
Освітня програма 
Інжиніринг інтелектуальних 

електротехнічних та мехатронних 
комплексів  

– Це розроблення інтелектуальних систем 
керування комплексами з електричними, 
гідравлічними та пневматичними приводами, 
програмування мікропроцесорних та 
комп’ютерних засобів автоматизації, 
оптимізація режимів роботи електротехнічного 
та мехатронного  обладнання, діагностування 
та тестування його робочих параметрів, 
управління технічними ризиками. 

– Студенти за час навчання опановують 
сучасні програмні пакети та інтегровані 
середовища обробки (C#, AutoCAD, 
SolidWorks, Ansys, MATLAB, Mathcad, 
LabView, Codesys, TIA Portal, Arduino IDE) 
з отриманням відповідних сертифікатів. 

– За 4 роки навчання Ви здобудете 
кваліфікацію бакалавра з електроенергетики, 
електротехніки та електромеханіки, що 
дозволить Вам бути успішним на ринку праці і 
стати фахівцем у Вашій улюбленій 
високотехнологічній галузі. 

– На вибір студентів можливе англомовне 
навчання на рівні магістерської підготовки та 
участь у роботі гуртків наукового спрямування 
«Потенціал», «Геотрон», «Електромеханічні та 
мехатронні системи» і центру «Імпульсно-
хвильових технологій та навчальних систем» 

Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського»  

ІНСТИТУТ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА 

ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ 

Кафедра автоматизації електротехнічних та 

мехатронних комплексів 

запрошує на навчання за освітньою програмою: 

Інжиніринг інтелектуальних 
електротехнічних та мехатронних 

комплексів 
Спеціальність: 

141 — Електроенергетика,  
електротехніка та електромеханіка 

ЗНО: ● Українська мова;  
     ● Математика; 
 ● Фізика або Іноземна мова, або Історія, або Хімія, або 

Географія, або Біологія; 
      ● також на базі молодшого спеціаліста (фаховий іспит і  
ЗНО: Українська мова та Математика) 

Місця працевлаштування випускників 

в установах НАН України: - Інститут електродинаміки, Інститут технічної теплофізики, Інсти-
тут надтвердих матеріалів 
на підприємствах міста Києва: - «Київметробуд», «Київметропроект», 

«Укрметротунельпроект», підприємства «Управління по будівництву тунелів і споруд спеціального 
призначення», «Альтера», «ETI» 
в організаціях паливно-енергетичного  комплексу та машинобудування: - «Укренерго», 

«Енергоатом», «Укрнафта», «Інститут транспорту нафти», «Київенергоремонт», в структурах об-
ленерго України «Київенерго», АНТК ім. Антонова 

Випускники отримують сертифікат Школи SIKORSKY CHALLENGE 
Наші студенти беруть участь у міжнародних проектах академічної мобільності за про-

грамою Європейського Союзу ЕРАЗМУС+ і отримують досвід навчання в університетах  

Норвегії, Франції, Польщі та Кореї. 

За останні п'ять років випускники кафедри на 100% працевлаштовані! 

www.aemk.kpi.ua 
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