
Відповіді на гострі питання абітурієнтів та їх батьків  

щодо вступної кампанії до НТУ «ХПІ» в 2022 році 

 

Перш за все виходимо з того, що ситуація, що склалася в Україні тимчасова. 

Далі розберемо головні питання: 

 

1) Чому потрібно залишитися та вступати в Україні, а не в Європі? 

- В багатьох країнах Європи 12 річна система середньої освіти, а це значить, 

що з нашим атестатом Ви не зможете вступити одразу, а Вам прийдеться 

навчатися на підготовчому році, а вже потім вступати. 

- Є складності з процедурами вступу та специфікою навчання. 

- В Європі вже зараз склалася дуже складна ситуація з житлом і з часом тільки 

погіршується. 

- Проблема з трансфером. Пам'ятайте, що діти до 18 років обов'язково повинні 

супроводжуватися батьками. 

- Фінансова складова: житло, трансфери, послуги, їжа на декілька людей на 

тривалий термін в Європі - це дуже суттєва сума. 

- Складності з працевлаштуванням для підробітку під час навчання. Через 

надмірно велику кількість переселенців та біженців некваліфікованої роботи 

майже немає. 

- Мовна проблема. Необхідно мати високий рівень володіння для ефективного 

навчання. 

- Ми - Українці, Україна - наша Батьківщина, а закордоном ми лише гості. 

Кожна країна в першу чергу буде завжди думати про своїх дітей та своїх 

громадян. 

- НТУ «ХПІ» є університетом з великою кількістю міжнародних зв'язків. 

Щороку більше 300 студентів виїжджає до Європи за програмами обміну та 

подвійних дипломів. Також в НТУ «ХПІ» діє Німецький освітній центр, який 

є унікальним освітнім середовищем серед університетів України. Таким чином 

саме навчання в НТУ «ХПІ» є правильним та оптимальним шляхом для 

реалізації намірів подальшого навчання в Європі. 

 

2) Чому необхідно вступати до НТУ "ХПІ", а не до ЗВО західної України? 

- Дистанційна форма освіти в УСІХ університетах поки діє військовий стан. 



- Навчайся та працюй одночасно. В Харкові точно буде можливість додатково 

заробітку для студентів. Тобто саме в НТУ "ХПІ" можна буде навчатись та 

працювати для тих, кому це важливо. На відміну від західних областей та 

університетів, де через надмірно велику кількість переселенців та біженців 

немає некваліфікованої роботи. 

- Проживання. В ХПІ є гуртожитки на всіх студентів, а на заході є проблеми 

через великий наплив переселенців + західні університети не були на таке 

розраховані. 

- Можливість проживати в особливому, славетному місті, місті-герої, Харкові 

та доєднатися до великої сім'ї Харківських політехніків. 

- Робота після отримання диплому. В Харкові точно будуть робочі місця 

особливо для інженерно-технічних, IT та бізнес спеціальностей, бо саме 

спеціальності Харківського політеху були і є в основі всіх регіональних 

підприємств, та по-суті, є фундаментом для виробничої складової економіки 

східної України (мається на увазі, що на ХПІ зав'язані основна частина 

підприємства машинобудування, енергетики, електроніки, хімія, 

біотехнології, харчової, IT галузей промисловості). І саме наші випускники 

почнуть відродження України! На відміну від західних областей де за мирних 

умов стабільно були проблеми з працевлаштуванням в високотехнологічних 

галузях. Ситуацію з працевлаштуванням підтверджують і в Харківському 

центрі зайнятості де нам повідомили, що всі великі підприємства не планує 

переміщатися та буде і надалі залишатися, та працювати в місті Харкові. Крім 

того вже сьогодні в Харківській області почалось зростання попиту на 

спеціалістів для відновлення Харкова та області. В свою чергу на нараді 

Голови Харківської обласної державної адміністрації з представниками 

великих IT-кампаній було зазначено, що університети є життєво необхідною 

основою для IT-бізнесу та їм буде надаватися підтримка. Тобто, промисловість 

та IT-бізнес вже зараз думають про майбутнє. Майбутнє в якому будуть 

необхідні молоді фахівці, випускники Харківського політеху. 

 

3) Враховуючи умови, які склались чи якісна освіта в НТУ "ХПІ" зараз?  

- Висока якість дистанційної освіти. Як ми казали дистанційна освіта зараз в 

УСІХ університетах, але в НТУ "ХПІ" - це справжня система, яка дозволяє 

отримувати справжню вищу освіту високої якості. 

- Надійний кадровий склад викладачів. Надвисока якість кадрового складу та 

наукові школи, що формувалися протягом минулого сторіччя, дозволяють 

гарантувати те, що Вас будуть навчати справжні фахівці своєї справи. Основна 



частина викладачів - це доктори наук, професори, доценти, кандидати наук та 

Ph.D. 

- Дуальна форма здобуття вищої освіти. НТУ "ХПІ" є лідером серед 

університетів України за цим напрямком. Серед інноваційних підходів 

навчання слід зазначити саме про дуальну форму, яка надає можливість під 

час навчання працювати вже за спеціальністю і здобувати освіту на робочому 

місці. Таким чином саме в ХПІ є можливість, як підробляти під час навчання 

так і працювати завдяки дуальній формі. 

- Інноваційні підходи в вищій IT-освіті. Навчання на всіх основних 

спеціальностях 12 галузі в форматі проекту Інноваційний кампус, що є тільки 

в ХПІ (унікальний серед всіх університетів України). Основою ідеї є повний 

контакт з кампаніями роботодавцями, залучення сучасних світових освітніх 

технологій та працевлаштування вже під час навчання. 

- Соціальна інфраструктура найвищого рівня. Один з найкращих спортивних 

комплексів серед університетів України, славетний Палац студентів, в якому 

наші студенти стають справжніми зірками, надсучасна бібліотека, коворкінги, 

стартап центр та неймовірний унікальний кампус університету, який 

формувався ще з кінця XIX сторіччя. А крім того стипендії, студентські гуртки 

та організації, центр психологічної допомоги та багато інших можливостей 

надавав, надає та буде надавати ХПІ. 

- Своя військова кафедра. Навчаючись на будь-якій спеціальності, Ви 

паралельно можете отримати вищу військову освіту та військову 

спеціальність, та звання молодшого лейтенанту в запасі. Тобто паралельно з 

отриманням диплому бакалавра Ви можете стати офіцером запасу. 

 

4) А якщо ця ситуація затягнеться? 

- Ми віримо, що війна скоро закінчиться нашою перемогою, і ми всі разом 

повернемось до мирного життя та праці. Але на випадок, якщо ситуація буде 

затягуватись ми організували дві навчальні бази. В Полтаві та в Чернівцях. На 

основі яких вже зараз розгорнуті центри дистанційної освіти та приймальні 

комісії. А у випадку необхідності так само ми зможемо запустити підготовку 

для першого курсу денної форми. 

 

На останок: 

Хотіли б підкреслити, що всі наші слова та здобутки вже більше п'яти років 

підтверджуються міжнародними визнаннями. Так наприклад НТУ "ХПІ" один 

з семи університетів України, що входить одразу до двох найголовніших 



світових рейтингів QS та THE World University Rankings. За рейтингом QS 

World University Rankings 2022 НТУ "ХПІ" посідає 3 місце серед українських 

ЗВО та 1 місце серед технічних вишів України. 

Це засвідчує рівень нашого університету та доводить нашу спроможність для 

вирішення проблем та викликів сьогодення в цих складних обставинах. 

Пам'ятайте, що ХПІ навіть у самих складних моментах історії працював, 

працює та буде працювати на користь України та всіх українців. 


