
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 133

«ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ»

Миколаївський політехнічний фаховий коледж

Циклова комісія електромеханічних дисциплін



«МАШИНОБУДУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛООБРОБКА».

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 133 «ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ» 

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ГОТУЄ ФАХІВЦІВ ЗА ОСВІТНЬО-

ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ: 



133 «ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ» 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА: «МАШИНОБУДУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛООБРОБКА»

Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» – одна з провідних у машинобудівній галузі. Перспективи

розвитку машинобудування пов’язані з впровадженням у виробництво інформаційних технологій і

комп’ютерних систем.

Отримання випускником спеціальності передбачає формування особистих компетенцій та навичок і умінь в

галузі машинобудування.

Освітньо-професійний ступень – фаховий

молодший бакалавр.

Термін здобуття освіти:

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

o робота з машинами та механізмами

промислових робототехнічних комплексів;

o застосування отриманих знань у виробництві

на основі використання інформаційної

техніки і комп’ютерних систем

автоматизованого проектування.

А саме:

o освоєння технологій механічної обробки на верстатах та автоматичних лініях;

o опанування роботи на верстатах з числовим програмним управлінням;

o технології виготовлення різних деталей та механізмів;



Випускники повинні знати: систему

технологічної підготовки виробництва,

основне технологічне обладнання

верстатообробного виробництва, стандарти,

технічні умови і нормативні документи з

проектування дільниць, з правил техніки

безпеки та охорони праці.

Вміти розробляти керуючі програми для

автоматизованого обладнання, технологічні

процеси виготовлення деталей машин і

механізмів, знаходити раціональні варіанти

використання технологічного обладнання,

визначати економічну ефективність

спроектованих технологічних процесів,

оформляти технологічну документацію,

читати креслення.

Можуть працювати: оператором на верстатах

з програмним управлінням, оператором на

багатоцільових верстатах, контролером ВТК,

майстром виробничої дільниці, конструктором по

проектуванню технологічного оснащення цеху,

технологом по розробці технологічних процесів,

технологом з програмування верстатів і

автоматичних ліній.



ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ ВИВЧАТИМУТЬ НАСТУПНІ ФАХОВІ 

ДИСЦИПЛІНИ:
 «Технічна механіка»;

 «Загальна електротехніка з основами електроніки»;

 «Технологія конструкційних матеріалів та 

матеріалознавство»;

 «Взаємозамінність, стандартизація та технічні 

вимірювання»;

 «Нарисна геометрія та інженерна графіка»;

 «Металорізальні верстати та автоматичні лінії»;

 «Основи обробки матеріалів та інструмент»;

 «Технологія машинобудування»;

 «Технологічне оснащення»;

 «Системи ЧПК в механообробці»;

 «Технологічні основи програмування для верстатів з 

ЧПК»;

 «Системи автоматизованого проектування 

технологічних процесів»;

 «Деталі машин і механізмів»;

 Основи конструювання різального інструменту»;

 «Приводи технологічного обладнання»;

 «Економіка, організація та планування виробництва».



ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ ТА БАТЬКИ!

Успішне закінчення коледжу за спеціальністю

133 «Галузеве машинобудування» за освітньо-професійною

програмою «Машинобудування та матеріалообробка»

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


