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Миколаївський політехнічний фаховий коледж

Циклова комісія електромеханічних дисциплін



Без ґрунтовної освіти бути фахівцем у будь-якій сучасній галузі

абсолютно неможливо.

Одержавши освіту за спеціальністю «Прикладна механіка» ти

зможеш працювати у будь-якій сфері й керувати надскладними

виробничими процесами.

Фундаментальні знання в галузі прикладної механіки,

інформаційних систем та технологій машинобудування на базі

сучасних цифрових технологій та комп’ютерної техніки – це

спеціальність 131 «Прикладна механіка»



131 «ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА» 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА: 
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Випускники цього напряму здатні розробляти та

конструювати машини та їх складові із застосуванням

сучасного інструментарію та засобів автоматизованого

проектування, розрахунків, віртуальних випробувань;

налагоджувати, обслуговувати різноманітні

технологічні машини, що включають електроніку та

механіку (мехатроніку), транспортно-логістичні,

робототехнічні системи, володіти навичкам роботи в

системах інформаційних технологій програмування.

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший 

бакалавр.

Термін здобуття освіти:

на базі 9 класів (денна форма) – 3 р. 10 м.



ВИПУСКНИКИ КОЛЕДЖУ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ 

«КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОМИСЛОВОМУ УСТАТКУВАННІ» МОЖУТЬ:

- виконувати роботи з обслуговування,

діагностування, ремонту і налагодження

промислових мехатронних систем з

використанням сучасних цифрових

технологій та комп’ютерної техніки

- працювати електромеханіком засобів автоматики

та приладів технологічного устаткування,

техніком-технологом, техніком з автоматизації

виробничих процесів, техніком з експлуатації та

ремонту устаткування, техніком-програмістом



ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ ВИВЧАТИМУТЬ НАСТУПНІ ФАХОВІ ДИСЦИПЛІНИ:

 Інформатика;

 Нарисна геометрія, інженерна і комп’ютерна графіка;

 Комп’ютерна техніка та програмування;

 Електроніка, електротехніка і мікропроцесорна техніка;

 Комп’ютерне конструювання і моделювання;

 Теорія автоматизованого управління;

 Системи управління електроприводами;

 Технологія машинобудування;

 Сучасні мехатронні комплекси і системи;

 Автоматизовані системи технологічної 

підготовки виробництва;

 Сучасні системи комп’ютерної математики.



ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ ТА БАТЬКИ!

Успішне закінчення коледжу за спеціальністю

131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою 

«Комп'ютерні технології в промисловому устаткуванні»

гарантує:

• високий рівень підготовки фахівця;

• диплом фахового молодшого бакалавра;

• сприяння працевлаштуванню;

• можливість продовжити здобуття освіти за спорідненою спеціальністю

в закладах вищої освіти України за скороченим терміном здобуття

освіти.



КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

м. Миколаїв, Україна

вул. Нікольська, 11

тел.: +38 093 183 82 18

+38 (0512) 37-95-51

+38 (0512) 37-93-79 – Приймальна комісія 

Е-mail:

http://mpk.mk.ua


