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 кафедрі підготували і захистили дисертації 6 докторів
та 27 кандидатів технічних
наук. Сьогодні тут трудяться 1 професор, 6 доцентів, 2
асистенти та 9 працівників
навчально-допоміжного
персоналу.
Н аукові здро б утки

Завідувач кафедри к.т.н.,
доцел Овген В" .іімирович Михайлов розповів про
життя кафедри, її здобутки
за останній час:
- Зараз на кафедрі викладаються п’ять базових
дисциплін:
«Сільськогосподарські та меліоративні
машини»,
«Моделювання
технологічних процесів на
ЇТГОМ. * Г :;анізація і автоматизаціл
сільськогосподарського виробництва»,
♦Навчальна
практика»,
«Техноекологія».
Наукова робота кафедри

сільськогосподарських машин виконується за наступними напрямками:
розробка та впровадження комплексу мапгин для
збирання і доробки овочів
в умовах вирощування
(керівник - д.т.н., професор,
академік АТА Тарасенко
В ВV
'
Ä
розробка наукових основ підвищення ефективності процесу тгіслязбиральної обробки зерна (керівник
- к.т.н., доцент Михайлов
Є. В.);
розробка механічних засобів для обробітку грунту
(керівники - к.т.н., доценти
Білокопитов О. В., Карташов С. Г.).
Навчально-виробничими філіями кафедри є:
ТОВ «Сільськогосподарське виробниче підприємство
«Агрофірма
«Дружба»
Токмацького району; приватне підприємство науко-

во-виробничого об’єднання
«РОСТА» Мелітопольського району; ПСП «Агрофірма
«Росія» Бердянського району;
ТОВ
«Племптахокомбінат
«Запорізький»
Токмацького району; ТОВ
«Агрофірма «40 років Жовтня» Куйбишевського району.
Кафедра підтримує і розвиває науково-творчі контакти з відомими науковими
центрами та організаціями
як на Україні, так і за кордоном. Зокрема: НАУ (м.
Київ), ХДТУСГ ім. П. М. Василенка (м. Харків), ДДАУ
(м. Дніпропетровськ), ННЦ
«ІМЕСГ» УААН (смт Глеваха), СПГАУ (Росія, м. С.-Петербург).

У конференції брали
участь представники облдержадміністрації, райдержадміністрацій та керівники сільськогосподарських
підприємств навчально-виробничих філій кафедри,
ректорат та деканат МТФ,
викладачі та студенти,
З доповідями на конференції виступили: ректор ТДАТУ проф. Кюрчев В. М., начальник
головного
управління
сільського господарства та
продовольства Запорізької
облдержадміністрації Журавльов В. А., завідувач
кафедри
«Сільськогосподарські машини» доц. МихайловЄ. В., д.т.н., професор
Тарасенко В. В., проректор

К о н ф е р е н ц ія н а ч е с т ь
ЮВ1ЛЕЮ

3
ТДАТ?'
Д -т .н ., професор Надикто В.

25 вересня 2009 року
відбулась науково-практична конференція за підсумками виробничої практики у сільськогосподарських
підприємствах
у
20082009 назчальному році студентів третього курсу МТФ
на честь 75-річчя заснування кафедри «Сільськогосподарські машини».

Т., проректор з науково-педагогічної роботи ТДАТУ,
професор Рогач Ю. П.
Учасники
конференції
дали позитивну оцінку
рівню проходження виробничої практики на факультеті, визначили проблеми та
шляхи подальшого підвищення якості практики,

Світлана ТУРЧИНА,
Фото Віктора ПАШИНА.

