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на освiтньо-наукову програму

«ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНIКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНIКА»
третього (освiтньо-наукового) рiвня впщоi. ОСВiТП за спецiальнiстю

141 «Електроенергетика, електротехНiка та електромеханiка>

Галузi знань 14 «Електрична iнженерiя»

Квалiфiкацiя: локтор фiлософi з електроенергетики, електронiкн та елсктромеханiки

Розвиток енергетично галузi с передумовою забезпечення ефективного та сталого

фУнкцiонування держави, эростання та пiдвпшення конкурентоспроможностi i економiки.

Останнi свiтовi подi переконливо засвiдчують, що поряд iз впровадженням та застосуванням

нових методiв i засобiв виробництва електроенергi iз традицiйних енергоресурсiв, все

бiльше прогресiIВна свiтова спiльнота зосереджус увагу на пошуку та розвитку

альтернативных, вiдновлювальних джерел енергi, неухильно збiльшуючи х частку в

енергетичному комплексi.

Не винятком стала i наша держава, яка вiдзначилась досить стрiмким стартом в сферi

запровадження альтернативно енергетики. I, з огляду на останнi свiтовi тенденцi, такий

напрям розвитку вiтчизняного енергетичного сектору неухильно эростатиме, що вимагас

необхiднiсть створення бази фахiвцiв, якi володiють фундаментальними знаннями у

питаннях виробництва електрично енергi на об’сктах традицiйно та вiдновлювально

енергетики, проектування електричних систем i мереж, електротехнiчного обладнання i
машин, застосування енергоефективних технологiй, керування режимами роботи

енергосистем, розподiлу електрично енергi та електропостачання, автоматизацi роботи

пiдприсмств промисловостi, модернiзацi технологiчних виробничих процесiв тощо.

Досвiд роботи нашого пiдприсмства дозволяс стверджувати, що укранський ринок

працi, в силу рiзних причин, мас певнi складнощi в пошуку спецiалiстiв, якi досконало

розумiють принципи роботи силового обладнання, пристров автоматичного керування,

релейного захисту, протиаварiйно автоматики, промислово електронiки i м iкропроцесорно

технiки на об’сктах альтернативно енергетики.

За таких обставин впровадження та розвиток освiтньо-наукоВо програми

«Електроенергетика, електротехнiка та електромеханiка» третього (освiтньо-наукового)

рiвня вищо освiти за спецiальнiстю 141 «Електроенергетыка, електротехнiка та

електромеханiка» галузi знань 14 «Електрична iНженерiя» с не просто актуальним, а

нагальним питанням, що дозволить вирiшити проблему професiйного пiдходу в

забезпеченнi стабiльно iшiх господарств окремих суб’сктiв та забезпечить

загалом потужний ро iо бази Украни.
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