
✓Проектування автоматизованих систем контролю і 

діагностики;

✓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 педагогічного 

процесу у вищій школі.

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ 

У ВІДДІЛАХ МЕТРОЛОГІЇ ТА ПРОВІДНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ МІСТА ХАРКОВА:
✓ Національному науковому центрі “Інститут метрології”; 
✓ ДП Харківстандартметрологія”;
✓ Харківській філії Українського науково-дослідного 

інституту прогнозування і випробування техніки 
ім. Л. Погорілого”;  

✓ професійно-технічних училищах і технікумах

✓ Законодавство України;
✓ Державну метрологічну службу України;
✓ Забезпечення єдності вимірювань;
✓ Роботу вимірювальних і випробувальних

лабораторій;
✓ Види випробувань і методи

контролю якості продукції;
✓ Методи і засоби вимірювань

фізичних величин;
✓ Систему сертифікації України
✓ Систему управління якістю

за ДСТУ ISO 9001;
✓ Систему управління випробувальних

лабораторій за ДСТУ ISO/IEC 17025;
✓ Систему управління навколишнім

середовищем;
✓ Систему управління безпекою праці;
✓ Систему управління безпекою продуктів

харчування;
✓ Систему управління якістю навчального

закладу;
✓ Педагогіку і психологію вищої школи

Навички з педагогічної 
підготовки набуваються на 

Всеукраїнських  та міжнародних 
конференціях,  круглих столах, 
практиці в технікумах, коледжах 

та ліцеях.

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА 

СТУДЕНТІВ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ 

НА ПРОВІДНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

МІСТА ХАРКОВА: 

- провідних авторемонтних і
автоскладальних
ідприємствах;

- ДП Харківському заводі
спеціальних машин;

- ДП МОУ “ХАРЗ-126”;
- станціях технічного

обслуговування,
професійно-технічних
училищах і технікумах

✓ Законодавство України;

✓ Організацію та управління технологічними процесами 

виробництва, обслуговування і ремонт засобів 

транспорту;

✓ Організацію і проведення випробувань 

автотранспортних засобів;

✓Технології проектування нових підприємств, 

реконструкції і технічного 

переоснащення діючіх підприємств 

автомобільного транспорту;

✓Сучасні технологічні процеси 

виробництва, технічного 

обслуговування і ремонту авто-

транспортних засобів

✓Організацію і проведення 

наукових досліджень; 

✓Педагогіку і психологію вищої 

школи.

✓ Проектування 
автоматизованих систем 
контролю і діагностики;

✓ 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 педагогічного процесу у вищій школі.

Спеціальність: 015.32 ”Професійна освіта. 
Електроніка, метрологія та радіотелекомунікації.”

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

Освітньо-кваліфікаційні рівні: бакалавр, магістр

В процесі навчання ви вивчите:

В ході навчання отримаєте уміння і навички:

Спеціальність: 015.38 ”Професійна освіта. Транспорт”

Освітня програма: ”Професійна освіта. Транспорт”

Освітньо-кваліфікаційні рівні: бакалавр, магістр

В процесі навчання ви вивчите:

В процесі навчання ви вивчите:

«ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА»: ОДНА 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ – ДВІ 

КВАЛІФІКАЦІЇ!



Харківський національний 
автомобільно-дорожній університет

015.32 “Професійна освіта. Електроніка, 
метрологія та радіотелекомунікації”

(АКРЕДИТОВАНО до 2025 р.)

015.38 “Професійна освіта. Транспорт”

(АКРЕДИТОВАНО до 2025 р.)

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ 
МАШИНОБУДУВАННЯ І 

РЕМОНТУ МАШИН

Зав. кафедрою

д. т. н., проф.

ПОДРИГАЛО 

МИХАЙЛО АБОВИЧ 

Тел. (050) 301-16-58

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ  І 
ПЕДАГОГІКИ ПРОФЕСІЙНОЇ  

ПІДГОТОВКИ 

Зав. кафедрою

к. п. н., проф.

БОНДАРЕНКО 

ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ

Тел. (067) 733-67-74

«ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА»: ОДНА 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ – ДВІ 

КВАЛІФІКАЦІЇ!

ВАМ ВІДКРИТІ ВСІ ДОРОГИ, 
ІНЖЕНЕРИ-ПЕДАГОГИ!

Вам відкриті всі дороги, 
інженери-педагоги!

Працевлаштування: 
інженерами, технологами, випробувачами, 

викладачами, конструкторами, 
спеціалістами з якості:

✓В органах державної
метрологічної служби;

✓В територіальних 
органах Департаменту
технічного регулювання;

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

калібрувальних лабораторіях;
✓У відділах управління якістю, відділах 

метрології, відділах стандартизації та 
відділах сертифікації;

✓У навчальних закладах усіх рівнів;
✓На автомобілебудівних і автоскладальних 

підприємствах;
✓На автотранспортних і авторемонтних 

підприємствах;
✓Станціях технічного обслуговування;
✓У лабораторіях з випробувань 

дорожніх транспортних 
засобів;

✓У лабораторіях 
автотехнічної експертизи;

✓У науково-дослідних і 
проектних інститутах 
автомобільного транспорту.

НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ 
ЦЕНТР ХНАДУ – ЦЕ 

МОЖЛИВІСТЬ ВИВЧЕННЯ 
МОВИ ТА СТАЖУВАННЯ В 

НІМЕЧЧИНІ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ПРОФОРІЄНТАЦІЮ
к. т. н., доц. ШЕЇН ВІТАЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Тел. (095) 187-12-23, (097) 159-77-62

АДРЕСА:

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

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

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 історії України;

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.


