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ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА – ЦЕ 

БАЗОВА ГАЛУЗЬ ЕКОНОМІКИ 

БУДЬ-ЯКОЇ ДЕРЖАВИ!



Траекторія освіти з освітньої програми «Електроенергетика»

«Електричні системи і мережі»

Електроенергетика, як найбільша в світі технічна 

система базується на трьох основних процесах: виробництві, 

передачі і розподілі електроенергії. Спеціалізація «Електричні 

системи і мережі», в свою чергу, відноситься до «класичної» 

складової підготовки фахівців за напрямом підготовки 

(профілем) «Електроенергетика» з процесів виробництва і 

розподілу електричної енергії. Підготовка ведеться з 1930 року 

без зміни назви спеціальності (спеціалізації).

Об’єктами професійної діяльності бакалаврів і магістрів є 

транспорт і розподіл електричної енергії.

Основні місця роботи випускників: електричні цеху 

електричних станцій, підстанцій, підрозділи НЕК «Укренерго», 

обленерго, проектно-конструкторські та науково-дослідні 

інститути та організації, відділи головного енергетика різних 

енергетичних і промислових підприємств.

Основні види діяльності: проектно-конструкторська, 

виробничо-технологічна, організаційно-управлінська і науково-

дослідна роботи на підприємствах і в організаціях базового 

інноваційно-технологічного кластера «Енергетика».



Траекторія освіти з освітньої програми «Електроенергетика»

Цифрова енергетика
30 років тому у нас в країні масово з’явилися перші персональні комп’ютери. Коштували вони дорого. Зараз 

кожен може дозволити собі переносний портативний комп’ютер з якісною фото-відеокамерою, GPS навігатором, 

мікрофоном і динаміком. І все це можна тримати на долоні. Однак частота процесора зросла в 500 разів, а оперативна 

пам’ять в 20000 разів. Вартість обчислювальної операції кожне десятиліття знижується в 10 разів.

Те, що здавалося фантастикою, входить в наше 

життя. Система «розумний дім» за допомогою штучного інтелекту на 

основі мінікомп’ютера підтримує комфорт, управляє

енергоспоживанням в одному житлі та економить гроші. Цифровий

лічильник електроенергії дозволяє використання дво-, трьохзонного

тарифу на електроенергію (вночі платити менше). І це наше сьогодні, а 

не завтра. А що буде завтра?

У 2012 році частка міського населення планети 

перевищила 50%. Розростання старих і поява нових міст 

формує запит на перехід до міської енергетики нового 

покоління: з високою концентрацією потужностей, 

запасом міцності, заняттям невеликій площі, і різною 

вартістю електроенергії для окремих груп споживачів.

Крім того, енергетичні рішення повинні бути 

екологічними. Електроенергетика є джерелом 42% 

антропогенних викидів парникових газів та істотним 

джерелом викидів речовин, які забруднюють. Міста, де 

висока концентрація газової і особливо вугільної 

енергогенерації, вже сьогодні небезпечні для здоров’я і 

не можуть рости.



Студенти вивчають джерела електроенергії та 

способи її доставки споживачам

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНІ 

ДИСЦИПЛІНИ:

• електричні мережі та

системи;

• теорія автоматичного

керування;

• перехідні процеси;

• техніка високих напруг;

• перенапруги в 

електроенергетичних

системах;

• проектування ліній та

підстанцій.



Можливість проходити практику на 

підприємствах енергетики

з подальшим працевлаштуванням



шикарний, комфортний гуртожиток для студентів

А ще є у нас



Міжнародна співпраця
Наші студенти проходять навчання у різних 

університетах Німеччини, Польщі. 

Проходять наукові стажування в 

таких країнах як: Саудівська Аравія, 

Китай, США.

Також заключено договір “Erasmus +” з технічним 

університетом в Кошиці, (Словаччина)   



Наші випускники
◼ отримують

гарантовану роботу 
у системі обленерго, 
проектних
організаціях, 
відділах головного 
енергетика;

◼ одержують гідну
зарплату;

◼ отримують нагороди 
та патенти;

◼ просуваються по 
службі та займають
високі пости.



Наша адреса:

Національний технічний університет 

“Харківський політехнічний інститут”

Навчально-науковий інститут енергетики, 

електроніки та електромеханіки,

Кафедра “Передача електричної енергії”

Електротехнічний корпус, 2 пов., к.228

вул. Кирпичова, 2 (бувша вул.Фрунзе, 21), 

м. Харків, 61002

Наш телефон:

+38 (057) 707-62-46

+38 (057) 707-69-77

Наш e-mail:

sergii.shevchenko@khpi.edu.ua


