
Спеціальність 131 Прикладна механіка

Освітньо-професійна програма:
Обслуговування верстатів з програмним 
управлінням і робототехнічних комплексів.



Обслуговування верстатів з програмним 
управлінням і робототехнічних комплексів

Освітньо-професійний ступень:
фаховий молодший  бакалавр

Напрям підготовки: інженерна механіка 

Кваліфікація фахівців:
- електромеханік

Термін навчання:

денна форма: на базі 9 класів – 3 роки 10 міс.

на базі 11 класів –2 роки 10 міс.



Освітньо-професійна програма 

передбачає вивчення:

▪ Електротехніки

▪ Технічної механіки

▪ Промислової електроніки

▪ Будови і налагодження систем ПУ, 
верстатів з ПУ

▪ Програмування автоматичних 
промислових систем керування

▪ Електроприводу та елементів систем 
керування

▪ Єдиної системи конструкторської 
документації

▪ Систем автоматизованого проектування

▪ Основ обробки матеріалів

▪ Основ технології машинобудування

▪ Економіки підприємства

▪ Охорони праці



Мехатроніка та промислові роботи

Освітньо-професійний ступень:
фаховий молодший  бакалавр

Напрям підготовки: мехатроніка та робототехніка

Кваліфікація фахівців:
- фахівець з мехатроніки

Термін навчання:

денна форма: на базі 9 класів – 3 роки 10 міс.

на базі 11 класів –2 роки 10 міс.



Освітньо-професійна програма 

передбачає вивчення:

▪ Електротехніки

▪ Технічної механіки

▪ Промислової електроніки

▪ Теорії автоматичного керування

▪ Програмування роботів

▪ Управління мехатронними системи

▪ Деталей машин

▪ Комп’ютерного моделювання
технологічних процесів

▪ Єдиної системи конструкторської 
документації

▪ Систем автоматизованого проектування

▪ Економіки підприємства

▪ Охорони праці



Практичне навчання
відбувається на базі лабораторій та майстерень



Технічне забезпечення
Лабораторний фонд постійно оновлюється сучасним обладнанням

та стендами, які виготовляють студенти при виконанні випускних

кваліфікаційних проектів та під час роботи у гуртках.







Участь у всеукраїнських конкурсах та 

науково практичних конференціях
Кожного року студенти приймають учать у конкурсах та науково-практичних 

конференціях, де поглиблюють свої навички роботи з сучасним обладнанням



Освітньо-професійна
характеристика
Передбачає, що випускник підготовлений до:
роботи у відділах головного механіка та
головного енергетика підприємств, в проектних
організаціях та дослідницьких організаціях
машинобудівного профілю.
Виконує наступні функції: здійснює ремонт та
налагодження систем з програмним управлінням і
робототехнічних комплексів, налагоджує верстати
з програмним управлінням.



Будемо раді 

бачити ВАС у 

нашому коледжі!


