
Сьогодні механіко-тех- 
нологічний факультет як 
основна складова час
тина ТДАТУ с одним з 
найбільших в Україні і 
налічує 7 кафедр, на яких 
працюють близько 120 вик
ладачів. у тому числі 5 док
торів наук, 7 професорів, 65 
кандидатів наук, доцентів. 
Очолює факультет к.т.н., 
доцент Сергій Володимиро
вич Кюрчев.

Від дня заснування фа
культет успішно готує 
інженерів-механіків. які 
працюють у промисловос
ті, сільському господарстві 
та інших галузях народного 
господарства.

Щорічний прийом на 
перший курс за державним 
замовленням складає по
над 230 чоловік, а загалом 
на п’яти курсах навчаються 
біля 1000 студентів. За роки 
свого існування факультет 
підготував більше 15 тисяч 
спеціалістів.

Для забезпечення якісної 
підготовки спеціалістів ка
федри факультету мають у 
розпорядженні аудиторно- 
лабораторну базу загальною 
площею 14100 кв. м, площа 
навчально-лабораторних 
приміщень складає більш 
ніж 9000 кв. м. Факуль
тет має гуртожиток на 800 
місць, де є буфет, бібліоте
ка, спортивні кімнати.

Виходячи з вимог Бо
лонського процесу, у 2006 
р. факультет запровадив 
кредитно-модульну систему 
навчання і готує інженерів- 
механіків за 7 спеціаліза
ціями: механізація зем
леробства. механізація 
тваринництва, обладнання 
переробних і харчових ви
робництв, технічний сервіс, 
охорона праці, державний

технічний нагляд, дослі- чині, Швеції, Данії, Вели-
дження та випробовування кобританії та ін. Студенти
сільськогосподарської тех- 1-3 курсів під час навчан-
ніки. ня отримують професійні

Невід’ємною складовою посвідчення: токаря, слю-
частиною процесу підго- саря, водія категорії «В* і
товки майбутніх фахівців тракториста-машиніста.
є виробнича практика, яка Разом з навчанням сту-
сприяє закріпленню про- денти факультету займа-
фесійних знань, умінь та ються науково-дослідною
здобутих навичок. Прак- роботою в наукових кафе-
тика проводиться на аграр- дральних гуртках, де вирі-
них підприємствах різних шуються науково-технічні
видів і форм масності не проблеми розвитку агро-
тільки нашої країни, а та- промислового комплексу'
кож за її кордоном: у Німеч- України. Студенти та ма

гістранти факультету вхо
дять до Наукової' асоціації 
студентів й аспірантів «Ін
телект», беруть активну 
участь у наукових заходах 
університету, конференці
ях, семінарах, конкурсах, 
де посідають иризові місця, 
нагороджуються преміями, 
одержують дипломи, грамо
ти, подяки й інші види за
охочення.

Механіко-технологічний 
факультет веде активну 
зовнішньоекономічну ді
яльність. Про це свідчать 
укладені угоди про парт
нерство та співпрацю у сфе
рі навчально-дослідної й 
виробничої діяльності з 
науково-виробничою ком
панією «Роста», ВАТ «Хар
ківський тракторний завод» 
та іншими.

Студенти факультету не 
тільки наполегливо вчать
ся й опановують майбут
ні спеціальності, але і за
ймаються спортом, беруть 
участь у гуртках художньої 
самодіяльності, тобто вмі
ють активно відпочивати. 
Волейбольна, футбольна, 
гандбольна команди універ
ситету майже цілком скла
даються зі студентів нашого 
факультету.

Сьогодні механіко- 
технологічний факультет 
в авангарді запроваджен
ня новітніх технологій на
вчання та досягнень аграр
ної науки у виробництво, 
забезпечує ефективні фун
даментальні і приклад
ні дослідження та є відо
мим науково-методичним 
центром агропромислового 
комплексу південного сходу 
України.

Сергій КЮРЧЕВ, 
декан факультету.
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