
Кафедрі «Сільськогосподарські 
машини» - 75 років!
Кафедру «Сільськогосподарські машини» Таврійсько
го державного агротехнологічного університету було за
сновано у 1934 році. Засновником кафедри «Сільськогос
подарські машини» та її першим завідувачем був доктор 
сільськогосподарських наук, доктор технічних наук, про
фесор Андрій Овер’янович Василенко.

За час існування на ка- сільськогосподарських ма- 
федрі підготували і захис- шин виконується за наступ- 
тили дисертації 6 докторів ними напрямками: 
та 27 кандидатів технічних розробка та впроваджен- 
наук. Сьогодні тут трудять- ня комплексу мапгин для 
ся 1 професор, 6 доцентів, 2 збирання і доробки овочів 
асистенти та 9 працівників в умовах вирощування 
навчально-допоміжного (керівник - д.т.н., професор, 
персоналу. академік АТА Тарасенко
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Завідувач кафедри к.т.н., нов підвищення ефектив-
доцел Овген В" .іімиро- ності процесу тгіслязбираль- 
вич Михайлов розповів про ної обробки зерна (керівник
життя кафедри, її  здобутки - к.т.н., доцент Михайлов
за останній час: Є. В.);

- Зараз на кафедрі вик- розробка механічних за-
ладаються п’ять базових собів для обробітку грунту
дисциплін: «Сільськогос- (керівники - к.т.н., доценти
подарські та меліоративні Білокопитов О. В., Карта-
машини», «Моделювання шов С. Г.). 
технологічних процесів на Навчально-виробни-
ЇТГОМ. *Г  :;анізація і ав- чими філіями кафедри є:
томатизаціл сільськогос- ТОВ «Сільськогосподарсь-
подарського виробництва», ке виробниче підприємство
♦Навчальна практика», «Агрофірма «Дружба»
«Техноекологія». Токмацького району; при-

Наукова робота кафедри ватне підприємство науко-

во-виробничого об’єднання У конференції брали
«РОСТА» Мелітопольсько- участь представники обл-
го району; ПСП «Агрофірма держадміністрації, райдер-
«Росія» Бердянського рай- жадміністрацій та керівни-
ону; ТОВ «Племптахо- ки сільськогосподарських
комбінат «Запорізький» підприємств навчально-ви-
Токмацького району; ТОВ робничих філій кафедри,
«Агрофірма «40 років Жовт- ректорат та деканат МТФ,
ня» Куйбишевського рай- викладачі та студенти,
ону. З доповідями на кон-

Кафедра підтримує і роз- ференції виступили: рек-
виває науково-творчі кон- тор ТДАТУ проф. Кюр-
такти з відомими науковими чев В. М., начальник
центрами та організаціями головного управління
як на Україні, так і за кор- сільського господарства та
доном. Зокрема: НАУ (м. продовольства Запорізької
Київ), ХДТУСГ ім. П. М. Ва- облдержадміністрації Жу-
силенка (м. Харків), ДДАУ равльов В. А., завідувач
(м. Дніпропетровськ), ННЦ кафедри «Сільськогоспо-
«ІМЕСГ» УААН (смт Глева- дарські машини» доц. Ми-
ха), СПГАУ (Росія, м. С.-Пе- хайловЄ. В., д.т.н., професор
тербург). Тарасенко В. В., проректор
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ЮВ1ЛЕЮ Д -т .н ., професор Надикто В.

Т., проректор з науково-пе-
25 вересня 2009 року дагогічної роботи ТДАТУ,

відбулась науково-практич- професор Рогач Ю. П.
на конференція за підсум- Учасники конференції
ками виробничої практи- дали позитивну оцінку
ки у сільськогосподарських рівню проходження вироб-
підприємствах у 2008- ничої практики на факуль-
2009 назчальному році сту- теті, визначили проблеми та
дентів третього курсу МТФ шляхи подальшого підви-
на честь 75-річчя заснуван- щення якості практики,
ня кафедри «Сільськогоспо- Світлана ТУРЧИНА,
дарські машини». Фото Віктора ПАШИНА.


