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ФАКУЛЬТЕТ  Транспортних  

систем та технологий 
    В процесі навчання студенти, крім набуття тео-

ретичних знань, залучаються до науково – дослід-

ної роботи, за результатами якої беруть участь і 

посідають призові місця в регіональних і всеукра-

їнських конкурсах наукових робіт та олімпіадах. 

    Велику увагу в процесі підготовки майбутнього 

фахівця наділяється практичній підготовці під час 

практики та стажування на провідних підприємст-

вах та установах України і за кордоном. 

КАФЕДРА  

 

Електричного  

транспорту 

☑  Електричні системи і комплек-

си транспортних засобів 

 

☑  Електричний транспорт 

 

☑  Електромеханічні системи ав-

томатизації та електропривод 
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   Математика 

 

Історія України або  
іноземна мова,  

Географія  

2         3                                                    

 Сьогодення людства неможли-

ве без електричного транспор-

ту. Сучасний електричний тра-

нспорт - це швидкості більше 

500 кілометрів за годину; це по-

єднання високих технологій механічних сис-

тем з силовою електронікою, мікроелектроні-

кою та мікропроцесорною технікою; це еколо-

гічно чистий транспорт, що забезпечує висо-

коефективний процес перевезень. Подальший 

розвиток електричного транспорту неможли-

вий без висококваліфікованих фахівців, які в 

змозі забезпечити розробку, виробництво та 

експлуатацію його систем. Всі ці якості мож-

ливо одержати за час навчання на кафедрі „ 

Електричного транспорту ” нашого Універси-

тету.  

Підготовку майбутніх фахівців на кафедрі ви-

конує висококваліфікований професорська – 

викладацький склад, що має великий досвід на-

укової та викладацької роботи. Таке поєднання 

дає змогу підготовки майбутніх висококвалі-

фікованих спеціалістів в галузі електромехані-

ки.  

 

Після захисту рівня бакалавра, кафедра здійснює підго- 

товку фахівців за наступними спеціальностями та спеці-

алізцаіями: 

Рівень підготовки: Спеціаліст 
 202 “Електричні системі та комплексі транспорт-
них засобів”            
 203   “Електричний транспорт” 
 204  “Електромеханічні системи автоматизації та 
електропривод” 
 
Рівень підготовки: Магістр 
 202 “Електричні системі та комплексі транспорт-
них засобів” 
 203   “Електричний транспорт” 
 204  “Електромеханічні системи автоматизації та 
електропривод” 

Електропостачання 
електричного транс-
порту 
 

 Силові перетворюва-
чі для автоматизова-
ного електроприводу 
 

 Моделювання елект-
ромеханічних систем 

 Теорія автоматичного 
керування 
 

 Основи  електричної  
тяги 
 

 Мікропроцесорні при-
строї електромеханіч-
них систем 

   інженер; 

  науковий співробітник; 

  інженер - конструктор; 

  керівник виробничих підрозділів;  

  електромеханік; 

  диспетчер на електричному транспорті; 

  викладач навчальних закладів. 

Студенти мають можливість проходити практику 

 на підприємствах різних регіонів України. 

☑ Денна форма навчання                                       ( ☐ чи ☑ Заочна  форма навчання )       

Термін навчання: 4 роки   (4,5роки) 

Бакалавр    

Вартість контракту: 10300 грн.   ( 4400 грн.) 

Спеціаліст    Магістр   

☑ Денна форма навчання        

( ☐ чи ☑ Заочна  форма 

навчання )       

☑ Денна форма навчання        

( ☐ чи ☑ Заочна  форма 

навчання )       

Термін навчання: 1 рік   (1,5 роки) Термін навчання: 1,5 роки   ( 2 роки) 

Вартість контракту: 10300  грн.   ( 4600грн.) Вартість контракту: 11200грн.   ( 4600грн.) 
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На підприємствах та організаціях,  які займа-

ються розробкою, дослідженням, виробницт-

вом електромеханічних систем з компонента-

ми силової електроніки і мікропроцесорної тех-

ніки , на підприємствах міського електротран-

спорту, метрополітену та залізниці,  залиша-

ються в навчальному закладі  для науково-

дослідної роботи і подальшого навчання в аспі-

рантурі. 


