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25 РОКІВ ФАКУЛЬТЕТУ «СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» 
 
Наприкінці 2021 року факультет соціально-

гуманітарних технологій відсвяткував своє 25-річчя. 
Історія становлення факультету – складна і цікава, 
вона свідчить про те, що факультет постійно 
доводив свою спроможність бути в авангарді інших 
факультетів Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут».  

У НТУ «Харківський політехнічний інститут» 
відбулися заходи, присвячені цій знаменній події. 
Урочиста частина пройшла у великій аудиторії 
Електрокорпусу вишу, де співробітників факультету 
привітали, зокрема, ректор Євген Сокол та голова 
Української асоціації суспільствознавців та 
педагогів Сергій Євсєєв. Також декан факультету  

Захід відкрив ректор НТУ «ХПІ» Євген Сокол. 
Він привітав усіх присутніх з ювілеєм, підкреслив 
важливість їхнього педагогічного, наукового внеску 
у розвиток університету та підготовку технічної 
еліти країни. Професор Сокол розповів про 
досягнення СГТ факультету, завдяки яким 
нещодавно було ухвалено рішення щодо 
реструктуризації структури у Навчально-науковий 
інститут. «У всьому світі вже давно усвідомили 
важливість соціально-гуманітарного виховання 
інженерів. Тому протягом двох останніх років 
освітній підхід підготовки технічних фахівців STEM 
(англ. наука/технології/інженерія/математика) 
перетворено на STEAM, де A (від англ. – art – 
мистецтво). Тобто кожен винахідник повинен вміти 
творчо мислити та бути соціально відповідальним за 
результати своєї діяльності», – розповів ректор ХПІ 
Євген Сокол. Він також побажав колективу 
факультету натхнення та сил для руху вперед на 
благо харківського Політеху.  

Декан СГТ факультету Андрій Кіпенський 
розповів історію становлення соціально-
гуманітарного підрозділу ХПІ. Він також відзначив 
грамотами та медалями викладачів, співробітників 
та студентів за особливі досягнення та внесок у 
розвиток СГТ. 

Так, у 1996 р. спільним рішенням Харківського 
державного політехнічного університету та 
Університету внутрішніх справ було створено 
Міжвузівський комплекс «Економіко-правовий 
факультет», який очолив декан Івін Леонід 
Миколайович. Завданням факультету було 
поєднання двох напрямків підготовки фахівців 
вищої кваліфікації, які були б здатні, отримавши 
таку освіту, розумітися на широкому колі 

господарської, виробничої, дослідницької та 
наукової діяльності. цього ж року відбувся перший 
набір трьох академічних груп студентів денної 
форми навчання та двох груп заочної форми 
навчання. 

У 1998 р. факультет реорганізовано в 
Економіко-правовий інститут, роботу якого очолив 
Івін Л. М. 1999 р. – Харківською міською радою 
зареєстровано Харківський економіко-правовий 
університет у формі товариства з обмеженою 
відповідальністю, який став правонаступником 
Економіко-правового інституту. Ректором було 
призначено професора Івіна Л.М.  

2000 р. – перший випуск бакалаврів 
менеджменту. 2001 р. – перший випуск бакалаврів 
права. 2002 р. – перший випуск спеціалістів, які 
одержали два дипломи: економіста-менеджера НТУ 
«ХПІ» і юриста Харківського національного 
університету внутрішніх справ.  

У 2007 р. – міжвузівський комплекс було 
реорганізовано у факультет інтегральної підготовки, 
який у 2008 р. очолив професор Кіпенський Андрій 
Володимирович.  

У 2009 р. до складу факультету інтегральної 
підготовки введено три кафедри: етики, естетики та 
історії культури (завідувачка кафедри – доцент 
Петутіна Олена Олександрівна; права (завідувачка 
кафедри – професор Перевалова Людмила 
Вікторівна; філософії (завідувач кафедри – доцент 
Бардін Олександр Миколайович). У зв’язку із 
новими задачами на факультеті відбулися значні 
структурні зміни: створено Вчену раду факультету 
(вчений секретар – доцент кафедри етики, естетики 
та історії культури Вандишева-Ребро Надія 
Валентинівна); профспілкову організацію, обрано 
профбюро і голову доцента кафедри права 
Аврамову Ольгу Євгенівну). Того ж року на 
факультеті була розпочата підготовка магістрів за 
заочною формою навчання. Для апробації та 
публікації наукових результатів студентських робіт 
було засновано відповідні секції в університетських 
конференціях та розпочато випуск факультетського 
«Вісника». У 2016 р. факультету інтегральної 
підготовки було перейменовано на факультет 
соціально-гуманітарних технологій, а до складу 
факультету разом із контингентом студентів (понад 
800 осіб) переведені такі випускові кафедри: 

– інтелектуальних комп’ютерних систем 
(завідувачка кафедри – професор Шаронова Наталія 
Валеріївна); 
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– ділової іноземної мови та перекладу 
(завідувачка кафедри – професор Бадан Антоніна 
Анатоліївна);  

– педагогіки та та психології управління 
соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна (завідувач 
кафедри – професор Романовський Олександр 
Георгійович);  

– соціології та політології (завідувач кафедри – 
професор Бурега Володимир Васильович); 
фізичного виховання (завідувач кафедри – професор 
Юшко Олексій Володимирович).  

У 2017 р. до складу факультету було 
переведено ще дві кафедри: історії науки і техніки 
(завідувач кафедри – професор Скляр Володимир 
Миколайович); політичної історії (завідувач 
кафедри – професор Ніколаєнко Віталій Іванович).  

У 2018 р. кафедру історії науки і техніки 
перейменовують на кафедру українознавства, 
культурології та історії науки та приєднують до неї 
кафедру політичної історії та кафедру етики, 
естетики та історії культури. Завідувачем нової 
кафедри було призначено Скляра В.М.  

У 2021 р. на факультеті відкривається заочне 
відділення. Заступником декана факультету СГТ 
заочного навчання призначено доцента Бабкову 
Надію Вікторівну. У 2021 р. кафедра соціології та 
політології була перейменована і отримала назву 
кафедра соціології та публічного управління. 
Завідувачем кафедри було обрано професора 

Мороза Володимира Михайловича. 
Створення гуманітарного факультету у закладі 

вищої технічної освіти подекуди викликало 
посмішки, але п’ять років напруженої науково-
педагогічної діяльності продемонстрували 
доцільність рішення про створення такого 
факультету. Сьогодні підготовка бакалаврів 
здійснюється за п’ятьма спеціальностями та шістьма 
освітніми програмами. Для підготовки магістрів 
передбачено шість спеціальностей та сім освітніх 
програм. Підготовка докторів філософії 
здійснюється за п’ятьма спеціальностями. Наказом 
по НТУ «ХПІ» № 552 ОД від 26 листопада 2021 р. 
факультет соціально-гуманітарних технологій 
перейменовано на навчально-науковий інститут 
соціально-гуманітарних технологій на чолі з 
директором професором Кіпенським Андрієм 
Володимировичем. 

Сьогодні своєю стратегічною метою 
навчально-науковий інститут соціально-
гуманітарних технологій вважає підготовку 
фахівців, здатних визначати напрямки розвитку 
українського суспільства й обґрунтовано обирати 
раціональні й ефективні шляхи цього розвитку, 
створювати не тільки матеріальні, а й духовні 
цінності, безпосередньо брати участь у розвитку 
культури, освіти, науки, технологій і техніки. 
зазначив декан Факультету соціально-гуманітарних 
технологій Андрій Кіпенський. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Привітання ректора НТУ «ХПІ» Євгена Сокола  
 

Привітання декана факультету соціально-гуманітарних 
технологій НТУ «ХПІ» Андрія Кіпенського 

 

Привітання голови Української асоціації 
суспільствознавців та освітян Сергія Євсєєва, голови 

профспілкового комітету НТУ «ХПІ» 
 



ISSN 2227-6890  

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: 

Актуальні проблеми розвитку українського суспільства, № 2 2021 5 
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Фотографії з нагородження співробітників та студентів НТУ «ХПІ» (продовження) 
 


