
Куди піти вчитися?  
Де можна отримати добру (престижну) вищу освіту?  

 
Розкриваємо таємницю ... 

Складні питання для абітурієнта, але дуже простий для будь-якого 
студента Українського державного хіміко-технологічного університету 
(«УДХТУ») – тому що свій вибір вони зробили, і мають можливість 
отримати освіту в єдиному профільному хіміко-технологічному ВУЗі 
України.  

Що означає слово 
«профільність»? Для 
молодих людей це загадка, і 
тільки студенти хіміко-
технологічного 
університету можуть її 
розгадати. У нашому вузі 
студенти вивчають хімічну 
технологію і все, що з нею 
пов'язано - від базових 
знань у загальноосвітньому циклі навчання до спеціальних дисциплін, 
які розкривають таємниці всіх підприємств харчової, хімічної, 
біохімічної, фармацевтичної, машинобудівної, переробної, добувної та ін. 
галузей. Такий спектр сфер застосування своїх знань і вибору професії 
вас не вражає? Скажемо більше, наші випускники найбільш наближені 
до реалізації своїх знань у малому та середньому бізнесі, тому що знання 
технології дозволяє оцінити весь виробничий цикл. Але таке може 
скоритися при дуже простих умовах – любові до своєї професії, 
професіоналізмі, відмінних знаннях. Все це ви можете отримати від 
професійного викладацького складу нашого університету. 
 
Все ближче до розгадки ... 

Одним з найбільших факультетів УДХТУ є – механічний факультет. 
Студентам «механічного» пощастило ще більше, тому що крім потрібних 
професій практично на будь-якому підприємстві, вони мають відмінну 
підготовку з базових предметів хімічної технології. 
Випускники механічного факультету знають, як 
«одягати колби в залізо». Механік - це професія, яка 
користується найбільшим попитом в 
промисловості. Широкий спектр спеціальностей на 
факультеті дозволяє стати фахівцем і реалізувати 
себе як на великих підприємствах, так і сфері 
малого та середнього бізнесу. Випускники 
механічного факультету дуже затребувані у 
виробництві, тому що отримують освіту з використанням сучасних 



технологій в галузі проектування, моделювання, і знають, як їх 
використовувати на виробництві. Сучасні пакети, такі як: Компас-
Графік, SolidWorks, MathCAD, Maple, VisSim, Simulink і багато інших 
дозволяють перетворити навчання в дуже цікавий процес з високим 
результатом і за дуже короткий час. Всі перераховані програми 
супроводжують студента і базові науки починаючи з першого курсу і 
дозволяють ефективніше вивчати дисципліни. 
 
Коротка історична довідка … 

Підготовка інженерів-механіків здійснюється з моменту заснування 
університету, який раніше був інститутом. Перший випуск відбувся в 1935–1936 рр., 
після чого інститут почав готувати інженерів за спеціальністю “Обладнання 
коксохімічних виробництв”. В цей же час була створена кафедра спеціального 
устаткування хімічних заводів. З 1939 р. інститут розпочав випуск механіків з 
обладнання неорганічних і гумових виробництв. 

За роки існування механічного факультету підготовлено багато тисяч 
фахівців. Серед них – суспільно-політичний діяч В.В. Щербицький, колишній міністр 
освіти України В.Д. Пархоменко та ін. 

Нині механічний факультет – найбільший серед факультетів університету. 
Веде підготовку фахівців за денною та заочною формами навчання і нараховує понад 
1200 студентів. Факультет має окремий учбово-лабораторний корпус, оснащений 
сучасним обладнанням і комп’ютерною технікою. Викладання ведуть 
висококваліфіковані викладачі, серед яких проф. В.М. Задорський, проф. О.Б. Гірін, 
проф. Г.Т. Циганков, проф. О.І. Нестеренко, проф. В.Л. Юшко, проф. Б.В. Виноградов, 
проф. Г.В. Філатов, проф. І.М. Кузяєв, проф. П.П. Єрамаков, проф. М.П. Сухий, проф. І.М. 
Черненко.  

Випускники факультету мають високий рівень кваліфікації і тому 
користуються попитом на багатьох підприємствах хімічної, машинобудівної, 
гірничої, металургійної, нафтової, газової, фармацевтичної та інших сфер 
промисловості, працюють на підприємствах-виробниках теплової та електричної 
енергії, у науково-дослідних лабораторіях, у центрах метрології, стандартизації та 
сертифікації, на інших виробництвах і в установах державної і приватної форм 
власності. 

 
Ну а тепер, більш детально ... 

Кафедра «Комп’ютерно-інтегрованих технологій і метрології» (КІТіМ) 

проводить підготовку фахівців за спеціальностями: 

МЕТРОЛОГІЯ ТА ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА» 

та 

«АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ 

ПРОЦЕСАМИ» 
http://udhtu.com.ua/index.php?p=283 

 

АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ – це 

спеціальність, що базується на використанні комп’ютерної техніки, програмування та 

сучасних засобів автоматизації у виробництві. 
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Підготовка фахівців за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними 

процесами» проводиться за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, 

спеціаліст, магістр.  
Фахівець здатний виконувати зазначену професійну   

роботу: 

 Інженер з автоматизованих систем керування 

виробництвом; 

 Інженер з комп'ютерних систем та автоматики; 

 Програміст прикладний; 

 Інженер-електронік; 

 Інженер з автоматизованого управління 

технологічними процесами; 

 Аналітик систем (крім комп'ютерів); 

 Інженер-проектувальник (в галузі автоматизації 

технологічних процесів); 

 Інженер з керування й обслуговування систем. 

Та може займати посади: 

 Інженер (в галузі автоматизації 

технологічних процесів); 

 Інженер з автоматизованого 

управління технологічними 

процесами; 

 Інженер зі комп'ютерних систем та 

автоматики; 

 Інженер з автоматизованих систем 

керування виробництвом; 

 Інженер-програміст (прикладний); 

 Інженер-електронік. 

 

 

МЕТРОЛОГІЯ ТА ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА – актуальна спеціальність в якій 

діяльність працівників направлена на проведення вимірювань, розробку методів і засобів 

забезпечення їхньої єдності й способів досягнення необхідної точності.  

Підготовка фахівців за спеціальністю «Метрологія та вимірювальна техніка» 

проводиться за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр. 
Фахівець здатний виконувати зазначену 

професійну роботу: 

 Інженер з метрології; 

 Інженер із стандартизації та якості; 

 Інженер з налагодження і випробувань; 

 Інженер з контролю систем обліку газу; 

 Інженер-конструктор (електроніка); 

 Інженер з механізації та автоматизації 

виробничих процесів. 
 

Та може займати посади: 

 Інженер з метрології; 

 Інженер-електронік; 

 Інженер з налагодження і випробувань; 

 Інженер з якості; 

 Інженер із стандартизації; 

 Інженер-конструктор (електроніка); 

 Фахівець із стандартизації, сертифікації та якості; 

 Інженер з механізації та автоматизації виробничих 

процесів. 

 вимірювальні технології 

 

Кафедра «Обладнання хімічних виробництв» (ОХВ)  

проводить підготовку фахівців за спеціальністю: 

 «ОБЛАДНАННЯ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ І ПІДПРИЄМСТВ 

БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» 
http://udhtu.com.ua/index.php?p=281 

 

“ОБЛАДНАННЯ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ І ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНИХ 

МАТЕРІАЛІВ”. У межах цієї спеціальності ведеться підготовка фахівців за 

спеціалізаціями: обладнання підприємств органічних виробництв; обладнання 

підприємств неорганічних виробництв та будівельних матеріалів; обладнання хімічних та 

нафтопереробних підприємств; обладнання фармацевтичної та мікробіологічної 

промисловості; екологічна техніка. 

Фахівці даної спеціальності 

займаються питаннями розрахунку та 

конструювання хімічного 

обладнання, дослідженнями нових 

машин і апаратів для хімічної, 

нафтохімічної, нафтопереробної, 

целюлозно-паперової, шинної та 

суміжних галузей, їх налагодженням, 

монтажем та експлуатацією. 
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Підготовка фахівців за спеціальністю «Обладнання хімічних виробництв і 

підприємств будівельних матеріалів» проводиться за трьома освітньо-кваліфікаційними 

рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр.  
Фахівець здатний виконувати зазначену професійну   

роботу: 

 Інженерів-механіків з експлуатації ремонту і 

монтажу хімічного та спорідненого обладнання; 

 Інженерів-механіків машинобудівних підприємств; 

 Інженерів і конструкторів хімічного та іншого 

обладнання. 

Та може займати посади: 

 Інженер (на посадах управлінських 

структур); 

 Майстра, механіка, головного механіка 

 Інженер (технічного менеджменту); 

 Інженера-конструктора. 

 

 

Кафедра «Хімічного машинобудування та апаратобудування» (ХМ)  

проводить підготовку фахівців за спеціальностями: 

 «ТЕХНОЛОГІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ» 

та 

 «ОБЛАДНАННЯ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ І ПІДПРИЄМСТВ 

БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» 
http://udhtu.com.ua/index.php?p=286 

http://himmash.at.ua 

 

“ТЕХНОЛОГІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ”. Випускники, що отримали 

спеціальність “Технологія машинобудування”, займаються розробкою та впровадженням 

у виробництво передових технологічних процесів 

виготовлення та складання машин, проектуванням 

технологічних операцій та пристроїв для автоматизованих, 

напівавтоматизованих виробництв і роботизованих 

технологічних комплексів. Випускники працюють на 

машинобудівних підприємствах, у ремонтних цехах 

технологічних підприємств і на підприємствах сфери 

малого та середнього бізнесу.  

Підготовка фахівців за спеціальністю «Технологія 

машинобудування» проводиться за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, 

спеціаліст, магістр.  

 
Фахівець здатний виконувати зазначену професійну   

роботу: 

 Інженера-технолога цеху з виробництва машин та 

іншого обладнання; 

 Інженера-технолога відділу главного технолога 

(розробка технологічних процесів виготовлення 

деталей, складання машин з використанням САПР. 

 

Та може займати посади: 

 Інженер-технолог; 

 Майстер цеха; 

 Заступник начальника цеху; 

 Начальник ВТК; 

 Начальник цеху; 

 Головного технолога. 

 

 

“ОБЛАДНАННЯ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ І ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНИХ 
МАТЕРІАЛІВ”. Актуальною для хімічних виробництв і промисловості будівельних 
матеріалів є підготовка спеціалістів, які могли б не 
тільки експлуатувати існуюче технологічне 
обладнання, а і здійснювати його модернізацію, 
проектування. Вміли б організувати переоснащення 
технологічної ланки виробництва новим 
устаткуванням з переводом її на безвідходний цикл 
отримання якісної продукції. У межах цієї 

спеціальності ведеться підготовка випускників за 
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спеціалізаціями: машини та обладнання з виробництва виробів з пластмас та 

еластоматеріалів і хімічне машинобудування та апаратобудування. 

Підготовка фахівців за спеціальністю «Обладнання хімічних виробництв і 
підприємств будівельних матеріалів» проводиться за трьома освітньо-кваліфікаційними 
рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр.  

Вперше засідання державної екзаменаційної комісії хіміко-технологічного 
університету відбулося на базі одного із заводів міста. 
http://www.11channel.dp.ua/news/dp/2012/05/14/20632.html 

 
Фахівець здатний виконувати 

зазначену професійну роботу: 

 Організація виробництва 
машин, обладнання на 
машинобудівних 
підприємствах; 

 інженер-механік, що 
займається експлуатацією 
існуючого та нового 
устаткування хімічної та 
будівельної промисловості; 

 організація робіт на 
ремонтних базах. 

Та може займати посади: 

 інженера з обладнання в фірмах, малих і міні 
виробництвах; 

 інженера-конструктора в проектних та науково-
дослідних організаціях, інститутах, бюро та відділах 
машинобудівних підприємств, відділу головного 
механіка на підприємствах галузі; 

 майстра, механіка, керівника цеху; 

 менеджера у комерційних фірмах, пов'язаних з продажем 
(придбанням) технологічного обладнання та запасних 
частин до нього, а також у фірмах, що здійснюють 
монтаж, наладку та ремонт різноманітного обладнання. 

 

Кафедра «Енерготехнологій» (ЕТТ)  

проводить підготовку фахівців за спеціальністю: 

 «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА» 
http://udhtu.com.ua/index.php?p=282 

 

Спеціалісти профілю «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА» необхідні для зберігання природних 

багатств і ресурсів, захисту навколишнього середовища шляхом створення 

енергозберігаючих технологій та впровадження систем 

природоохоронних заходів. 

Теплоенергетика забезпечує розробку, дослідження, 

відбір та впровадження раціональних джерел енергії, 

прогресивних теплотехнічних рішень, зберігаючих теплових 

схем, досконалих конструкцій теплотехнологічного обладнання, 

оптимальних режимів експлуатації і заходів модернізації 

енерготехнологічного устаткування. 

Підготовка фахівців за спеціальністю «Теплоенергетика» 

проводиться за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: 

бакалавр, спеціаліст, магістр.  

Фахівець здатний виконувати зазначену професійну   

роботу: 

 Керівники виробничих підрозділів у 

промисловості, майстри виробничих дільниць, 

цеху, відділу технічного контролю; 

 Майстри виробничих дільниць, цеху, відділу 

технічного контролю; 

 виконавець робіт з ремонту та налагодження 

енергетичного устаткування ; 

 Експерт із енергоефективності нетрадиційних і 

відновлювальних видів енергії. 

Та може займати посади: 

 Викладач вищого навчального 

закладу; 

 Викладач професійного навчально-

виховного закладу; 

 Енергетик. 

 Енергетик цеху 

 Інженер-енергетик 

 Теплотехнік 

 Молодший науковий співробітник 

(енергетика) 

 

http://www.11channel.dp.ua/news/dp/2012/05/14/20632.html
/index.php?p=282


З перших вуст ... 
Я, студент Українського державного хіміко-технологічного університету 

Душейко Максим, навчаюсь на 1-му курсі механічного факультету. Напевно на 
даному етапі мого життя найважливіше було те що, після закінчення школи та 
складання вступних іспитів здійснилась одна з моїх мрій. Мрія, яка мені не давала 
спокою ще з 10 класу. І ось зараз я студент цього закладу і пишаюся цим. Це був 
складний вибір на якому факультет мені навчатись, але я вирішив навчатись на 
Механічному факультеті тому, що ще з дитинства мені подобались усілякі механізми 
і машини. І ось 31-го серпня ми вже стоїмо на посвяченні у студенти ДВНЗ «УДХТУ». 

 
У той момент я навіть і не знав, що мене чекає далі, як мені бути. Після того, як 

усі ми переступили поріг університету, в нас почалося самостійне доросле життя, де 
ми повинні самостійно вирішувати усі свої вже дорослі справи. В нашому 
Університеті є сім різних факультетів, одним і з них є механічний, біля якого 
знаходиться мій гуртожиток №5, у якому я нині мешкаю. 

 
Мені подобається навчатись у нашому Університеті. В нас дуже різноманітне 

життя. Ми відвідуємо виставки сучасного обладнання, а також ходимо до театрів, у 
яких дуже цікаво. 

Але, поміж навчання, я в собі виявив багато творчих талантів, які я 
продемонстрував на посвяті у першокурсники та на «Студентській весні». 

Я люблю свій Університет. Навчатись в ньому це престижно. Після 
закінчення я здобуду омріяну професію та стану гідним членом суспільства. 
Навчатись в ньому не легко, але усе гарне досягається важким шляхом. Мій 
Університет навчить як треба жити та поводитись у суспільстві. За період навчання 
в мене з'явилось дуже багато друзів та кохана дівчина і це чудово. Мені подобається 
усе, що в ньому є. Це гарне відношення викладачів до студентів, як вони проводять 
цікаво лекції і семінари, як організують усілякі розважальні та освітні заходи. 



Я дуже вдячний своєму Університету. Це те місце де подобається навчатись. 
За той час, що я навчаюсь, я зміг відчувати, як це бути студентом та що таке 
студентське життя. Університет – це школа життя.... 

Душейко Максим, студент групи 1–МП–7 

Ще одне враження… 
Вы спросите меня, за что я люблю свой университет? Может это прозвучит 

довольно банально, но я люблю его за то, что он есть в моей жизни! И да, я 
безумно рада, что я поступила сюда. Ведь именно он за эти незначительные 
полгода научил меня многому, благодаря нему у меня появилось столько близких 
друзей! Но об этом позже. Сейчас хотелось бы рассказать, что для меня знакомство 
с химико-технологическим университетом началось несколько ранее, чем для 
многих нынешних первокурсников. Это был октябрь 2011 года. Я посетила день 
открытых дверей и с тех пор поняла, что хочу учиться именно здесь. Позже я 
стала посещать в университете курсы украинского языка и химии. Не спорю, это 
было очень сложно, каждую субботу просыпаться в 5 утра, чтобы приехать сюда 
из другого города. Но я вам скажу - оно того стоило! Во-первых, благодаря этим 
курсам я значительно повысила свои знания по данным предметам, что в 
дальнейшем помогло мне в успешной сдаче ЗНО. Эти предметы вели 
замечательные преподаватели и именно они дали нам эти знания. Ну а во-
вторых, на курсах у меня была возможность познакомиться с большим 
количеством моих ровесников, которые также были озадаченны поступлением и 
прочими волнующими факторами для ученика 11 класса. Некоторые из них 
стали моими хорошими друзьями, с которыми я по сей день поддерживаю связи. 
Да, и подавляющее большинство, что посещали данные курсы, так же как и я 
поступили в Украинский Государственный Химико-Технологический 
Университет. 

На поступление я сразу подала сюда все документы в оригинале. Вы 
скажете, я слишком самоуверенна? Вряд ли, просто я верила, что я буду учиться 
именно здесь и нигде больше. Так вот, первое сентября, а точнее 31 августа было 
посвящение в студенты. Данное мероприятие проходило на площадке главного 
корпуса. Тогда все первокурсники выстроились в ряды. Я уже видела с кем я буду 
учиться, и я нисколько не разочаровалась. 

А позже наш куратор повѐл нас в отдельную аудиторию, где мы собрались 
всей нашей группой. Со временем, мы все сблизились и я с полной уверенностью 
могу сказать, что наша группа – самая классная и дружная группа. 

    
Я люблю «хим-тех» за то, что он мне предоставляет: помимо знаний, 

общения и прочего - это конечно же развитие, в первую очередь, в плане 
творчества. Еще в начале учебного процесса мне представилась возможность 



поучаствовать косвенно в КВНе и напрямую в подготовке ежегодного 
мероприятия  «Студенческая весна». 

И вот, совсем недавно, мы наконец-то дождались этого долгожданного 
события. И уже в основном концерте я также принимала участие. Мой номер 
заключался в прочтении собственной поэзии под лирическую музыку. Я 
получила массу эмоций. 

Я люблю свой университет за то, что он нас постоянно обогащает. Так, еще 
в начале осени, по курсу инженерная графика, нам представилась возможность 
посетить ряд выставок, что проводились на территории Ледового дворца. Скажу 
честно, хоть это и выглядело немного глупо со стороны, как сборище неопытных 
первокурсников бегает по всей выставке и собирает все возможные листовки, что 
бы в дальнейшем написать отчѐт по данному предмету, но на самом деле - эта 
экскурсия была очень захватывающей. Мы узнали много интересного о нашей 
будущей профессии, были проинформированы об многих нововведениях 
современной технологии. 

 
Благодаря университету мы побывали в Театре оперы и балета на очень 

достойной постановке, которую я до сих пор не могу забыть. 
А еще мы посетили музей УГХТУ, который произвѐл на меня хорошее 

впечатление, и многое из того, что нам говорил экскурсовод, меня 
заинтересовало. 

В заключение я хочу сказать, что я люблю свой университет и  рада, что учусь 
именно здесь. И отныне я с гордостью могу говорить, что я студентка УКРАИНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. 

Лободенко Анжелика, студентка группы 1–МП-ХМ–7 


