
Спеціальність 131 «Прикладна механіка». 

Освітня програма  для бакалаврів

“Прикладна механіка”

Освітня програма для магістрів

“Комп’ютерний інжиніринг технологій 

машинобудування і ремонту машин”

Основні місця роботи – державні та  

приватні підприємства 

✓ Автомобілебудівні  та 

автоскладальні підприємства  

АО «Автомобільна компанія

«Богдан Моторс» , КРАЗ.

✓ Підприємства по продажу та 

технічному обслуговуванню     

автомобілів (УкрАвто).

✓На автотранспортних і 

авторемонтних підприємствах         

«ДП ХАРЗ-126» , ДП «Харківський 

завод спеціальних машин».

В процесі навчання Ви вивчите:

✓ правові засади професійної діяльності з управління 

підприємством;

✓ організацію та управління технологічними процесами 

виробництва, обслуговування і ремонту обладнання 

автоматизованих логістичних систем;

✓ технологічне проектування, реконструкцію і технічне  

переоснащення автотранспортних, виробничих, 

торгівельних підприємств, автоматизованих складів, 

контейнерних терміналів транспортних підприємств;

✓ оцінювання економічної ефективності роботи 

підприємства, прийняття рішень по вдосконаленню;

✓ сучасні технології управління глобальними виробничо-

транспортними системами;

✓ управління запасами та логістику ремонтно-

експлуатаційних матеріалів;

✓ маркетинг у логістичних системах;

✓ організацію і проведення наукових досліджень.

Наші випускники працюють на 

посадах:

• директора, технічного директора, 

головного інженера  підприємства;

• головного конструктора,  

головного технолога, керівника 

підрозділу; 

• інженера-логіста;

• інженера-конструктора;

• інженера-технолога, інженера-

програміста обладнання  з ЧПУ;

• менеджера служби збуту, логіста-

аналітика;

• механіка виробництва;

• консультанта науково-дослідних

центрів, наукового співробітника. Випускники нашої спеціальності отримують 

базову інжинірингову підготовку та необхідний 

для керівників підприємств рівень знань по 

економічним і логістичним дисциплінам.

Ви отримаєте сучасні  знання, 
уміння та досвід їх застосування

✓ Проектування технологічних 

систем виробничих і торгівельних 

підприємств, автоматизованих 

складів, контейнерних терміналів.

✓ Впровадження комплексної 

механізації та автоматизації робіт, 

інтелектуалізованого управління   

виробничими процесами.

✓ Діагностування, експлуатації та 

ремонту обладнання 

автоматизованих логістичних і 

технологічних  систем.
✓ Використовування 

роботизованого 

вантажопідйомного  та 

складського обладнання, 

оптимальних видів транспорту, 

автоматизованих систем 

управління та обліку.

✓ Проектування технологій для 

обладнання  з ЧПУ, 

3Д-принтерів.

Практична підготовка студентів здійснюється на 

провідних машинобудівних, авторемонтних і 

комерційних підприємствах України:

❑ компанії «ОМЕГА-Автопоставка»;

❑«Майстер Сервіс»,  «Укравто»;

❑ «Нова Пошта»;

❑«Харківському заводі підйомно-транспортного 

устаткування»;

❑ ДП Харківському заводі спеціальних машин; 

❑ ДП “Харківський автомобільний ремонтний 

завод-126”; 

❑ станціях технічного обслуговування автомобілів;

❑ «УВК Україна» - національного логістичного

оператора;

❑ ДП «Завод імені Малишева»;

❑ ПАО «Запорізький автомобільний завод».

Спеціальність 131 «Прикладна механіка». 

Освітня програма «Прикладна механіка»

✓ Вдосконалення роботи діючих виробничо-транспортних, 

комерційних технологічних систем.

✓ Розробка та впровадження заходів з удосконалення 

управління постачанням ресурсів, реалізацією готової 

продукції.

✓ Розробка технологічних процесів за допомогою 

автоматизованих систем інжинірингу.

✓ ФЕД, ДП ім. Малишева, машинобудівні приватні підприємства.

✓ Контейнерні термінали портів та залізничних станцій.

✓ Національні та міжнародні логістичні оператори.

✓ Національні та міжнародні торгівельні мережі,  

підприємства зв’язку («Епіцентр К», «Нова пошта»).

✓ Науково-дослідні, консалтингові центри та установи.



ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ 

УНІВЕРСИТЕТ

Завідувач кафедри

д. т. н., проф. Подригало Михайло Абович

тел. 050-30-116-58

Відповідальний за профорієнтацію

к. т. н., доц. Шеїн Віталій Сергійович

тел. (095) 187-12-23, (097) 159-77-62

АВТОМОБІЛЬНІЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА 

ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ 

І РЕМОНТУ МАШИН

Спеціальність:

131 “Прикладна механіка” 

(АКРЕДИТАЦІЯ  до 2024 р.)

Освітня програма  для бакалаврів

“Прикладна механіка”

Освітня програма для магістрів

“Комп’ютерний інжиніринг 

технологій машинобудування і 

ремонту машин”

АДРЕСА:

61002, Україна, м.Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25

Тел. +38 (057) 707-37-33             E-mail: tmirm@ukr.net

Найкраща базова 

спеціальність для 

майбутніх керівників 

підприємств

в умовах міжнародної 

інтеграції України! 

КРОКУЙ ВПЕВНЕНО ДО УСПІХУ БЕЗ 

ПРОБЛЕМ - БУДЬ ФАХІВЦЕМ 

ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ!
Умови вступу на спеціальність 

131 «Прикладна механіка»

Кращі наші студенти  

проходять стажування 

за кордоном

НАВЧАННЯ У ХНАДУ УМІННЯ, ОТРИМАНІ НА 

ПРАКТИКАХ

Отримайте додаткові робочі професії: 

оператори верстатів з ЧПУ, 

водій категорії "В, С"

Німецько-український центр ХНАДУ - це 

можливість вивчення мови та стажування в 

Німеччині

Навчайся сучасним 

інформаційним 

технологіям на 

основі програмного 

забезпечення Delcam

Можливість отримання військової 
спеціальності:

- Національна академія 

Національної гвардії України;

-Харківський національний 

університет Повітряних сил 

імені Івана Кожедуба;

- Національних університет 

цивільного захисту України;

- Військовий інститут танкових 

військ.

Для вступників, що закінчили школу,

необхідні предмети ЗНО (бюджет і контракт):

1. Українська мова;

2. Математика;

3. Іноземна мова або біологія, або географія, 

або історія України, або фізика, або хімія.

Для вступників з технікумів та коледжів  

(бюджет):

1. ЗНО з української мови;

2. ЗНО з математики ;

3. Фахове випробування.

Для вступників з технікумів та коледжів 

(контракт):

1. ЗНО з української мови;

2. ЗНО з математики або історії України, або 

іноземної мови, або біології, або географії, або 

фізики, або хімії ;

3. Фахове випробування.


