
Назва спеціальності:  

   «Прикладна механіка».  

 

Домінуючі здібності: технічна творчість. 

Базові знання: математика, фізика. 
Домінуючий інтерес: удосконалення 

процесів і техніки. 

Додатковий інтерес: дослідницький. 
Умови роботи: у приміщенні, мобільний. 

- методичність;
- раціональність;
- допитливість;
- самостійність;

- скрупульозність;

- акуратність;

- наполегливість;
- спостережливість;
- винахідливість;
- терплячість;

.

- розробка, планування і організація 

виробництва машин і обладнання; 

- вибір оптимальних умов проведення

технологічних процесів і керування ними; 

- проектування машин, обладнання та 

комплексів, а також засобів комплексної 

механізації та автоматизації виробництва; 
- створення технологічної оснастки та

технологічного обладнання; 
- комп’ютерне моделювання об’єктів 

техніки та процесів їх виробництва; 
- проведення наукових досліджень та

експериментів у виробничих та лабораторних 

умовах, обробка і аналіз одержаних 

результатів; 

- вміння доводити результати досліджень до

впровадження у виробництво; 

- розробка, організація та здійснення процесів

експлуатації технічних (виробничих) систем у 

будь-якій галузі; 

- використання сучасної обчислювальної
техніки; 
- запобігання виробничого травматизму.

Інженер-технолог, конструктор, механік, 
керівник структурних підрозділів, головний 
технолог, головний механік, головний інженер, 
керівник і менеджер виробництва, фахівець 
усіх рівнів науково-дослідних і проектних 
установ машинобудівного профілю, директор 
підприємства, науковець,  викладач. 

Інженери-механіки працюють на підприєм-
ствах будь – якого профілю: 

- промисловість;
- сільське господарство;
- будівництво;

- видобувна промисловість;

- конструкторські бюро;

- науково-дослідні інститути;

- навчальні заклади (технікуми, коледжі,

технічні вищі навчальні заклади). 

Підготовка дипломованих інженерів -

механіків  за ступенем вищої освіти 

«бакалавр» і «магістр», здійснюється в  

Криворізькому національному університеті. 

Приймальна комісія: тел. (0564) 74-16-16,

м.Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича,11.

http://knu.edu.ua.

Домінуючі види діяльності: 

Особистісні якості майбутнього фахівця: 

Шляхи отримання професії 

Галузі застосування професійних знань: 

Можливі шляхи розвитку Базові відомості 

Контактна інформація: 

Криворізький національний університет

Спеціальність: 131«ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА»

http://knu.edu.ua/


Технологія – слово походить від 

грецьких слів τεχνη (техне) – май-

стерність, уміння виготовлення і λογοζ 

(логос) – слово, наука. Дійсно, технологія 

– це майстерність, мистецтво створення

матеріальних об’єктів.

Всі машини, які нас оточують, чи то 

автомобіль, потяг, літак, лайнери, навіть 

всі предмети побуту або вироби з металу, 

є продуктом технології.  

Технології машинобудування – 

прикладна наука про виготовлення машин 

потрібної якості і кількості в задані 

терміни при найменших витратах праці й найменшій собівартості. 

Рівень машинобудування є основою потужності й міжнародного авторитету будь-якої кра-

їни. Тому ця галузь потребує висококваліфікованих спеціалістів, які мають забезпечувати не 

тільки функціонування вітчизняного машинобудівного комплексу та суміжних галузей, але й ін-

теграційне техніко-економічне співробітництво з різними країнами світу. 

Об’єктом технологій машинобудування є технологічний процесс виготовлення. Пред-

метом – виявлення та дослідження внутрішніх і зовнішніх зв’язків, закономірностей 

технологічного процесу. 

Технології машинобудування як наука сформувалася в 30-х роках двадцятого століття. 

Вона базується на досягненнях таких наук, як: математика, фізика, електроніка, кібернетика 

та узагальнює інші технологічні дисципліни. 

Сучасний інженер-механік – це висококваліфікований спеціаліст, який має не тільки 

класичні, фундаментальні знання з механіки, але й володіє сучасними комп’ютерними 

технологіями. Саме це дає широкі можливості з працевлаштування та високу 

конкурентоспроможність випускників на сучасному ринку праці.  

У 90-х роках XX сторіччя в світі 

стартувала нова науково-технічна 

революція, яка корінним чином змінила 

працю інженера-технолога. В сучасному 

виробництві широко застосовується 

автоматизоване обладнання, що керуєть-

ся комп'ютером. З’явилися системи авто-

матизованого проектування й управління 

виробництвом практично на всіх 

машинобудівних підприємствах. Вони 

висувають нові вимоги до сучасного 

технолога – тепер це інженер, який 

створює нову техніку, спираючись на фундаментальну технічну освіту і широке 

використання комп'ютерних технологій. Поява сучасних мікропроцесорних компонентів 

привела до широкого впровадження у виробництво нового покоління високоефективних 

технічних систем, що гнучко перебудовуються, здатних реалізувати безлюдні технології. 

На базі широкого застосування комп’ютерної техніки розробляються нові методи 

управління якістю виробів машинобудування, засновані на застосуванні систем штучного 

інтелекту, здатних до навчання і самонавчання. 

Запрошуємо на навчання до  Криворізького національного університету!

Щоб обирати – корисно знати! 




