НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

НЕОБХІДНІ ПРЕДМЕТИ ЗНО:
1. Укр. мова (без літ-ри) (обов’язковий П1, коеф. К1 = 0,35);
2. Математика (профільний, П2, коеф. К2 = 0,3);
3. Історія України або Іноз. мова або Фізика або
Хімія або Біологія або Географія (один предмет на
вибір, П3, коеф. К3 = 0,25) та атестат, А (коеф. К4 = 0,1):
Ваш конкурсний бал = К1×П1 + К2×П2 + К3×П3 + К4×А

ІНСТИТУТ ЕНЕРГЕТИКИ, ЕЛЕКТРОНІКИ
ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ («ІЕЕЕ»)
НАША СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
1 4 1 – «ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА,

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА»
НАША КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ

«ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА»
КАФЕДРА

«ЕЛЕКТРИЧНІ АПАРАТИ»
НАШІ ДВІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ:

«ЕЛЕКТРИЧНІ АПАРАТИ»
«ЕЛЕКТРОПОБУТОВА ТЕХНІКА»

Х а р к ів ,
вул. Кирпичова, 2,
Електрокорпус (ЕК),
2 п ов ерх , к . 2 1 7 ,
кафедра "Електричні апарати"

ХАРКІВ – 2021

Кафедра «Електричні апарати» готує фахівців за сучасною спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за
двома актуальними спеціалізаціями:
 ЕЛЕКТРИЧНІ АПАРАТИ;
 ЕЛЕКТРОПОБУТОВА ТЕХНІКА.
Термін підготовки з початку навчання для
бакалавра – 4 р.; для магістра – 1 р. 4 міс. і 1 р. 9 міс.
Вартість одного року навчання за контрактом
17200 грн. Існує можливість вступу на скорочене
навчання! Випускники технікумів та коледжів навчаються за скороченою програмою – ступінь бакалавра вони здобувають лише за 3 роки,
вступ за ЗНО з укр. мови та історії України та за
результатом співбесіди (фахового іспиту).
Основні фахові дисципліни, що вивчаються:
 ІНФОРМАТИКА, ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА (ОСНОВИ ТА
ПРОГРАМУВАННЯ);
 ВИЩА МАТЕМАТИКА ТА ФІЗИКА;
 ЕЛЕКТРОНІКА ТА МІКРОСХЕМОТЕХНІКА;
 МІКРОПРОЦЕСОРНЕ КЕРУВАННЯ
ПРОМИСЛОВИМИ ТА ПОБУТОВИМИ
ПРИСТРОЯМИ;
 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ;
 СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ
(КОМП’ЮТЕРНА 3D ГРАФІКА);
 ЕЛЕКТРИЧНІ АПАРАТИ ТА МАШИНИ;
 ОСНОВИ ЕЛЕКТРОПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ;
 ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ
ПІДПРИЄМСТВ.
За бюджетом та контрактом проводиться
 ВІЙСЬКОВА ПІДГОТОВКА.
При спортивній кафедрі постійно працює тренажерний зал (також є і у гуртожитку) і басейн
вільного відвідування. В університеті є Палац
Студентів, де студенти відпочивають і приймають
участь у культурних заходах.

Іногороднім студентам
для проживання надається
новий сучасний, найкращий
у НТУ «ХПІ» гуртожиток,
відремонтований під готель
для ЄВРО-2012 лише у 20
хвилинах від університету. НАШ ГУРТОЖИТОК
Електричні апарати – це величезна група електротехнічних пристроїв, призначених для розподілення електричної енергії між споживачами; керування електроприймачами; захисту електричних
мереж та електроприймачів від надструмів і перенапруг за неприпустимих або аварійних режимів
роботи; захисту людей, майна і довкілля від згубної
дії електричної енергії; зміни, регулювання, вимірювання та контролю електричних і не електричних
параметрів різних пристроїв, машин, механізмів тощо в процесі виробництва, передачі, перетворення,
розподілення та споживання електричної енергії.
Електропобутова техніка – це електротехнічні
пристрої, що використовуються в побуті і призначені
для полегшення домашніх робіт та створення комфорту в повсякденному житті людини. До електропобутової техніки відносяться кухонні прилади для
приготування, механічної обробки та зберігання їжі,
кліматична техніка, техніка для дому системи «розумний дім», техніка для механізації робіт у побуті.
Випускники працевлаштовуються на провідних підприємствах України, у державних та приватних компаніях, що спеціалізуються на розробці,
виробництві й продажу сучасної електричної апаратури, а також сервісному обслуговуванні, ремонті й продажу електропобутової техніки.
Замовниками наших випускників є:
 НВО «ВЕРТИКАЛЬ» КОРПОРАЦІЇ TRIOL;
 ТОВ «АВМ АМПЕР»;
 КП «ХАРКІВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН»;
 НТЦ «ХАРКІВРЕЛЕКОМПЛЕКТ»;
 НВП «ЕЛЕКТРОДИНАМІКА»;
 КБ МАШИНОБУДУВАННЯ ІМ. О.О. МОРОЗОВА;
 ТОВ «ЄВРОІНДАСТРІ»;
 ЗАВОД «ЕЛЕКТРОВАЖМАШ»;
 ДП «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ»
 ПАТ «ХАРКІВМЕТРОПРОЕКТ»;
 АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО»;
 ВАТ «ХТЗ»;
 ЗАТ «СТРУМ»;
 ОКБ КОМПЛЕКТНИХ ПРИСТРОЇВ «ЕЛКОР».

Кафедра співпрацює з європейськими університетами – Ганновер (Німеччина), Нант (Франція),
Грац (Австрія), а також з компанією KPB Intra в
Брно (Чехія) та дослідницьким центром корпорації
АВВ в Кракові (Польща). Тому кращі студенти мають можливість проходити практику за кордоном.

У 2016 р. кафедра отримала грант від європейського фонду Олександра фон Гумбольдта
(AvH) на придбання обладнання для освіти та досліджень у розмірі 20000 €!
Завдяки цьому на кафедрі з'явилася інноваційна
техніка: електромеханічні і напівпровідникові
апарати комутації, управління й захисту, сучасне
вимірювальне та технологічне обладнання.
Нове обладнання, придбане кафедрою, дає
можливість не тільки підвищити якість освіти, а й
проводити наукові дослідження на світовому рівні.
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ПРАКТИКА
Спеціалізації «Електричні апарати» та «Електропобутова техніка» пов’язані з проектуванням,
розробкою, дослідженням, виробництвом, експлуатацією та маркетингом, сервісним обслуговуванням та ремонтом сучасної електричної апаратури
та електропобутової техніки з використанням
комп’ютерних та інформаційних технологій.
Студенти набувають практичних навичок з
експлуатації, організації та управління, інженерноекономічної та комерційної діяльності, науководослідної роботи, вивчають комп’ютерне моделювання і комп’ютерну графіку, системи автоматизованого проектування, способи і методи економії
електроенергії, автоматизовані системи керування
технологічними процесами з використанням сучасних мікроконтролерів в промисловому виробництві, енергетиці на транспорті, в комунальному
секторі, в побутовій сфері.

ПІРОМЕТР

Наші студенти:
 отримують навички самостійного програмування
та розрахунків за допомогою сучасних комп’ютерних
математичних пакетів
MATLAB, COMSOL, SIMULINK, MAPLE,
MATHCAD, FEMM, ELECTRONIC WORKBENCH
 поглиблено вивчають проектно-конструкторські
комп’ютерні пакети програм з 2D та 3D моделювання із застосуванням нового сучасного 3D принтера
FLASHFORGE CREATOR PRO PLUS
AUTOCAD, КОМПАС 3D, SOLIDWORKS
 вивчають програмування та розробку мікропроцесорних пристроїв
ОДНОКРИСТАЛЬНІ ЕОМ, МІКРОКОНТРОЛЕРИ,
МІКРОПРОЦЕСОРНІ СИСТЕМИ
 отримують базові знання з адміністрування
локальних комп’ютерних мереж та поглиблені
знання з операційних систем;
 отримують практичні навики з обробки інформації та створення графічних об’єктів за допомогою сучасних прикладних пакетних програм;
 отримують базові навички WEB-дизайну та
створюють власні сайти;
 вивчають загальні основи програмування та
основи створення та програмування баз даних.
Спеціалізації «Електричні апарати» та «Електропобутова техніка» є одними із найбільш затребуваних й перспективних, оскільки сучасні електричні апарати та електропобутова техніка являють
собою надзвичайно потужну індустрію та динамічний ринок, які весь час розвиваються та потребують
висококваліфікованих фахівців.
QR-код детальної презентації
нашої кафедри на YouTube

ТЕПЛОВІЗОР

3D ПРИНТЕР

Деякі зразки сучасної електричної апаратури, а також
технологічного та вимірювального обладнання, придбаного
кафедрою за рахунок гранту AvH





Кафедра також має у своєму складі:
навчальні лабораторії сучасних електричних
апаратів, мікропроцесорної та електропобутової техніки;
обчислювальний центр з сучасними комп'ютерами та LED-моніторами;
локальну мережу з безкоштовним безлімітним виходом в Internet та WI-FI.

Шановні абітурієнти!
Запрошуємо Вас до нас на
навчання на дві спеціалізації: «Електричні апарати»
та «Електропобутова техніка»! Не пошкодуєте !!!
Наші контакти:
(057) 7076281 (067) 3594696
доцент Гречко Олександр Михайлович
наш сайт: w eb.kpi.kharkov.ua/ea
наша група: fb.com/groups/elapparaty
e-mail: a.m.grechko@gmail.com

