
Механіко-технологічний факультет
Факультет як основна скла
дова частина ТДАТУ с од
ним із найбільших 
в Україні і налічус 7 
спеціалізованих кафедр.

Виходячи з вимог Бо
лонського процесу , у 2006 
р. факультет запровадив 
кі*днтпо-м«иудьау систему 
навчання і птгус інжеперів- 
механіків за 4 шетяліза- 
д ія м и :  «.Мманілалія р о с
линництва», «Механізація 
тваринництва». «Держав
ний технічний нагляд». 
«Технічний сервіс в АПК».

Щорічний прийом на 
ширший курс склад at понад 
2Л0 чо.юні к . За роки свого 
key мнил факультет підго
тував білмтн> 15 тисяч спе
ціалістів, які працюють у 
промисловості. сільському 
господарстві та інших галу
зях народного господарства. 
Серед випускників факуль
тету с Герої України: двічі 
Герой Соціалістичній Праці 
Д. К. Моторний, Г«*роІ Соці
алістичної Праці В. Г. Пого
рели», А. Д. Колесниченко. 
II. Ф. Міхяйленко, Н. Д. До- 
вжиков.

Для дабеліечепня якіс
ної підготовки спеціа
лістів для АПК у ро»-

порядженні кафедри 
факультету гврпо оснаше- 
па аудиторно-лабораторпа 
бала. Факультет маг гурто
житок на 800 місць із буфе
том. бібліотекою, спортив
ними кімнатами.

Невід'ємною складовою 
частиною пронесу підго
товки майбутніх фахівців 
е виробнича практика, яка 
сирняг закріпленню про
фесійних знань, умінь та 
здобутих навичок. Практи
ка студентів проводиться 
па аграрних підприємствах 
різних видів і фпрм влас
ності н<* тільки нашпі краї
ни. а також за Л кордоном: 
у Німеччині. Швеції, Данії. 
Великобританії та Ін. Сту
денти 1-3 курсів під час на
вчання отримують профе
сійні посвідчення: токаря 
2-го розряду, слюсаря 1-го 
розряду, водія категорії «В»

та трвктпригтя-машиїгігта, 
іізлчаютась студенти фа

культету ралом з тим займа
ються науково-дослідною 
роботою у наукових кафе
дральних гуртках, де вирі
шуються науково-технічні 
проблеми розвитку агропро
мислового комплексу Укра
їни. Студенти те магістран
ти факультету входять до 
Наукової асоціації студен
тів та аспірантів (НАСА) 
•Інтелект*, беруть активну 
упасть у наукових заходах 
університету, конференці
ях. семінарах, конкурсах, 
де посідають призові місця, 
пагороджуються преміями, 
отримують дипломи, гра
моти, подяки тв інші види 
заохочення.

Студенти факультету не 
тільки наполегливо вчаться 
і опановують майбутні спе
ціальності. але й займають

ся спортом, беруть участь у 
гуртках художньої с а м о д і 

я л ь н о с т і .  тобто вміють ак
тивно відпочивати. Волей
больна, футбольна команди 
університету майже ціл
ком складаються зі студен
тів нашого факультету. Сту
дент 4-го курсу Олександр 
Скоряй * призер чемпіона
ту світу серед молоді по бок
су, учасник перших моло
діжних Олімпійських ігор. 
Вадим Пономаренко • чем
піон Європи з кікбоксингу. 
На щорічних студентських 
спартакіадах традицій
но перемагають спортсме
ни нашого факультету. Ба
гато студентів безкоштовно 
відвідують спортивні секції 
на кафедрі фізичного вихо
вання та спорту а атлетики, 
вільної боротьби, волейбо
лу. гандболу, баскетболу, 
футболу, тенісу.

Сьогодні МТФ в аван
гарді запровадження но
вітніх технологій навчан
ня те досягнень аграрної 
науки у виробництво, за
безпечу« ефективні фунда
ментальні і прикладні до
слідження та е відомим 
науково-методичним цен
тром агропромислового 
комплексу південного сходу 
України.

С. В, КЮ**€В. 
декан факультету МТФ.


