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Які переваги навчання?  

Чому Вам до нас? 

 
 Міжнародна студентська 

мобільність за програмами 
Erasmus, Erasmus+ та іншими 

 Освоїш мехатронні системи машин 
та обладнання, програмування 
серводвигунів та 3D комп'ютерне 
конструювання 

 Працевлаштування на кращих 
підприємствах України 

 Військова підготовка 

 Бази відпочинку на морі та в горах 

  

Ким Ви будете? На яку посаду 
зможете влаштуватись після 

здобуття даної спеціальності? 
 Механік або технолог цеху 

 Інженер-механік (інженер-
конструктор, інженер-технолог, ін-
женер-логіст, інженер з автоматиза-
ції, проектувальник, експлуатацій-
ник) 

 Молодший науковий співробітник 

Працевлаштування на підприємствах 
електронної, харчової, легкої, 
радіотехнічної  промисловості, 
машинобудування, приладобудування, а 
також проектні організації з 
розробленням машинних технологічних 
процесів і автоматизованого 

обладнання, 3D проектування із 

комп'ютерним розрахунком 
обладнання і процесів з використанням 

програмного забезпечення AutoCAD, 
SolidWorks, Autodesk Inventor, 
COMSOL Multiphysics, MathCAD, 
MatLab.  

Спеціалізації 

 Комп'ютерний інжині-
ринг в  машинобудуванні 

 
 Обладнання переробних і 

харчових виробництв 
 
 Обладнання легкої про-

мисловості та побутового 
обслуговування 



Контактна інформація:  
Адреса: вул. Професорська 1а, 14-й навча-

льний корпус (вхід від Богородиці), 3 по-

верх, 75 кімната 

E-mail: Vasyl.T.Dmytriv@lpnu.ua  

Веб-адреса: https://lpnu.ua/pem 
Довідкова інформація  

+38 (050) 372-42-75 Василь Дмитрів 
+38 (067) 936-95-55 Володимир Майструк 

 

Приймальна комісія 

Адреса: вул. С. Бандери 12, Голов-

ний корпус, кімната 101  

E-mail: coffice@lpnu.ua 

Телефони: (032) 258-25-37 

    (032) 258-22-65 

Веб-адреса: https://lpnu.ua/pryimalna

Перший освітній рівень 
Бакалавр 

галузевого машинобудування (4 роки 

навчання на базі ПЗСО або 3 роки за скороче-
ною формою на базі диплома молодшого спе-

ціаліста або молодшого бакалавра). Для за-
рахування на бюджет або комерцію не-
обхідно подати сертифікати ЗНО з та-
ких конкурсних предметів: 
на базі ПЗСО (після школи) конкурс-
ний прохідний бал (бюджет) - 135 балів 
(2021 рік вступу) 
1. Українська мова або Українська 

мова та література - 100 балів 
2. Математика - 115 балів 
3. Будь-який предмет на вибір 

(Іноземна мова, Історія України, 
Географія, Фізика, Біологія, Хімія) 
- 100 балів 

на базі дипломів молодшого спеціаліста 
та молодшого бакалавра 
1. Українська мова 
2. Математика 
3. Фахове випробування 
Вартість навчання на комерційній осно-
ві - 14600 грн. (2021 рік вступу) 

Другий освітній рівень 
Магістр  

галузевого машинобудування (1 рік та 

5 місяців навчання на базі диплома бакалав-

ра) 

Третій освітньо-науковий рівень 
Доктор філософії  

галузевого машинобудування (4 роки  

на базі диплома магістра) 

Які можливі варіанти вступу 
для Вас? 

https://lpnu.ua 


