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fb.com/Beketov1922 
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(бюджет, контракт)

Перелік предметів ЗНО

Вартість 1-ого року навчання, грн.

Тривалість навчання:    3 р. 10 міс.

(небюджетна І,

контракт)

 Українська мова

та література

 Математика

 Фізика або

Іноземна мова

1.

2.

3.

 Українська мова

та література

 Історія України

 Географія або

Іноземна мова

1.

2.

3.

 Українська мова та

література

 Математика

 Історія України  або

Географія

1.

2.

3.

Заочна

форма навчання

(контракт)

15 840

Заочна форма (контракт) Денна форма (контракт)

7 900

(небюджетна ІІ,

контракт)

 Українська мова

та література

 Математика 

 Історія України 

 або Географія

1.

2.

3.

Денна форма навчання

ІСистеми автоматизованого проектування та інженерних розрахунків, Теоретична
механіка, Теоретичні основи електротехніки, Тягові електричні апарати, Електричні
машини, Мікросхемотехніка, Основи метрології та електричних вимірювань, Теорія
електроприводу, Безпека життєдіяльності та основи охорони праці, Безпека руху та
гальмівні системи, Елементи автоматизованого електроприводу, Мікроконтролерні
пристрої в електромеханічних системах, Проектування електромеханічних пристроїв
і систем, Стандартизація та сертифікація в електричній інженерії, Теорія
автоматичного керування, Електричне обладнання транспортних засобів,
Електротехнічні комплекси в енергетиці, Методи та розрахунки електромеханічних
систем, Механічне обладнання рухомого складу та ін.
 
Бази практик: КП «Харківський метрополітен», КП «Міськелектротранссервіс», КП
«Тролейбусне депо № 3», КП «Тролейбусне депо № 2», КП «Салтівське трамвайне
депо», КП «Жовтневе трамвайне депо», ПАТ «Завод ЗБК-13», ТОВ «Ліфтреммонтаж»,
КП «Харківські теплові мережі»

майстер ділянки на виробництві; фахівець виробничого відділу; (молодший інженер)
інженер-електромеханік; (молодший інженер) інженерелектрик; (молодший інженер)
інженер-енергетик, автоматник, авторемонтник, акумуляторник, випробувач джерел
струму, випробувач електричних машин апаратів та приладів, виробник
тензорезисторів, електромеханік з випробувань та ремонту електроустаткування,
електромеханік з ліфтів, електромеханік засобів автоматики та приладів
технологічного устаткування, електромонтажник акумуляторних батарей,
електромонтажник вторинних ланцюгів, електромонтажник електричних машин,
електромонтажник із сигналізації, централізації та блокування на залізничному
транспорті й наземних лініях метрополітену, електромонтажник розподільних
пристроїв, електромонтажник силових мереж та електроустаткування, контролер в
акумуляторному й елементному виробництві, контролер складання електричних
машин, апаратів та приладів, лаборант електромеханічних випробувань та
вимірювань, майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування
автомобільних засобів, монтажник електричних підйомників (ліфтів), монтажник
приладів та апаратури автоматичного контролю, регулювання та керування,
монтажник устаткування блокування та централізації на залізничному транспорті,
налагоджувальник приладів, апаратури та систем автоматичного контролю,
регулювання та керування (налагоджувальник КВП та автоматики), поїзний
електромеханік, випробувач двигунів, ремонтник-мехатронік, контролер роботів

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИ БУДЕТЕ ВИВЧАТИ

ОСНОВНІ ПОСАДИ, ЯКІ МОЖУТЬ ОБІЙМАТИ ФАХІВЦІ

Кафедра Електричного транспорту

 

кімн. 240, 241, 242 (корпус ЕТК, 2 поверх)

 

(057) 707-31-14

 

met@kname.edu.ua

 

met.kname.edu.ua

instagram.com/kafedra_elektrotransporta

fb.com/kafedraET
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