
День енергетика -
велике свято великого факультету
Щороку 22 грудня, в день зимового сонцестояння, в Ук
раїні святкується День енергетика. Символічно, що свято 
співпадає з найкоротшим днем І найдовшою ніччю в році, 
коли робота енергетиків найбільш помітна.

- Енергетика - найважли- цент кафедри ЕТ АПК А. А  
віша галузь нашої країни, Катюха. - Метою роботи се- 
без якої неможлива життє- міяару є підвищення квалі- 
діяльність людського спів- фікації виробничників для 
товариства і розвиток ба- забезпечення надійної, без- 
гатьох галузей. Ось чому печної та ефективної роботи 
важливо, щоб в енергетиці електроустановок. Прййня- 
працювали фахівці високо- та форма ділового спілку- 
го класу, люди відповіда.ть- вання з виробничниками 
ні та грамотні, - говорить дуже корисна для виклада- 
декан факультету дл.н., чів енергетичного факульте- 
професор Лариса Нікіфо- ту з точки зору підвищення 
рова. - Успіхи енергетики - кваліфікації та розширен- 
це світло і тепло в будинках ня кругозору, 
мільйонів людей, це функ- На високому рівні зна- 
ціонування тисяч установ, ходиться наукова робота на 
І ми пишаємось тим, що ма- факультеті. За останній рік 
ємо безпосереднє відношен- на факультеті захистили дві 
ня до цієї галузі та робимо докторські дисертації - за- 
вагомий внесок в те, що го- відувач кафедри АСГ Бало
туємо висококваліфікова- димир Діордієв та завідувач 
них фахівців. кафедри АЕП Юрій Купен-

Укра'їна завжди посідала ко. 
значне місце в сфері розви- До 60-річчя заснування 
тку та управління паливно- енергетичного факультету 
енергетичним сектором. На було проведено міжнарод- 
території країни розробля- ну науково-технічну конфе- 
лися і впроваджувалися но- ренцію «Проблеми енерге- 
вітні досягнення в цій галу- тики і прикладної біофізики 
зі. в АПК», яка пройшла на ви

- Відповідно до наказу сокому організаційному та 
Міненерговугілля Украї- науковому рівні. За резуль- 
ни затверджена нова редак- татами конференції опублі- 
ція Правил технічної екс- ковано 2 томи фахового ви- 
плуатації електроустановок дання «Праці ТДАТУ». 
споживачів (ПТЕЕС). Рік Життя студентів на фа
тому на нашому факульте- культеті ніколи не прохо- 
ті був заснований і під ке- дить без участі в наукових 
рівництвом професора Л. конференціях та заходах, 
Никифорової постійно діє присвячених науці 
науково-методичний еемі- Наші талановиті студен- 
нар «Заряд», - розповідає до- ти, майбутні науковці і нова

тори, щороку беруть участь Павло Атексютін взяли 
у наукових конференціях, участь у фінальному ета- 
які проводяться на всіх ка- пі Всеукраїнського конкур- 
федрах факультету. Сту- су винахідницьких і раці- 
денти, які посідають перші оналізаторських проектів 
місця, мають можливість еколого-натуралістичного 
представляти наш заклад напряму «Природа - люди
на форумах України та між- на - виробництво - екологія» 
народних конференціях. в м. Київ, де також здобули 

Так, делегація наших І та П місця серед інших сту- 
студентів (Оксана Щерба- денів України, 
кова, Сергій Червончен- - 17-18 жовтня в Доне- 
ко, Олег Безверхий та Дми- цьку близько 10 студентів 
тро Просвірін) в березні нашого факультету взяли 
взяла участь у щорічному участь у роботі міжнарод- 
Всеукраїнському конкур- ної науково-технічної кон- 
сі наукових робіт із галу- ференції викладачів, аспі- 
зі «Електротехніка та елек- рантів і студентів «Сучасні 
тромеханіка». За участь у проблеми систем електро- 
конференції, змістовні до- постачання промислових та 
повіді та активність в обго- побутових об’єктів», - роз- 
воренні проблем сучасної повідає доцент кафедри АТ 
енергетики вони отримали АПК Віктор Жарков. - На 
І та П місця у своїх секціях, цій конференції були пред- 

Студенти Ольга Піх- ставлені результати дослі- 
тарь, Аліна Кащеєва та джень та розробок вчених із



провідних технічних вузів 
та наукових закладів із 18 
міст України, а також із Мо
скви та Кракова. Студентку 
4 курсу нашого факульте
ту Ольгу Піхтарь за кращу 
доповідь було нагороджено 
дипломом.

Студенти та виклада
чі факультету ваяли участь 
у міжнародному семінарі 
«Практичне природне зем
леробство, якість продук
ції, ефективність, перспек
тиви».

- За кращі доповіді шість 
студентів нашого факуль
тету отримали грамоти, - з 
гордістю продовжує В. Жар
ков. - Це знову ж Ольга Піх-

тарь, магістранти Віталій 
Чорненький, Павло Алек- 
сютін, Дмитро Верещагін та 
студенти Вяадислав Ломиш 
та Михайло Дмитренко.

- Значна увага на факуль
теті приділяється виховній 
роботі серед студентської 
мачоді, • говорить заступ
ник декана Олександр 
Орел. - Студенти факульте
ту беруть активну участь у 
роботі всіх творчих колек
тивів університету: танцю
вального колективу «Світ
лана», «Колаж», колективу 
«М’юзик-сейф», команди 
КВК та традиційних уні
верситетських заходах. На 
факультеті було створено

команду з ерудованкх сту
денів під назвою «Коротке 
замикання». У відбірковому 
турі чемпіонату Запорізь
кої області з гри «Що? Де? 
Коли?» в Мелітополі серед 
команд міста у «Короткого 
замикання» ІІІ місце.

Фізична культура і спорт 
е невід'ємною частиною здо
рового способу життя лю
дей. Багато студентів трену
ються в спортивних секціях 
І захищають честь факуль
тету й університету в скла
ді збірних команд. Щоріч
но наші студенти беруть 
участь у комплексній спар
такіаді університету. Най
більш активними та резуль

тативними спортсменами є 
Р. Кудінов, М. Панченко. Д. 
Коропацький, В. Темніков, 
Е. та В. Стряпчевн. Цього 
року, взявши участь у зма
ганнях, команда факуль
тету посіла призове, друге 
місце. Викладачі й співро
бітники факультету теж не 
відстають від своїх вихо
ванців та роблять вагомий 
внесок у розвиток фізичної 
культури і спорту. Це до
центи Юрій Стьопін, Вадим 
Гулевський, Юрій Куцен
ко, Діна Нестерчук. Світла
на Адамова, Сергій Чаусов, 
Андрій Сабо, асистент Юрій 
Богатирьов, ст. лаборант Ва
лентина Пеляк.

День енергетика - це свято 
всіх тих, хто присвятив своє 
життя важкій, але дуже 
важливій для нас справі • 
забезпеченню людей теплом 
і електроенергією, для кого 
поняття «тепло» і «світло» 
не просто слова, а все жит
тя. Ми дякуємо вам за тепло 
і затишок у наших будин
ках і серцях!

Від усієї' душі бажаємо 
вам багато цікавих подій, 
стабільності, плідної роботи 
та сімейного благополуччя!

Світлана ТУРЧИНА, началь
ник РВВ «Агротаврія».


