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ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА: 

«ОБСЛУГОВУВАННЯ ВЕРСТАТІВ З ПРОГРАМНИМ 

УПРАВЛІННЯМ І РОБОТОТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ»

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: 

«ОБСЛУГОВУВАННЯ ВЕРСТАТІВ З ПРОГРАМНИМ УПРАВЛІННЯМ І 

РОБОТОТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ»

Випускники цього напряму повинні знати:

єдину систему управління верстатами, технічний

процес ремонту обладнання, основне обладнання

верстатів та їх структуру, технічні умови,

стандарти і нормативні документи з правил

безпеки та охорони праці.

Повинні вміти розробляти плани ремонту і

налагодження верстатів, програми для

автоматизованого обладнання, налагоджувати

"електронний зв'язок" в автоматизованих

системах управління верстатом, знаходити

раціональний варіант налагодження обладнання,

визначати економічну ефективність ремонту та

заміни електронного обладнання.

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 

«ОБСЛУГОВУВАННЯ ВЕРСТАТІВ З ПРОГРАМНИМ УПРАВЛІННЯМ І 

РОБОТОТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ» МОЖУТЬ:

- виконувати функції технічних фахівців-

електриків, технічних фахівці-механіків, інших

фахівці в галузі фізичних наук та техніки;

контролерів та регулювальників промислових

роботів з використанням сучасних цифрових

технологій та комп’ютерної техніки

- працювати електромеханіком засобів

автоматики та приладів технологічного

устаткування, оператором персональних

комп'ютерів, програмістом для верстатів з

програмним управлінням і робототехнічних

комплексів



ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ ВИВЧАТИМУТЬ НАСТУПНІ ФАХОВІ ДИСЦИПЛІНИ:

 «Технічна механіка»;

 «Промислова електроніка»;

 «Технологія конструкційних матеріалів та 

матеріалознавство»;

 «Взаємозамінність, стандартизація та технічні 

вимірювання»;

 «Будова і обслуговування верстатів з ПК та РТК»;

 «Приводи верстатів з ПК та РТК»;

 «Основи обробки матеріалів та інструмент»;

 «Основи технології машинобудування»;

 «Основи дискретної автоматики, мікропроцесорної 

техніки та програмування»;

 «Будова і налагодження систем програмного 

керування»;

 «Електропривод та електрообладнання верстата з ПК 

та РТК»;

 «Економіка, організація та планування виробництва».



ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ ТА БАТЬКИ!

Успішне закінчення коледжу за спеціальністю

131 «Прикладна механіка» за освітньо-професійною програмою 

«Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних

комплексів»

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


