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     Бакалаври, спеціалісти, магістри спеціальності «Електромеханічні системи 

геотехнічних виробництв» майбутні фахівці для роботи в області споживання електричної 

енергії. 

Спеціалізація «Електромеханічні системи 

геотехнічних виробництв» ЕМО

Ми будемо раді бачити Вас студентами нашої кафедри !

    Об'єкт діяльності випускників кафедри - електромеханічні системи електроспоживання, що 

складаються із сукупності пристроїв устаткування, автоматики, розподілу і споживання 

електроенергії. 

     Студенти вивчають цикл базових дисциплін електромеханічної спрямованості; 

інформатику та обчислювальну техніку, проектування та автоматизацію електромеханічних 

систем; логістику, монтаж, експлуатацію і надійність електромеханічних систем; основи 

гірничої справи (з отриманням права роботи на гірничодобувних підприємствах).

     Випускники кафедри займають керівні та інженерні посади:

     - в організаціях та фірмах, що займаються постачанням, наладкою, монтажем і сервісним 

обслуговуванням електромеханічного обладнання;

     - у сфері проектування і виробництва електромеханічного обладнання енергоємних 

виробництв;

     - на підприємствах з видобутку та переробки корисних копалин - вугілля, солі, 

будівельних матеріалів, руди, торфу і т.д.

     - службах головного механіка та головного енергетика на підприємствах, що здійснюють 

експлуатацію електромеханічного обладнання.



Ми будемо раді бачити Вас студентами нашої кафедри !

     Бакалаври, спеціалісти, магістри спеціальності «Електричні системи і мережі» 

майбутні фахівці для роботи в області передачі електричної енергії. 

СпеціалізацІя «Електричні системи і мережі»

     Об'єкт діяльності випускників кафедри - електрична система, яка складається із сукупності 

пристроїв генерації, обладнання, розподілу та споживання електроенергії.

     Електричні системи мають ряд характерних особливостей, які обумовлюють широке 

використання засобів обчислювальної техніки для управління режимами електричних систем:

     - єдність виробництва, розподілу та споживання електроенергії, що вимагає виконання 

обов'язкового балансу сумарної потужності, що генерується на електростанції і споживаної в 

системі;

     - швидкоплинність процесів виробництва, передачі, розподілу та споживання 

електроенергії;

     - віддаленість на значні відстані об'єктів один від одного і центрів управління ними.

     Випускники кафедри працюють на генеруючих і енергорозподільчих підприємствах, в 

проектних, монтажних та налагоджувальних організаціях. Найбільші з них - ДТЕК, 

Донбаська електроенергетична система.

Режимами роботи електричних систем 

керують випускники кафедри спеціалізації 

«Електричні системи» і вони повинні:

  знати як процеси генерації (спеціалізація 

«Електричні станції»), так і використання 

(спеціалізація «Електротехнічні системи 

електропостачання") електроенергії;

  вміти використовувати при управлінні 

засоби мікропроцесорної та обчислювальної 

техніки, сучасні інформаційні технології 

(локальні обчислювальні мережі, бази даних 

і знань, експертні системи діагностики).

Спеціалізація «Електротехнічні системи електроспоживання»
     Бакалаври, спеціалісти, магістри спеціальності «Електротехнічні системи 

електроспоживання» майбутні фахівці для роботи в області споживання електричної 

енергії.      Об'єкт діяльності - електротехнічні 

системи електроспоживання.

     Випусники працюють:

- на підприємствах будь-якої галузі 

промисловості, у міських електричних 

мережах, сільському господарстві,  

вирішуючи питання проектування, 

експлуатації та управління 

системами електропостачання та 

електроспоживання різних об'єктів;

- в організаціях та фірмах, що 

займаються постачанням, наладкою, 

монтажем і сервісним 

обслуговуванням електротехнічного 

обладнання;

- у сфері проектування і виробництва 

електротехнічного обладнання;

на підприємствах з вироблення і 

доставку електроенергії споживачам.
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