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Направление обучения «Машиностроение» 
Специализация  

«Компьютеризированные энергомеханические системы (КЭС)» 
 
Окончив университет по специальности «Компьютеризированные 

энергомеханические системы» (КЭС) 
 Вы изучите: 

- компьютерное проектирование 
 энергомеханических систем; 
- гидропневмомашины и гидропривод; 
- электротехнику, электропривод и  
электроснабжение; 
- горное дело;  
- экономику предприятия и менеджмент; 
- учет и анализ деятельности субъектов хозяйствования. 

Выпускникам этой специальности присваивается квалификация  горного 
инженера-электромеханика.  

 
Специалисты данного профиля 

всегда нужны на производстве, так как 
их подготовка ведется в трех 
направлениях: горном, электрическом и 
механическом.  

 
 
Любой объект, цех или офис, где есть 

электрические машины, приборы, устройства, 
трубопроводы гидравлических или 
пневматических систем, могут стать вашим 
местом работы. А если Вы не боитесь 
трудностей, то можете применить полученные 
знания и умения в сложном и интересном мире 
подземных работ (шахт, рудников, метро), что 
недоступно выпускникам других 
электромеханических специальностей. 

Сейчас практически невозможно найти промышленное предприятие, где 
бы не трудились горные инженеры-электромеханики, занимая должности от 
генерального директора до механика и энергетика всех уровней. Все чаще 
специалисты ЭМК становятся руководителями и менеджерами малых 
предприятий и фирм, занятых изготовлением, наладкой и ремонтом 
электромеханического оборудования, приборов и бытовой техники. 
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Направление обучения «Инженерная механика» 
Специализация  

«Компьютерное управление гидравлическими и 
пневматическими системами (КГПС)» 

 
Выбрав специальность «Компьютерное управление гидравлическими и 

пневматическими системами» (КГПС), Вы станете специалистом в 
компьютерном управлении, проектировании и эксплуатации: 
-мехатронных систем; 
-насосных и вентиляторных 
 установок; 
-гидравлического и пневмати- 
ческого привода; 
-компрессорной техники; 
-холодильной техники и систем; 
-кондиционирования 

и без труда найдете высокооплачиваемую и перспективную работу в 
развивающемся секторе экономики - проектировании, изготовлении, продаже и 
обслуживании гидро- и пневмоустановок, холодильной техники, а также на 
предприятиях, где используются подобные установки. 

Выпускникам данной специальности присваивается квалификация 
инженера-механика.  

Полученные знания, умения и навыки 
позволяют им работать в области 
проектирования, монтажа, наладки и 
эксплуатации различных систем, основанных на 
использовании гидравлической и 
пневматической энергии, в том числе систем и 
устройств гидропневмоавтоматики.  В процессе 
обучения используются самые разнообразные 
средства, в том числе программно-аппаратный 
тренажерный комплекс одного из мировых 
лидеров в области гидропневмоавтоматики и 
мехатронных систем – фирмы FESTO.  

Сфера возможного приложения сил и знаний этих специалистов весьма 
широка, ведь ни одно предприятие или фирма, ни одно из зданий и жилищ не 
обходятся без систем и машин такого класса. Вы сможете заняться инженерно-
экономической или коммерческой деятельностью в разных отраслях 
промышленности, на транспорте, в торговле, гостиничном хозяйстве, пищевой 
промышленности и так далее. 



МХПО – Комп`ютерне проектування хіміко-технологічного та 
природоохоронного обладнання 

Спеціальність “Комп'ютерне проектування хіміко-технологічного та 
природоохоронного обладнання” (напрям підготовки Машинобудування) 
широкого профілю, забезпечує підготовку фахівців у галузі комп'ютерного 
проектування та експлуатації хіміко-технологічних комплексів на 
підприємствах з переробки органічної і мінеральної природної сировини і 
виробництву будівельних матеріалів. 

Базовим напрямком розвитку сучасної техніки і технології всіх 
промислово розвинених країн є хімічна інженерія - сукупність різноманітних 
взаємопов'язаних процесів і обладнання для технологічної обробки твердої, 
рідкої і газоподібної сировини, виробництва різних конструкційних і 
будівельних матеріалів, отримання виробів з новими програмованими 
властивостями, вторинного використання ресурсів, забезпечення екологічної 
безпеки та ін. 

Саме рівень розвитку хімічної інженерії та відповідного технологічного 
обладнання є визначальним показником ступеня повноцінного промислового 
розвитку, конкурентоспроможності та стану економіки держави. 

Сучасна підготовка інженерів спеціальності МХПО забезпечує отримання 
ними знань в галузі хімічного машинобудування, технологічних процесів і 
апаратів та природоохоронної техніки. Це досягається на основі 
універсальності отриманих в ході навчання фундаментальних, 
загальнотехнічних і прикладних знань, передових методах комп'ютерного 
проектування і зв'язках з промисловими підприємствами хімічної, 
коксохімічної галузей і, виробництвами будівельних матеріалів. 

Студенти спеціальності беруть 
участь разом з викладачами в спільній 
роботі на основі довгострокових 
договорів про співпрацю з 
Гамбургським технічним 
університетом, технічним 
університетом Кайзерслаутерна 
(Німеччина), Національним технічним 
університетом України «Київська 
Політехніка» та багатьма іншими 
науковими та навчальними закладами 
та організаціями, де виступають на 
конференціях, проходять стажування і 
ведуть наукові дослідження. 

Фахівці, МХПО отримують 
підготовку широкого профілю, що дає 
їм можливість успішно конкурувати ну 
ринку праці у сфері підприємств 
технологічного профілю, хімічної 
промисловості і будівельних матеріалів. 



Вони розробляють і впроваджують перспективне обладнання для захисту 
навколишнього середовища та енергоресурсозберження у всіх галузях 
промисловості і завжди затребувані на промислових підприємствах і в наукових 
організаціях. За допомогою сучасних комп’ютерних технологій забезпечують 
автоматизацію процесів проектування, контролю параметрів технологічних 
процесів та стану обладнання, технічного обслуговування та ремонтів, 
використовуючи сучасні джерела інформації, формувати інформаційне 
забезпечення проектування та експлуатацію обладнання за допомогою 
технічних і комп’ютерних засобів. 

Фахівці, що закінчили ДонНТУ за спеціальністю МХПО виявили себе як 
такі, що успішно працюють на керівних посадах на підприємствах і установах 
не лише в Україні, а і по всьому світі. 

Перелік професійно-орієнтованих дисциплін: 
 автоматизоване проектування обладнання хімічних виробництв; 
 експлуатація та обслуговування хімічного обладнання; 
 сучасні методи розрахунків хімічного обладнання; 
 технологія хімічного машинобудування; 
 діагностика хімічного обладнання та запобігання аварій; 
 системі автоматизованого проектування і компьютерізіція хімічних 

виробництв; 
 пошук інноваційних рішень в хімічній галузі; 
 механіка дискретних матеріалів; 
 математичне моделювання технічних систем; 
 фізичне моделювання технічних систем; 
 енергосбереження та захист довкілля в хімічній галузі; 
 техніка екологічно чистих та природоохоронних технологій; 
 нанотехнології і наноматеріали; 
 параметричне проектування хіміко-технологічного обладнання; 
 інформаційний супровід життєвого циклу хімічного обладнання; 
 надійність хіміко-технологічного обладнання; 
 спеціальне обладнання хіміко-технологічних комплексів. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Специальность  

«Мехатронные системы  

машиностроительного оборудования» 
Специальность «Мехатронные системы 

машиностроительного оборудования» является важнейшей в 

машиностроительном комплексе. Она связана с 

конструированием и эксплуатацией современного мехатронного 

машиностроительного оборудования и роботизированных 

комплексов. При этом студенты специальности «Мехатронные 

системы машиностроительного оборудования» имеют 

возможность обучения с углубленным изучением немецкого 

технического и английского языков, что позволяет им проходить 

включенное обучение и дипломирование в Германии в 

Магдебургском университете имени Отто фон Герике.  

 В процессе обучения студенты широко используют 

ЭВМ и современное лицензионное программное обеспечение для 

трехмерного твердотельного и численного моделирования, 

автоматизированного проектирования машин, оборудования и 

инструментов, а также программирования станков с числовым 



программным управлением и роботов. При этом студенты 

изучают дисциплины по следующим направлениям: 

- CAD системы; 

- CAM системы; 

 

 

 

 

 

- Автоматизация производства; 

- Программирование станков с ЧПУ; 

- Технология машиностроения; 

- Робототехнические комплексы; 

- Динамика робототехнических систем; 

- Теория машин и механизмов; 

- Регулируемый привод; 

- Теория резания; 

- Системы инструментального обеспечения; 

- Системы автоматизированного проектирования. 

 

 Подготовку студентов по бюджетной форме обучения 

ведут высококвалифицированные преподаватели. На кафедре 

действуют аспирантура и докторантура. 

 Выпускники специальности «Мехатронные системы 

машиностроительного оборудования» могут работать 

практически на любом предприятии, на котором необходимы 



конструктор, механик, технолог, научный сотрудник, дизайнер, и 

занимать ответственные должности от мастера до начальника 

цеха и руководителя предприятия. 



ОПТ – Обладнання природоохоронних технологій 
Спеціальність “Обладнання природоохоронних технологій” (напрям 

підготовки Машинобудування) – одна з найбільш перспективних в Україні, 
оскільки орієнтована на створення техніки і технологій екологічно чистих 
виробництв, переробки вторинних матеріалів, очищення газів і рідин і рішення 
проблем енерго- та ресурсозбереження на сучасному рівні. 

Базовим показником сучасної техніки і технології всіх промислово 
розвинених країн є рівень техніки, що забезпечує збереження природи та 
урбанізованих територій від техногенного навантаження – захист повітря від 
газопилових викидів промислових підприємств, знешкодження рідких викидів 
та знебруднення природних та штучних водоймищ, та техніки для переробки 
твердих промислових та побутових відходів, та технічних засобів по 
використанню вторинних ресурсів. 

Саме рівень розвитку природоохоронної техніки та відповідного 
технологічного обладнання є визначальним показником ступеня повноцінного 
промислового розвитку, конкурентоспроможності та стану економіки держави. 

Сучасна підготовка інженерів спеціальності ОПТ забезпечує отримання 
ними знань в галузі хімічного машинобудування, технологічних процесів і 
апаратів та природоохоронної техніки. Це досягається на основі 
універсальності отриманих в ході навчання фундаментальних, 
загальнотехнічних і прикладних знань, передових методах комп'ютерного 
проектування і зв'язках з промисловими підприємствами та 
природоохоронними установами. 

Студенти спеціальності беруть участь 
разом з викладачами в спільній роботі на основі 
довгострокових договорів про співпрацю з 
Гамбургським технічним університетом, 
технічним університетом Кайзерслаутерна 
(Німеччина), Національним технічним 
університетом України «Київська Політехніка» 
та багатьма іншими науковими та навчальними 
закладами та організаціями, де виступають на 
конференціях, проходять стажування і ведуть 
наукові дослідження. 

Фахівці, ОПТ отримують підготовку 
широкого профілю, що дає їм можливість 
успішно конкурувати ну ринку праці у сфері підприємств технологічного 
профілю, хімічної промисловості і будівельних матеріалів. Вони розробляють і 
впроваджують перспективне обладнання для захисту навколишнього 
середовища та енергоресурсозберження у всіх галузях промисловості і завжди 
затребувані на промислових підприємствах, в наукових організаціях та 
природоохоронних установах. За допомогою сучасних комп’ютерних 
технологій забезпечують автоматизацію процесів проектування, контролю 
параметрів процесів захисту довкілля, використовуючи сучасні джерела 



інформації, формувати інформаційне забезпечення 
проектування та експлуатацію обладнання за допомогою 
технічних і комп’ютерних технологій. 

Фахівці, що закінчили ДонНТУ за спеціальністю ОПТ 
виявили себе як такі, що успішно працюють на керівних 
посадах на підприємствах і установах не лише в Україні, а і по 
всьому світі. 

Випускники вміють розробляти заходи з 
енергоресурсозбереження та безпечного застосуванню 
обладнання природоохоронних технологій, складати план 
ліквідації аварій і діяти відповідні до нього та посадовими 
інструкціями, визначати рівень безпеки системи «людина – 
виробниче середовище», визначати нормативні рівні шкідливих 
і небезпечних факторів виробничого середовища, розробляти устаткування, яке 
забезпечує підприємство водою, вловлює пил, протипожежного та іншого, що 
забезпечує охорону праці та довкілля 

Перелік професійно-орієнтованих дисциплін: 
 виміри хіміко-технологічних параметрів; 
 системи транспортування та дозування в хімічної промисловості; 
 експлуатація та обслуговування хімічного обладнання; 
 обладнання об’єктів підготовки та утилізації відходів; 
 процеси та апарати хімічної технології; 
 хіміко-технологічні основи хімічного машинобудування; 
 обладнання об’єктів підготовки та утилізації відходів; 
 подовження ресурсу хімічних агрегатів; 
 основи екологічної та безпечної техніки; 
 комп`ютерне моделювання в хімічній інженерії; 
 вплив поверхневих явищ на роботу хімічного обладнання; 
 техногенна безпека хіміко-технологічних комплексів; 
 інформаційний супровід життєвого циклу хімічного обладнання; 
 надійність хіміко-технологічного обладнання; 
 енергосбереження та захист довкілля в хімічній галузі; 
 техніка екологічно чистих та природоохоронних технологій; 
 нанотехнології і наноматеріали. 
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ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 
 
 

ФАКУЛЬТЕТ  
МАШИНОСТРОЕНИЯ,  

ЭКОЛОГИИ И ХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
 
 

Направление подготовки – 
Машиностроение 

 
 
 
 
Компьютерное проектирование мехатронного горного 
оборудования  (КПМО) 

 
Кафедра «Горные машины и мехатронные  

системы машиностроения» 
тел.:    (8-066) 978–04–79 

 
 

 



КПМО Бакалавр – это дипломированный специалист в 
области компьютерного проектирования оборудования с 
использованием современных САПР «АСКОН» (Компас), Solid Works  и 
др. с получением соответствующего сертификата. 

Особое внимание уделяется разработке САПР мехатронного оборудования и спе-
циального математического и программного обеспечения для этих систем. 

Магистр – это специалист, обладающий навыками разработки и использования 
современного программного обеспечения по проектированию мехатронного 
промышленного оборудования. 

Выпускники магистратуры имеют возможность реализовать себя в менеджменте, 
научно-исследовательской и педагогической деятельности. 

Уровень знаний, умений и навыков наших выпускников позволяет им успеш-но 
создавать мехатронное оборудование для горной и других отраслей промыш-ленности. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И КАРЬЕРНЫЙ 
 РОСТ ВЫПУСКНИКОВ 

 
 
 

Выпускники распределяются в проектные, проектно-технологические и научно-
исследовательские институты, на заводы, шахты, государственные и частные 
предприятия. 

 Они занимают должности от инженера, конструктора, технолога, научного 
сотрудника до руководителя подразделения и организации в целом, крупного 
менеджера, предпринимателя, главы собственной фирмы. Среди них – более 40 
лауреатов государственных премий и 30 докторов технических наук. 

Наши выпускники – бакалавры, горные инженеры механики и магистры  имеют 
высокие перспективы карьерного роста. Их подготовка обеспечивает ускоренную 
адаптацию к созданию и эксплуатации, обусловленных динамикой спроса на рынке, 
новых мехатронных объектов. Возможно продолжение обучения  в аспирантуре и 
докторантуре кафедры 

 



 

1 МЕХАТРОНИКА 
 

 
 

1.1 СОВРЕМЕННЫЕ МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
МЕХАТРОННОЙ ТЕХНИКИ 

 
Объемы мирового производства мехатрон-ного оборудования 

увеличиваются ежегодно. Сегодня как мехатронные системы создаются 
и успешно используются: 
• горные машины и комплексы; 
• авиатехника, автомобили, металлорежущие станки; 
• космическая и военная техника; 
• медицинская и бытовая техника; 
• роботы для различных отраслей промышленности; 
• другие управляемые технические изделия. 
 

 
 
 
 
 

« От   МЕХАНИКИ  к  МЕХАТРОНИКЕ » 



(Девиз  машиностроения) 
 
 

МЕХАТPОНИКА – это новая область науки  и  техники  о  
создании  и эксплуатации  машин и систем с программным 
компьютерным управлением. Она  базируется на знаниях механики, 
электроники, информатики, микропроцессорной  и  вы- 

числительной  техники 
 
 

ДЛЯ ТЕХ, КТО ВЫБРАЛ 
МЕХАТРОНИКУ 

 
Освоение компьютерных технологий автоматизированного 

проектирования  
 

 
 

современных мехатронных объектов 
основа получить высокооплачиваемую работу и обеспечить 

будущее. 
 

 

 

 

 
СОВРЕМЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

ПОДГОТОВКИ 
 выпускников обеспечивается 

 
Высокопрофессиональным преподавательским составом кафедры: 

    – 3 д.т.н., 
    – 4  к.т.н. 
  

Знаниями  по механике, электронике информатике, 
микропроцессорной  и вычислительной  технике, полученными при 
изучении дисциплин: 

– Мехатроника 
– Информатика и информационные технологии 



– Автоматизация горных машин и микропроцессорная техника 
– Технология горного производства 
– Технология машиностроения 
– Проектирование и конструирование горных и транспортных машин  
– Автоматизированное проектирование 
– Моделирование мехатронных систем 
– Компьютерные технологии проектирования и конструирования 

мехатронного оборудования 
– Прикладная механика 
– Менеджмент, Основы предпринимательства 
– Эксплуатация и обслуживание машин 
Ряд других фундаментальных и прикладных курсов 



 


