікації 

Концепція розвитку університету з підготовки кадрів вищої кваліфікації 

передбачає наступні завдання: 

 підвищення якості роботи магістратури, аспірантури, докторантури та 

системи підвищення внутришньовузівської кваліфікації; 

 постійно реалізовувати заходи підвищення ефективності роботи та 

збільшувати кількість спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і 

кандидатських дисертацій; 

 забезпечити систематичний ефективний контроль за виконанням 

реального підвищення кваліфікації та перепідготовки викладачів, реалізувати 

систему науково-педагогічного стажування у провідних університетах світу; 

 науково-дослідній частині університету впроваджувати результати 

наукових досліджень аспірантів та здобувачів, здійснювати постійний контроль 
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за залученням перспективних науковців та студентів до виконання 

держбюджетних та госпрозрахункових НДР. 

 

IV.4. Навчально-методична робота  

Організація навчально-методичної роботи ґрунтується на вимогах 

керівних документів та передбачає розвиток у наступних напрямах: 

 постійно приймати участь у роботі науково-методичних комісій МОН 

України за напрямами та спеціальностями;  

 забезпечувати відповідність освітніх послуг державним стандартам і 

європейським вимогам до якості знань; 

 упровадження сучасних технологій навчання студентів;  

 забезпечення ефективності системи контролю якості навчання 

студентів, у т. ч. за рахунок використання автоматизованої системи тестування; 

 посилення ефективності самостійної роботи студентів і її методичного 

забезпечення;  

 розвиток дистанційного навчання з дисциплін усіх напрямів та 

спеціальностей;  

 продовження впровадження в навчальний процес сучасних наукових 

досягнень, інформаційних технологій та ліцензійного програмного 

забезпечення;  

 продовження роботи з побудови інтегрованих курсів,  

 продовження роботи з комплектації та збільшення бібліотечного 

фонду університету. 

 

IV.5. Підвищення ефективності проведення наукових досліджень 

Ефективне проведення наукових досліджень підвищується за рахунок: 

 розробки нових та участі у діючих державних цільових науково-

технічних програмах; 
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 фінансування навчально-наукових центрів у рамках програми «Наука 

в університетах»; 

 інтеграції освіти та науки з виробництвом;  

 активізації роботи існуючих центрів комерціалізації та трансферу 

технологій; 

 створення нових філій кафедр на провідних підприємствах різних 

регіонів країни; 

 розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва та заходів 

щодо інтеграції до європейського та світового наукового простору, активної 

участі у виборюванні наукових грантів; 

 участі у виконанні науково-технічних програм, що фінансуються за 

кошти місцевих бюджетів; 

 залучення інвестицій для оновлення та модернізації науково-

лабораторної бази університету;  

 активізації патентно-ліцензійної роботи в галузі нанотехнологій, 

біотехнологій та ІТ-технологій та обов'язкового залучення до цієї діяльності 

магістрів; 

 подальшої активізації участі університету у міжнародних, державних 

та регіональних науково-технічних виставках, конференціях, олімпіад, 

конкурсів. 

 

IV.6. Міжнародне співробітництво 

Міжнародна співпраця сприяє перетворенню університету у 

дослідницький університет світового рівня, визнаний міжнародним 

співтовариством. 

Із цією метою планується: 

 активізувати наукову й освітню співпрацю з провідними 

закордонними університетами й науковими центрами; 



 32 

 сприяти розвитку інформаційного іміджу університету в 

міжнародному науковому просторі; 

 активізувати роботу з вітчизняними й закордонними партнерами щодо 

написання спільних підручників, навчальних посібників, монографій і т.п.; 

 продовжити й розширити практику запрошення провідних спеціалістів 

закордонних вузів для читання лекцій, проведення семінарів, тренінгів, 

майстер-класів, проведення спільних досліджень; 

 активізувати викладацьку діяльність провідних професорів 

університету за кордоном; 

 сприяти розвитку мобільності професорсько-викладацького складу 

університету й студентів, через поширення інформації про можливості участі в 

міжнародних освітніх і наукових програмах і проектах. 

 

IV.7. Виховна робота в університеті  

Постійно вдосконалювати форми і методи виховної роботи, працювати 

над формуванням і розвитком у студентської молоді патріотичних почуттів, 

бажання примножувати освітній, інтелектуальний і культурний потенціал 

української нації. 

Забезпечити системність та послідовність процесу виховання, а саме: 

єдність історичного, національного та інтернаціонального виховання із 

загальнолюдськими цінностями,  

Створювати умови для подальшого розвитку студентського 

самоврядування. Проводити дні студентського самоврядування. Завершити 

формування органів студентського самоврядування на всіх факультетах. 

Підвищувати професіоналізм педагогів-кураторів, об’єднувати зусилля 

для координації діяльності органів студентського самоврядування, кафедр, 

факультетів та ректорату у вихованні студентської молоді. Продовжити 

практику проведення оцінки роботи кураторів студентських груп шляхом 

анкетування студентів факультетів і коледжу. 
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IV.8. Навчально-наукова матеріально-технічна база 

Розвиток та вдосконалення навчально-наукової матеріально-технічної 

бази університету, спрямовані на забезпечення навчального процесу, науково-

дослідницької роботи на рівні сучасних вимог вимагають: 

 продовжити створення і підтримку у належному стані комплексу 

матеріальних і технічних засобів та споруд, призначених для забезпечення 

підготовки студентів, виконання наукових досліджень, підготовки науково-

педагогічних і наукових кадрів; 

 розвивати та збільшувати кількість аудиторій, обладнаних сучасними 

мультимедійними засобами; 

 забезпечити дотримання ліцензійних умов щодо кількості 

комп’ютерних робочих місць по 100 студентів; 

 постійно переоснащувати робочі місця сучасною комп'ютерною 

технікою; 

 збільшувати аудиторний фонд університету за рахунок побудови 

нових навчальних корпусів та більш раціонального використання в 

навчальному процесі існуючої класно-лабораторної бази; 

 розвивати матеріально-технічну базу студентських гуртожитків; 

 вдосконалювати поліграфічну базу університету, продовжити 

оснащення її сучасним друкарським обладнанням; 

 розвивати спортивну базу університету за рахунок вдосконалення 

спортивних майданчиків, стадіонів та сучасної лижної бази; 

 забезпечити функціонування науково-технічної бібліотеки, зокрема, 

щодо належного зберігання та використання її фондів, подальшого поповнення  

електронних баз даних та Інтернет-ресурсів. 

З огляду на викладене вище, виправданим є підхід, згідно з яким фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 8.05010103 

«Системне проектування» доцільно готувати у Національному технічному 

університеті «Харківський політехнічний інститут». НТУ «ХПІ» є провідним 
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навчальним закладом в Україні з напрямку підготовки фахівців з розробки та 

проектування складних автоматизованих технічних та інформаційних систем 

для різноманітних галузей. Тому основним завданням підготовки спеціалістів 

за даним напрямком є забезпечення вищевказаних галузей виробництва 

високоякісними спеціалістами. 

Слід відзначити, що фахівці спеціальності «Системне проектування» 

завдяки високоякісній базовій підготовці зможуть також працювати у суміжних 

галузях.  

Швидкість, з якою змінюються технології та методи роботи з великими 

складними системами, з часом збільшується. Стає неможливим працювати з 

новими системами застарілими методами, принципи роботи потрібно постійно 

оновлювати, вносячи необхідні зміни. Сьогодні потреба в фахівцях з  

системного проектування збільшується, відчувається їх серйозна недостатність. 

Таким чином, сучасні потреби, які диктує суспільство, можна задовольнити 

впровадженням спеціальності 8.05010103 «Системне проектування» на кафедрі 

«Системи та процеси управління» Національного технічного університету 

«Харківський Політехнічний Інститут». 

НТУ «ХПІ» має достатню матеріальну базу, кадровий склад та навчально-

методичне забезпечення для підготовки таких фахівців. Це гарантує виконання 

ліцензійних умов щодо майбутньої підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 8.05010103 «Системне 

проектування». З урахуванням цього вважаємо, що пропозиція Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут» щодо 

ліцензування освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності 

8.05010103 «Системне проектування» є своєчасною та відповідає суспільним 

потребам. Це дає вагомі підстави для ліцензування магістерської підготовки 

фахівців цієї спеціальності в обсязі 20 осіб за денною формою навчання. 

 

 

        Ректор Л. Л.Товажнянський 


