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Пам’ятаючи й шануючи свою 
історію та вагомі здобутки 
попередніх поколінь учених 
та педагогів, зберігаючи кра-
щі традиції в підготовці висо-
кокваліфікованих фахівців, 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
«ЧЕРНІГІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 
продовжує своє становлення 
як потужного освітньо-нау-
кового регіонального центру 
для реалізації своєї головної 
місії – розвитку суспільства 
через освіту та наукові до-
слідження задля формування 
лідерства та розв’язання гло-
бальних проблем світу, що 
змінюється.
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СТРАТЕГІЧНОЮ МЕТОЮ 
УНІВЕРСИТЕТУ є розви-
ток моделі прогресивно-
го університету, що інте-
грує європейські цінності, 
принципи сталого розвит-
ку суспільства, формуван-
ня випереджальних про-
фесійних компетентностей 
і соціальний розвиток осо-
бистості.
ПЕРСПЕКТИВНА СТРАТЕ-
ГІЧНА МЕТА – входження 
університету в міжнарод-
них рейтингах до 1000 най-
кращих університетів світу 
до 2030 року.
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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЧЕРНІГІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ЗДІЙСНЮЄ БАГАТОРІВ-
НЕВУ ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ ВІД ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА ДО ДОКТОРА 
НАУК ЗА БІЛЬШЕ НІЖ 100 ОСВІТНІМИ ПРОГРАМАМИ НАСТУПНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

ЦІЛІ РОЗВИТКУ: 
• в освітньому процесі – 
перехід до дуального навчан-
ня;
• у науковій діяльності – 
перехід від досліджень за пріо-
ритетним науковим напрямом 
до розв’язання глобальних 
проблем; 
• у виховній роботі – ор-
ганізація нової креативної си-
стеми пошуку та розвитку тала-
новитої студентської молоді з 
широким залученням студент-
ства до інноваційно-наукової 
та проєктної діяльності універ-
ситету шляхом участі в школі 
стартапів, агенції проєктів, ви-
конання реальних індивідуаль-
них завдань – від розрахунко-
вої до дипломної роботи.  

CHERNIHIV  POLYTECHNIC

NATIONAL  UNIVERSITY

Фізична культура і спорт
Дизайн
Економіка
Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та 
страхування
Менеджмент
Маркетинг
Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність
Право
Екологія
Інженерія програмного забезпечення
Комп’ютерна інженерія 
Кібербезпека
Прикладна механіка
Галузеве машинобудування

Метрологія та інформаційно-
вимірювальна техніка
Електроніка
Телекомунікації та радіотехніка
Харчові технології
Деревообробні та меблеві технології
Архітектура та містобудування
Будівництво та цивільна інженерія
Геодезія та землеустрій
Агрономія
Лісове господарство
Фізична терапія, ерготерапія
Соціальна робота
Туризм
Правоохоронна діяльність
Автомобільний транспорт
Публічне управління та 
адміністрування
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Система управління якістю освітньої діяльності університету сертифікована 
ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT). В університеті функціонує рада із 
забезпечення якості вищої освіти, а також сектор систем менеджменту якості. 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЧЕРНІГІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» широко вико-
ристовує в освітньому процесі інноваційні технології та активно впровад-
жує дуальне навчання. В університеті створено локальну інформаційно-
комунікаційну мережу; розроблено та постійно оновлюються більше ніж                  
50 web-сайтів університету; запроваджено ав-
томатизовану систему управління навчальним 
закладом, електронну базу навчально-методич-
ного забезпечення освітнього процесу; систему 
дистанційного навчання; функціонує електрон-
ний репозитарій; створюються smart-аудиторії; 
впроваджуються онлайн-сервіси: електронні 
кабінети студента та викладача, системи онлайн-
опитувань стейкхолдерів, система електронно-
го документообігу. 

У рейтингу ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ 
ОСВІТИ України за даними 
наукометричної бази даних 
Scopus; «Топ-200 Україна», 
у консолідованому рейтин-
гу; рейтингу UniRank та в 
рейтингу за результатами 
вступних кампаній НАЦІО-
НАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
«ЧЕРНІГІВСЬКА ПОЛІТЕХ-
НІКА» входить до 50-ти най-
кращих університетів Украї-
ни.
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Міжнародна діяльність університету на-
правлена на забезпечення відповідності 
освітніх послуг міжнародним стандартам 
якості, підвищення міжнародного авторите-
ту університету та його інтеграцію в єдиний 
європейський та світовий простір.
З 2013 року НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
«ЧЕРНІГІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» входить до 
Великої хартії університетів (Magna Charta 
Universitatum Observatory). 

• Міжнародної науково-практичної конфе-
ренції студентів, аспірантів та молодих уче-
них «Юність науки: соціально-економічні та 
гуманітарні аспекти розвитку суспільства»

• Міжнародних науково-практичних конфе-
ренцій «Математичне та імітаційне моде-
лювання систем МОДС», «Комплексне за-
безпечення якості технологічних процесів 
та систем» та «Україна-ЄС. Сучасні техноло-
гії, економіка та право»

• Сіверських наукових слухань: «Інформа-
ційна економіка: проблеми становлення та 
перспективи розвитку в Україні»

• Симпозіумів з актуальних проблем сучас-
ного світу

• Хакатонів Google HashCode та  «NASA Space 
APPS ChallengeChernihiv».

УНІВЕРСИТЕТ Є ОРГАНІЗАТОРОМ ЩОРІЧНИХ МІЖНАРОДНИХ ЗАХОДІВ: 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
«ЧЕРНІГІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Є 
ВИКОНАВЦЕМ МІЖНАРОДНИХ 
ПРОЄКТІВ:

Темпус-проєкт «Упровадження сучас-
ного магістерського навчання у про-
мисловій екології»

Темпус-проєкт «Інноваційна гібридна 
стратегія ІТ-аутсорсингового партнер-
ства з підприємствами»

Темпус-проєкт «Модельно-орієнтова-
ний підхід та інтелектуальна система 
для еволюційного співробітництва 
академії та промисловості у сфері 
електронної та обчислювальної тех-
ніки»

Темпус-проєкт «Набуття професійних 
і підприємницьких навичок за допо-
могою виховання підприємницького 
духу та консультації підприємців-
початківців»

• Проєкт «Організація діалогу між жерт-
вами нацизму та іншими людьми, що 
сприятиме розкриттю особистісного 
потенціалу ЦГ, збереженню та гідній 
оцінці їхнього досвіду в громаді»

• Проєкт «THEOREMS-Dnipro – Trans-
boundary Hydro-metEORological and 
Environmental Monitoring System of 
Dnipro river» (програма територіально-
го співробітництва «Білорусь-Україна»)

• Проєкт «Україна – Норвегія» «Пере- 
підготовка і соціальна адаптація                        
військовослужбовців та членів їх сімей 
в Україні» за підтримки уряду Норвегії

• Проєкт «Школа соціального під-
приємництва» за підтримки Інституту                       
Др. Філ. Я.-У. Сандала (Норвегія)

• «Англійська мова для університетів» за 
програмою Британської Ради

• Програма по відновленню миру і діа-
логу внутрішньо переміщених жінок 
«Голос жінки має силу» за підтримки Ін-
ституту міжнародних культурних зв’яз-
ків (Institut für Auslandsbeziehungen) та 
Міністерства закордонних справ Феде-
ративної Республіки Німеччина.

• Українсько-швейцарський проєкт 
«Соціальна робота як «сейсмограф» 
соціальних змін і соціальних потреб»

• Проєкт «RISE – Rebuilding Integrity in 
Science and Education» за програмою 
Ukraine Higher Education Leadership 
Development Programme

• Проєкт Development of practically-
oriented student-centred education in 
the field of modelling of Cyber-Physical 
Systems за програмою Еразмус.
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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЧЕРНІГІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» – ДРАЙВЕР 
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Університет постійно ініціює заходи, спрямовані на налагодження ефек-
тивної співпраці між державою, сферою освіти та науки, а також бізнесом. 
В університеті започатковано проведення щорічних БІЗНЕС-ФОРУМІВ, до 
яких долучаються представники органів державної влади та місцевого 
самоврядування, а також підприємства, установи та організації, що за-
цікавлені у налагодженні ефективної взаємодії з університетом задля ро-
зв’язання нагальних проблем регіону та підготовки висококваліфікованих 
фахівців для різних галузей.
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У НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ «ЧЕРНІГІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» започатко-
вано КОНКУРС СТАРТАПІВ «STARTUP – WAY TO SUCCESS» та працює мінішко-
ла «StartUp – way to success» за напрямами: Інтелектуальна власність та         
Start-up, Бізнес-модель для start-up, Ринкова стратегія та стратегія продажів, 
Бізнес-план start-up тощо. 

УНІВЕРСИТЕТ впевнено увійшов до ТОП-10 найкреативніших та найактивні-
ших закладів вищої освіти в регіонах України за результатами проведення 
Global Money Week за версією Financial Literacy Ukraine. На постійній основі 
університет ініціює акції та заходи з підвищення фінансової грамотності – 
Ф!НКУЛЬТУРНИЙ МАРАФОН. Проводяться інтерактивні майстерні «Розумні 
фінанси» для студентів неекономічних спеціальностей та школярів Черні-
гівської області. 

Щорічно співробітники університету в рамках програми «Університет у жит-
ті регіону» виконують понад 10 науково-дослідних, госпдоговірних робіт на 
замовлення підприємств, установ та органів державної влади і місцевого са-
моврядування, що направлені на розвиток громад та територій, наприклад, 
розробка системи електронного голосування Mobile-RADA для обласної та 
районних рад; створення відкритих мобільних майданчиків «Зелена сцена»; 
створення мобільних додатків для отримання туристичних послуг; роз-
робка інтелектуальної системи відеоспостереження CaMaP та інформа-
ційної системи медичної установи; проєктування транспортної системи, 
системи освітлення та мережі прибирання вулиць та доріг; проєктуван-
ня та виготовлення металоконструкцій; різноманітні маркетингові до-
слідження; розробка нових технологій вирощування сільськогосподарських 
культур; розробка системи управління відходами та дослідження екологіч-
ного стану природних ресурсів регіону; соціальні проєкти тощо. 



16 17

Щорічно студенти ініцію-
ють проведення різноманіт-
них наукових, культурних,            
соціальних та спортивних 
заходів, як-от: круглі столи та 
семінари-тренінги, зустрічі 
з відомими випускниками 
університету, політичними 
діячами, письменниками та 
громадськими діячами.

Традиційними студентськими за-
ходами є «Благодійна Масляна», 
спартакіади «Сила в єдності», «День 
здоров’я», «Вечір творчості», а та-
кож  грандіозні концерти-конкурси: 
«Зіркова пара», «Around the world», 
КВК на кубок ректора та багато-
багато інших.

СТУДЕНТИ – «ДВИГУН» РОЗВИТКУ 
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
«ЧЕРНІГІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
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ВИПУСКНИКИ – ГОРДІСТЬ НА-
ЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
«ЧЕРНІГІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Випускники НАЦІОНАЛЬНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ «ЧЕРНІГІВСЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА» працевлашто-
вуються у відомих компаніях 
як в Україні, так і за кордо-
ном, у державні та приватні 
установи банківської сфери,                       
організації аграрного сектору, 
будівництва, лісового госпо-
дарства та деревообробки, 
підприємства машинобудівної 
та енергетичної галузі, прила-
добудування, автомобілебуду-
вання, напряму IT-технологій, 
судові та правоохоронні орга-
ни, установи у сфері соціаль-
ного захисту населення тощо. 
Випускники університету пра-
цюють у таких всесвітньо ві-
домих компаніях та корпора-
ціях, як Microsoft, Google, Intel, 
Siemens, Bosh, General Electric, 
Airbus, Datascope, Ring Ukraine 
(підрозділ компанії Amazon), 
Jaguar Land Rover, Facebook, 
NASA, Porsche AG та інших.



20


