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Восьмий рік поспіль в нашому 

університеті, відповідно до наказу М і
ністерства освіти і науки України, зби
раються кращі студенти провідних ВНЗ 
України для того щоб позмагатися у II- 
му етапі фахової олімпіади з дисциплі
ни «Ремонт машин». Кінцевою метою 
вивчення цієї дисципліни є формуван
ня фахівців з високим рівнем загально
освітньої підготовки, знаннями будови 
і особливостей експлуатації машин та 
обладнання, їх технічного обслугову
вання та ремонту, а також теорії проце
сів, покладених в основу відновлення 
та ремонту машин.

У ІІ-му етапі олімпіади, що про
водилась на базі кафедри технологіч
них систем ремонтного виробництва 
(7 - 8 квітня 2016 року), брали участь 
47 учасників з 15 вищих навчальних за
кладів: Дніпропетровська, Миколаєва, 
Львову, Вінниці, Полтави, Луганська, 
Сум, Кіровограду, Мелітополя, Києва 
та Харкова, а також Автотранспортного 
коледжу ДВНЗ «Криворізький націо
нальний університет».

Фахові змагання олімпіади про
водились за двома турами, які вклю
чали комп'ютерне тестування (60 пи
тань по 40 секунд на кожне питання) 
та творче розв'язання письмового 
профільного завдання з розробки тех
нології ремонту із складанням плану 
операцій з відновлення працездатності 
деталей машин..

Знання та фахові здібності учас
ників олімпіади оцінювало автори
тетне журі на чолі з академіком Інже
нерної академії України, лауреатом 
Державної премії України, професо
ром Сідашенком О.І. у складі докторів 
технічних наук, професорів Чорновола 
М.І. (Кіровоградський НТУ), Подригай- 
ло М.А.. (ХНАДУ); кандидатів технічних 
наук, доцентів Чухрая М.І. (Львівський 
НАУ), Ружила З.В. (Національний уні
верситет біоресурсів і природокорис
тування України, м. Київ) та кандидата 
технічних наук, генерального директо
ра ТОВ «Украгрозапчастина» (м. Хар
ків) Корчмаря І.Б.

Після завершення двох ту
рів змагань, журі визнало абсолют
ним переможцем олімпіади з дис
ципліни «Ремонт машин» Римар 
О.П.(Кіровоградський національний

технічний університет), друге місце 
посіли студенти Антал Д.В. (НУБІП, м. 
Київ) і Ходак Д.О. (ХНТУСГ ім. П. Васи- 
ленка), а третє місце розділили між 
собою студенти Черненко А.О. (Пол
тавська державна аграрна академія), 
Звягинцев О.В. (Миколаївський на
ціональний аграрний університет), 
Ощипок П.Є.( Львівський національ
ний аграрний університет). За якісне 
та творче розв'язання конкурсних за
вдань першого та другого турів олім
піади дипломами були також наго
роджені Одражий Ю.О., Моргун В.Р. 
(ХНТУСГ ім. П. Василенка).

Під час проведення олімпіади її 
учасники відвідали кафедри та лабо
раторії навчально-наукового інституту 
технічного сервісу, поспілкувались з 
його викладачами та науковцями, а 
також ознайомились з їх науково-прак- 
тичними досягненнями та методични
ми розробками.

Наприкінці олімпіади учасники 
висловили свою подяку її організато
рам за гостинність, турботу та приємне, 
корисне спілкування.

Щодо переможців студентської 
олімпіади то слід зазначити, що здо
бутий ними успіх -  це не просто знак 
першого професійного визнання, до
сягнення на всеукраїнському рівні, а й 
важлива рекомендація для подальшої 
фахової кар'єри.

Після завершення олімпіади ке
рівництвом нашого університету було 
прийнято рішення про нагородження 
за зразкове проведення олімпіади, гра
мотами, в першу чергу, ініціатора про
ведення цих змагань Тіхонова Олек
сандра Всеволодовича а також Скобло 
Тамару Семенівну, Гончаренка Олек
сандра Олексійовича, Сайчука Олек
сандра Васильовича, Бантковського 
В'ячеслава Анатолійовича, Лузана Сер
гія Олексійовича, Рибалка Івана Мико
лайовича, Маніла Вадима Леонідовича 
та подяками Власовця Віталія Михай
ловича, Мартиненка Олександра Дми
тровича, Марченка Михайла Валенти
новича, Аветісяна Віктора Назаровича, 
Заєць Валерію Миколаївну, Ляшенко 
Вікторію Вікторівну, Бойко Людмилу 
Андріївну.

БАНТКОВСЬКИЙ В'ячеслав, 
доцент кафедри ТСРВ.


