
Сергій КЮРЧЕВ, декан:

«Механіків в ТДАТУ готують 
з моменту його заснування»
Механіко-технологічний факультет, 
який народився разом зі своїм на
вчальним закладом, сьогодні е основ
ною складовою частиною Таврійсь
кого державного агротехнологічного 
університету та одним з найбільших в 
Україні: налічує 7 спеціалізованих ка
федр, на яких працюють близько 140 
викладачів, у тому числі 1 академік, 4 
доктори наук, 6 професорів, більше 65 
кандидатів наук, доцентів.

Від дня заснування факультет 
успішно готує інженерів-механіків, 
які працюють у промисловості, сільсь
кому господарстві та інших галузях 
народного господарства.

Щорічний прийом на перший курс 
складає понад 245 чоловік, а загалом 
на п’яти курсах навчаються більш 
ніж 1000 студентів. За роки свого Іс
нування факультет підготував понад 
15 тисяч спеціалістів. Серед випуск
ників факультету двічі Герой Соціа
лістичної Праці Д. Моторний, Герої 
Соціалістичної Праці В. Погорєлов, 
А. Колесниченко, П. Міхайленко, 
Н. Довжиков, а також депутати Вер
ховної Ради України різних скликань 
А. Мангул і В. Терець.

Для забезпечення якісної підго
товки спеціалістів для АПК кафедри 
факультету мають у розпорядженні 
аудиторно-лабораторну базу загаль
ною площею 14100 кв. м, площа 
навчально-лабораторних приміщень 
складає більш ніж 9000 кв. м. Факуль

тет має гуртожиток на 800 місць, де є 
буфет, бібліотека, спортивні кімнати.

Виходячи із вимог Болонського 
процесу, у 2006 році факультет запро
вадив кредитно-модульну систему на
вчання і готує інженерів-механіків за 
7 спеціалізаціями: механізація земле
робства, механізація тваринництва, 
державний технічний нагляд, техніч
ний сервіс, обладнання переробних і 
харчових виробництв, охорона праці, 
дослідження та випробування сільсь
когосподарської техніки.

У різні роки факультет очолюва
ли відомі зараз керівники університе
ту. З 2008 р. деканом факультету став 
к.т.н., доцент, завідувач кафедри тех
нології конструкційних матеріалів 
Сергій Володимирович Кюрчев.

Невід’ємною складовою частиною

процесу підготовки майбутніх фахів
ців є виробнича практика, яка сприяє 
закріпленню професійних знань, умінь 
та здобутих навичок. Практика студен
тів проводиться на аграрних підприєм
ствах різних видів і форм власності не 
тільки нашої країни, а також за її кор
доном: у Німеччині, Швеції, Данії, Ве
ликобританії та ін.

Паралельно з навчанням студен
ти факультету займаються науко
во-дослідною роботою у наукових ка
федральних гуртках. Студенти та 
магістранти факультету входять до 
Наукової асоціації студентів та аспі
рантів (НАСА) «Інтелект», беруть ак
тивну участь у наукових заходах уні
верситету, конференціях, семінарах, 
конкурсах, де займають призові міс
ця, нагороджуються преміями, одер
жують дипломи, грамоти, подяки та 
інші види заохочення.

Механіко-технологІчниЙ факуль
тет веде активну зовнішньо-економіч
ну діяльність. Про це свідчать укладе
ні угоди про партнерство і співпрацю у 
сфері навчально-дослідної та виробни
чої діяльності з науково-виробничою 
компанією «Роета», ВАТ «Харківський 
тракторний завод», ВАТ «Ямпільсь- 
кий приладобудівний завод», ВАТ «Гі- 
дросила» (м. Кіровоград), ПСП Агро
фірма «Росія» Бердянського р-ну.

Студенти механіко-технологічно- 
го факультету не тільки наполегливо 
вчаться і опановують майбутні спеці
альності, але й займаються спортом, 
беруть участь у гуртках художньої са
модіяльності.

Сьогодні механіко-технологічний 
факультет в авангарді запровадження 
новітніх технологій навчання та до
сягнень аграрної науки у виробницт
во, забезпечує ефективні фундамен
тальні і прикладні дослідження та 
є відомим науково-методичним цен
тром агропромислового комплексу 
південного сходу України.


