
На факультеті проводить
ся підготовка фахівців 
ос вітньо-кваліфкаційнмх 
рівнів «бакалавр», 
•спеціаліст» І «магістр» 
м  напрямом «Енергетика 
та електротехнічні системи 
в АПК».

До складу факультету 
входять 6 кафедр. Кадровий 
склад факультету є одним 
іп найпотужніших серед 
а грарних закладів України.

V 2012 р. факультет від
значив своє 60-річчя. За 
роки свого Існування підго
товлено близько 5000 енер
гетиків для різних галузей 
пгровнробництва. Спеці« 
іізації факультету наступ
ні: «Станції, підстанції та 
енергопостачання»; «Елек
трифікація та автомати
зація технологічних про
цесів*. «Діагностування 
експлуатаційних режимів 
еиергообдадиання*. «Еюрр- 
гоабереження та застосу
вання нетрадиційних дже
рел енергії*.

Випускники факульте
ту здатні розробляти, про
ектувати та експлуатувати 
сучасні електроенергетичні 
та електромеханічні систе
ми. здійснювати управ
ління техпологічними 
процесами електроенер
гетичних підприємств

Енергетичний факультет

та їх автоматизацію на гна звання «Лідер галузі*,
основі широкого застосу* Емануїлу Йосиповичу було
вання інформаційних та ирисвопю звання «Ііочес-
комп'ютерних систем. ний працівник сільського

Випускники працюють господарства» з врученням
керівниками та провідними ордену «Пошана Украї-
спеціаліствми структур- ни», па городжено орденом
них підрозділів енерго- «Хрест пошани України*,
постачальних компаній, В. О. Зайковський, голо-
епергообедпань та сис- па Куйбитенської районної
тем. науково-досл Ідних та держивноі адміністрації,
проектно-конструкторс ьких па городжений Грамотою
закладів, електротехнічних Міністерства палива та
промислових уставов різних енергетики України І ЦР
форм власності в Україні та Незалежної галузевої проф-
за її межами. І ми питаемо- спілки енергетиків України,
ся своїми випускниками. неодноразово йому присво-

Е. Й. Гайсииський - пре- »вилося звання «Кращий
зидентагрофірми «Конкорд- спеціаліст иідприг мства».
Лгро*. яка за результатами Є. П. Масюткін - ректор
рейтингу 2011 року удосто- Керченського державного

морського технологічного 
університету. Його ыагорсь 
джлчю знаком «Відмінник 
аграрної освіти і пауки*.

Б. П. Трещов • інженер- 
електрик, заслужений бу 
дівельник України, член 
кореспондент Ака лем і і 
будівництва України.

О. В. Шляхов - помічник 
директора СЛР Запорізької 
втомної електростанції.

О. П. Коломейцен • за
служений енергетик Укра
їни, відмінник енергетики 
СРСР, нагороджений орде 
ном «Знак Пошани* і 22 ме 
далями, мис 30 авторських 
свідоцтв в енергетичній га
лузі.

Це далеко не повний пе
релік тих. хто, закінчивши 
паш факультет, знайшов за
стосування своїм знанням, 
і при цьому, т о  важливо, 
отримує високу зарплати ю.

На сьогодні енергетич ний 
факультет • флагман підго 
тонкії висококваліфікова
них енергетичних кадрів і 
в цьому величезна заслуга 
всього колективу унінерси 
тету, результат його багато
річної плідної роботи.

Л. Є. НіК'ФОРОВА. декан 
енергетичного факультету


