Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»

Чернівецький факультет
Chernivtsi Faculty

5

травня 1997 р. голова Чернівецької ОДА звернувся з листом до міністра освіти України Миколи
Згуровського та до ректора ХДПУ Юрія Костенка
про відкриття відокремленого структурного підрозділу —
Чернівецького факультету ХДПУ.
13 травня 1997 р. ректор ХДПУ Юрій Костенко за
пропозицією першого проректора Леоніда Товажнянського видав наказ про створення Чернівецького факультету ХДПУ. Директором факультету був призначений
Василь Матієга. Рішення ректорату ХДПУ про створення
факультету підтримав міністр освіти України, про що свідчить наказ № 155 від 22 травня 1997 р. «Про створення
факультету Харківського державного політехнічного університету» в м. Чернівці.
З метою організації навчального процесу на факультеті були відкриті наступні кафедри: кафедра екології
і права; кафедра інформаційних систем; кафедра соціально-гуманітарних та економічних дисциплін. У 2000 р.
остання була поділена на кафедру соціально-гуманітарних дисциплін та кафедру економічних дисциплін.
У червні 2000 р. на базі кафедри екології і права створено
ще одну кафедру — промислової екології. З відкриттям
нової спеціальності, в 2006 р. кафедра була перейменована на кафедру промислової біотехнології. В 2000 р.
організовано кафедру технологічного обладнання машин
і механізмів. Таким чином, сьогодні на факультеті діють
шість кафедр, п’ять з яких — випускові.

O

n May 5, 1997 the Head of Chernivtsi Regional
State Administration sent a letter to the Minister of
Education of Ukraine Mykola Zhurovskyi and to the
Rector of Kharkiv State Polytechnic University (KhSPU) Yuriy
Kostenko making a request to open a separate structural
unit — Chernivtsi Faculty of KhSPU.
On May 13, 1997 Rector of KhSPU Yuriy Kostenko, at
the suggestion of the Vice-Rector Leonid Tovazhnyanskyy
ordered to create Chernivtsi Faculty of KhSPU. Vasyl Matiyeha was appointed Faculty’s Director. KhSPU administration’s decision to open the Faculty was supported by the Minister of Education of Ukraine, as evidenced by the decree
number 155 of May 22, 1997 «On creation of the Faculty of
Kharkiv State Polytechnic University» in Chernivtsi city.
For the purpose of the educational process organization,
the following departments were opened at the Faculty: the
Department of Ecology and Law; the Department of Information Systems; the Department of Social and Humanitarian and Economic Disciplines. In 2000, the latter was divided
on the Department of Social and Humanitarian Disciplines
and the Department of Economic Disciplines. In June 2000,
on the basis of the Department of Ecology and Law another
department was created — the Department of Industrial Ecology. In 2006, with the opening of a new specialty, the department was renamed to the Department of Industrial Biotechnology. In 2000, the Department of Technological Equipment
of Machines and Mechanisms was organized. So, now the
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Навчальний заклад має в своєму розFaculty has six departments, five of which are
порядженні 1346,8 м2 власних площ
degree-granting.
(на балансі НТУ «ХПІ»). Крім того, до сфери
The educational institution has 1346.8 m2
управління МОН України передано цілісний
of its own space (on the balance sheet of NTU
майновий комплекс ДП «Чернівцілегмаш».
«KhPI»). In addition, the entire property of SE
У 2003 р. Чернівецький факультет НТУ
«Chernivtsilehmash» was transferred to the
«ХПІ» вперше пройшов акредитацію за спеmanagement of MES of Ukraine.
ціальностями базового університету. В 2013
In 2003, Chernivtsi Faculty of NTU «KhPI»
та 2015 рр. факультет пройшов повторну
was accredited for the first time within the speакредитацію за ОКР «спеціаліст» і «бакаcialties of a basic university. In 2013 and 2015,
лавр». Сьогодні факультет надає освітні
the Faculty passed re-accreditation within the
послуги на денній та заочній формах навeducational qualification level «Specialist» and
чання за наступними спеціальностями: 101
«Bachelor». Today the Faculty provides edu«Екологія» (спеціалізація «Екологія та охоcational services for intramural and extramural
Декан факультету
рона навколишнього середовища»); 162
form of study in the following specialties: 101
В. I. Горбулик
«Біотехнологія та біоінженерія» (спеціаліза«Ecology» (specialization «Ecology and Enviція «Промислова та аграрна біотехнологія»);
ronment Protection»); 162 «Biotechnology
Dean of the Faculty
073 «Менеджмент» (спеціалізації «Менеджand Bioengineering» (specialization «Industrial
V. I. horbulyk
мент підприємницької діяльності» та «Управand agricultural biotechnology»); 073 «Manління зовнішньою економічною діяльністю»);
agement» (specializations «Management of
123 «Комп’ютерна інженерія» (спеціалізації «Системне entrepreneurship» and «Management of foreign economic
програмне забезпечення» та «Комп’ютерні системи і ком- activity»); 123 «Computer Engineering» (specializations «Sysпоненти»); 133 «Галузеве машинобудування» (спеціаліза- tem Software» and «Computer Systems and Components»);
ція «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні машини 133 «Industrial Machine Engineering» (specialization «Lifting
і механізми»); 141 «Електроенергетика, електротехніка and shifting, road, construction machines and mechanisms»);
та електромеханіка» (спеціалізація «Електричні системи, 141 «Electrical power engineering, electronics and electriмережі та електроустаткування»).
cal engineering» (specialization «Electrical systems, networks
При впровадженні в 1997 р. напряму «Екологія» вра- and electrical equipment»).
ховувалося, що жодний із ВНЗ Чернівецької області не
With the introduction in 1997 the specialty «Ecology», it was
готував на той час фахівців-екологів для системи приро- taken into account that none of the universities in Chernivtsi
доохоронних служб та заповідних територій. Окрім того, region did not prepare at that time environmental specialists
було з’ясовано, що в системі державного управління охо- for environmental protection and area conservancy services.
рони навколишнього природного середовища в Черні- In addition, it was found that there were only few specialists
вецькій області були практично відсутні фахівці з базо- with basic environmental education at the State Department of
вою екологічною освітою. Моніторинг працевлаштування Environmental Protection in Chernivtsi region. The monitoring
випускників показав, що фахівці-екологи факультету вия- of graduates’ employment showed that environmental specialвилися найбільш конкурентоздатними при проходженні ists of the Faculty were the most competitive in passing tests
конкурсів на заміщення посад у природоохоронних служ- to fill positions in environmental services of Chernivtsi region.
бах Чернівецької області. Аналогічна ситуація склалася A similar situation was with the specialty «Management». Also
і з напрямом «Менеджмент». Також у регіоні відсутня кон- there is no competition for specialists in biotechnology, machine
куренція для фахівців з біотехнології, машинобудування engineering and energy networks in the region. In addition, the
та енергетичних мереж. Окрім того, перспективним є introduction of new fields of education related to energy savвведення нових напрямів підготовки, пов’язаних із енер- ing, automobile industry, processing of raw materials, as well
гозбереженням, автомобільним господарством, пере- as the establishment on the basis of the Faculty of the institute
робкою сировини, а також створенням на базі факуль- «Bukovyna Polytechnic» is very promising.
Since 2005, the Faculty has been preparing specialists
тету інституту «Буковинська політехніка».
Починаючи з 2005 р. факультет готує фахівців за under the state order (along with a contract form of study). In
рахунок державного замовлення (одночасно з контрак- 2010, a branch of the military department of NTU «KhPI» was
том). У 2010 р. на факультеті відкрито філію військової opened at the Faculty. In 2012, there was the first graduation.
The students have a perfectly equipped library with
кафедри НТУ «ХПІ». У 2012 р. відбувся перший випуск.
До послуг студентів — бібліотека, що налічує майже nearly 20 thousand copies of educational materials. Library
20 тис. примірників навчально-методичної літератури. funds are annually enhanced by books endorsed by MES of
Фонди бібліотеки щорічно поповнюються на основі видань Ukraine, which authors and co-authors are Faculty members.
під грифом МОН України, авторами та співавторами яких Three computer classes and the Internet access are available;
є співробітники факультету. Наявні три комп’ютерні класи electronic base of textbooks and educational and methodical
та доступ до Інтернету; формується електронна база під- materials are being formed.
For 20 years of its existence, more than fifteen thouручників і навчально-методичних посібників.
За 20 років свого існування Чернівецький факультет sand specialists have graduated from Chernivtsi Faculty of
NTU «KhPI».
НТУ «ХПІ» випустив понад півтори тисячі спеціалістів.
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