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СЕРТИФIКЛТ
Несr,ерчук Щiна Vrико.lrаiвrrа

доцеliт, K.,l.] I., до] {ец1, ка 4raдр" електротехнiки i елеrсцlомехttнitси
iMcHi профссора В.В. OB.rapoBa

Та Bpi йсьrсого / (ер}кавного а гротех]'ол огiйо.о yr liверситеrу

гtройri_rла cTilKyBa}IHrI з проектуваннrI, розробки та вшtlrобрання
Oylacниx перетворЮва,liв дшI електроrlриводiв постiйного .га зплiшtого

струА{У та систеМ ik керуванtш В тоВ <<Науково-виробни.rе, rriдприепIсТво <<Преобразова,геJIь-коп{Iшекс).

T'cllMiH crax{yвaнlбr з 15.04 .2algp. IIо 14.05.2019 р.

Застуtrник директора,гехrtiчllоI.о,
завi2дувач сектором illновацiйнlrх
техtIOлоГiй, канллtлаr, TextrilIIIиX наук

l4 трurвlrя 20il9 рOку
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ДОВIДКА ПРО CTAЖYBAHIUI
Нестерчук Щiни Мико.таiвни

доцеItта, к.т.н., доцента кафедри <Електротехнiка i електромеханiка
iMeHi професора В.В. Овчарова>

Таврiйського державI{ого агротехнологi.пrого 1ттiверситету

В перiод з 15.04.2019 р, по 14.05.2019 р. Нестерчук Д.М.проходила стаж}tsашu{ на

пiдприсмствi ТОВ (НВП кПреобразователь-комппекс) за наказом Nq27 вiд 15.04.2019 р.. згiдно

плану стажування:

- знайомство зi структурою та напрямом виробничоi дiяльностi ТОВ кНВП
<Прео бразователь-коN{плекс ),

- знайошлство з виробничими дiлtянками та технологiчним обладнанням

пiдприсмства,
- знайомство iз сучасним програN{ним та апаратним забезпеченняпл дJuI

проектування, розробки та випробування обертових електричних машин, силових
електроприводiв та систем ii керування;

- знайоплство з новiтнiми технологiями виробництва, монтажу, експлуатацii та

ремонту обертових електричних машин! силових електроприводiв та систем ix керування;

- отримання практичного досвiду з проектування, виготовлення, }4онтажу та

експлуатацii збудrrtувачiв синхронних електродвигунiв. перетворювачiв для
електроприводiв змiнного та постiйного струму, систем збулження синхронних генераторiв

та компенсаторiв, пристроiв м'якого п_yску асинхронних та синхронних електродвигунiв.

перетворювачiв частоти для керування асинхронниN{и та синхронними електродвигунами,

пристроiв компенсацii реактивноi потужностi.
Нестерчук Д.М.у вiдведений TepMiH повнiстю виконаца програму стажування.

А.В.Iгнатов
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