
РОЗРОБКИ СТУДЕНТІВ ТДАТУ - 
У ВИРОБНИЦТВО!

Традиційно Таврійський агротехнологічний універ
ситет запрошує виробничників різних галузей на
родного господарства у голови комісій з держав
но? атестації випускників.

Таке гармонійне поєднання терних технологій, 
досягнень освіти і потреб ро- Особливістю захисту дип-
ботодавців надає можливість ломних проектів студентами
університету враховувати і one- заочної форми навчання є не
ративно реагувати на актуальні тільки оцінювання якості їх
потреби сьогодення, а вироб- розробок, але й визначення їх
ничникам дозволяє безпосе- вміння об’єднувати отримані в
редньо впливати на підготовку університеті теоретичні знан-
висококваліфікованихфахівців ня з практичним досвідом,
і впроваджувати досягнення Адже більшість студентів-за-
випускників у виробництво. очників поєднують навчання з

Саме з цією метою мені працею на виробництві відпо-
було запропоновано очолити відного напряму.
Комісію з захисту дипломних За результатами захисту
проектів студентів-заочників усі випускники на доброму
акредитаційного рівня «бака- рівні захистили свої кваліфі-
лавр» напрямку «Машинобуду- каційні роботи, основною ме-
вання». Цей випуск відбувся на тою яких є вдосконалення ма-
початку 2012 року на кафедрі шин та обладнання реально
«Обладнання переробних і існуючих переробних під-
харчових виробництв» фа- приємств південного регіону
культету інженерії та комп'ю- України.

Як голову правління Меліто
польського олійно-екстракцій
ного заводу мене особливо за
цікавили запропоновані сту
дентами модернізації машин 
потоково-технологічних ліній з 
виробництва рослинної олії. 
Слід відзначити, що розробки 
є актуальними та впровадже
ними у виробництво. Особли
во хотілося б відзначити дип
ломний проект, виконаний сту
дентом А.Коваленко. Під час 
захисту дипломник не тільки 
проявив високий рівень знань 
та надав висококваліфіковані 
відповіді на питання усіх членів 
комісії, але й проявив достатні 
практичні навички та вміння 
обґрунтовувати та відстоюва
ти особисту точку зору.

Також хотілося б відмітити 
високий рівень виконання тех
нічної документації та крес
лення вузлів і деталей машин 
у відповідності до державних 
стандартів з використанням 
сучасних програм комп'ютер
ної графіки.

Підводячи підсумки орга
нізації проведення державної 
атестації у ТДАТУ, як фахівець 
можу стверджувати, що такі 
випускники обов'язково знай
дуть своє гідне місце на різних 
посадах переробної галузі Ук
раїни. У той же час керівники і 
фахівці переробних під
приємств регіону мають усві
домлювати, що якість освіти 
залежить у тому числі і від 
взаємодії вищих навчальних 
закладів і виробництва.
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