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СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 

015.32 “Професійна освіта. Електроніка, 
метрологія та радіотелекомунікації”

Освітня програма: “Професійна освіта. 
Метрологія, стандартизація, сертифікація”

(АКРЕДИТОВАНО до 2025 р.)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 

015.38 “Професійна освіта. Транспорт”
Освітня програма: ”Професійна освіта. 

Транспорт”

(АКРЕДИТОВАНО до 2025 р.)

ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ



СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 
015.38 “Професійна освіта. Транспорт”

В процесі навчання ви вивчите:

✓Законодавство України;
✓Організацію і проведення випробувань

автотранспортних засобів;

✓Технології проектування нових підприємств,

реконструкції і технічного переоснащення

діючих підприємств автомобільного транспорту;

✓Сучасні технологічні процеси виробництва,

технічного обслуговування і ремонту авто-

транспортних засобів;

✓Застосування інформаційних технологій на

транспорті;

✓Сучасні методи розрахунку на міцність

конструкцій із нових матеріалів;

✓Комплексна механізація технологічних процесів;

✓Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна

техніка;

✓Методика професійного навчання;

✓Педагогіку і психологію вищої школи

В ході навчання отримаєте 
уміння і навички:

✓ Проектування і вдосконалення існуючих
транспортних мереж;

✓ Проектування технологічних процесів
відновлення деталей автомобілів;

✓ Використання стендів і приладів при
експлуатації автомобілів;

✓ Діагностування стану автомобілів;
✓ Проведення випробувань автотранспортних

засобів;
✓ Розробки і аналізу інноваційних проектів в

галузі;
✓ Організації автомобільних перевезень;
✓ Організації педагогічного процесу у вищій

школі.



СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 
015.32 “Професійна освіта. Електроніка, метрологія та радіотелекомунікації”

В процесі навчання ви вивчите:

✓Законодавство України;
✓Державну метрологічну службу України;
✓Роботу вимірювальних і випробувальних

лабораторій;
✓Види випробувань і методи контролю якості

продукції;
✓Систему сертифікації України
✓Систему управління якістю за ISO 9001;
✓Систему управління випробувальних

лабораторій за ISO/IEC 17025;
✓Організацію і проведення випробувань

автотранспортних засобів;

✓Систему управління якістю навчального
закладу;

✓Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна

техніка ;

✓Якість та її забезпечення;

✓Технологічна підготовка виробництва ;

✓Методика професійного навчання;

✓Педагогіку і психологію вищої школи

В ході навчання отримаєте 
уміння і навички:

✓ Проектування автоматизованих систем
контролю і діагностики;

✓ Проведення випробувань автотранспортних
засобів;

✓ Розробки і аналізу інноваційних проектів в
галузі;

✓ Забезпечувати якість продукції;
✓ Проведення випробувань автотранспортних

засобів;
✓ Розробки і аналізу інноваційних проектів в

галузі;
✓ Організація логістики;
✓ Організації педагогічного процесу у вищій

школі.



СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 
015.32 “Професійна освіта. Електроніка, метрологія та радіотелекомунікації”

015.38 “Професійна освіта. Транспорт”

✓Національному науковому центрі
“Інститут метрології”;

✓ДП Харківстандартметрологія”;
✓Харківській філії Українського науково-

дослідного інституту прогнозування і
випробування техніки

ім. Л. Погорілого”;
✓провідних авторемонтних і

автоскладальних підприємствах;
✓ДП «Харківський завод спеціальних

машин»;
✓ДП МОУ “ХАРЗ”;
✓Компаніях з продажу та обслуговування

автомобілів;
✓професійно-технічних училищах і

технікумах.

✓ На автотранспортних і авторемонтних
підприємствах;

✓ Станціях технічного обслуговування;
✓ На автомобілебудівних і автоскладальних

підприємствах;
✓ У лабораторіях з випробувань та експертизи

дорожніх транспортних засобів;
✓ У науково-дослідних і проектних інститутах

автомобільного транспорту.
✓ У навчальних закладах усіх рівнів;
✓ В органах державної метрологічної служби;
✓ В територіальних органах Департаменту

технічного регулювання;
✓ Державних наукових метрологічних центрах;
✓ У вимірювальних, випробувальних і

калібрувальних лабораторіях;
✓ Компаніях з продажу та обслуговування

автомобілів;
✓ У відділах управління якістю, відділах

метрології, відділах стандартизації та відділах
сертифікації;

Практична підготовка студентів

здійснюється у відділах метрології та

на провідних підприємствах міста

Харкова:

Працевлаштування: інженерами,

технологами, випробувачами,

викладачами, конструкторами,

спеціалістами з якості:



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.



СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 

131 “Прикладна механіка”
Освітня програма:

“Прикладна механіка”

(АКРЕДИТОВАНО до 2024 р.)

АВТОМОБІЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Виробництво первинних 

матеріальних ресурсів
Складальне 

господарство

Підприємства з  обробки 

матеріалів

Оптові склади, логістичні 

посередники

Оптові та роздрібні 

комерційні підприємства



Бюджетна і контрактна форми. 

Необхідні предмети ЗНО:

1 Українська мова

2. Математика

3. Іноземна мова або біологія, або

географія, або історія України, або

фізика, або хімія

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 
131 “Прикладна механіка”

Виробничо-транспортні, 

логістичні системи

Сучасні технології 

комп’ютерного 

інжинірингу



СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 

131 “Прикладна механіка”

В процесі навчання ви вивчите:

✓Організацію та управління 
технологічними процесами виробництва, 
обслуговування і ремонту 
автоматизованого обладнання;

✓Технологічне проектування, 
реконструкцію і технічне  переоснащення 
автотранспортних, виробничих, 
торговельних підприємств, 
автоматизованих складів;

✓Оцінювання економічної ефективності 
впровадження засобів механізації та 
автоматизації виробництва;

✓Сучасні технології управління 
глобальними виробничо-транспортними 
системами;

✓Впровадження комплексної механізації та 
автоматизації робіт, інтелектуалізованого
управління   виробничими процесами.

✓ Діагностування, експлуатації та ремонту 
обладнання автоматизованих логістичних 
і технологічних  систем.

В ході навчання отримаєте 
уміння і навички:

✓Організація виробничо-транспортних
процесів;

✓Впровадження комплексної механізації та
автоматизації;

✓Використовування роботизованого
вантажопідйомного та складського
обладнання, оптимальних видів транспорту,
автоматизованих систем управління та
обліку;

✓ Проектування технологій для обладнання
з ЧПУ, 3Д-принтерів;

✓Розробка та впровадження заходів з
удосконалення управління постачанням
ресурсів, реалізацією готової продукції;

✓ Розробка технологічних процесів за
допомогою автоматизованих систем
інжинірингу;

✓Оцінювання роботи діючих виробничо-
транспортних, комерційних логістичних
систем;

✓Проектування промислової робототехніки і
роботизованих технологічних комплексів.



СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 

131 “Прикладна механіка”

✓директора, технічного директора, головного

інженера підприємства;

✓головного конструктора, головного технолога,

керівника підрозділу;

✓Інженер-логіст;

✓Інженер-конструктор;

✓Інженер-технолог;

✓ інженера-програміста

обладнання з ЧПУ;

✓Менеджер служби збуту;

✓Логіст-аналітик;

✓Механік виробництва;

✓Консультант

науково-дослідних центрів;

✓Науковий співробітник.

Практична підготовка студентів
здійснюється на провідних

авторемонтних і автоскладальних

підприємствах України:

Працевлаштування:

✓ 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»;

✓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.



НАШІ ПАРТНЕРИ








