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Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Освітня програма 

Галузеве машинобудування 

Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і 

обладнання 

Освітні ступені 

та кваліфікація 

ОС бакалавр – бакалавр з галузевого машинобудування 

ОС магістр – магістр з галузевого машинобудування 

ОНС доктор філософії – доктор філософії з галузевого 

машинобудування 

Термін навчання 

3 роки 10 місяців бакалавр 

1 рік 4 місяці магістр 

3 роки 10 місяців доктор філософії 

Об’єкт діяльності 

випускника 

Системний інжиніринг зі створення технічних об’єктів машинобудування 

та їх експлуатації, що включає:  

- процеси, обладнання та організація галузевого машинобудівного 

виробництва та галузевих підприємств;  

- засоби і методи випробовування та контролю якості продукції 

машинобудування та експлуатації на галузевих підприємствах;  

- системи технічної документації, метрології та стандартизації. 

Проектування, виробництво та експлуатація: підйомно-транспортних, 

дорожніх, будівельних, меліоративних машин і обладнання, машин та 

засобів будівництва й експлуатації нафто- та газопроводів; конвеєрів; 

засобів механізації та автоматизації будівництва і складського 

господарства. 

Вид діяльності 

випускника 

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів; 

виробництво машин і устаткування загального призначення. 

Виробництво підйомно-транспортних, дорожніх, будівельних, 

меліоративних машин і обладнання; виробництво машин і устаткування 

загального призначення. 

Виробництво металообробних машин і верстатів; виробництво готових 

металевих виробів, крім машин і устаткування. 

Робота пов’язана з проектно-конструкторською, виробничо-

технологічною та організаційно-управлінською діяльністю в 

машинобудівній галузі. 

Робочі місця в науково-дослідних інститутах НАН України, 

університетах МОН України, наукових центрах та високотехнологічних 

компаніях машинобудівного профілю, відповідних департаментах і 

відділах державних адміністрацій різного рівня. 

Первинні посади 

у сфері діяльності 

Технік-проектувальник, технік-конструктор (механіка), технік-технолог 

(механіка), механік, механік дільниці, механік з ремонту транспорту, 

механік з ремонту устаткування, механік цеху, теплотехнік, кресляр-

конструктор, лаборант (галузі техніки),  технік-теплотехнік. 

Науковий співробітник (машинобудування);  інженер-конструктор, 

інженер-технолог, інженер-механік,  інженер із стандартизації, інженер 

по механізації та автоматизації виробництва, інженер-дослідник. 

Основні 

дисципліни 

Колісні транспортні засоби 

3 – D моделювання та засоби розробки керуючих програм; 

Конструювання дорожніх і будівельних машин; 

Тривимірні технології у конструюванні машин; 

Обладнання машинобудівного виробництва; 

Заводи та комплекси для виробництва будівельних матеріалів і 



конструкцій; 

Основи автоматизованого проектування підйомно-транспортних, 

дорожніх і будівельних машин; 

Науково-дослідна робота; 

Робочі процеси будівельних і дорожніх машин; 

Взаємодія робочих органів машин з оброблюваним середовищем; 

Фізичне моделювання робочих процесів машин; 

Методологія експериментальних досліджень. 

Випускаюча кафедра Галузеве машинобудування 

Завідувач кафедри Маслов Олександр Гаврилович, доктор технічних наук, професор 

Контакти 

вул. Першотравнева, б. 20, м. Кременчук, Полтавська обл., корпус № 2, 

3 поверх, (05366) 3-11-08 

Деканат Інституту механіки і транспорту (05366) 3-21-01 

Приймальна комісія університету (05366) 3-20-02 

E-mail: gmkafedra@gmail.com   Web: http://www.kdu.edu.ua, 

www.imit.in.ua/ 
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