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СЕРТИФIКЛТ
Квfrгlса Сергiй Олексiйович

/{оцеIIT,, к.1,.н., завiлуваr кафедри еJlекrротехrriки i е-rtеtсt,роллеханiки

iMeHi професора В.В. OB.tapoBa
'Гаврiйсъкого деря(авногсl аtротехrlоltоt,iчноt о уriвсрситету

пройшов c,taxtyBalllul з llpoe}cryt]aншI, розробки та влшробування

суIасних перетворювачiв дjul елекцроrrриводiв постiйного та змiнIrого

струму та систем ik KepyBaHIuI в'ГОВ <Науково-виробниче

l riлприеN{ство <<Преобрiвоuа,ге-ць-комIuIексD.

1'epMiH cTaя(yBaiirrlr з 15.04.20|9 р. по 14.05.20t9 р.
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ДОВIД{А ПРО СТАЖУВАIJI]Я
Квiтки Сергiя Олексiйовича

доцента, к.т.н., завiдувача кафедри кЕлектротехнiка i е_пектромеханiка

iп,тенi професора В.В. Овчарова>

Таврiйського державного агротехнологi.rного утtiверситету

В перiод з 15.04.2019 р. по i4.05,2019 р. KBiTKa С.О. прохошв cTaж}tsaнI]ll на

пiдприемствi ТОВ кНВП <Преобразователъ-комплекс) за наказом М27 вiд 15.04.2019 р.. згiдно

плану стa)крання:
- знайомство зi структ)рою та напряN{ом виробничоi дiяльностi ТОВ (НВП

кПреобразователъ-комплекс)) ;

- знайомство з виробничими дiлянками та техIrологiчним обладнанням

пiдприемства;
- знайомство iз сг{асним програN{ним та апаратним забезпеченняпr дJuI

проектування. розробки та випробування обертових електричних машин. силових

електроприводiв та систем ix керування:
- знайомство з новiтнiми технологiями виробництва. монтажу, експ"пуатацii та

ремонту обертових електричних машин, си-цових електроприводiв та систем iх керування;

- отрих,Iання практичного лосвiду з проектування, виготовлення, монтажу та

експлуатацii збудяtувачiв синхронних електродвигунiв, перетворювачiв д,ця

електроприводiв змiнного та постiйного струму, систем збудження синхронних генераторiв

та компенсаторiв, пристроiв м'якого пуску асинхронних та синхронних електродвигунiв,

перетворювачiв частоти дJul керування асинхронними та синхронними електродвигунами.

пристроiв компенсацiТ реактивноi потухtностi.
KBiTKa С.О. у вiдведений TepMiH повнiстrо виконав програму стажування.
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Щиректор TexHi А.В.Iгнатов


