
Кафедра готовить БАКАЛАВРІВ за фахом
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ФАХІВЦІВ і МАГІСТРІВ по спеціалізаціям:
• «Мехатроніка і робототехніка»

• «Електромеханічні системи автоматизації та
електропривод»

Кафедра також веде навчання за фахом у рамках
Німецького технічного факультету із включеним
навчанням на 5 курсі в Магдебурзькому університеті.

Завідує кафедрою доктор технічних наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України,

Президент Української асоціації інженерівелектриків
Клепіков Володимир Борисович.

ПРО СПЕЦ ІАЛЬНІСТЬ
З 2016 року підготовка студентів кафедри в бакалавраті

проводиться за фахом «Електроенергетика, електротех
ніка і електромеханіка». Він включає в себе спеціалізацію
«Електромеханічні системи автоматизації та електро
привод», яка є однією з найбільш затребуваних і перспек
тивних, тому що пов'язана зі створенням, дослідженням і
впровадженням електроприводів, які споживають 70% усієї
вироблюваної електроенергії та управляють рухом машин і
механізмів.

Електропривод включає в себе напівпровідникові та мі
кропроцесорні пристрої керування, механічні пристрої,
електричні машини. Використовуючи комп'ютерні техноло
гії, електропривод автоматизує технологічні процеси в
будьяких галузях промисловості, будівництві, агропроми
словім виробництві, на транспорті, у комунальному секторі,
у побуті та енергетиці.

Спеціалізація «Мехатроника і робототехніка» створе
на в 2011 р. з метою підготовки фахівців з електромобілів.

В 2015 р. кафедрою був створений 1й в Україні елек
тромобіль із суперконденсаторною батареєю, що забезпе
чує повернення енергії при гальмуванні, у якім реалізована
технологія заміни двигуна внутрішнього згоряння мікро
компьютерно керованим електроприводом.

З 2012 р. за участю університетів Франції, Чехії, Сло
ваччини, Болгарії, Росії та України в рамках міжнародної
програми «TEMPUSMPAM» розпочата підготовка по
спеціалізації «Мехатроніка і робототехніка» із захистом
другого диплома в одній із країнучасниць.

НАУКА
На кафедрі працюють 7 професорів, 3 доктори техніч

них наук, 15 кандидатів технічних наук.

Студенти мають можливість брати участь у науковій ро
боті кафедри за тематикою:

• Енергозберігаючий електропривод з інтелектуальним
керуванням;

• Теорія високоточних ітераційних систем керування ел
ектроприводами;

• Аналіз, синтез і комп'ютерне моделювання складних
електромеханічних систем;

• Розробка електроприводів електромобілів з
комп'ютерним керуванням.

Студенти кафедри неодноразово займали 1ші місця у
Всеукраїнських смотрахконкурсах студентських наукових
праць та олімпіадах.

Виконання самостійної наукової роботи можна про
довжити в аспірантурі. При кафедрі функціонує Рада по за
хистах дисертацій на вчений ступінь доктора або
кандидата технічних наук.

Наукові розробки кафедри впроваджені на:
• Харківському авіазаводі;
• Харківському станкозаводі;
• Заводі «Дніпроспецсталь»;
• Металургійному комбінаті «Криворіжсталь»;
• Інституті радіоастрономії НАН України;
• ВАТ «Турбогаз»;
• Харківському приладобудівному заводі імені

Т. Г. Шевченко;
• В електроприводах сцени Одеського оперного театру;
• На насосних станціях водогосподарств міст України.

Навчання на кафедрі за обома спеціалізаціями забез
печує підготовку в наступних галузях знань:

• вища математика та фізика;
• інформатика, інформаційні технології та обчислюваль

на техніка (теоретичні основи, програмування на мовах C,
Pascal, Lisp, операційні системи, бази даних, електронні
таблиці);

• мікропроцесорна техніка та програмування;
• теорія автоматичного керування;
• інтелектуальні методи керування (фаззірегулятори,

нейронні мережі, генетичні алгоритми);
• теорія електричних і магнітних ланцюгів;
• промислова електроніка;
• теоретична та прикладна механіка;
• електричні машини;
• теорія та системи керування електропривода;
• електропостачання підприємств і установок;
• мехатроніка електромобілів і роботів;
• програмне керування електроприводами роботів і вер

статів зі ЧПК;
• комп'ютерне моделювання електромеханічних систем і

комп'ютерна графіка;
• системи автоматизованого проектування.

По спеціалізації «Електромеханічні системи автома
тизації та електропривод» студенти одержують знання по
оптимізації технологічних процесів та енергозбереженню
засобами автоматизованого електропривода.

У спеціалізації «Мехатроніка і робототехніка» вивча
ються курси по електроустаткуванню та електроприводам
електромобілів, системам діагностики, керування рухом,
захисту, автоматичної навігації, джерелам електроживлен
ня і суперконденсаторам, по проектуванню, конструюван
ню та виготовленню електроприводів автомобілів, що
заміняють двигуни внутрішнього згоряння. Вивчаються ме
тоди і способи економії електроенергії в побуті, викори
стання сонячної й вітрової енергії для будинку, систем
автоматизації та побутових технологічних процесів.

Практичні навички студенти здобувають в 9ти навчаль
них лабораторіях кафедри, оснащених сучасним устатку
ванням, отриманим по міжнародних проектах.

Студенти старших курсів можуть за власним бажанням
одержати другу військову або економічну освіту, підвищив
ши свій рейтинг на ринку праці.

НАВЧАННЯ

Микропроцессорная лаборатория кафедры



АВТОМАТИЗОВАНІ
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ

СИСТЕМИ

МІЖНАРОДНІ ЗВ 'ЯЗКИ
З 1975 р. кафедрою підготовлено більше 400 інженерів і

15 кандидатів наук для 52 країн світу.
Щорічно з 1993 р. кафедра проводить Міжнародну кон

ференцію «Проблеми автоматизованого електропривода.
Теорія й практика». У ній взяли участь представники 25
країн світу  США, Німеччини, Канади, Австрії, Китаю,
Польщі, Угорщини, Фінляндії, Франції, країн СНД та ін.
(до 250 учасників). На конференції проводиться конкурс
доповідей молодих вчених з нагородами від провідних віт
чизняних і міжнародних фондів.

За договором про співробітництво з Магдебурзьким
університетом здійснюється включене навчання кращих
студентів у Німеччині (510 місяців), у тому числі, із захи
стом там 2го диплома; за 20022015 р.р. 36 студентів і
9 аспірантів кафедри пройшли 25 місячне стажування в
Німеччині. В 2011 р. відкрита двостороння аспірантура із
захистом вченого ступеня та щорічним двомісячним стажу
ванням у Німеччині.

Для фірми Siemens ка
федрою виконано три
наукові роботи обсягом
250 тисяч гривень. Фірмою
передане кафедрі устатку
вання для двох навчаль
них мікропроцесорних
лабораторій на суму
близько 50 тисяч євро.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Випускники кафедри на ринку праці в Україні та за кордо
ном користуються великим попитом як фахівці широкого
профілю, що одержали знання по:
• комп'ютерному мікропроцесорному програмуванню си
стем автоматичного керування електроприводами;
• напівпровідниковим перетворювачам електроенергії;
• мікропроцесорній техніці;
• пристроям механіки;
• електричним машинам;
• вимірювальній техніці;
• мехатронним системам електромобіля;
• електропостачанню підприємств і установок.
Наші випускники здатні вирішувати завдання перетворен
ня електричної енергії в механічну та керування рухом при
автоматизації технологічних процесів без залучення вузь
копрофільних фахівців.
Випускники кафедри можуть працювати на будьяких
інженерних посадах, пов'язаних з розробкою, створенням,
дослідженням, налагодженням і експлуатацією систем ав
томатизації технологічних процесів на основі комп'ютерної
мікропроцесорної техніки та електропривода.
Після закінчення випускників запрошують на роботу:
• АТ «Важпромелектропроект», ЗАТ «Елакс»;
• ДП завод «Електроважмаш», ЗАТ «Струм»;
• Міжнародний консорціум «Енергозбереження»;
• АТЗТ «Важпромавтоматика», АТ «Констар»;
• корпорація «Харківський електрощитовий завод»;
• концерн УПЕК, ВАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш»;
• ТОВ «Харківлифт», ПАТ «Турбоатом»;
• компанія «Філіп Моріс Україна» та ін.

12 випускників кафедри запрошені на роботу
у фірми Німеччини

ТРАДИЦ І Ї
Кафедра створена в 1930 р. заснов

ником електротехнічної школи в Україні
професором Копняевим Павлом Петро
вичем. Під його керівництвом у 1899
році були виконані перші в Україні ди
пломні роботи з електротехніки. Із часу
заснування кафедрою підготовлено біль
ше 5500 інженерів, фахівців і магістрів.

Серед випускників кафедри 25 докторів технічних наук і
більше 300 кандидатів наук, сотні відомих фахівців в об
ласті систем і пристроїв автоматизації, керівників науково
дослідних і проектних інститутів, монтажноналагоджуваль
них організацій, директорів заводів, заступник міністра
електротехнічної промисловості СРСР М.І. Жучков, міністр
будівництва підприємств важкої індустрії СРСР М.В. Голдін

Національний технічний університет
"Харківський політехнічний інститут"

КАФЕДРА

КОНТАКТИ
61002, Україна, м. Харків, вул. Фрунзе, 21

НТУ «ХПІ», Електрокорпус, 2й поверх, к. 125
Тел. (057) 7076226, 7076445, 7076326

Web: http://web.kpi.kharkov.ua/aems/
http://vk.com/kafedra_aems

EMail: alexey@kpi.kharkov.ua klepikov@kpi.kharkov.ua

Наявність сертифіката ЗНО за 2016 рік по предметах:
Українська мова і література (обов'язково)

Математика (профільний)
Додатковий (один із предметів):

Фізика, хімія, іноземна мова або історія України

УМОВИ ВСТУПУ

Захист другого диплому магістра
в Магдебургському університеті

(Німеччина)

Електромашинобудівний факультет
і

Німецький технічний факультет

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ:

• мехатроніка і робототехніка

• електромеханічні системи автоматизації
та електропривод

В 2015 році на кафедрі розроблений і
створений перший в Україні електромобіль

із суперконденсаторною батареєю

електротехніка і

Галузь – 14 Електрична інженерія

електромеханіка

Спеціальність – 141 Електроенергетика,




