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ЕНЕРГОПРОРИВ У НАВЧАННІ 

 

Наша цивілізація – це  цивілізація електроенергії, а Історія цивілізації – це історія винаходу все нових і 

нових методів перетворення енергії, освоєння її нових джерел і в врешті-решт збільшення енергоспоживання. 

У сучасному світі енергетика є основою розвитку базових галузей промисловості, що визначають 

прогрес суспільного виробництва. У всіх промислово розвинених країнах темпи розвитку енергетики 

випереджали темпи розвитку інших галузей. Тому, обираючи  собі  141 спеціальність, я розумів, що професія 

енергетика сама по собі є  престижною  і найбільш затребуваною в сьогоденні, тому що світ вже не уявляє себе 

без електроенергії.Мені завжди було цікаво дізнатися про електричний струм і все, що з ним пов’язане, тому 

протягом навчання  я намагався брати участь  в усіх заходах, які були пов’язані з  ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇЮ та моєю 

спеціальністю.  

Навчаючись на ІІ курсі я взяв участь в Олімпіаді з дисципліни «Теоретичні  основи електротехніки»,  

яка проводилася комісією електротехнічних  дисциплін   на базі нашого коледжу.  У цій олімпіаді брали участь 

усі бажаючі студенти ІІ курсу, загальна кількість учасників складала 15 студентів. Олімпіадна робота містила  4 

завдання,  які передбачали  відповіді на тестові питання, розв’язання задач на встановлення опору резистора 

при заданому струмі за графіком вольт – амперної характеристики, встановлення еквівалентного опору  кола, 

використовуючи правила перетворення електричних схем,  а також визначення струму в гілках електричного 

кола використовуючи різні методи. Виконання  таких завдань демонструвало наші  знання про електричний 

заряд, основні характеристики електричного поля, одиниці вимірювання електричних параметрів, явища 

електричного струму та його різновиди, електричні кола та елементи електричних кіл,методи  розрахунку 

електричних кіл. Уданій олімпіаді я посів І місце. Позитивний настрій, надія на перемогу, плідна підготовка та 

мої знання, виконання завдань без поспіху та зайвих емоцій дозволили мені отримати такий гарний результат. 

В  листопаді 2020 року на базі нашого коледжу серед студентів  ІІ та ІІІ курсів   спеціальності  141 

«Електроенергетика, електротехніка  та електромеханіка»  була проведена   Наукова  ONLINE конференція 

«ЕнергоСВІТ». Наукова конференція  — це можливість проявити  свій потенціал, інтелект та індивідуальність. 

Знаходячись на дистанційному навчанні, для підготовки до конференції ми отрималиперелік тем, які були 

безпосередньо пов’язані з  використанням електроенергії в різних галузях, це і «Технології Microgrid», 

«Електротранспорт  та зарядна інфраструктура», «Сучасні станції альтернативної енергії», «КІБЕРБЕЗПЕКА в 

енергетиці», «Електрокари». Тема моєї доповіді «EcoGrid EU». Підготовка до конференції відбувалася у 

співпраці з викладачем Шевченко Юлією Вікторівною. Ми розпочали з ознайомлення з новою навчальною і 

науково-популярною літературою з теми, склали план, підготували проект, презентацію та оформили доповідь.   

Взагалі, будь-яка наукова конференція додає знань, я дізнався та відкрив для себе щось нове, те, чим би 

ніколи не поцікавився у звичайному житті. Також підготовка до  конференції вчить бути терплячим та 

завзятим, адже певний матеріал зовсім нелегко знайти, опрацювати та грамотно презентувати. Взагалі, треба 

зрозуміти, що  наукова конференція - це саме те місце, де потрібно показати себе з найкращого боку, де треба  

викластись на всі 100% та гідно представити свою доповідь. 

У роботі енергетика потрібен професіоналізм, якісне, своєчасне і точне виконання поставлених завдань,  

постійне вдосконалення навичок, тому участь у фахових конкурсах розвиває дані якості та дає змогу  

продемонструвати професійні знання та уміння. Так на базі коледжу був проведений фаховий конкурс 

«Сучасний енергетик», в якому я посів призове І місце, уконкурсі брали участь студенти ІІІ та ІV курсу 

спеціалізації «Монтаж  і експлуатація електроустаткування електростанцій  і енергосистем». Фаховий конкурс 

складався з трьох  етапів:  

1)Тестування. Цей вид випробування перевіряє точність мислення. Тест вимагає жорсткої конкретики - 

лише правильної відповіді. У тестуванні передбачалося, що конкурсанти повинні були вибирати правильні 

відповіді із запропонованих варіантів. Це дещо полегшувало завдання з одного боку. З іншого ж, відповіді на 

питання були складені так, щоб заплутати тестованого.  

2)Експрес-опитування. Даний вид випробування проводився за допомогою наочних  демонстраційних 

стендів. Учасники конкурсу отримали порядкові номери. Викладач  ставив тематичні питання. Конкурсанти 

повинні були оперативно відповідати на них. У разі правильної відповіді учасник конкурсу отримував  бал. 

 3) Практичний конкурс. В цьому конкурсі учасникам за жеребкуванням надавалися навчальні стенди, 

інструменти, матеріали та вимірювальні прилади. Умова конкурсу полягала у тому, щоб скласти електричну 

схему на стенді до робочого стану. Оцінювалася не лише швидкість виконання завдання, а й правильність 

приєднання, уміння використовувати допоміжні інструменти за призначенням. 
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ДОСВІД УЧАСТІ У НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ ТА ФАХОВИХ КОНКУРСАХ 

Фахова освіта є запорукою економічного зростання країни. Престиж робочих професій серед молоді 

поступово зростає.Енергетична сфера на сьогоднішній день є найбільш  сучасною та прогресивною. 

Однією з форм і методів активного навчання з підготовки висококваліфікованих фахових спеціалістів є 

науковісемінари та конференції, які проводяться у позанавчальний час під контролем викладачів.Ця форма 

навчання передбачає активну взаємодію між студентом і викладачем, та спрямована на виконання поставленої 

мети і завдань. Основними завданнями є підготовка доповіді і публічний виступ на конференції, вміння вести 

діалог, відповідати на запитання.Перевагою конференціїє виступи всіх учасників на споріднені теми, які 

дозволяють більш різноманітно розглянути деякі питання, таким чином обговорюються різні методи до 

розв’язання однієї проблеми. 

На протязі декількох роківциклова комісія електротехнічних дисциплін Дніпровського індустріального 

коледжу співпрацює з відокремленим структурним підрозділом «Автотранспортний фаховий коледж» НТУ 

«Дніпровська політехніка». Традиційно студенти та викладачіберуть участь у круглих столах, наукових 

семінарах та конференціях.Так 16 березня 2021 року на базі Автотранспортного фахового коледжу відбулася 

молодіжнанауково-технічна конференція на тему «Сучасні тенденції в автотранспортних засобах», учасниками 

якої були студенти ІІІ та IV курсів обох навчальних закладів. За участь у конференції студенти отримали 

сертифікати. 

«На конференції я одержав можливість виступити з доповіддю перед широкою аудиторією. Це 

змусиломене більш ретельно готуватимій виступ, також це розвиває ораторські здібності. Крім того, в мене 

була можливість порівняти, як моя робота виглядає на загальному рівні і зробити відповідні висновки. Це є 

позитивним результатом,оскільки слухаючи доповіді інших студентів, я зміг помітити недоліки своєї роботи, 

а також виділити для себе свої сильні сторони.Також під час обговорення прослуханих доповідей я зміг 

почерпнути оригінальні ідеї на майбутнє. Участь в конференції допомогла здобути мені навички, що тануть у 

нагодівпродовжмогожиття –самостійність суджень, уміння концентруватися, постійно збагачувати 

власний запас знань, мати багатобічний погляд на виникаючі проблеми, просто вміти цілеспрямовано і 

вдумливо працювати.На мою думку, за активну роботу на конференції, можуть застосовуватися різні форми 

заохочення: заліки й іспити автоматом, призи у вигляді літератури за фахом, публікації тез доповідей у 

наукових збірниках.» 

Таким чином, проведення студентських наукових конференцій, як нова форма активного навчання, має 

велику перевагу перед традиційними методами навчання, оскільки стимулює у студентів розвиток творчих 

здібностей, активізує їх пізнавальну діяльність, сприяє формуванню технічного мислення майбутніх фахівців. 

Практичне навчання студентів є важливою складовою підготовки молодших спеціалістів і проводиться 

поетапно протягом усього курсу навчання у відповідності до затвердженого навчального плану за фахом. 

Студенти під час проходження навчальної та виробничої практик повинні закріпити набуті теоретичні знання, 

опанувати певні професійні навички і уміння. Це дає змогу ознайомити студенів з їх майбутньою спеціальністю 

на практиці. 

Конкурс професійної майстерності - це форма практичного змагання, найбільш ефективна форма 

демонстрації своїх здібностей та компетенцій, підвищення рівня професійної підготовки, виявлення кращих 

індивідуальних показників, підвищення інтересу до професії та її популяризації. 

З метою підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців та підтримки обдарованої студентської 

молоді, в рамках тижня електротехнічних дисциплін Дніпровського індустріального коледжу, 03.12.2019 

пройшов конкурс фахової майстерності "Кращій електромонтер" серед студентів ІІІ курсів.Конкурс фахової 

майстерності проводиться кожного року обов’язково після проходження навчальної практика, яка складається з 

електромонтажної та слюсарної практики. Програма проведення конкурсу різнобічна і містить три 

етапи:теоретичний - визначення рівня теоретичних знань студентів за професійно-практичною 

підготовкою;практичний - визначення рівня вмінь та навичок студентів при виконанні електромонтажних 

операцій;інтерактивний - визначення рівня поєднання теоретичних і практичних знань та навичок студентів при 

роботі з мультимедійною програмою по складанню схем. 

Переможці конкурсу визначалися за сумою балів усіх відповідей і виконаних завдань. Призові місця 

зайняли учасники, які отримали найбільшу суму балів за підсумками виконання всіх 3-х етапів конкурсу. 

«Даний конкурс допоміг мені розкрити свою творчу особистість, я спробував себе в чомусь новому. Я 

повністю підтримую такі заходи і бажано, щоб їх було більше. Я ніколи не наважувався виступати перед 

великою кількістю людей, але цей конкурс допоміг мені побороти свої страхи. Ми всі разом отримували 

задоволення від виконання практичних завдань. Виконання практичних завдань допомогло систематизувати 
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РОЗРОБКА CИСТЕМИ ЕНЕРГОУПРАВЛІННЯ SMART HOME ІЗ ВИКОРИСТАНЯМ ТЕХНОЛОГІЇ WI-FI 

 

У зв’язку з глобальною діджиталізацією (цифровою трансформацією) умов життя людини, великої 

популярності набули системи розумних будинків «SmartHome» та процеси їх удосконалення. 

СистемиSmartHome є сучасним способом підвищення комфорту життя людини, так як більша частина 

процесів керування побутовими електроприладами та електросистемами відбувається автоматично, а 

налаштування можна змінювати віддалено з мобільних пристроїв через Internet. В сучасних умовах - 

надзвичайно гнучка система, яку користувач конструює і налаштовує самостійно в залежності від власних 

потреб. Це передбачає, що кожен власник розумного будинку самостійно визначає, які пристрої куди 

встановити і які завдання вони будуть виконувати.  

З метою вивчення роботи систем та компонентів «SmartHome», налаштування, контролю, а також 

обробки й передачі сигналів розроблений лабораторний стенд cистемиенергоуправління«SmartHome» із 

використаням технології Wi-Fi.Проведений детальний аналіз роботи та вибір компонентів «SmartHome», а 

саме: Wi-fiдимерів, перемикачів Wi-Fi SmartFanLight WF-FL01, перемикачів керування водонагрівачами, 

«розумних»розеток і патронів для ламп освітлення, бездротових перемикачів світла. 

З використанням мобільного додатку SmartLife - додатку для управління розумними пристроями, який 

дозволяє дистанційно керувати елементами системи «SmartHome», проведено налаштування та опробування 

роботи всіх компонентів розробленої системи. 

На базі лабораторного стенда cистемиенергоуправліннярозроблена лабораторна робота з дослідження 

принципу роботи і налаштування компонентів «SmartHome». 

Розглянуті питання технічного обслуговування й експлуатації елементів «SmartHome», а також техніки 

безпеки при проведенні монтажних та ремонтних робітпід час використання данних систем. 
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РОЗРОБКА CИСТЕМИ ЕНЕРГОУПРАВЛІННЯ SMART HOME ІЗ ВИКОРИСТАНЯМ ТЕХНОЛОГІЇ WI-FI 

 

У зв’язку з глобальною діджиталізацією (цифровою трансформацією) умов життя людини, великої 

популярності набули системи розумних будинків «SmartHome» та процеси їх удосконалення. 

СистемиSmartHome є сучасним способом підвищення комфорту життя людини, так як більша частина 

процесів керування побутовими електроприладами та електросистемами відбувається автоматично, а 

налаштування можна змінювати віддалено з мобільних пристроїв через Internet. В сучасних умовах - 

надзвичайно гнучка система, яку користувач конструює і налаштовує самостійно в залежності від власних 

потреб. Це передбачає, що кожен власник розумного будинку самостійно визначає, які пристрої куди 

встановити і які завдання вони будуть виконувати.  

З метою вивчення роботи систем та компонентів «SmartHome», налаштування, контролю, а також 

обробки й передачі сигналів розроблений лабораторний стенд cистемиенергоуправління«SmartHome» із 

використаням технології Wi-Fi.Проведений детальний аналіз роботи та вибір компонентів «SmartHome», а 

саме: Wi-fiдимерів, перемикачів Wi-Fi SmartFanLight WF-FL01, перемикачів керування водонагрівачами, 

«розумних»розеток і патронів для ламп освітлення, бездротових перемикачів світла. 

З використанням мобільного додатку SmartLife - додатку для управління розумними пристроями, який 

дозволяє дистанційно керувати елементами системи «SmartHome», проведено налаштування та опробування 

роботи всіх компонентів розробленої системи. 

На базі лабораторного стенда cистемиенергоуправліннярозроблена лабораторна робота з дослідження 

принципу роботи і налаштування компонентів «SmartHome». 

Розглянуті питання технічного обслуговування й експлуатації елементів «SmartHome», а також техніки 

безпеки при проведенні монтажних та ремонтних робітпід час використання данних систем. 
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ДОСВІД АПРОБАЦІЇ МЕТОДИКИ ПРОЄКТУВАННЯ І СТВОРЕННЯ ЛАБОРАТОРНОГО 

МАНІПУЛЯТОРА З ВИКОРИСТАННЯМ ПЛАТФОРМИ ARDUINO НА V-МУ МІСЬКОМУ 

КОНКУРСІ НАУКОВО-ПОШУКОВИХ РОБІТ «STEM-ПІДХІД ДО ПРОГРЕСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» 

 

17.12.2020 р. у м. Кривий Ріг відбувся п’ятий міський конкурс науково-пошукових робіт «STEM-підхід 

до прогресивних технологій». На конкурсі була представлена і одержала перемогу наукова робота, присвячена 

проєктуванню і створенню лабораторного робота маніпулятора.    

Промислові роботи, до яких відносяться маніпулятори, призначені для заміни людини при 

виконанні основних і допоміжних технологічних операцій в процесі промислового виробництва. При 

цьому вирішується важливе завдання – звільнення людини від робіт, пов'язаних з небезпекою для здоров'я 

або з важкою фізичною працею, а також від простих монотонних операцій, що не вимагають високої 

кваліфікації. Гнучкі автоматизовані виробництва, що створюються на базі промислових роботів, 

дозволяють вирішувати завдання автоматизації на підприємствах з широкою номенклатурою продукції при 

дрібносерійному і штучному виробництві. Отже дослідження існуючих і створення нових моделей 

маніпуляторів являється актуальною задачею для навчальних закладів, які готують технічних фахівців 

різного рівня.  

Метою даної роботи була розробка кінематичної схеми триступеневого маніпулятора і побудова 

тривимірної моделі його конструкції, моделювання комп'ютерної динамічної моделі маніпулятора, 

визначення характеристик маніпулятора на основі побудованої моделі, проектування окремих деталей і 

виготовлення їх за допомогою 3D друку, збірка робота, розробка системи управління маніпулятором на 

основі плати керування Arduino UNO. 

Об’єктом розробки стали роботизовані механічні маніпулятори. В якості предмета дослідження 

буле обране комп’ютерне моделювання лабораторного триступеневого  маніпулятора.   

Практичне значення роботи полягає в тому, що розроблена конструкція дозволяє урізноманітнити 

стендова базу навчальної лабораторії і дає змогу проводити лабораторні і науково-дослідницькі роботи за 

цілою низкою навчальних дисциплін: «Основи промислової електроніки, мікропроцесорної техніки і 

автоматики», «Електротехніка і електроніка», «Налагодження електроустаткування»,  «Електричні 

вимірювання», «Електричні машини», «Системи керування», які вкладаються в Індустріальному коледжі . 

Крім того залучення до цієї розробки і її вдосконалення в подальшому дозволить студентам долучитись до 

провідних промислових технологій і закріпити отримані теоретичні знання на практиці.  

Методи, що використовувались у роботі: комп’ютерне моделювання динамічних процесів, побудова 

3D-моделей. 

У даній роботі проєктувався маніпулятор ангулярного типу, тому що його обертальні кінематичні пари 

найбільш прості в конструкції і легко реалізовані.   Кінематична схема лабораторного маніпулятора 

розроблялася на основі реального промислового робота Fanuc M-410iB, який має 4 ступеня руху і 

використовується для перенесення вантажу. Загальний вигляд розробленого маніпулятора із зазначеними 

розмірами представлений на рисунку 1.  
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Рисунок 1 – Зовнішній вигляд маніпулятора 
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Тези  

учасника обласної  практичної студентської конференції: 

«Досвід участі студентів у науково-практичних  конференціях та фахових конкурсах різних рівнів» 

 

 

МОЇ ВРАЖЕННЯ ВІД УЧАСТІ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ  

І КОНКУРСАХ НАУКОВИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ 

В цьому році я вперше брав участь в двох студентських конференціях. Участь в них дозволила мені 

краще вивчити деякі питання моєї майбутньої професії. Цікавою і тривалою була робота з моїм керівником на 

етапі підготовки статей. Я багато працював із спеціальною літературою і з джерелами  з Інтернету. Чим більше 

я поглиблював свої знання в конкретному питанні, тим більше в мені просиналась цікавість знати ще більше, 

тому після участі в своїй першій конференції я згодився на участь в наступній, і зараз я можу висловити свої 

враження від них. 

Цікаво почути доповіді про дослідження з тих дисциплін, які я вивчаю. Також цікаво розширити свій 

кругозір, слухаючи доповіді про дослідження з інших спеціальностей, про які я ніколи і не чув, як картографія, 

щось зовсім нове для мене. 

Було б добре, щоб на таких конференціях перед виступами студентів ми почули представників вузів. 

Щоб доценти в простій формі розповіли нам, над якими питаннями нині працює конкретний вуз нашого або 

іншого міста, які напрямки для наших робіт нам взяти до уваги на слідуючий рік. А може вони деякою мірою 

долучились би до наших досліджень. 

Цікаво, коли студент сам може щось дослідити – виміряти, розрахувати, а не лише гуглити. На жаль, до 

лабораторної бази ВНЗ І рівня акредитації  ми доступу не маємо. 

Іноді  я хотів би задати питання доповідачу, але такої можливості немає. При цьому я розумію, що маю 

бути готовим до будь- яких питань опонентів. Це, звісно значно затягнуло би конференцію, але особисто мені 

тоді було б набагато цікавіше брати в ній участь. 

Зв'язок на всіх конференціях залишає бажати кращого. 

А в цілому такі конференції дуже корисні для студентів. 
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ДНІПРОВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ 

ДЕКАДА СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ ДО ОБРАНОГО ФАХУ 

У сучасних соціально-економічних умовах розвитку нашої країни зростають вимоги до якості 

підготовки фахівців. Випускники коледжів повинні не тільки володіти професійними знаннями та вміннями, а й 

бути готовими до постійного підвищення кваліфікації і проявляти інтерес в галузі своєї професійної діяльності: 

активність, ініціативність, самостійність, здатність до запозичення ідей та до розробки власних, здатність до 

опанування нового, креативність. Запорукою успіху майбутньої професійної діяльності виступає  зацікавленість 

до обраного фаху. Позитивне ставлення та інтерес до обраної професії виступають чинниками, що 

забезпечують високий рівень розвитку пізнавальної активності. Адже бажання стати висококваліфікованим 

спеціалістом спонукає самостійно шукати та активно здобувати знання, необхідні для майбутньої професії.  

У сучасних дослідженнях в області педагогіки акцент робиться на підготовку фахівця з високим рівнем 

професійної зацікавленості, орієнтованого на ініціативність, ефективне вирішення виробничих завдань. Саме 

тому одним із завдань фахової передвищої освіти є підготовка компетентних фахівців, що мають високий 

рівень сформованості інтересу до професії. 

Практика показує, що деякі студенти вступають до коледжу з нейтральним або навіть негативним 

ставленням до спеціальності, яку обирають і таке ставлення може зберегтися й до завершення навчання за 

обраним фахом. Початкове позитивне ставлення до професії в процесі навчання може змінитися на нейтральне і 

навіть негативне. Аналіз змісту навчальних планів і робочих програм спеціальних навчальних дисциплін 

показує, що освітній процес не націлений належним чином на формування у здобувачів освіти інтересу до 

обраної професії. Крім того, інтерес до предметного змісту, який проявляється або може проявитися в процесі 

навчання, не гарантує такого ж стійкого інтересу до практичної професійної діяльності. У зв'язку з цим виникає 

необхідність вдосконалення процесу навчання, спрямованого на створення умов щодо ефективного формування 

інтересу здобувачів освіти до обраного фаху. Саме з цією метою у нашому коледжі щорічно проводиться 

декада спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». У цьому році в  рамках  декади 

було проведено олімпіаду з електротехніки «Юні електрики», метою якої було узагальнення знань з дисципліни 

«Електротехніка» в нетрадиційній ігровій формі; розвиток пізнавальної активності і творчості студентів, їхньої 

кмітливості, спостережливості  і розширення технічного кругозору;підвищення якості підготовки випускників, 

які навчаються за спеціальністю «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», формування у 

студентів інтересу до обраної професії, виявлення обдарованої молоді та формування дослідницького, 

проектного та виробничого потенціалу. Учасниками олімпіади були здобувачі освіти, які вивчають 

електротехніку у поточному навчальному році. Олімпіада проводилась в індивідуальному заліку. Завдання 

олімпіади включали теоретичні та практичні аспекти дисципліни «Електротехніка». Студенти нашого коледжу 

проявили неабиякий інтерес до цього заходу. В олімпіаді брали участь понад 30 осіб. Переможці були 

нагороджені грамотами та корисними подарунками. 

Також в рамках декади здобувачі освіти нашого коледжу відвідують провідні компанії та підприємства 

галузі. Метою таких екскурсій є підвищення якості професійного навчання, розвиток інтересу до обраної 

спеціальності, мотивація здобувачів освіти  до поглибленого вивчення спеціальних дисциплін за фахом. 

Провідні фахівці  розповідають нам  про сферу діяльності та структуру підприємств. Студенти відвідують 

виробничі цехи, де спостерігають  процес виробництва і технічного обслуговування апаратів і комплексів. 

Здобувачі освіти охоче слухають про історію підприємства, його продукцію, успіхи колективу, про домінуючі 

спеціальності і попит ринку праці на фахівців. У той же час знайомляться із правилами техніки безпеки на 

підприємстві,  з головними технологічними лініями виробництва, новою технікою, спостерігають за діяльністю 

робітників безпосередньо у виробничих умовах. У ході екскурсії майбутні випускники завжди задають питання, 

що їх цікавлять. Подібні заходи завжди проходять цікаво і продуктивно. 

З метою підвищення професійного інтересу студенти нашого коледжу разом з викладачами спеціальних 

дисциплін відвідують заклади вищої освіти, у яких можуть продовжити своє навчання після закінчення 

коледжу. Також у межах декади щорічно проводяться конкурси  стінівок, ребусів, кросвордів що є також 

активним засобом підвищення зацікавленості до обраної спеціальності. 

Тож можна зробити висновок,що формування у здобувачів освіти стійкого професійного інтересу є 

важливим компонентом навчання у коледжі. Зацікавлення до обраного фаху сприяє розвитку здібностей 

самостійно набувати нові знання, виробляти професійні навички і вміння, що дуже важливо. Усвідомлений 

професійний інтерес є гарантією сумлінної праці. Тому формування у здобувачів освіти стійкого інтересу до 

обраної професії, готовності по закінченні коледжу працювати за обраною спеціальністю – це один із 

найважливіших напрямів педагогічного процесу. А проведення декади спеціальності є одним із важливих 

кроків до успішного оволодіння фахом. 

Література:  

1.Алексєєнко Т. А. Пізнавальна активність студентів. Психолого-педагогічні проблеми професійної 

освіти: Науково-методичний збірник. К., 1994. С. 317-320. 
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151 АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ, 

ДНІПРОВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ 

ДЕКАДА СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ ДО ОБРАНОГО ФАХУ 

У сучасних соціально-економічних умовах розвитку нашої країни зростають вимоги до якості 

підготовки фахівців. Випускники коледжів повинні не тільки володіти професійними знаннями та вміннями, а й 

бути готовими до постійного підвищення кваліфікації і проявляти інтерес в галузі своєї професійної діяльності: 

активність, ініціативність, самостійність, здатність до запозичення ідей та до розробки власних, здатність до 

опанування нового, креативність. Запорукою успіху майбутньої професійної діяльності виступає  зацікавленість 

до обраного фаху. Позитивне ставлення та інтерес до обраної професії виступають чинниками, що 

забезпечують високий рівень розвитку пізнавальної активності. Адже бажання стати висококваліфікованим 

спеціалістом спонукає самостійно шукати та активно здобувати знання, необхідні для майбутньої професії.  

У сучасних дослідженнях в області педагогіки акцент робиться на підготовку фахівця з високим рівнем 

професійної зацікавленості, орієнтованого на ініціативність, ефективне вирішення виробничих завдань. Саме 

тому одним із завдань фахової передвищої освіти є підготовка компетентних фахівців, що мають високий 

рівень сформованості інтересу до професії. 

Практика показує, що деякі студенти вступають до коледжу з нейтральним або навіть негативним 

ставленням до спеціальності, яку обирають і таке ставлення може зберегтися й до завершення навчання за 

обраним фахом. Початкове позитивне ставлення до професії в процесі навчання може змінитися на нейтральне і 

навіть негативне. Аналіз змісту навчальних планів і робочих програм спеціальних навчальних дисциплін 

показує, що освітній процес не націлений належним чином на формування у здобувачів освіти інтересу до 

обраної професії. Крім того, інтерес до предметного змісту, який проявляється або може проявитися в процесі 

навчання, не гарантує такого ж стійкого інтересу до практичної професійної діяльності. У зв'язку з цим виникає 

необхідність вдосконалення процесу навчання, спрямованого на створення умов щодо ефективного формування 

інтересу здобувачів освіти до обраного фаху. Саме з цією метою у нашому коледжі щорічно проводиться 

декада спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». У цьому році в  рамках  декади 

було проведено олімпіаду з електротехніки «Юні електрики», метою якої було узагальнення знань з дисципліни 

«Електротехніка» в нетрадиційній ігровій формі; розвиток пізнавальної активності і творчості студентів, їхньої 

кмітливості, спостережливості  і розширення технічного кругозору;підвищення якості підготовки випускників, 

які навчаються за спеціальністю «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», формування у 

студентів інтересу до обраної професії, виявлення обдарованої молоді та формування дослідницького, 

проектного та виробничого потенціалу. Учасниками олімпіади були здобувачі освіти, які вивчають 

електротехніку у поточному навчальному році. Олімпіада проводилась в індивідуальному заліку. Завдання 

олімпіади включали теоретичні та практичні аспекти дисципліни «Електротехніка». Студенти нашого коледжу 

проявили неабиякий інтерес до цього заходу. В олімпіаді брали участь понад 30 осіб. Переможці були 

нагороджені грамотами та корисними подарунками. 

Також в рамках декади здобувачі освіти нашого коледжу відвідують провідні компанії та підприємства 

галузі. Метою таких екскурсій є підвищення якості професійного навчання, розвиток інтересу до обраної 

спеціальності, мотивація здобувачів освіти  до поглибленого вивчення спеціальних дисциплін за фахом. 

Провідні фахівці  розповідають нам  про сферу діяльності та структуру підприємств. Студенти відвідують 

виробничі цехи, де спостерігають  процес виробництва і технічного обслуговування апаратів і комплексів. 

Здобувачі освіти охоче слухають про історію підприємства, його продукцію, успіхи колективу, про домінуючі 

спеціальності і попит ринку праці на фахівців. У той же час знайомляться із правилами техніки безпеки на 

підприємстві,  з головними технологічними лініями виробництва, новою технікою, спостерігають за діяльністю 

робітників безпосередньо у виробничих умовах. У ході екскурсії майбутні випускники завжди задають питання, 

що їх цікавлять. Подібні заходи завжди проходять цікаво і продуктивно. 

З метою підвищення професійного інтересу студенти нашого коледжу разом з викладачами спеціальних 

дисциплін відвідують заклади вищої освіти, у яких можуть продовжити своє навчання після закінчення 

коледжу. Також у межах декади щорічно проводяться конкурси  стінівок, ребусів, кросвордів що є також 

активним засобом підвищення зацікавленості до обраної спеціальності. 

Тож можна зробити висновок,що формування у здобувачів освіти стійкого професійного інтересу є 

важливим компонентом навчання у коледжі. Зацікавлення до обраного фаху сприяє розвитку здібностей 

самостійно набувати нові знання, виробляти професійні навички і вміння, що дуже важливо. Усвідомлений 

професійний інтерес є гарантією сумлінної праці. Тому формування у здобувачів освіти стійкого інтересу до 

обраної професії, готовності по закінченні коледжу працювати за обраною спеціальністю – це один із 

найважливіших напрямів педагогічного процесу. А проведення декади спеціальності є одним із важливих 

кроків до успішного оволодіння фахом. 

Література:  

1.Алексєєнко Т. А. Пізнавальна активність студентів. Психолого-педагогічні проблеми професійної 

освіти: Науково-методичний збірник. К., 1994. С. 317-320. 
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141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

ВСП«Технологічний фаховий коледж» ДДТУ 

 

ДОСВІД УЧАСТІ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ ТА 

ФАХОВИХ КОНКУРСАХ. 

Вступ 

   Модернізація фахової   професійної освіти передбачає якісно новий рівень підготовки студентів, а це, в 

свою чергу, вимагає оновлення змісту і форм навчання, високого рівня 

професійної майстерності педагогів, підвищення ролі органів освіти та фахових  освітніх установ. 

   З метою підвищення якості освіти, вдосконалення форм, методів, засобів виробничого навчання, 

обміну досвідом проводяться  науково-практичні конференції та фахові конкурси професійної майстерності  

студентів нашого навчального закладу.  Поділимося своїм досвідом проведення такого роду заходів. 

Основна частина 

Конференції 

Студентські конференції проводяться  у нашому навчальному закладі кожен рік, після проходження 

технологічної практики на виробництві;  переддипломної практики. Починаючи з перших курсів, студенти 

беруть участь в різних заходах свого або іншого НЗ, де здобувають свою першу наукову практику. Складаючи 

доповідь на задану тему, юний дослідник отримує набагато більше, ніж він на той момент може оцінити. 

Прикладом може бути участь наших студентів у регіональних науково – практичних конференціях на 

теми: Практичні  способи економії електроенергії у побуті (Підготували : студенти  ТК ДДТУ Вороненко 

Владислав, Камшуков Андрій),  Магнітна левітація (Виконали студенти ТК ДДТУ:Логвінова В.О., Щербанюк 

М.О.)  та інші.   

Якою ж є користь від участі у конференції? 

 Теоретичні навички: вчимося бути вченим, збір інформації, розвиток аналітичних 

здібностей, уміння викладати результат у тезовій формі, досвід публічних виступів.  

 Практичні навички: вчимося бути фахівцями, робота з комп’ютерними програмами, 

можливість поспілкуватися з експертами та іншими студентами.   

 

Конкурси 

Конкурси різного роду часто використовуються для мотивації. 

Їхня мета – підвищити мотивацію і примусити учасників конкурсу мобілізуватися за рахунок азарту, 

викликаного змаганням. Визначення переможців здійснюється шляхом «якісного дослідження»  та/або 

«кількісного дослідження» (голосування).  

При якісному дослідженні конкурсанти оцінюються членами журі, суддівською колегією, групою або 

групами спеціально уповноважених осіб, які здатні професійно і об’єктивно оцінити якісні характеристики 

конкурсантів за визначеними критеріями. Визначення переможців відбувається шляхом сумування оцінок, які 

були надані конкурсанту від кожного члена журі, і виявлення учасників конкурсу з найбільшою кількістю 

балів. 

Конкурс професійної майстерності – це форма трудового змагання, найбільш ефективна форма 

демонстрації своїх здібностей, впровадження передових прийомів і методів праці, нової техніки і прогресивної 

технології, підвищення рівня професійної підготовки, виявлення кращих індивідуальних показників, 

підвищення інтересу до професії та її популяризації. 

         Конкурси фахової та професійної майстерності є однією з ефективних форм стимулювання 

потреби в оновленні професійних знань, творчому пошуку, удосконаленні навичок професійної діяльності. 

Позитивною рисою є і те, що в процесі їх підготовки і проведення задіяний весь колектив закладу. Це створює 

творчу атмосферу, накладає певну відповідальність на той чи інший підрозділ установи за рівень професійної 

підготовки співробітників, забезпечує можливість не тільки виявляти фахові знання, професійну 

компетентність, а й загальну ерудицію, ділові якості особистості, тощо. 

В нашому коледжі, кожен рік, проводиться професійний фаховий конкурс на «Кращого електрика», 

присвячений Дню енергетика , який відмічається у грудні місяці.  

Між студентами груп 1-4 курсів проводяться змагання  за визначеним планом у декілька етапів. 

Висновок 

Отже, підготовка студентів до наукових конференцій має становити цілісну особистісно-орієнтовану систему з 

чітко визначеними цілями, завданнями, функціями. За останні кілька років у нашому закладі сформовано й 

апробовано ефективну систему підготовки студентів до участі в науково-практичних конференціях та фахових 

конкурсах. Вона передбачає відповідну цілеспрямовану роботу під час навчальних і спеціальних курсів, у 

залученні студентів до гурткової роботи, участі в наукових семінарах, проблемних групах, науково-дослідних 

лабораторіях.  



ЧОРНИЙ О.А., викладач вищої категорії, 

ОРЕЛ В.В. студентка ІІ курс 

спеціальність «Комп’ютерна інженерія», 

 Коледж радіоелектроніки, м. Дніпро 

 

Досвід участі у математичних олімпіадах 

 

Професійна підготовка у коледжі неможлива без проведення науково-практичних конференцій та 

фахових конкурсів. Вони необхідні для виявлення та підтримки обдарованої студентської молоді, розвитку і 

реалізації здібностей студентів, стимулювання їх творчої праці, підвищення престижності технічних 

спеціальностей, а також обміну досвідом. 
На сучасному етапі розвитку системи освіти в країні підготовка фахівців нової генерації європейського рівня, 

формування у них знань і умінь дослідницької діяльності, для яких установлення на професійну майстерність є 

пріоритетною стратегією їх життєдіяльності. 

На мій погляд, олімпіада з української мови та літератури, історії, чи з математики – це можливість 

продемонструвати свої знання з цих предметів на рівні своєї школи, району чи міста. Брати участь в олімпіадах 

дуже корисно. Чому це корисно? Бо в результаті участі у шкільній математичній олімпіаді я отримала 

впевненість у своїх знаннях, без репетиторів успішно здала вступні іспити у коледж на престижну 

спеціальність.  

Зараз, коли я навчаюся у коледжі, я намагаюся брати участь ще у науково-практичних конференціях. 

Робота над темами, які не входять в обов’язкову програму навчання розширює мій технічних кругозір, спонукає 

мене замислюватися над глобальними науковими проблемами та надає мені більшої наснаги до вивчення 

поточного навчального матеріалу.  

Цього року я разом зі своїми одногрупниками взяла участь у міській науково-практичній студентській 

конференції «Використання математичних методів і моделей в різних напрямках професійної діяльності». 

Конференція відбулася у приміщенні Дніпровського індустріального коледжу, в ній взяли участь 9 технікумів і 

коледжів нашого міста. Мені сподобалась тема мого докладу «Використання математичних методів для 

розв’язку задач з «Теорії електричних та магнітних кіл» тим, що вона поєднує навики математичних 

розрахунків з практичним використанням комплексних чисел у розв’язках електротехнічних задач. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Виступ студентки Орел В.В. на науково-практичній конференції. 

 

Мій досвід участі у науково-практичних конференціях та фахових конкурсах дозволяє мені зробити 

певні висновки. Так, ці заходи дуже корисні для студентів. Але форма організації - традиційні рішення задач, 

або доповіді вже не користуються у студентів цікавістю. Хотілося, щоб використовувалися ігрові форми 

змагань у вигляді «квестів» або інших змагань з практичними завданнями. Висвітлення цих змагань можна було 

надавати онлайн або у записі, щоб студентська спільнота змогла спостерігати і вболівати за своїх 

представників. Сподіваюся, що мій невеликий досвід та мої думки стануть корисними для викладачів та 

студентів. 

 

 

 

 



Усенко В.С. 

студент ІV курсу, 

141«Електроенергетика,електротехніка,та 

електромеханіка»  

 Коледж електрифікації ДДАЕУ 

Науковий керівник:спеціаліст вищої  категорії, 

викладач електротехнічних дисциплін 

Джужа В.І. 

 

Досвід участі здобувачів освіти коледжу електрифікації ДДАЕУ у фаховому конкурсі з освітньо-

тренувальної програми з мехатроніки Interpipe Mechatronic Lab 2020. 

 Вже третій рік поспіль здобувачі освіти нашого коледжу приймають участь освітньо-тренувальній 

програмі з мехатроніки Interpipe Mechatronic Lab, метою якої є популяризація технічних спеціальностей 

серед молоді, ознайомлення здобувачів освіти вищих навчальних закладів з принципами роботи 

сучасного промислового обладнання в умовах спеціально створених навчальних лабораторій. Навчання 

проводится за сприяння компанії ІНТЕРПАЙП разом з НТУ «Дніпровська політехніка» . 

Команда нашого навчального закладу у складі:Усенко Вова,Герасименко Богдан та Куценко Дмитро під 

керівництвом Джужі Віктора Івановича стала учасником проєкту Interpipe Mechatronic LAB-2020. Ці 

кращі здобувачі освіти стали учасниками проекту так ,як були кращими після проведення конкурсу «На 

кращого електромонтажника» за результатами електромонтажної практики. 

Що ж таке мехатроніка? Коротко можна висловитися так-це поєднання промислових комп’ютерів 

,електроніки і механіки в одне спільне.  

 



 

Зараз ми знаходимося на етапі 4 технологічної революції , яка називається «ІНДУСТРІЯ -4.0».Чинники 

що спричинили технологічні революції:!)Відкрито новий вид енергії,2)Створено нові 

механізми,3)Створено новий вид технологічного менеджменту,4)Відкрито новий вид комунікації і 

створено нові методи та засоби обробки інформації.  

Короткий екскурс в історію технологічних революцій: 

 

І.Відкриття парової машини,двигунів внутрішнього згорання(новий вид енергіїі механізмів),механізація 

виробництва (новий менеджмент) 

ІІ.Організація конвейерного виробництва (новий менеджмент),відкриття електрики і атомної енергії 

(новий вид енергії),початок автоматизації технологічного процесу виробництва (новий менеджмент) 

ІІІ.Поява персональних комп’ютерів і промислових контролерів (новий вид обробки інформації і 

керування ТПВ)створення АСК-ТПВ 

ІV.Поява глобальних комп’ютерних мереж (глобалізація управління і обробки інформації)-ІНДУСТРІЯ-

4.0 



 

Особливості  ІНДУСТРІЇ-4.0 –високі темпи розвитку;значна глибина охвату економічного і суспільного 

життя,виникнення цифрової екосистеми;системний вплив зміна парадигми економічного 

,соціального,суспільного,індивідуального життя. 

 

  Проект Interpipe Mechatronic Lab щорічно реалізується компанією Інтерпайп та Національним технічним 

університетом «Дніпровська політехніка» за підтримки Департаменту освіти і науки Дніпропетровської 

обласної адміністрації та Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.Мета проекту: 

популяризація технічних наук (мехатроніки та робототехніки зокрема) серед школярів і студентів 

коледжів, технікумів та професійно-технічних закладів освіти. Учасники поділені на дві ліги: шкільну 

лігу та лігу коледжів і ПТУ. Навчання безкоштовне і відбувається у м. Дніпро. Проїзд до місця навчання 

та назад — за рахунок учасників. Кожний навчальний заклад виставляє команду з трьох учасників, 

очолювану куратором від навчального закладу. На першому занятті ми ознайомилися з іншими 

учасниками і тренерами.Нам розповіли про те як будуть проходити заняття і про що будуть навчати. Нам 

показували готові стенди і описували їхню роботу. Спочатку була теорія:Нам розповідали про основи 

електропневматики,демонстрували вузли, пристрої та їхнє графічне позначення на схемах, розповідали 



про принципи їх роботи.Показували стенди електропневмоавтоматики FESTO на яких ми будемо 

виконувати завдання. збирати схеми пневматики. На другому занятті була загальна практична робота у 

для всіх команд: 

 • Скласти і ввімкнути схему на комп’ютері в FliudSim 

• Скласти і ввімкнути схему на стенді 

На перший раз схеми були не складні і вийшло все зробити з першого разу.Наступні рази схеми були 

складніші і виникали деякі питання. Слідуючим етапом було програмування пристроїв керування.На 

наступних заннятях нам розповідали про основи роботи з ПЛК , про всі команди та як вони 

виконуються.Потім практичне заняття: Створення проекту, написання програми відповідно до завдання, 

перевірка працездатності на MPS. Далі були відбіркові змагання, але на жаль втрутився карантин і 

змагання проходили в дистанційному онлайн форматі де не можливо було в повній мірі розкрити свої 

можливості. 

 Сподобалося : 

Проект Interpipe Mechatronic Lab цікавий, дозволяє отримати нові знання і навички.На заняттях все 

детально розповідали, показували. Коли в нас виникали питання одразу надавали відповіді. 

Не сподобалося : 

Але за карантину виникли незручності за яких деякі моменти залишилися незрозумілі. 

В майбутньому набуті знання можна використовувати в автоматизації певних агрегатів та установок. 

Створювати автоматичні виробничі лінії. 

 

Прокопчука Романа здобувача освіти ІІІ курсу 

 спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка 

 та електромеханіка» Придніпровського державного 

 металургійного коледжу.  

Керівник – викладач Устименко Ю. В. 

Доповідь здобувача освіти ІІІ курсу спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» Придніпровського державного металургійного коледжу Прокопчука Романа.  

Керівник – викладач Устименко Ю. В. 

       Три роки тому я закінчив 9 класів аульської загальноосвітньої школи. Переді мною постав вибір – 

залишитися у школі і здобувати загальну середню освіту чи йти навчатися у перед вищий навчальний заклад 

для отримання спеціальності. Я опинився на роздоріжжі. 

        Вибір майбутньої професії – справа дуже серйозна. Адже кожний може обрати собі майбутню 

професію, виходячи зі своїх здатностей і можливостей. Хоча прийняти таке рішення досить важко. 

        Я почув позитивні відгуки від знайомого про Придніпровський державний металургійний коледж, про 

висококваліфікований педагогічний персонал, який працює у навчальному закладі, не менш високу 

підготовку фахівців, можливість працевлаштування після закінчення навчального закладу на підприємства 

міста або подальшого бюджетного навчання у вищих навчальних закладах області і міста. Про професію 

«електрика» я взагалі нічого не знав, але батьки дали пораду обрати саме її, так як, на їх погляд, вона досить 

актуальна і затребувана. Так я і потрапив навчатися до металургійного коледжу. 

         За 2018-2020 роки я отримав у коледжі загальну середню освіту, а на ІІІ курсі почав вже вивчати свою 

спеціальність. На  протязі 2020-2021 навчального року я приймав участь у різноманітних заходах з 

електротехнічних дисциплін. Під час тижня комісії, який щорічно проводиться у коледжі викладачами 

електротехнічних дисциплін, у лютому 2021 року брав участь у олімпіадах з навчальних дисциплін «Основи 



електроприводу», «Електричні машини», у інтелектуально-розважальному заході «Мега зірка 

електроприводу», у науково-практичній конференції коледжу серед студентів ІІ-ІV курсів спеціальності 141 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». 

          25 лютого 2021 року я приймав участь у ІІІ турі Міжрегіональної науково-творчої очно-заочної 

конференції «Україна єдина – творчість молодих» в місті Кривий ріг за напрямком «Електротехніка, 

електроенергетика, електромеханіка» з роботою «Когенераційні установки» під керівництвом викладача 

Устименко Ю. В. посів ІІ призове місце, а за напрямом «Загальний» з роботою «Підвищення динамічної 

стійкості генеруючої установки при підключені споживачів сумірної потужності» під керівництвом 

викладача Хоменка В. І. посів ІІ місце. 

        Також я приймаю участь у гуртку технічної творчості «Іскра», який створила для обдарованої молодіі 

очолює викладач електротехнічних дисциплін Устименко Ю. В. На протязі навчального року я власноруч 

створив діючий макет «Детектор прихованої електропроводки», підготував доповідь і 26 квітня 2021 року 

беру участь у очно-заочній Всеукраїнській науковій конференції творчої молоді «Тенденції та перспективи 

розвитку науки очима творчої молоді» на базі Маріупольського будівельного коледжу. 

         Незабаром я закінчу ІІІ курс навчання за обраною спеціальністю, маю вже певний багаж знань, досвід 

участі у заходах з електротехнічних дисциплін, маю можливість застосувати  отримані знання практично як 

у гуртку технічної творчості, так і у побуті.  

Отже, сьогодні я впевнено можу сказати, що задоволений обраною професією електрика. Вона є провідною 

на промислових підприємствах, комунальних господарствах, будівельних організаціях. Зараз для 

професіоналів в цій галузі є високі шанси почати власну справу. Крім того, високо кваліфікаційні електрики 

мають можливість працевлаштовуватися як в Україні, так і за її межами, отримувати гідну заробітну 

платню. 

Відкрити очі і впевнитися у вірному виборі своєї майбутньої професії мені допомогли викладачі 

спеціальних дисциплін, які щоденно діляться зі мною своїми знаннями, навичками та вміннями, а також 

заходи, в яких я приймав активну участь, розширили мій світогляд стосовно професії електрика. 

 

Приходько Ігор, студент четвертого курсу  

Дніпровського державного технікуму 

 енергетичних та інформаційних технологій.  

 Здобуваю освіту за спеціальністю  141 

 «Електроенергетика, електротехніка  та електромеханіка» 

  за освітньо-професійною програмою   

 «Монтаж і експлуатація  електроустаткування 

  електростанцій  і  енергосистем» 

 

Доброго дня шановні викладачі та учасники студентської конференції! Я, Приходько Ігор, студент 

четвертого курсу Дніпровського державного технікуму енергетичних та інформаційних технологій.  

 Здобуваю освіту за спеціальністю  141 «Електроенергетика, електротехніка  та електромеханіка»  за 

освітньо-професійною програмою   «Монтаж і експлуатація  електроустаткування  електростанцій  і  

енергосистем» 

Тема моєї доповіді: Практична складова навчання  як основа професійної майстерності. Для 

успішної роботи з обраної мною спеціальності , я – як  молодий фахівець, поряд із теоретичними знаннями 

повинен мати необхідні уміння і навички для ефективного їх застосування на практиці. Наш технікум та 

викладачі надають велике значення практичній підготовці. Для закріплення та набуття нових умінь та 

навиків,  я  приймаю участь у всіх можливих конкурсах та конференціях, які проводяться в нашому 



технікумі та поза межами закладу освіти. У зв’язку з карантином таких заходів було не багато, але ж все - 

таки деякі відбулись. 

Розпочну з того, що на базі нашого технікуму  відбуваються конференції з представниками 

генеруючої компанії ПАТ ДТЕК «Придніпровська ТЕС».  Така конференція відбулась у грудні 2020 року. 

На цій конференції виступив з доповіддю «Інноваційні підходи до акумулювання електричної енергії. 

Проблеми та реалії сьогодення». Також займав призові місця в конкурсах професійної майстерності таких 

як:  

«Енергобій» «Я люблю свою професію». Першість здобув у  навчально – виробничому конкурсі «Я – 

майстер своєї справи». Також приймав участь у щорічній конференції нашого технікуму з темою доповідді 

«Полімери. Використання полімерів: за і проти». 

 І за результатами навчання та відмінної професійної підготовки за спеціальністю серед студентів 

четвертого курсу отримав звання: «Кращий електрик». 

8 квітня взяв участь в квізі + онлан кінопоказ на тему Енергоефективності в рамках проходження 

Днів енергії за сприянням «Школи енергоефективності» 

На досягнутому зупинятись не буду! Планую і надалі підвищувати свою професійну майстерність.  

 


