
16 вересня цього року факуль- стями застосування електрое- ров. кандидат технічних наук,
тету енергетики сільськогоспо- нергіі в сільському господарстві та доцент В Т. Діордіев, кандидат
дарського виробництва аипое- електропостачання сільського технічних наук. доцент
нюеться п’ятдесят років господарства. У зв язку з цим у В.О Мунтян, а також кандидат

У складі Мелітопольського Інсти- 1970 році кафедра ВРЕЕ змінила технічних наук, доцент A.A. Ка-
туту механізації сільського госпо- назву на електропостачання тюха, викладачі кафедр: профе-
дарства(МІМСГ) цей факультет був сільського господарства (ЕСГ) сор С.О Єрмолаєв. кандидати
відкритий у вересні 1952 року. Пер- (завідуючий кафедрою, кандидат технічних наук - М І. Верескун,
ший контингент його студентів технічних наук, професор С.О. В.Я. Жарков, В.Ф. Яковлев,
сформувався внаслідок конкурсно- Єрмолаєв) І.М Новіков, О.П. Пасічная,
го набору на перший курс та в по- 1979 рік - на факультеті орган- O K.Грищенко.О П.Карпова,
рядку переведення студентів друго- ізована кафедра автоматизовано- Ю.О Стьошн, І.П. Назаренко,
го - п'ятого курсів Таганрозького го електроприводу (АЕП) в Ю М Куценко. Ю.М.Федюшко,
Інституту механізації та електрифі- сільському господарстві (канди- ДМ Гончарова, Л.Є. Нікфоро-
кації сільського господарства. дат технічних наук, доцент ГН, На- ва, Р.В Кушлик. С.О, Квітка

На ньому почали працювати такі зарян). Старші викладачів.М.Антонов,
кафедри, як кафедра електрич- 1969 рік - з метою підготовки Н Ф. Васильєва. О.Я. Васильєв
них машин та електротехніки (за- Інженерів • електриків широкого П С Оленич. Л.І. Орел, Л Ф. Пет
відуючий, кандидат технічних профі-лю факультет отримав на- лоенюк, В Ы Євтушенко. асистен
наук, доцент Д.В Абрамчев). зас- зву «Електрифікація і автоматиза- ти Л М. Осипенко, Г.І. Першин
тосування електричної енергії в ція сільського господарства». В.Ф.Сорокін, І.О. Попова, Н.Г.Заб-
сільському господарстві (ЗЕСГ) 1991 рік - почала працювати ка- родська. Л М Безменнікова
(кандидат технічних наук, доцент федра автоматизації сільського ви- С Ф  Курашкін, С.В Чаусов
С.І. Петрученя), а також нова спе- робництва (АСВ) (кандидат техніч- А Г, Сабо та О М, Бабенко.

ких олімпіадах із загальних та 
спеціальних дисциплін, постійно 
отримуючи на них дипломи та 
відзнаки.

За останні роки на факультеті 
значно зрю освітній та кваліфіка
ційний рівень випускників. Щоріч
но більш як ЗО молодих Інженерів

одержують дипломи з відзна
кою. Серед студентів є іменні 
стипендіати Президента Ук
раїни. Верховної Ради Украї
ни.

ціалізована кафедра 
виробництва та роз
поділення електрич
ної енергії (ВРЕЕ) 
(кандидат технічних 
наук, доцент Г.В. Клю- 
шин).

1953 року відбувся перший ви
пуск Інженерів • електриків 
сільського господарства в 
кількості 68 чоловік.

1957 рік • прийняте рішення 
щодо припинення набору сту
дентів на факультет електрифі- 
каціі сільського господарства. Ка
федри ЗЕСГ та електротехніки за
лишилися в складі факультету 
механізації сільського господар
ства. За період з 1953 року по 
1961 рік випущено 607 Інженерів- 
електриків сільського господар
ства.

1964 рік - факупьтет електри
фікації сільського господарства 
відновлено в складі МІМСГу. Колек
тив факультету доклав багато зу
силь для відновлення, становлення 
та розвитку лабораторної бази 
електротехнічних кафедр та для по
повнення викладацького та на
вчально-допоміжного складу цих 
кафедр

З 1970 - 1971 років • факуль
тет здійснює підготовку інженерів
- електриків за двома слеціапьно-

них наук, доцент А.Я. Чураков).
Ліцензії на освітню діяльність із 

спеціальності «Електрифікація І 
автоматизація сільгоспвиробник- 
ва» факультет отримав 22 груд
ня 1993 року. 17 грудня 1996 
року - 1 з спеціальності «Енергети
ка сільгослеиробництва« був от
риманий сертифікат акредитації за 
четвертий рівень.

Квітень 1999 року - згідно з на
казом ректора академії та рішен
ням Вченої Ради факультет отри
мав нову назву - енергетики 
сільськогосподарського вироб
ництва.

За минулі роки деканами факуль
тету були Г ригорій Васильович Юмо- 
шин, Василь Іванович Дорогінін. 
Володимир Васильович Овчаров та 
Борис Васильович Зайцев Зараз 
колектив очолює випускник 
МІМСГу, кандидат технічних наук, 
доцент Євген Петрович Масюткін

Багато випускників факультету
- тепер науково - педагогічні прац
івники академії Серед них чотири 
завідувача кафедрами: доктор тех
нічних наук, професор В.В Овча-

Факультет складається з дев'
ятьох кафедр Основні, які випус
кають спеціалістів, - це теоретич
на та загальна електротехніка, 
енергетика, електропостачання 
сільського господарства, автома
тизований елеятропривід і автома
тизація сільськогосподарського 
виробництва. Для забезпечення їх 
якісної підготовки кафедри фа
культету мають достатню ауди- 
торно-лабораторну базу, а з ме
тою удосконалення практичної 
підготовки на факультеті введена 
безперервна навчальна практика 
з електричних дисциплін Практич
ну підготовку студенти отримують 
протягом виробничих практик на 
сільськогосподарських підприєм
ствах, заводах сільськогоспо
дарського машинобудування, 
енергосистемах, службах КВП і 
автоматики господарств.

Випускники факультету досить 
успішно працюють на керівних по
садах різних рівнів на промисло
вих підприємствах, в енергосис
темах. науково-дослідних та на
вчальних інститутах,в сільсько-

__  на оазі факультету завж
ди проводилося багато різномані
тних наукових і науково-навчаль
них конференцій, семінарів за
гальносоюзного, республікансь
кого і регіонального масштабів, а 
також велася науково-дослідна та 
науково-методична робота щодо 
удосконалення якості підготовки 
фахівців для сільського господар
ства Наукові праці студентів що
року представляються на Всеук
раїнських. міжнародних, регіо
нальних конференціях та олімпіа
дах, де неодноразово відзначали
ся нагородами певного рівня

В рамках студентського само
врядування на факультеті працю
ють Старостат факультету, Сту
дентська Рада факультету. Проф
спілкова Студентська Рада Вони 
сприяють організації навчальної, 
наукової, культурно-просвітниць
кої, спортивно-оздоровчої та інших 
видів д ія л ьн о с т і  студентства Фа
культет мас цілу низку своєрід
них талантів: поетів, бардів, про
заїків. їх твори постійно друкують
ся. Друкованим органом Студен
тської Ради факультету є інфор
маційний бюлетень «Інформ 
Енерго*.

В майбутньому на факультеті 
планується захист п'яти дисер
таційних робіт, вихід на науковий 
рівень з підприємствами та праця 
за науковою програмою, яка охоп
лює п'ять років

Від щирого серця бажаємо 
факультету • імениннику й 
надалі гарних студентів, 
творчого підходу, наукових 
досягнень та гарних сто
сунків 3 ювілеєм!

Підготувала

О. Крупенко
(на фото -  випуск 2001 року)

г о с п о д а р с ь к и х  
підприємствах, та в 
інших країнах світу 

Щ о р і ч н и й  
прийом на перший 
курс згідно ліцен
зійного набору 
складає 126 чо
ловік. За роки сво
го існування фа
культет підготував 
близько 5000 інже
нерів - електриків 
(енергетиків) для 
сільського госпо
дарства Його сту
денти завжди бе
руть активну 
участь у Всеукраї
нських студентсь-


