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УВАГА!!! При вступі до Ваших заяв обов’язково  
треба додавати мотиваційний лист!!! 
1) вступ на ББааккааллаавврраатт після 11 класів (ПЗСО): 
 на бюджет вступ відбувається за балами: 
НМТ та/або ЗНО-2019, 2020, 2021 (широкий конкурс); 
 на контракт вступ лише за мотиваційним листом! 

Конкурсний бал (КБ): 
КБ = К1×П1 + К2×П2 + К3×П3 + ОУ, 

К1, К2, К3 – це коефіцієнти для трьох предметів 
(відповідно П1, П2, П3) з тесту НМТ.  
* регіональний коефіцієнт (РК) для Харкова = 1.07; 
* галузевий коефіцієнт (ГК) = 1.02. 
При вступі до нас на 141 спеціальність діють особливі 
умови (ОУ) – це до +10 додаткових балів до сумарного 
КБ за підготовчі курси у НТУ «ХПІ» за Вашу заяву         
з 1 або 2 пріоритетом! Також Ваш сумарний КБ буде до-
датково помножуватись на РК (1.07) та ГК (1.02), що 
значно збільшить шанси вступити на бюджет!!! 
2) вступ на Бакалаврат на основі 
молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра: 
 на бюджет/контракт вступ відбувається за балами: 
НМТ та/або ЗНО-2019, 2020, 2021 (широкий конкурс); 
3) вступ до Магістратури на основі Бакалавра: 
 на бюджет вступ за фаховим іспитом; 
 на контракт вступ лише за мотиваційним листом. 
4) вступ до Магістратури на основі Спеціаліста або 
Магістра (це друга вища освіта, тільки на контракт): 
 на контракт вступ лише за мотиваційним листом. 
Основні фахові дисципліни, що вивчаються: 
  ІІННФФООРРММААТТИИККАА,,  ІІННФФООРРММААЦЦІІЙЙННІІ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ  ТТАА  

ООББЧЧИИССЛЛЮЮВВААЛЛЬЬННАА  ТТЕЕХХННІІККАА  ((ООССННООВВИИ  ТТАА  
ППРРООГГРРААММУУВВААННННЯЯ));;  

  ВВИИЩЩАА  ММААТТЕЕММААТТИИККАА  ТТАА  ФФІІЗЗИИККАА;;  
  ЕЕЛЛЕЕККТТРРООННІІККАА  ТТАА  ММІІККРРООССХХЕЕММООТТЕЕХХННІІККАА;;  
  ММІІККРРООППРРООЦЦЕЕССООРРННЕЕ  ККЕЕРРУУВВААННННЯЯ  

ППРРООММИИССЛЛООВВИИММИИ  ТТАА  ППООББУУТТООВВИИММИИ  
ППРРИИССТТРРООЯЯММИИ;;  

  ТТЕЕООРРЕЕТТИИЧЧННІІ  ООССННООВВИИ  ЕЕЛЛЕЕККТТРРООТТЕЕХХННІІККИИ;;  
  ССААППРР  ((ККООММПП’’ЮЮТТЕЕРРННАА  33DD  ГГРРААФФІІККАА));;  
  ЕЕЛЛЕЕККТТРРИИЧЧННІІ  ААППААРРААТТИИ  ТТАА  ММААШШИИННИИ;;  
  ООССННООВВИИ  ЕЕЛЛЕЕККТТРРООППООББУУТТООВВООЇЇ  ТТЕЕХХННІІККИИ;;  
  ЕЕЛЛЕЕККТТРРООППООССТТААЧЧААННННЯЯ  ППРРООММИИССЛЛООВВИИХХ  

ППІІДДППРРИИЄЄММССТТВВ..  
За бюджетом та контрактом проводиться 
  ВВІІЙЙССЬЬККООВВАА  ППІІДДГГООТТООВВККАА..  

При спортивній кафедрі постійно працює трена-
жерний зал (також є і у гуртожитку) і басейн вільно-
го 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. 

Електричні апарати – це величезна група елек-
тротехнічних пристроїв, призначених для розподі-
лення електричної енергії між споживачами; керу-
вання електроприймачами; захисту електричних 
мереж та електроприймачів від надструмів і пере-
напруг за неприпустимих або аварійних режимів 
роботи; захисту людей, майна і довкілля від згубної 
дії електричної енергії; зміни, регулювання, вимірю-
вання та контролю електричних і не електричних 
параметрів різних пристроїв, машин, механізмів то-
що 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 ком-
форту в повсякденному житті людини. До електропо-
бутової техніки відносяться кухонні прилади для при-
готування, механічної обробки та зберігання їжі, клі-
матична техніка, техніка для дому системи «розумний 
дім», техніка для механізації робіт у побуті. 

Випускники працевлаштовуються на провід-
них підприємствах України, у державних та прива-
тних компаніях, що спеціалізуються на розробці, 
виробництві й продажу сучасної електричної апа-
ратури, а також сервісному обслуговуванні, ремо-
нті й продажу електропобутової техніки. 

Замовниками наших випускників є: 
  ННВВОО  ««ВВЕЕРРТТИИККААЛЛЬЬ»»  ККООРРППООРРААЦЦІІЇЇ  TTRRIIOOLL;;  
  ТТООВВ  ««ААВВММ  ААММППЕЕРР»»;;   
  ККПП  ««ХХААРРККІІВВССЬЬККИИЙЙ  ММЕЕТТРРООППООЛЛІІТТЕЕНН»»;;  
  ННТТЦЦ  ««ХХААРРККІІВВРРЕЕЛЛЕЕККООММППЛЛЕЕККТТ»»;;   
  ННВВПП  ««ЕЕЛЛЕЕККТТРРООДДИИННААММІІККАА»»;;  
  ККББ  ММААШШИИННООББУУДДУУВВААННННЯЯ  ІІММ..  ОО..ОО..  ММООРРООЗЗООВВАА;;  
  ТТООВВ  ««ЄЄВВРРООІІННДДААССТТРРІІ»»;;   
  ЗЗААВВООДД  ««ЕЕЛЛЕЕККТТРРООВВААЖЖММААШШ»»;;   
  ДДПП  ««ППІІВВДДЕЕННННАА  ЗЗААЛЛІІЗЗННИИЦЦЯЯ»»  
   ППААТТ  ««ХХААРРККІІВВММЕЕТТРРООППРРООЕЕККТТ»»;;  
  ААКК  ««ХХААРРККІІВВООББЛЛЕЕННЕЕРРГГОО»»;;   
  ВВААТТ  ««ХХТТЗЗ»»;;   
  ЗЗААТТ  ««ССТТРРУУММ»»;;  
 ООККББ  ККООММППЛЛЕЕККТТННИИХХ  ППРРИИССТТРРООЇЇВВ  ««ЕЕЛЛККООРР»».. 

НАШ ГУРТОЖИТОК 



Кафедра співпрацює з європейськими універ-
ситетами – 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 ма-
ють можливість проходити практику за кордоном. 
 

НАВЧАННЯ  
 

ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА  

ПРАКТИКА  
Спеціалізації «Електричні апарати» та «Елек-

тропобутова техніка» пов’язані з проектуванням, 
розробкою, дослідженням, виробництвом, експлу-
атацією та маркетингом, сервісним обслуговуван-
ням та ремонтом сучасної електричної апаратури 
та електропобутової техніки з використанням 
комп’ютерних та інформаційних технологій. 

Студенти набувають практичних навичок з 
експлуатації, організації та управління, інженерно-
економічної та комерційної діяльності, науково-
дослідної роботи, вивчають комп’ютерне моделю-
вання і комп’ютерну графіку, системи автоматизо-
ваного проектування, способи і методи економії 
електроенергії, автоматизовані системи керування 
технологічними процесами з використанням су-
часних мікроконтролерів в промисловому вироб-
ництві, енергетиці на транспорті, в комунальному 
секторі, в побутовій сфері. 

У 2016 р. кафедра отримала грант від євро-
пейського фонду Олександра фон Гумбольдта 
(AvH) на придбання обладнання для освіти та до-
сліджень 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. 
  

ААППААРРААТТ  ППЛЛААВВННООГГОО  ППУУССККУУ  
ЕЕЛЛЕЕККТТРРООДДВВИИГГУУННІІВВ  

33DD  ППРРИИННТТЕЕРР  

ППІІРРООММЕЕТТРР 

ТТЕЕППЛЛООВВІІЗЗООРР  

ААППААРРААТТИИ  ААВВТТООММААТТИИЗЗААЦЦІІЇЇ
ТТАА  ЗЗААХХИИССТТУУ  РРООЗЗППООДДІІЛЛЬЬННАА  ССИИССТТЕЕММАА  KKAABBEELLDDOONN

ППРРИИССТТРРІІЙЙ ААВВТТООММААТТИИЧЧННООГГОО 
ВВММИИККААННННЯЯ  РРЕЕЗЗЕЕРРВВУУ  

((ААВВРР)) 

ЦЦИИФФРРООВВИИЙЙ
ООССЦЦИИЛЛООГГРРААФФ

 
 

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 електропобуто-
вої техніки; 

 обчислювальний центр з сучасними комп'ю-
терами та LED-моніторами; 

 локальну мережу з безкоштовним безлімітним 
виходом в Internet та WI-FI. 

Наші студенти: 
  отримують навички самостійного програмування 
та розрахунків за допомогою сучасних комп’ютерних 
математичних пакетів  
MMAATTLLAABB,,  CCOOMMSSOOLL,,  SSIIMMUULLIINNKK,,  MMAAPPLLEE,,    
MMAATTHHCCAADD,,  FFEEMMMM,,  EELLEECCTTRROONNIICC  WWOORRKKBBEENNCCHH  
  поглиблено вивчають проектно-конструкторські 
комп’ютерні пакети програм з 2D та 3D моделюван-
ня із застосуванням нового сучасного 3D принтера 
FLASHFORGE CREATOR PRO PLUS 
AAUUTTOOCCAADD,,  ККООММППААСС  33DD,,  SSOOLLIIDDWWOORRKKSS  
  вивчають програмування та розробку мікро-
процесорних пристроїв  
ООДДННООККРРИИССТТААЛЛЬЬННІІ  ЕЕООММ,,  ММІІККРРООККООННТТРРООЛЛЕЕРРИИ,,    
ММІІККРРООППРРООЦЦЕЕССООРРННІІ  ССИИССТТЕЕММИИ    
 отримують базові знання з адміністрування 
локальних комп’ютерних мереж та поглиблені 
знання з операційних систем; 
  отримують практичні навики з обробки інфор-
мації та створення графічних об’єктів за допомо-
гою 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 «Елект-
ропобутова техніка» є одними із найбільш затре-
буваних й перспективних, оскільки сучасні електри-
чні апарати та електропобутова техніка являють 
собою надзвичайно потужну індустрію та динаміч-
ний ринок, які весь час розвиваються та потребують 
висококваліфікованих фахівців. 

 
 

QR-код детальної презентації 
нашої кафедри на YouTube 

 
 

Шановні абітурієнти! 
Запрошуємо Вас до нас на 
навчання на дві спеціаліза-
ції: «Електричні апарати» 
та «Електропобутова тех-
ніка»! Не пошкодуєте !!! 

 
 
 

ННаашшіі  ккооннттааккттии:: 

((005577))  77007766228811      ((006677))  33559944669966 
ддооццееннтт  ГГррееччккоо  ООллееккссааннддрр  ММииххааййллооввиичч  

ннаашш  ссааййтт::    wweebb..kkppii..kkhhaarrkkoovv..uuaa//eeaa  
ннаашшаа  ггррууппаа::  ffbb..ccoomm//ggrroouuppss//eellaappppaarraattyy  

ee--mmaaiill::    aa..mm..ggrreecchhkkoo@@ggmmaaiill..ccoomm  
 


