
Студентка ТДАТУ перемогла 
в міжнародному конкурсі
3 19 по 25 січня 2014 року на 
базі компанії Delcam прохо
див очний тур II Міжнарод
ної студентської олімпіади 
Global САМ Skill Competition. 
Наша Альбіна Чолак пере
могла у  номінації PowerMill.

Перед конкурсантами 
стояло завдання створити 
керуючу програму’ для об
робки деталі на верстаті з 
ЧПК із максимальною які
стю, мінімізуючи витрати 
часу.

У цьому році в олімпіаді 
взяли участь 24 вузи Росії 
і України (загалом 75 уча
сників), в тому числі двоє 
студентів нашого універси
тету.

- Мені було особливо при
ємно дізнатися, що я стала 
переможницею серед учас
ників із України в номінації 
PowerMill, - розповідає Аль
біна. - Найбільшою несподі
ванкою стало те, що мене як

переможницю запросили на 
очний тур ОЛІМПІАДИ в го
ловний офіс компанії 
Пеісаш у місті Бірмінгем 
(Великобританія).

Запам’яталися дні, про
ведені за кордоном, окрім 
ділової частини, незабутні
ми екскурсіями та подоро
жами до пам’яток легендар
ного Лондону: починаючи з

величного Альберт-холу, ко
ролівського залу мистецтв 
та закінчуючи Гайд-пар
ком, одним із найбільших 
парків столиці.

- Захоплені прекрасною 
архітектурою, ми підійш
ли до резиденції Єлизавети 
II - Букінгемського палацу, 
- говорить дівчина, - з яко
го попрямували до візитної

картки Лондону - Біг-Бену. 
Насолодитися краєвидами 
міста ми змогли під час ди
вовижної подорожі на най
більшому’ оглядовому коле
сі - London Eye.

Довгоочікуваним момен
том для всіх конкурсан
тів став заключний етап 
олімпіади, коли в остан
ній день вони були зібрані у 
центральному офісі компа
нії Delcam. Кожен учасник 
отримав готову обробле
ну’ деталь за його техноло
гією та прослухав консуль
тацію фахового спеціаліста 
про помилки і неточності, 
припущені в роботі. Потім 
у конференц-залі відбулося 
нагородження переможців.

- Завдяки участі в олімпі
аді такого рівня я отримала 
цінний досвід, який у май
бутньому допоможе мені ре
алізуватися як фаховому 
спеціалісту, - підсумувала 
свої враження Альбіна.

Вітаємо Альбіну з пере
могою та бажаємо подаль
ших успіхів!


