
Спеціальність: Галузеве машинобудування 
Освітня програма: Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування 

Мукачівський державний університет проводить прийом документів на спеціальність «Галузеве 
машинобудування» за освітнім ступенем «бакалавр». Зарахування проводиться на загальних умовах вступу. 

Фахівці цієї спеціальності отримають необхідні знання для: конструювання, експлуатації, ремонту, 

реновації, монтажу та обслуговування обладнання легкої, харчової промисловості та побутової техніки. 
Ця спеціальність органічно вплітається у групу 

спеціальностей, вкрай необхідних для підприємств 
легкої промисловості, туристично-рекреаційної 
галузі краю та інших галузей народного 
господарства. 

В процесі навчання студенти освоюють сучасні 
методики проектування, конструювання, розрахунку 
із застосуванням традиційних і сучасних засобів 
комп’ютерної техніки та найновіших пакетів 
прикладних програм конструкторського та 
розрахункового спрямування (Компас, Mathcad, 
AutoCAD та ін.).  

Спеціальність готує до роботи у конструкторських 
та технологічних відділах підприємств, інститутів та 
бюро, в монтажних, ремонтних службах, в 
організаційно-управлінських службах, науково-
дослідних інститутах, лабораторіях фахівців на 
первинних посадах:  

- технік-технолог;  
- механік виробництва;  
- механік з ремонту устаткування;  
- технік з механізації та ремонту 

устаткування;  
- технік з механізації трудомістких процесів;  
- інструктор з експлуатаційних, виробничо-

технічних та організаційних питань;   
- технік з налагоджування та випробувань;  
- технік з підготовки технічної документації;   
- технік інспектор. 

Випускник спеціальності «Галузеве 
машинобудування» може успішно 
реалізувати себе в професійно-технічних 
училищах, вищих навчальних закладах 
першого та другого рівнів акредитації, у 
комерційних фірмах, пов’язаних з 
продажем технологічного обладнання та 
машин, у рекламних агентствах тощо.  
Коло задач які вирішує фахівець даної 
спеціальності - розробка конструкцій 
обладнання, машин, технологічного 

забезпечення промислового виробництва, а також модернізація, монтаж, експлуатація машин, апаратів, 
обладнання. 

 
 
 
 



Лабораторії факультету оснащені найсучаснішим обладнанням, комп’ютерною технікою.  

 
 

Основні підприємства, на яких можуть працювати випускники-бакалаври інженерії та які є одночасно базами 
практик, такі: 

- Корпорація «Флекстроникс»; 
- ТОВ «Пікард Україна» м.Мукачево; 
- ВАТ ”Мукачівська швейна фабрика”; 
- СП «Віад-Сейлс-Мукачево»; 
- ТОВ «Едельвейс-Лего». 
Студенти мають вільний доступ до передових досягнень у світовій електронній мережі. Навчання за 

спеціальністю «Галузеве машинобудування» відбувається за державним замовленням, а студенти, які успішно 
навчаються, отримують стипендію.  

Студенти із віддалених населених пунктів забезпечуються гуртожитком, в якому створені всі необхідні 
побутові умови для проживання та успішної підготовки до занять. На першому поверсі гуртожитку розміщена 
бібліотека університету із багатими фондами спеціальної та загальнонаукової літератури. 

Студенти можуть реалізовувати та вдосконалювати себе в рамках загальноуніверситетського студентського 
будинку моделей, наукових гуртках та на спортивних секціях.  

За період навчання в Мукачівському державному університеті студент має можливість духовно збагатитися, 
відвідуючи музеї, концертні зали, театральні вистави, виставки картинної галереї, різноманітні фестивалі, 
тематичні екскурсії тощо. Роки навчання в стінах МДУ стануть найкращим періодом не тільки оволодіння 
фаховою майстерністю, а й періодом інтелектуального та духовного збагачення. 

Перспективність навчання і отримання інженерно-технічної освіти очевидна. Сьогодні на ринку праці для 
успішного розвитку економіки країни вкрай не вистачає фахівців інженерної галузі, і це найвагоміший аргумент 
отримати освіту саме за даним напрямом.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


