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22 квітня в ННІ ЕКТ відбувся Все
український конкурс професійної май
стерності «Електромонтажник-2016», 
спонсором якого виступила відома 
електротехнічна компанія ІЕК-провід
ний виробник електротехнічної про
дукції. Торгова марка ІЕК® відома вже 
більше 15 років, її продукція добре 
знайома професіоналам і характери
зується поєднанням таких основних 
характеристик як: висока якість, довго
вічність, оптимальні ціни, лаконічний 
та естетичний дизайн, а також прості 
конструктивні рішення для зручного 
монтажу.

Лабораторія монтажу електро
технічного обладнання та електричних 
апаратів, кафедри автоматизованих 
електромеханічних систем є сертифіко- 
ваною навчально-науковою лаборато
рією компанії ІЕК. Представництво від 
компанії ІЕК у східному регіоні України 
(Самбурський М.Л.) надало на конкурс 
комплекти електротехнічного облад
нання та інструменти для учасників 
конкурсу.

В урочистому відкритті конкурсу 
взяли участь: проректор з навчально- 
наукової роботи університету Віктор 
Жила; заступник технічного директора 
АК «Харківобленерго» Григорій Мирго
род; директор інжинірингової компанії 
«Золотое сечение» віце-президент Со
юзу підприємців Харківської області 
Іван Єфанов; декан електроенергетич
ного факультету Національного тех
нічного університету «ХПІ» Олександр 
Лазуренко; начальник релейної служ
би високовольтних мереж АК «Дніпро- 
обленерго» Микола Дорофей.

Участь в конкурсі брали 7 ко
манд по 2 студенти з ВНЗ України аграр
ного профілю: Харківський національ
ний технічний університет сільського 
господарства імені Петра Василенка 
(ХНТУСГ, м. Харків); Національний 
університет біоресурсів і природоко
ристування України (НУБІП України, 
м. Київ); Таврійський державний агро
технічний університет (ТДАТУ, м. Ме
літополь); Львівський національний 
аграрний університет (ЛНАУ, м. Дубля-

ни); Сумський наці
ональний аграрний 
університет (СНАУ, 
м. Суми); Житомир
ський національний 
агроеколог і чний 
університет (ЖНАЕУ, 
м. Житомир); Ми
колаївський націо
нальний аграрний 
університет (МНАУ, 
м. Миколаїв).

Конкурс скла
дався з двох частин: 
теоретичної і прак
тичної. В теоретич
ній необхідно було відповісти на низку 
тестових запитань по спеціальності та 
накреслити схему керування асинхрон
ним двигуном у реверсному режимі, 
в програмі КОМПАС. Суддями теоре
тичної частини були: асистенти Міле- 
нін Д.М., Сухін В.В. Переможцями в да
ному конкурсі стали студенти:
1 місце - Замула Олексій (ХНТУСГ);
2 місце - Зименко Владислав (ЖНАЕУ);
3 місце - Чаїн Дмитро (НУБІП).

У практичній частині необхідно 
було зібрати схему керування асин
хронним двигуном та підключити 
його до електричної мережі. Суддями 
практичної частини були: доцент Соро- 
кін М.С., ст. викл. Середін М.Ю. Пере
можцями конкурсу стали:
- 1  місце -  команда Сумського націо

нального аграрного університету;
-2 місце -  команда Ж итомирського  

національного аграрного університе
ту;
- З місце -  команда Харківського на

ціонального технічного університету  
сільського господарства імені Петра 
Василенка.

Всі учасники конкурсу отримали 
цінні подарунки, а переможці -  призи 
від компанії ІЕК.

Крім того, інжинірингова компа
нія «Золотое сечение» з власної ініціа
тиви нагородила переможців подарун
ками.

Під час конкурсу було проведе
но опитування та взято інтерв'ю у гос

тей заходу про їх враження.
Олег Плахтир -  к.т.н., доц. ка

федри енергетики аграрного вироб
ництва (МНАУ):

-  Хочеться відзначити високий 
рівень підготовки студентів-учасни- 
ків, про це свідчить т е , що глядачам 
цікаво спостерігати за учасниками. 
Конкурс дуже корисний. Проведення 
таких заходів, конференцій т а  кон
курсів європейського масштабу у нас 
у м. Миколаєві нажаль складно реа
лізувати, том у із задоволенням ми 
прийняли пропозицію до участі. Також 
це нові знайомства, спілкування і під
твердження, що ми йдемо в одному 
напрямку. Хочу висловити слова подя
ки організаторам, а із побажання -  це 
продовжувати і далі рухатись у тому  
ж напряму.

Іван Єфанов -в іц епрезидент Со
юзу підприємців Харківської області:

- У мене враження дуже пози
тивні. Також відзначаю високий рі
вень організації т а  висловлюю слова 
вдячності особливо голові конкурсної 
комісії д .т .н ., проф. Лисиченку М. Л. за 
якісне проведення конкурсів т а  адек
ватну систему їх оцінювання. Дякую 
студентам  т а  їх керівникам за під
готовку т а  активність у заходу. По
бажання від мене -  це тільки продо
вжувати конкурс і надалі.

Олександр Окушко -  к. т. н., 
доцент кафедри електричних машин 
(НУБІП):
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-  Мені подобається, що молоде 
'покоління приймає участь і ділиться 
своШ■ досвідом т а  одночасно вчить- 

^  ся. Метою конкурсу, який є першим на 
. Україні, є підвищення культури мон- 
і таж у електричного обладнання т а  

У  підвищення\ професійної майстернос- 
г  /пі майбутніх фахівців у галузі енер

гетики, електротехніки т а  електро
механіки.£  якості побажань хочеться 
івідзначити необхідність у більшому 

^масштабіпроводити такого роду за- 
хдди."у'

Маркіян Гошко -  к.т.н., доц. 
і кафедри електротехнічних систем  

(ЛНАУ): ,
і- ! - І\/(ені дуже приємно, як ке
дрівнику груґгії спостерігати за всіма 

студентами-.уЧасниками, а також  
бачити, як вони бажають змагатися 

^  5  і 'роблять це з задоволенням. Хоч це 
С  / V  не‘ просто їм вдається, бо є безліч 

'ЇЇних завдань, але на мою думку 
закіщч’ення-6-ти часового конкур

/  ,скр<Гд,

ф  ПІСЛЯ :

су, приємно бачити, радісні обличчя 
студентів , том у можна зробити ви
сновок, що все пройшло з користю. 
Дуже дякую професорсько-викладаць- 
кому складу кафедри автом атизо
ваних електромеханічних систем т а  
її завідувачу д ..т .н , проф. Лисиченку 
М.Л. від себе т а  від моїх студентів  
Софіяника Р. і Орсуляк В. за прекрасний 
прийом. Ми отримали безліч задово
лення, приймаючи участь у конкурсі.

Володимир Прядко -  викладач 
(ЖНАЕУ):

-  Я більше 30-ти років працюю 
викладачем у ВНЗ м. Житомира, хочу 
відзначити, що не кожний навчальний 
заклад може проводити такого рівня 
конкурси. Студенти-учасники мають  
змогу працювати з новою сучасною 
апаратурою, а це означає що від да
ного заходу кожен учасник почерпнув 
велику користь, як для свого кругозору 
т а к  і для подальшого жирптєвого до
свіду. Цей конкурс корисний-яе тільки

для студентів  але й для викладачів 
Перед студентами розкрмвают^я 
нові двері т а  нові можливості / 'сучас
ними монтажними технологіями. За
вдяки конкурсу наведений ко н так т з 
ВНЗ України с та є  більш тіснішим.

Олександр Лазуренко -  к.т/н., 
проф., декан електроенергетичного  
факультету (НТУ «ХПІ»):

-  Конкурс мені дуже сподобав 
ся. Вражений і здивований. Дуже^ли- 
шаюся, що саме в цьому навчально- - 
му закладі проходить Всеукраїнський 
конкурс такого масштабу. Побажан
ня — розширюватись т а  продовжува
ти . Готові наступного року прийняти 
участь.

По завершенню конкурс^ сту
дентський комітет ННІ ЕКТ організував • 
для його учасників екскурсію централь
ною частиною міста Харкова
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ННІ Енергетики т а  комп'ютери 
технологій.


