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Це другий корпус «Запорізької політехніки», в 

якому знаходиться кафедра МіНЕ.



Будинок зі своєю історією, в якому під час Другої 

світової війни розташовувалася німецька військова 

комендатура,



а поруч – жіноча 

гімназія



Зайти на сайт кафедри можна 

через QR код:

або через офіційний сайт НУ «ЗП»

http://www.zp.edu.ua/kafedra-mikro-

ta-nanoelektroniki

Адреса кафедри: вул. Гоголя, 64, ауд.113 

(перший поверх 2 корпусу університету)



ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 15 

Автоматизація та приладобудування

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 153

Мікро- та наносистемна техніка

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ (освітня програма):  

Мікро- та наносистемні прилади і пристрої

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 152

Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ (освітня програма): 

Якість, стандартизація та сертифікація



• Інженер з автоматизації, метрології;

• Спеціаліст з якості і стандартизації;

• Науковий співробітник, викладач у ВНЗ;

• Інженер з охорони навколишнього середовища;

• Інженер-контролер;

• Фахівець з сертифікації;

• Спеціаліст з експлуатації та ремонту...

• Інженер-електронщик (прилади, пристрої та 

системи);

• Науковий співробітник (наноелектроніка, силові 

прилади, автоматизовані системи);

• Викладач вищих навчальних закладів;

• Керівники виробничих підрозділів у промисловості;

• Фахівець з патентної роботи;

• Інженер-дослідник (процеси в мікро- та 

наноелектроніці);

• Інженер-конструктор, інженер-технолог...

152

153



Напрямки наших досліджень:

новітні технології виробництва мікро- та 

наносистемної техніки та матеріалів

проф. Матюшін В.М.,

ст. викл. Нагорна Н.М.,

ст. викл. Смирнова Н.А.



Напрямки 

досліджень:

інформаційні

вимірювання

автоматизація
програмування

контролерів

інтерфейсів

(HMI, SCADA)

CALS

моделювання

проф. Сніжний Г.В., 

доц. Василенко О.В., 

доц. Рева В.І.



Наукова школа

моделювання елементів наноелектроніки, 

наночастинок та нанокластерів для вступу

до аспірантури при кафедрі

проф. Погосов В.В., 

доц. Коротун А.В., 

доц. Рева В.і.

доц. Курбацький



На науково-

практичній 

конференції студенти 

представляють свої 

проєкти 



Наші студенти - дипломники



Наші студенти – на конференції 

«Тиждень науки»



Так відбувається захист магістерських 

дипломних робіт



Розробки наших студентів:

динамічна візуалізація, метеостанція, 

Smart House



Елементи автоматизованих систем на комплектах
Arduino



Стенди з малої автоматизації на базі 
промислових контролерів/SMART relay



Тиждень науки



Тиждень науки



Майстер-класи з автоматизації



Для випускників коледжу треба мати два сертифікати ЗНО: 
1. Укр. мова (або укр. мова та література, якщо здавали не в цьому році)
2. Математика (для тих, хто претендує на бюджет), або будь-який 
сертифікат ЗНО для тих, хто вступає на контракт.

Перелік документів для вступу на денну та заочну форми навчання, які 
необхідно надати до приймальної комісії під час подання заяви про вступ:
• документ, що посвідчує особу;
• військовий квиток або посвідчення про приписку – для 
військовозобов’язаних;
• документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток 
до нього;
• сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для 
вступників на основі повної загальної середньої освіти);
• документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за 
результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою, зарахування за 
особливими умовами вступу;
• чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Початок прийому документів о 9-00 14.07.2021р.

ЧЕКАЄМО НА ВАС!


