
Галузь знань: 
Спеціальність: 

Спеціалізації: 

Студенти під час навчання отримують знання та навички 
ефективного керування енергетичним господарством будь-
якого підприємства, впровадження нового енергозберігаю-
чого обладнання, матеріалів та технологій на промислових 
підприємствах та у побуті.

Спеціалізації: 

Студенти під час навчання студенти отримують спеціальні 
технічні знання та навички з проектування, виготовлення, 
ремонту, обслуговування, налагодження та експлуатації 
електромеханічного обладнання і електропобутової техніки.

- головний енергетик, фахівець з експлуатації електричних 
станцій, енергетичних установок та мереж;
- фахівець з енергетичного менеджменту; експерт-консуль-
тант із енергозбереження та енергоефективності; фахівець 
з експлуатації установок нетрадиційних видів енергії; 
- державний інспектор з енергетичного нагляду;
- науковий співробітник, викладач вищого навчального зак-
ладу, викладач професійного навчально-виховного закладу;
- керівник виробничого підрозділу з виробництва електро-
механічного та електротехнічного обладнання, менеджер.

Галузь знань: 
Спеціальність: 
Спеціалізація: 

Студенти отримують знання та професійні навички з меха-
ніки, електроніки, програмування, робототехніки, мікропро-
цесорної техніки та систем автоматизації технологічних 
процесів.

-керівник виробничого підрозділу у промисловості та побу-
товому обслуговуванні, головний фахівець; 
-інженер-конструктор, інженер по механізації та автомати-
зації виробництва; інженер з управління та обслуговування 
систем; 
-науковий співробітник, викладач вищого або професійного 
навчально-виховного закладу.

«ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ»
«ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА,

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА»
«ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»,

«ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ»

 

«ЕЛЕКТРОПОБУТОВА ТЕХНІКА», 
«ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ 
ТА ЕЛЕКТРОПРИВОД»

Посади, які можуть займати випускники: 

«МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ»
«ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ»
«МЕХАТРОНІКА ТА РОБОТОТЕХНІКА 

ГАЛУЗІ»

Посади, які можуть займати випускники: 

На кафедрі машин та апаратів функціонує сучасна лаборато-
рія альтернативних джерел енергії з комплексом сонячної та 
вітрової міні-електростанцій, які забезпечують потреби ка-
федри електроенергією! Також працює сонячний колектор та
власна метеорологічна станція з веб-камерою.

На кафедрі працює майстерня з ремонту та обслуговування 
різного електромеханічного обладнання та спеціалізована 
лабораторія для розробки і дослідження нових зразків облад-
нання даного напряму!

На кафедрі функціонує школа інженерії та електроніки, яка 
створена з метою поглибленої підготовки студентів в області 
мехатроніки, програмування та мікропроцесорної техніки. 
Також працює 3Д принтер , 3Д сканер та різноманітні кон-
струкції роботів і маніпуляторів.
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