
Звіт про виконання 

колективної угоди 

за 2015 рік

Доповідає: 

Ректор НТУ “ХПІ”

проф. Сокол Є.І.



Рейтинги НТУ “ХПІ”

Найменування рейтингу
Місце 

НТУ “ХПІ”

Місце серед 

вітчизняних ВНЗ

Світовий рейтинг QS 700+ 6

Країн СНД, Грузії та Балтії 71+ 5

Консолідований рейтинг ВНЗ України за 2015 рік

Назва навчального 

закладу

Місце у 

загальному 

рейтингу

Топ 200 

Україна
Webometrics Scopus

Підсумко-

вий бал

Київський національний 

університет 

ім.Т.Шевченка
1 1-2 1 1 3

Харківський 

національний 

університет ім В.Каразіна
2 3 4 2 9

НТУУ “Київський 

політехнічний інститут” 3 1-2 3 6 10
НТУ “Харківський 

політехнічний інститут” 4 4 2 9 15
Львівський національний 

університет ім.І.Франка 5 9 11 3 23
Національний 

університет “Львівська 

політехніка”
6 6 8 10 24



 

РРееооррггааннііззааццііяя  ууннііввееррссииттееттуу  

 

 Створено новий факультет – соціально-гуманітарних 
технологій (на базі факультету інтегральної підготовки). 
 

 На факультет переміщено кафедри фізичного 
виховання, педагогіки та психології управління 
соціальними системами, ділової іноземної мови та 
перекладу, соціології та політології.  
 

  В університеті запроваджено новий перелік 
спеціальностей та спеціалізацій, створюються нові 
навчальні плани та навчальні програми.  

 
 
 



Державні премії України в галузі науки і 

техніки 

Лауреатами Державних премій України стали:

 за роботу «Нові каталізатори та гетерогенно-каталітичні

процеси: розвиток наукових основ та використання в хімії,

нафтохімії та енергетиці»

• Гринь Григорій Іванович – доктор технічних наук, професор.

• Лобойко Олексій Якович – доктор технічних наук, завідувач

кафедри.

 за роботу в галузі оборони Державної премії України в галузі

науки і техніки став.

• Порошин Сергій Михайлович - доктор технічних наук, завідувач

кафедри.
(Указ Президента України 

Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2014 м. 

Київ 8 грудня 2015 року №686/2015).



Публікації науковців Університету 

Загальна кількість виданої наукової продукції в 2015 році скалала 4878 

одиниць, в т.ч. :

підручників та навчальних посібників – 154,

монографій – 65,

статей в наукових фахових виданнях – 3487,

тощо – 1172.

Кількість публікацій за кордоном – 407,

публікацій у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus, Web of 

Science для соціо-гуманітарних  COPERNICUS) – 637.



ММііжжннааррооддннаа  ддііяяллььннііссттьь  уу  22001155  ррооцціі  

  

1. УУннііввееррссииттеетт  ззддооббуувв  11  ммііссццее  ппоо  ккііллььккооссттіі  ррееааллііззоовваанниихх  ооссввііттннііхх  ппррооееккттіівв  
TTEEMMPPUUSS  ссеерреедд  113355  ввиищщиихх  ннааввччааллььнниихх  ззааккллааддіівв  УУккррааїїннии  ((2277  ппррооееккттіівв));; 
 

2. УУннііввееррссииттеетт  ооттррииммаавв  ддииппллооммии:: 
 уу  ннооммііннааццііїї  ““ММііжжннааррооддннее  ссппііввррооббііттннииццттввоо  вв  ггааллууззяяхх  ооссввііттии  іі  ннааууккии””;;   
 
 уу  ннооммііннааццііїї  ““ІІннннооввааццііїї  уу  ррооззввииттккуу  ннааууккооввоо  ––  ддооссллііддннооїї  ссппііввппрраацціі  зз  

ммііжжннааррооддннииммии  ннааууккооввииммии  ссппііллььннооттааммии,,  ууссттааннооввааммии  ттаа  
ззааккооррддооннннииммии  ззааккллааддааммии  ооссввііттии””;;       
 

3. УУннііввееррссииттеетт  ппррииййммаавв  ууччаассттьь  уу  4400  ммііжжннаарроодднниихх  ппррооееккттаахх::   
               зз  ппооккрраащщеенннняя  ннааввччааллььннооггоо  ппррооццеессуу  ттаа  ііннттееррннааццііооннааллііззааццііюю  ооссввііттии  --          

2299,,  ((ссеерреедд  яяккиихх  66  --  ппррооееккттии академічної мобільності); 
 
               зз  ннааууккооввиихх  ддоосслліідджжеенньь  вв  ггааллууззяяхх  ееннееррггооззббеерреежжеенннняя,,  ііннффооррммааццііййнниихх  

ттееххннооллооггіійй,,  ссииссттеемм  ууппррааввлліінннняя,,  ккееррааммііччнниихх  іі  ккооммппооззииццііййнниихх  
ммааттееррііаалліівв,,  ннааннооттееххннооллооггіійй,,  ббііооннааннооттееххннооллооггіійй,,  ффііззииккии  ммееттаалліівв  ттаа  
ннааппііввппррооввііддннииккіівв,,  ааввііааццііййннооїї  ттееххннііккии  --  1111;; 

 
4.  244 студента, аспіранта, викладача та наукових співробітників 

Університету виїжджало на навчання, проведення спільних наукових 
досліджень, стажування та участі в міжнародних конференціях і 
спортивних змаганнях; 
 

5. В Університеті діє 11 програм подвійних дипломів, з яких 3 - з вишами   
Болгарії,  Польщі та Кореї. 

 



Навчання іноземних студентів 
  

Набір у 2015 році :  122 магістра, 188 бакалаврів,  
100 слухачів  ПВ. 

 
             Загальний об’єм сплати за навчання  
             іноземних студентів у 2015 році:  49 233 924 грн. 
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ППІІДДССУУММККИИ  ППРРИИЙЙООММУУ  ССТТУУДДЕЕННТТІІВВ  ННАА  ННААВВЧЧААННННЯЯ   

аа))  ддееннннаа  ффооррммаа   

 

  

Бюджет Контракт 

План 
прийому 

Зараховано 
на бюджет 

Зараховано на 
контракт 

Зараховано 
іноземців 

1 курс 1203 1203 440 14 

1 курс скорочений 190 190 12 0 

2 - 3 курс   147 94 3 

Спеціалісти 585 585 140 35 

Магістри 586 584 261 82 

ВВссььооггоо  ппоо  ННТТУУ  

""ХХППІІ"" 
22556644 22770099 994477 113344 

 
 
 



бб))  ззааооччннаа  ффооррммаа  ннааввччаанннняя  

  

  

Бюджет Контракт 

План 
прийому 

Зараховано 
на бюджет 

Зараховано на 
контракт 

Зараховано 
іноземців 

1 курс 81 81 85 10 

2 - 3 курс   5 297 4 

Спеціалісти 83 83 569 4 

Магістри 2 2 292 1 

ВВссььооггоо  ппоо  ННТТУУ  

""ХХППІІ"" 
116666 117711 11224433 1199 

 

 



                        ККоошшттии,,  яяккіі  ннааддііййшшллии  ззаа  ппллааттннее  ннааввччаанннняя  

  
Факультет Сума, тис. 

грн. 
Механiко-технологiчний 270 
Машинобудiвний 174 
Енергомашинобудiвний 328 
Транспортного машинобудування 392 
Iнженерно-фiзичний 201 
Фiзико-технiчний 86 
Електромашинобудiвний    549 
Електроенергетичний     217 
Автоматики та приладобудування 358 
Технологiї неорганiчних  речовин 149 
Технологiї органiчних речовин 540 
Iнтегрованих технологiй та хімічної техніки 621 
Економiчний 2910 
Iнформатики та управлiння 5372 
Бiзнесу та фiнансiв 3249 
Комп'ютерних та iнф.технологій 2056 
Екон. iнформатики i менеджменту 897 
Німецький технічний 227 
Інтегральної підготовки 934 
  
Ітого по НТУ "ХПІ", денна форма навчання 19530 

  
Ітого по НТУ "ХПІ", заочна форма навчання 8338 

  
Всього по НТУ "ХПІ" 27868 



Підвищення заробітної платні 
 

З 1.09.2015 р. - підвищення по тарифній сітці із 

розрахунку: 

1 розряд – 1012 грн., мінімальна зарплата – 1378 грн. 

З 1.12.2015 р. - підвищення по тарифній сітці із 

розрахунку: 

1розряд – 1113 грн., мінімальна зарплата – 1378 грн. 

Починаючи з 5 тарифного розряду збільшення   на 10%. 

 

 

 

 



 

 

 

з\плата по 

окладам
Індексація

Вислуга 

років 

Оздоровл

ення

Ректор. 

Надбавка
Премії

Матер. 

Допомога

Погодинна 

оплата праці
УСЬОГО 

загальний 

фонд 86736,9 5832,4 7369,3 3464,4 3435,5 3368,1 579,3 2563,5 113349,4
спеціальний 

фонд 27176,4 1470,8 1193,1 619,3 2285,0 4159,3 229,4 896,0 38029,3

113913,3 7303,2 8562,4 4083,7 5720,5 7527,4 808,7 3459,5
151378,7

загальний 

фонд 82311,4 15645,5 7726,5 3266,5 2339,8 1057,0 541,2 2359,9 115247,8
спеціальний 

фонд 31492,6 5280,1 1505,7 674,4 1940,3 4927,3 228,6 706,2 46755,2

113804,0 20925,6 9232,2 3940,9 4280,1 5984,3 769,8 3066,1
162003,0

загальний 

фонд -4425,5 +9813,1 +357,2 -197,9 -1095,7 -2311,1 -38,1 -203,6 +1898,4
спеціальний 

фонд +4316,2 +3809,3 +312,6 +55,1 -344,7 +768 -0,8 -189,8 +8725,9

-109,3 +13622,4 +669,8 -142,8 -1440,4 -1543,1 -38,9 -393,4 +10624,3

Порівняльняльний аналіз фактичних витрат за 2014 р.та 2015 р.

по 2111 "Заробітна плата " основна діяльність

(без урахування 2120"Нарахування  на зарплату"), тис. грн.

2015

Всього

відхил.

Всього

2014

Всього



За звітний період у спеціалізованих вчених радах України захищені:

8 докторських, 

61 кандидатська дисертації. 

Докторські дисертації захистили:

докторант кафедри системного аналізу і управління Александрова Т.Є. 

доцент кафедри автоматизації енергосистем Сиротин Ю.А.

доцент кафедри інформаційно-вимірювальні технології і системи 

Мигущенко Р.П.  

докторант кафедри передачі електричної енергії Любимова Н. О. 

доцент  кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей 

Саввова О. В. 

докторант кафедри систем інформації Пустовойтов П.Є.

докторант кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей 

Корогодська А. М. 

доцент кафедри передачі електричної енергії Шевченко С.Ю. 

Рішеннями Вченої ради університету присвоєно:

вчене звання професора МОН  України – 13 особам, 

професора НТУ "ХПІ" – 12 особам, 

доцента  – 59 особам, 

старшого наукового співробітника  – 8 співробітникам університету.

Підготовка кадрів високої кваліфікації



 

РОБОТИ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ             
УНІВЕРСИТЕТУ (В ПЕРІОД З 01.01.2015 ПО 01.01.2016 р.) 

 
 

Освоєно коштів за звітний період - 21 284,6 тис. грн. 
          
Зокрема: 
 
Погашено кредиторську заборгованість 2014 р. - 3 092,6 тис. грн. 
 
Ремонт гуртожитків - 7 889,7 тис. грн. 
 
Ремонт навчальних корпусів і інфраструктури - 4 754,2 тис. грн. 
 
Харківський комп'ютерно-технологічний коледж - 5 083,8 тис. грн. 
 
Поточний ремонт і послуги - 3 440,6 тис. грн. 
 
Інші витрати - придбання матеріалів 116,3 тис. грн.  
   
 
 



 
 
 

 КАПІТАЛЬНИЙ І ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

1. Капітальний ремонт комп'ютерно-технологічного коледжу: 

     - Ремонт приміщень навчального корпусу № 2; 
     - Заміна 60% вікон і 40% покрівлі навчального корпусу № 2; 
     - Ремонт фасадної частини з заміною вікон; 
     - Ремонт покрівлі коворкінг-центру з монтажем зенітних ліхтарів. 
 
 

 



 
 
 

 
 
2. Ремонт гуртожитків: 

     - Гуртожиток № 2 - введено в експлуатацію ліве крило і 8,9 
поверхи правого крила, тривають роботи з утеплення фасаду; 
 
     - Гуртожиток № 4 - ремонт вентсистеми, відремонтовані зовнішні 
стіни, цоколь, тамбур; 
 
    - Гуртожиток № 13 - ремонт приміщень кухонь, санвузлів лівого 
крила. 
 

 



 
 
 

 

 

3. Ремонт навчальних корпусів: 

    - ГАК - ремонт покрівлі; 
 
    - Спорткомплекс - відремонтовано покрівлю гімнастичного залу; 
 
    - Палац студентів - ремонт танцювального залу на 3-му поверсі. 
 
 
 
 
 
 
4. Інші види робіт: 
 

 Підрозділом охоронної сигналізації відремонтовано охоронну 

сигналізацію на 88 об'єктах і змонтовано нове обладнання в 141 

приміщенні. 

 Будівельною групою університету виконані ремонтні роботи на 29 

об'єктах. 

 Відділом експлуатації замінено 1202,5 м / п сталевих труб, 673 м / п 

труб ПВХ, також встановлені водонагрівачі і відремонтовано 

сантехнічне обладнання. 



Комплексні заходи щодо охорони праці 
№ 
з.п Заплановані заходи 

Витрачено 
(грн.) 

1 
Провести атестацію робочих місць, де є несприятливі 
фактори умов праці співробітників (хімічні лабораторії, 
місця електриків, робочих УВЦ, зварювальників). 

6500 

2 
Укомплектувати медичними засобами долікарняної 
допомоги майстерні, лабораторії, служби АГЧ з 
урахуванням специфіки робіт, що виконуються. 

2000 

3 
Забезпечити утилізацію відпрацьованих люмінесцентних 
ламп, що містіть пари ртуті   

48850 

 
4 

Довести освітлення до вимог ДБНВ 2.5-28-2006 в учбових 
аудиторіях та дисплейних класах . 

53400 

5 
Забезпечити співробітників підрозділів університету 
спецодягом та засобами індивідуального захисту згідно з 
типовими галузевими нормами  

2000 

6 
Придбати нормативно-технічну документацію з охорони 
праці та радіаційної безпеки.  

1000 

7 
Провести медичний огляд співробітників, що працюють в 
несприятливих умовах 

21000 



8 

Розробити план заходів по відновленню та реконструкції усіх 
вентиляційних установок на хімічних кафедрах. 
- на всіх хімічних кафедрах реконструкції вентиляційних установок 
( на двох кафедрах вентиляційні установки відновлено повністю, на 
решті - на стадії відновлення). 

31000 

9 

 За рахунок університету організувати навчання та перевірку 
знань з питань охорони праці працівників на роботах з: 
- посудинами, які працюють під тиском; газоелектрозварювальним 
та електрообладнання. 

6000 

10 

Виконати заміри опору ізоляції в усіх учбових корпусах та 
гуртожитках:         
- розроблено документацію та підготовлено   договори для 
проведення всіх вимірів опору ізоляції в усіх учбових корпусах та 
гуртожитках. 

2016р. 

11 

Установити заземлюючі пристрої лабораторного електричного 
устаткування на кафедрах університету. Привести у 
відповідність з вимогами електробезпеки: 
  -  розпочато роботу по відновленню та реконструюванню 
заземлюючих пристроїв лабораторного електричного 
устаткування на кафедрах Університету). 

2016р. 

12 Придбати вогнегасники ОП-5, ОП-3 для кафедр та підрозділів 
університету (300шт) 74500 

З 12 пунктів заходів, які були заплановані в повному  

обсязі виконано – 9.  



 

Усього за 2015 рік витрачено: 

                                                                               

• по  комплексним заходам – 246250 грн.   

 

• Здійснена виплата надбавки до заробітної плати категоріям  працівників 

НТУ «ХПІ» зайнятих на роботах у шкідливих  умовах праці – 290000  грн.  

 

• Разом витрачено по колективному договору – 536250грн. 



Дякую за увагу!



 

Оздоровлення дітей 
 

 

Рік 

Кількість 
дітей, які 

були 
оздоровлен

ні  

Всього 
витрачено 

коштів, 
грн. 

Включаючи, грн. 
Витрачено 

коштів в 
перерахунку на 

одну дитину, 
грн. 

ФСС 

 
Адмініс
трація 
Універ-
ситету 

Бюджет 
профспілки 
 (в тому 
числі обком) 

Батьки 

2014  86 357 808 

308 82
7 

(86,3 
%) 

- 
13 228 
(3,7 %) 

35 752 
(10 %) 

4 160 

2015  91 320 656 - 
57 900 
(18 %) 

122 200 
(38,1 %) 

140 556 
(43,9 %) 

3 524 

  

 


