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Коротка довідка про Міжгалузевий інститут післядипломної освіти  

Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут» 

 
 
 

Міжгалузевий інститут післядипломної освіти - створено у 1987 році - 
як вищий навчальний заклад післядипломної освіти для здійснення 
освітньої діяльності, спрямованої на реалізацію програм вищої освіти, 
забезпечення навчання, удосконалення освіти і професійної підготовки 
громадян шляхом поглиблення, розширення і відновлення їх професійних 
знань і умінь. 

Високий рівень вдалося досягти за рахунок застосування сучасних 
прогресивних методик у навчанні, постійного удосконалення науково-
педагогічного складу інституту, відновлення навчальних матеріалів, 
розвитку матеріальної бази закладу, а також використання в навчальному 
процесі сучасних програмно-апаратних засобів. 

Інститут в співробітництві з Національним технічним університетом 
«Харківський політехнічний інститут» утворює навчально-науковий 
комплекс «Післядипломна освіта». 

Інститут плідно працює з підприємствами та державними 
організаціями. Так з 1995 року МІПО НТУ «ХПІ» співпрацює з Харківським, 
Полтавським і Донецьким обласними центрами зайнятості за державними 
програмами перепідготовки безробітних.  За цей час за направленням 
державної служби зайнятості в інституті пройшли навчання понад 18 560 
осіб, з яких отримали другу вищу освіту 265 осіб. 

У 2006-2007 роках МІПО НТУ «ХПІ» брав участь у проекті TACIS: 
«Розвиток системи професійного навчання на робочому місці». 

З 2006 р. інститут бере участь у програмі ОБСЄ «Допомога в соціальній 
адаптації звільненим військовослужбовцям Збройних Сил України», а з 2009 
р. у програмі НАТО «Партнерство заради миру» з перепідготовки 
військовослужбовців звільнених у запас зі Збройних Сил України. За цією 
програмою в інституті  пройшли навчання за курсами: «Комп’ютерні 
системи та мережі» – 425 слухача,  «Комунікаційні та інформаційні 
технології» – 295 слухачів, «Менеджмент організацій» – 331 слухачів, 
«Менеджмент та ділове адміністрування» – 88 слухачів, «Маркетинг товарів 
та послуг» – 138 слухачів. 
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З 2013 р. інститут реалізує програму навчання фахівців згідно 
постанові Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 207 за 
ваучерами для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці. 
За цією програмою в інституті підвищили кваліфікацію з курсів: 
«Комп’ютерні системи та мережі» – 210 слухачів, «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка» – 13 слухачів, «Менеджер (управитель) 
житлового будинку (групи будинків)» – 13 слухачів. 

Інститут виконує замовлення низки виробничих підприємств та 
закладів освіти всіх рівнів з підвищення кваліфікації за напрямами 
«Фінанси», «ІТ-технології» та «Інжиніринг».  

Ми маємо позитивний досвід професійної та психологічної адаптації 
учасників антитерористичної операції, психологічної підтримки здобувачів 
вищої освіти, які навчаються за програмами Крим-Україна та Донбас-
Україна, та протягом 35 років здійснюємо навчання, підвищення 
кваліфікації і перепідготовку фахівців за 45 спеціальностями! 
 
 
 
 
 
 
 

Заступник директора     Тетяна КАМЕНЄВА 


