
Факультет інженерії 
і комп’ютерних технологій
Факультет створено у ве
ресні 2007 р. на базі факуль
тету «Переробка І зберіган
ня продукції сільського 
господарства», який було 
засновано в серпні 2003 р. 
Очолює його д.т.н., проф.
В. М. Малкіна.

Діяльність факультету, 
який є вагомою складовою 
частиною Таврійського дер
жавного агротехнологічно
го університету, спрямова
но на підготовку фахівців: 
інженерів-механіків устат
кування переробних і хар
чових виробництв і інжене
рів комп’ютерних систем.

На 5 спеціалізованих ка
федрах (фізики, теоретичної 
механіки і теорії механіз
мів і машин; деталі машин; 
прикладної геометрії і ін
формаційних технологій 
проектування; прикладної 
математики і комп’ютерних 
технологій; устаткування 
переробних і харчових ви
робництв) працюють близь-

ня до викладацької роботи 
висококваліфікованих фа
хівців виробництва.

У 2011 р. відбувся ви
пуск десяти магістрів фа
культету. Цей випуск е 
надзвичайним, адже вони 
перші, хто отримав профе
сію «комп’ютерний аналі
тик» на рівні магістрів.

1 вересня до складу фа-

культету увійшло чотири 
групи новачків. Дві запо
внені хлопцями та дівчата
ми щойно зі школи та інші 
дві - випускниками техні
кумів.

Викладачами факульте
ту особливу увагу звернено 
на професійно-орієнтовані 
дисципліни, тобто на такі 
знання, уміння і навички, 
які складають основу май
бутньої практичної діяль
ності випускника.

Студенти факультету ак
тивно займаються науковою 
діяльністю, беруть участь у 
різних наукових заходах і 
отримують нагороди.

Щорічно на факульте
ті проводяться виробни
чі практики студентів. Осо
бливу увагу на факультеті 
приділяють старшокурс
никам - майбутнім випус
кникам. Головний напрям 
роботи з цією категорією - 
вдосконалення їх професій
ної підготовки та майбутнє 
працевлаштування. Випус
кники факультету мають 
можливість продовжувати 
навчання в магістратурі й 
аспірантурі, а також захи
щати кандидатські дисерта
ції в спеціалізованих радах, 
які функціонують в універ
ситеті.

Чимала заслуга на фа
культеті належить Студент
ській раді, до якої може 
приєднатися кожен сту
дент факультету. Студенти 
самостійно готують розва
жальні заходи. Це і «Свято 
писанок», і ярмарок «Солод
ке кохання», проведений у 
День закоханих, свято Мас
ляної та інші. Вперше на фа
культеті в цьому році на ви
сокому рівні було проведено 
конкурс «Міс ІКТ».

Ганна СТРКЖ0ВА, 
староста 22 МБ.

ко 70 викладачів, в їх чис
лі: 2 академіки, 8 докторів 
наук, професорів, понад 40 
кандидатів наук, доцентів.

З метою підвищення 
науково-педагогічного рів
ня на факультеті введено 
різноманітні форми роботи: 
аспірантура, система підви
щення кваліфікації і стажу
вання викладачів, залучен-


