
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сучасних умовах машинобуду-

вання грає важливу роль в розвитку еко-

номіки України. Для вирішення цієї за-

дачі на факультеті коп’ютерних техно-

логій та механічної інженерії ПДАБА 

здійснюється підготовка інженерів-

механіків із спеціальності 133 «Галузеве 

машинобудування» за освітньо-

професійною програмою «Підйомно-

транспортні будівельні, дорожні, меліо-

ративні машини та обладнання»  

З назви програми ви бачите, яку 

велику кількість машин вивчають сту-

денти. Слід відзначити, що дані машини 

використовуються не тільки в будівниц-

тві, а й в різних галузях промисловості, 

таких, як гірнича, хімічна, харчова, сіль-

ське господарство. Це пов’язано з тим, 

що в них виконується споріднені техно-

логічні операції по переміщенню ванта-

жів, сировини, перемішування та подріб-

нення матеріалів, роботи по експлуатації 

об’єктів машинобудування.  

У нас є сучасна матеріально-

технічна база, яка включає в себе спеціа- 

 

 

 

лізовані аудиторії по вивченню констру-

кцій будівельних машин, лабораторія для 

наукових досліджень, полігон будівельної 

техніки та філіал кафедри на виробницт-

ві. В результаті підготовки на виході ми 

отримуємо висококваліфікованих спеці-

алістів, які здатні виконувати організа-

ційно-управлінські, проектно-

конструкторські, виробничі, експлуата-

ційні та сервісні роботи.  

Дана спеціальність відноситься до 

гостродефіцитних в Україні і передбачає 

студентам, які навчаються, виплату під-

вищеної стипендії у порівнянні з іншими 

спеціальностями в академії. Під час нав-

чання студенти мають можливість отри-

мання на контрактних умовах другої 

вищої освіти за іншими спеціальностями, 

наприклад економічними. 

Тому шановні абітурієнти і їх ба-

тьки, запрошуємо в нашу академію для 

отримання сучасної перспективної ква-

ліфікації інженера-механіка, яка має ви-

сокий попит на ринку праці. 

 

 

 

 

 

 
 

На підприємствах по виробництву 

продукції машинобудування; 

У будівництві на посадах 

пов’язаних з експлуатацією будівельних 

машин; 

На підприємствах агропромисло-

вого комплексу; 

Автотранспортних, ремонтних 

підприємствах різних форм власності; 

На фірмах з продажу та обслугову-

вання будівельної техніки; 

На підприємствах з видобутку та 

переробки природної сировини; 

Органи державної служби; 

Науково-дослідні установи. 
 

Інженер-механік по підйомно-

транспортним, будівельним,  
дорожнім, меліоративним 

машинам та обладнанню  
БУДЕ ПОТРІБЕН  

І У ХХІ  СТОЛІТТІ ! 
 

 

 

 

                   Загальна інформація про спеціальність                                     Об’єкти професійної  
                                                                                                                       діяльності випускника 
     спеціальність                     
 
 
   діяльності випускника                  діяльності випускника                    

 Кваліфікація: БАКАЛАВР  
Термін навчання: 4 роки 

Форма навчання: денна 

Кваліфікація: МАГІСТР 
Термін навчання: 1,5 або 2 роки 

Форма навчання: денна/заочна 



 

 

 

 

 

УМОВИ ВСТУПУ НА НАШУ 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 

 
     Для вступу на ступінь «бакалавр» на 

основі повної загальної середньої освіти 

приймаємо наступні сертифікати 

• 1. Українська мова 

• 2. Математика 

• 3. Один на вибір серед наступних:  

        Іноземна мова, Історія України, 

       Фізика, Хімія, Географія, Біологія 

     

Для вступу на ступінь «бакалавр» на 

базі диплома молодшого спеціаліста 

приймаємо наступні сертифікати:  

 

➢ при вступі на бюджет 

• 1. Українська мова 

• 2. Математика або Історія України 

• 3. Фахове випробування (тестування) 

 

➢ при вступі на контракт 

• 1. Українська мова 

• 2. Один на вибір серед наступних:  

         Історія України, Іноземна мова,  

        Фізика, Хімія, Географія, Біологія 

• 3. Фахове випробування (тестування) 

Приймаються сертифікати ЗНО за 

2019-2022 роки. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

49600, м. Дніпро 

вул. Чернишевського, 24а, 

 Шатов Сергій Васильович 

доктор технічних наук, 

 професор кафедри  

«Будівельних і дорожніх машин»,  

Тел.: (056)756-33-47; 756-33-73. 

Mobil: (067) 779-87-87 

Email: 

shatov.sv@ukr.net 
 

 

 

 
ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА 

АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА 

АРХІТЕКТУРИ 

 
 

Кафедра БУДІВЕЛЬНИХ ТА 
ОРОЖНІХ МАШИН 

Кафедра БУДІВЕЛЬНИХ ТА 
ДОРОЖНІХ МАШИН 
 

 

 

 

 
 

 

Шановні абітурієнти ! 
Тих, хто любить техніку і хоче 

стати інженером-механіком, 
ми запрошуємо до нашої 

академії для здобуття 

спеціальності 
133 ГАЛУЗЕВЕ 

МАШИНОБУДУВАННЯ 
INDUSTRIAL MECHANICAL 

INGINEERING 

 
Освітньо-професійна програма 

Підйомно-транспортні,  
будівельні, дорожні,  

меліоративні  
машини і обладнання 

Lifting-and-shifting, road, construction,  

ameliorative machinery and equipment 
 

СЕРТИФІКАТИ ЗНО                           
Сертифікати ЗНО: 

За довідками  
звертатися за адресою: 

Кафедра БУДІВЕЛЬНИХ ТА 
ДОРОЖНІХ МАШИН 

 

ФАКУЛЬТЕТ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ ТА 

МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ 

mailto:shatov.sv@ukr.net

