
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 141 

«ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА 

ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА»

Миколаївський політехнічний фаховий коледж

Циклова комісія електромеханічних дисциплін



ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 141 «ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА 

ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА» 

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ГОТУЄ ФАХІВЦІВ ЗА 

ТРЬОМА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИМИ ПРОГРАМАМИ: 

 «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і 

цивільних споруд»;

 «Монтаж і обслуговування електроустаткування суднового 

електрообладнання»;

 «Обслуговування, діагностика та ремонт автотранспортних 

засобів».



141 «ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА» 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА: 

«МОНТАЖ І ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ І 

ЦИВІЛЬНИХ СПОРУД»

Випускники з цього напряму підготовлені для
професійної діяльності в галузі експлуатації та ремонту
електротехнічного устаткування і засобів автоматики на
електричних станціях, підприємствах електричних
мереж, у проектних, ремонтних та налагоджувальних
організаціях та мають кваліфікацію техніка-електрика.

Кваліфікація фахового молодшого бакалавра за цією
спеціальністю відкриває широкі перспективи для
роботи в народному господарстві України.

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 

«МОНТАЖ І ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ І 

ЦИВІЛЬНИХ СПОРУД» МОЖУТЬ:

- виконувати роботи з експлуатації, діагностування,
ремонту, електромонтажу і налагодження
електрообладнання та систем автоматики і
електроприводів різноманітних механізмів з
використанням необхідної сучасної контрольно-
вимірювальної апаратури.

- працювати електриком, електромеханіком

засобів автоматики та приладів технологічного

устаткування, енергетиком дільниці або цеху,

техніком-технологом, майстром у навчальних

закладах електротехнічного профілю.



ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ ВИВЧАТИМУТЬ НАСТУПНІ ФАХОВІ 

ДИСЦИПЛІНИ:

 «Електричні вимірювання»;

 «Електричні машини»;

 «Електробезпека»;

 «Електропостачання підприємств і цивільних 

споруд»;

 «Основи електроприводу»;

 «Автоматика»;

 «Економіка та організація ЕТСП»;

 «Електроустаткування підприємств та цивільних 

споруд»;

 «Монтаж, експлуатація і ремонт 

електроустаткування»;

 «Основи проектування та конструювання 

електроустановок»;

 «Енергозбереження»;

 «Системи керування електроприводом»;

 «Надійність електроприводу»;

 «Налагодження електроустаткування».



141 «ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА» 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА:

«МОНТАЖ І ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ СУДНОВОГО 

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ»

Електромеханіки загально суднового

електрообладнання готуються для роботи по

виконанню електромонтажних робіт на

суднобудівних та судноремонтних заводах,

підприємствах суднобудівної промисловості,

організаціях та установах різних форм власності.

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 

«МОНТАЖ І ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ СУДНОВОГО 

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ» МОЖУТЬ:

- виконувати електромонтажні та налагоджувальні
роботи електрообладнання суден та систем
автоматики, оформляти технічну документацію,

- здійснювати контроль за виконанням планових
завдань,

- здійснювати експлуатацію та ремонт електричного
та електронного обладнання загального суднового
електроустаткування.

Електромеханік загальносуднового електроустаткування
може працювати на суднобудівних та судноремонтних
заводах, підприємствах суднобудівної промисловості,
організаціях та установах різних форм власності:
електромеханіком засобів автоматики та приладів
технологічного устаткування, електромеханіком
загального суднового електроустаткування, техніком з
налагодження та випробування, техніком-технологом,
майстром в навчальних закладах електротехнічного
профілю.



ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ ВИВЧАТИМУТЬ НАСТУПНІ ФАХОВІ 

ДИСЦИПЛІНИ:

 «Загальна будова і технічні засоби суден»;

 «Основи електроніки та мікропроцесорної 

техніки»;

 «Суднові електричні апарати»;

 «Суднові електричні машини»;

 «Технологія електромонтажних робіт»;

 «Суднові автоматизовані електроприводи»;

 «Суднові електроенергетичні системи»;

 «Автоматизація технічних засобів суден»;

 «Налагодження, обслуговування та ремонт 

електроустаткування»;

 «Технічні розрахунки на ПЕОМ»;

 «Економіка, організація та планування 

виробництва»;

 «Суднові системи зв'язку, навігації та керування»;

 «Суднова світлотехніка»;



141 «ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА» 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА:

«ОБСЛУГОВУВАННЯ, ДІАГНОСТИКА ТА РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ 

ЗАСОБІВ»

Підготовка фахових молодших бакалаврів

здійснюється для роботи в галузі технічного

обслуговування і ремонту електричного і

електронного устаткування автомобілів, тракторів

і інших автотранспортних засобів, а також для

обслуговування і ремонту сервісного контрольно-

діагностичного устаткування, участі у

впровадженні нового обладнання. Випускники

здобувають кваліфікацію техніка-електромеханіка.

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, ДІАГНОСТИКА ТА РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ 

ЗАСОБІВ» МОЖУТЬ:

- виконувати роботи з налагодження,

експлуатації та ремонту електричного та

електронного обладнання та систем

керування автомобілями в

автотранспортних цехах промислових

підприємств.

- працювати на АТП і СТО різних форм

власності, в проектних відділах

автотранспортних та автомобілебудівних заводів,

а також науково-дослідних інститутах відповідної

галузі промисловості, в сільському господарстві

на посадах майстра або техніка



ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ ВИВЧАТИМУТЬ НАСТУПНІ ФАХОВІ 

ДИСЦИПЛІНИ:
 «Комп`ютерна техніка»;

 «Прикладна інформатика»;

 «Інженерна та комп'ютерна графіка»;

 «Основи технічної механіки»;

 «Основи автоматики»;

 «Іноземна мова за професійним спрямуванням»;

 «Конструкційні та електротехнічні матеріали»;

 «Електричні машини та основи електроприводу»;

 «Двигуни автотранспортних засобів»;

 «Будова і експлуатація автотранспортних засобів»;

 «Електроустаткування автотранспортних засобів»;

 «Охорона праці та безпека життєдіяльності»;

 «Економіка, організація і планування в галузі»;

 «Технічне обслуговування, діагностика та ремонт 

електроустаткування автотранспортних засобів»;

 «Електронні та мікропроцесорні системи 

автотранспортних засобів»;

 «Автотронні системи автомобілів»;

 «Комп`ютерне діагностування автотранспортних

засобів»;

 «Електромобілі та автомобільні гібриди».



Підготовка фахових молодших бакалаврів

здійснюється для роботи в галузі технічного

обслуговування й ремонту електричного і

електронного устаткування автомобілів, тракторів

і інших автотранспортних засобів, а також для

обслуговування і ремонту сервісного контрольно-

діагностичного устаткування.

Підготовка спеціалістів у коледжі адаптована до

потреб сучасного ринку праці, СТО та

підприємств середнього й малого бізнесу, що

займаються вантажними та пасажирськими

перевезеннями.

Випускники здобувають кваліфікацію техніка-

електромеханіка.



ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ ТА БАТЬКИ!
Успішне закінчення коледжу за спеціальністю

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за освітньо-

професійними програмами:

- «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд»,

- «Монтаж і обслуговування електроустаткування суднового електрообладнання»,

- «Обслуговування, діагностика та ремонт автотранспортних засобів»

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


