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Зміст освіти вибіркового блоку 

спеціалізація “Відновлювані джерела енергії та 

техніка і електрофізика високих напруг”

 Студенти зможуть опанувати сучасне високовольтне імпульсне

обладнання, обладнання для генерації електроенергії вітру, сонця та

інших природних джерел. Будуть вміти проектувати та комбінувати це

обладнання відповідно технічному завданню. Оволодіти способами та

методами вимірювання та електромагнітного захисту обладнання.

Отримати знання з сучасних електротехнологій обробки

різноманітних матеріалів.



Знання та компетенції, які ви отримаєте:
 – професійні знаня та розуміня, пов’язані з процесами 

роботи електрофізичних установок для наукових 
досліджень та промислових технологій, а також 
установок відновлюваної енергетики;

 – вміння  обирати та розраховувати необхідні ефективні 
заходи та сучасне обладнання відновлюваної енергетики; 

 – обирати та використовувати вимірювальне обладнання 
для вимірювань високих напруг, великих струмів, 
температури та тиску. Розраховувати невизначеність 
результату вимірювань, вміння створювати нестандартні 
засоби вимірювання;

 – проводити випробування електротехнічного та 
енергетичного обладнання на стійкість до удару блискавки 
та інших джерел електромагнітного впливу;

 – робити аналіз перехідних процесів в розрядних контурах 
потужних електрофізичних установок та в мережах 
установок відновлюваної енергетики;

 – розраховувати статичні та імпульсні електричні та 
магнітні поля в електрофізичних технологічних 
установках та установках відновлюваної енергетики.



Основні дисципліни блоку

Основи інформаційних 

технологій в техниці 

високих напруг та 

відновлюваній енергетиці

• Мова програмування С++ 

• Чисельні методи (теорія)

• Практична реалізація задач 

математики за допомогою MATLAB

Основи проектування 

високовольтних імпульсних 

установок

• AutoCAD

• Electronics Workbench

• КОМПАС-Электрик

• Micro-Cap

Високовольтні вимірювання • Прилади та методи для вимірювання 

великих струмів та напруги 

• Вимірювання напруженості 

електричного та магнітного поля

Техніка високих 

напруг

• Високовольтні конденсатори

• Високовольтні трансформатори, трансформатор Тесла

• Генератори імпульсних напруг та струмів

• Магнітно-імпульсні установки



Основні дисципліни блоку

Біоенергетичні 

комплекси

• Переробка біомаси у паливо

• Конструкційний та технологічний розрахунок 

біоенергетичних установок

Застосування 

сонячної енергії

• Сонячна енергія і її використовування

• Пристрої, що працюють на сонячної енергії

Вітрова енергетика • Застосування вітросилових установок

• Конструкційний та технологічний розрахунок 

вітросилових установок

Фотоелектричні 

перетворювачі

•Застосування фотоелектричних 

перетворювачів в системах електроживлення

• Розрахунок та проектування 

фотоелектричних перетворювачів



Приклади дипломних та наукових робіт студентів



Можливості працевлаштування

• Керівниками проектів та підрозділами, які займаються

проектуванням, розробкою електричних станцій відновлюваної та

традиційної енергетики.

• Дослідниками, інженерами, головними фахівцями в галузі техніки та

електрофізики високих напруг та відновлюваної енергетики.

• Науковцями з електрофізики та відновлюваної енергетики.

• В IT-компаніях, як фахівці з проектування та моделювання

енергетичних та електрофізичних процесів.

БУРЕНЕРГО, ТОВ

ННЦ ХФТИ



Міжнародні програми для студентів 

нашої кафедри

 Finesta Baltic OÜ (практика Талін Естонія);

 ТОВ «Profiteam» (практика для студентів у Німеччині);

 ТОВ «UTA» (практика для студентів у Туреччині);

 практика в Польщі з ГО «Інноваційні технології в освіті» (INTEOS) сумісно з 

Закладом освіти Центрум Дорадцтва Едукаційного ТОВ (Республіка Польща).

 програма «Німецькомовних інженер";

 програма Global UGRAD (програма обміну для студентів ВНЗ України та США

 програма ERASMUS + КА1 

 Освітні програми Європейського Союзу - http://www.ec.kharkiv.edu/op_EU.html

 Гранти, стипендії, конкурси - http://www.ec.kharkiv.edu/gsk.html

 Програма Фулбрайта - http://www.fulbright.org.ua/

 Програма TEMPUS - https://www.tempus.org.ua/

 Програма Visby - https://studyinsweden.se/scholarship/visby-programme-scholarships-for-

masters-level-studies/
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61002, г. Харків, вул. Кирпичова, 2 

НТУ «ХПІ», математичний корпус, 2-й під’їзд, 3-й поверх

Телефони: +38(057) 70-76-245; (057) 70-76-052; 

(093) 65-08-088; (095) 807-18-63 

E-mail: iefkafedra@gmail.com 

http://web.kpi.kharkov.ua/ief 

kafedra_ief

https://www.facebook.com/groups/iefkhpi/
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Контакти

https://www.facebook.com/groups/iefkhpi/

