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Методологія наукових досліджень, Наукова іноземна мова, Охорона праці в галузі та

цивільний захист, Планування і обробка результатів експерименту, Силові

перетворювачі  в  електромехатронних  системах,  Сучасні  методи  аналізу  та 

 оптимізації електротехнічних систем, Управління проектами в електричній інженерії,

Інтелектуальні мережі, Мікропроцесорні  пристрої  в  електромехатронних  системах,  

Надійність  електромагнітних  та електромеханічних  систем,  Ресурсозбереження  в 

 електричній  інженерії,  Сучасні  технології  діагностики електромехатронних систем,

Інформаційні технології в електромехатронних системах, Автоматичне керування 

 перетворювачів  електричної  енергії.

Бази практик: КП «Харківський метрополітен», КП «Міськелектротранссервіс», КП

«Тролейбусне депо No3», КП «Тролейбусне депо No2», КП «Салтівське трамвайне

депо», КП «Жовтневе трамвайне депо», ПАТ «Завод ЗБК-13», ТОВ «Ліфтреммонтаж»,

КП «Харківські теплові мережі».

Диспетчер  об’єднаного  диспетчерського управління енергосистеми, Інженер з

експлуатації протиаварійної автоматики, Інженер з релейного захисту  і

електроавтоматики,  Інженер  із  засобів  диспетчерського  і  технологічного

керування, Інженер  служби  ліній  енергопідприємства,  Інженер  служби  підстанцій,  

Інженер  служби розподільних  мереж,  Інженер-енергетик,  Інженер-конструктор

(електротехніка),  Інженер  з діагностування  технічного  стану  колісних

транспортних  засобів  (машинно-тракторного  парку,, дорожньо-будівельних машин

на колісних шасі та мототехніки), Інженер з інструменту, Інженер з комплектації

устаткування, Інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів, Інженер з

механізації трудомістких процесів, Інженер з приймання локомотивів (вагонів) у депо,

Інженер-конструктор  (механіка),  Інженер-механік  груповий,  Інженер-технолог 

 (механіка),  Інженер-конструктор  (електроніка),  Інженер-електронік,

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИ БУДЕТЕ ВИВЧАТИ

ОСНОВНІ ПОСАДИ, ЯКІ МОЖУТЬ ОБІЙМАТИ ФАХІВЦІ

Перелік предметів 

Вартість 1-ого року навчання, грн.

Тривалість навчання

1 р. 9 міс.

Денна форма навчання
 

 

2. Фахове випробування

1. Єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови

21 000 грн
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