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Дорогі абітурієнти! 

Цей рік для НТУ «Харківський політехнічний інститут» — особливий! У 
вересні 2020 року ми будемо святкувати неймовірну подію — 135 років із 
дня заснування нашого рідного університету!

Кожен з вас має унікальний шанс увійти в історію та стати студентом 
Харківського Політеху — одного з шести університетів України, визнаних 
у світі за рейтингами QS та THE World University Rankings 2020. 

У ХПІ ви отримаєте фундаментальну професійну підготовку та станете 
фахівцями світового рівня. Для вас відкриється світ можливостей —
користуватися найсучаснішою лабораторною базою, відвідувати великий 
спортивний комплекс та Палац студентів, брати участь у всеукраїнських 
конкурсах наукових робіт та олімпіадах, міжнародних навчальних 
програмах та грантах, академічному обміні студентів, студентському 
самоврядуванні, пройти практику в найкращих компаніях, підприємствах. 
ХПІ є одним з лідерів із впровадження дуальної форми освіти в Україні за 
кількістю спеціальностей. Вже сьогодні ви маєте шанс отримати ІТ-освіту 
нового покоління в Інноваційному кампусі на базі НТУ «ХПІ». Все це ви 
можете здійснити під керівництвом видатних викладачів Харківського 
Політеху. 

Разом з вами ми побудуємо майбутнє! Бажаю успіхів та чекаю вас у ХПІ! 

Євген СОКОЛ, ректор НТУ «ХПІ»,  член-кореспондент НАНУ,  
лауреат Державної премії України, д. т. н., професор.



Лідер технічної
Освіти України

НТУ «ХПІ» посів 1 місце 
серед технічних та 3 місце 
серед всіх Університетів 
України за міжнародним 
рейтингом QS World 
University Rankings 2021. 

ХПІ є одним із шести 
Університетів України, що 
входить одразу до двох 
провідних світових 
рейтингів QS та THE World 
University Rankings. 



▪ Інститут механічної інженерії і транспорту (МІТ)
▪ Інститут енергетики, електроніки та 

електромеханіки (ЕЕЕ)
▪ Інженерно-фізичний інститут (ІНФІЗ)
▪ Інститут хімічних технологій та інженерії (ХТ)
▪ Інститут економіки, менеджменту і міжнародного 

бізнесу (ЕММБ)

▪ Факультет комп’ютерних та інформаційних 
технологій (КІТ)

▪ Факультет комп’ютерних наук і програмної 
інженерії (КН)

▪ Факультет соціально-гуманітарних технологій (СГТ)
▪ Військовий інститут танкових військ (ВІТВ)
▪ Центр заочного та дистанційного навчання (ЦЗДН)

Інститути та факультети НТУ «ХПІ»



Прозорість та свобода 
вибору майбутньої професії

Прийом 
здійснюється на 
43 спеціальності

За якими абітурієнти 
отримують більше 

1500 бюджетних місць 
на рік

Можливість навчання 
англійською на 

14 спеціальностях!
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Новини



Студенти IT-спеціальностей Харківського Політеху мають унікальну можливість 
вчитися та розробляти реальні проекти в освітньому центрі «Інноваційний 
кампус» (Innovation Campus) НТУ «ХПІ». Це принципово нова система 
навчання, яка поєднує фундаментальність традиційної освіти та високий 
рівень практики. Вона забезпечує бакалаврську підготовку міжнародного 
рівня. Cтуденти НТУ «ХПІ» вже встигли спробувати свої сили на практиці під 
час марафону на базі UNIT Factory Kharkiv. Програма Innovation Campus 
розрахована на 4 роки. Після першого року навчання в ХПІ (вступ до 
спеціальності, вивчення фундаментальних дисциплін) студенти проходять 
конкурсний відбір (інтенсивний марафон), щоб стати учасником подальшої 
програми проектного навчання. Четвертий рік відведений для поглибленого 
вивчення предметів, практики та  дипломної роботи в НТУ «ХПІ». 

Інноваційний кампус НТУ «ХПІ» —
отримай ІТ-освіту нового покоління! 

Студенти Харківського Політеху освоюють інформаційні технології, 
ґрунтуючись на принципах гейміфікації та peer-to-peer (співпраця на рівних). 
Innovation Campus — інноваційна освітня програма, розроблена командою 
українських IT-фахівців UNIT Factory у співпраці з НТУ «ХПІ». Концепція 
програми — перехід від декларативної схеми навчання, основою якої є 
отримання знань, до проектної схеми, спрямованої на набуття практичних 
навичок створення продуктів та систем. Учасниками проекту Innovation 
Campus НТУ «ХПІ» можуть стати абітурієнти, які при вступі до Політеху на IT-
спеціальності виберуть першим пріоритетом освітні програми (конкурсні 
пропозиції) з поміткою Innovation Campus. 

campus.kpi.kharkov.ua



Дерево проектів, у якому 

студенти можуть самі обирати 

ті напрями, що їх найбільше 

цікавлять

04Gamification03P2P (peer-to-peer)02

Особливості навчання

Самостійне 

проектне навчання

01

Інноваційний кампус 

Спеціальності:

121 - Інженерія програмного забезпечення

122 - Комп’ютерні науки

123 - Комп’ютерна інженерія

125 - Кібербезпека

126 - Інформаційні системи та технології



Project’s treeProject’s page

Unit Factory Дерево проектів

Інноваційний кампус 



12 грудня 2019 року - презентація UNIT.City Kharkiv та офіційне відкриття освітньої 
платформи Unit Factory Kharkiv для студентів-айтішників Політеху !!!

Інноваційний кампус 



Сучасні засоби індустріального

метрологічного контролю
03

Обладнання для 

3D-сканування
02

Нові

3D-принтери
01

Дуальна освіта та Науковий Навчально-виробничий Центр з 3D систем, 
що не має аналогів в Україні

Дуальна форма вищої освіти



Scientific Underground04Коворкінги03Студентські гуртки02

Студентський Стартап рух в НТУ «ХПІ»

Бізнес Інкубатор01

Стартапи – сучасна наука для студентів!



Відкриття Стартап-центр «Spark»

Стартапи – сучасна наука для студентів!



Партнери НТУ «ХПІ»

Більше 300 виїздів на рік

Більше 25 країн Світу

Більше 40 Університетів

Для студентів: Більше про
Міжнародні
співробітництво:

bit.ly/khpi-international

Міжнародне співробітництво для студентів



Міжнародна 
студентська активність

Більше 300 
студентських 
міжнародних 
виїздів на рік

Співпраця з 
партнерами 

з 26 країн світу



Вступай та отримуй!

Більше про
Додаткові переваги:

bit.ly/10-perevag-KhPI



НТУ «ХПІ»

Додаткові можливості

01

02

32 види спорту

Інфраструктура 
спортивного комплексу

03 Олімпійські чемпіони

Спорт
для студентів:



НТУ «ХПІ»

Додаткові можливості

01

02

20 творчих колективів та 
4 клуби за інтересами

7 носять високе знання 
«Народний художній 
колектив України»

03 Загалом 600 учасників

Палац студентів:



НТУ «ХПІ»

Додаткові можливості

Відпочинок
Екологічно чисте 
та затишне місце 
для відпочинку на 
березі річки у 
Фігуровці



НТУ «ХПІ»

Додаткові можливості

01

02

Військовий інститут 
танкових військ НТУ «ХПІ»

Друга вища військова 
освіта

Військова 
підготовка:



Всі лінки за одним посиланням

http://go.kpi.kharkov.ua

Підключайся до Телеграм
каналів та соціальних
мереж НТУ "ХПІ". Будь 
#зПолітехомОнлайн

#GoKhPI

http://go.kpi.kharkov.ua/


Чекаємо на тебе!
вул. Кирпичова, 2,
Харків, 61002

Адреса
+380 (57) 707-66-34
+380 (73) 707-66-34

Телефон
www.kpi.kharkov.ua
vstup.kpi.kharkov.ua
events.kpi.kharkov.ua

facebook.com/ntu.xpi
instagram.com/ntu.khpi
t.me/s/NTU_KhPI_press

Ми Online


