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СЕРЕД АГАРНОЇ МОЛОДІ 
ВИЗНАЧЕНО КРАЩИХ ЗА ПРОФЕСІЄЮ
Конкурентоздатність інженера-механіка в сучасних умовах склада
ється з багатьох чинників, головним з яких є знання робітничих спе
ціальностей, пов'язаних з вирощуванням різноманітних сільськогос
подарських культур.

Конкурс «Кращий за професією» був орга

нізований доцентами кафедри МВЗ -  Мітіним 

В.М., Мовчаном В.Ф. та проректором з навчаль

но-виробничої діяльності Євтушенком О.Г. за 

підтримки декана механіко-технологічного фа

культету Кюрчева С.В.

У конкурсі взяли участь 6 кращих студентів 

механіко-технологічного факультету, які про

тягом місяця працювали у навчально-дослід

ному центрі ТДАТУ та підтвердили високий 

рівень отриманих знань у галузі сільськогос
подарського виробництва та машиновикорис- 

тання в землеробстві.

Конкурс проводився у два етапи.

На першому етапі визначалися знання і вмін

ня студентів, пов'язані з підготовкою до сівби, 

а саме:

- підготовка до роботи посівних агрегатів, 

двох тракторів МТЗ-80 з сівалками С3-3,б, трак

тора Т-150 з сівалкою «Гренплей»;

- щоденне технічне обслуговування цих 

агрегатів;

- підготовка насіння на току;

- транспортування насіння та мінеральних 

добрив на поле автомобілем КАМАЗ 24-10.

На другому етапі конкурсу оцінювалися зна

ння і вміння при:

- сівбі озимих зернових за вибраним видом 

розворотів МТА;

- визначенні місць завантажень сівалок;

- вміння оцінити якість роботи посівного 

агрегату;

- прямолінійність ходу агрегату при посіві;
- завантаження сівалок;

- визначення ширини загонки для роботи 

трьох агрегатів одночасно;

- боронування озимих ЮМЗ-6Л-С11.

У другий етап змагань входила й робота, 

пов'язана з основною обробкою Грунту на 

тракторі Т-150К з агрегатом для основного об

робітку ґрунту АГН-3,3.

Знання і вміння кожного зі студентів оцінюва

лися за бальною системою. Отже, за результа

тами змагань при виконанні різних робіт техно

логічної операції сівба кращими стали: 

Корнійчук Владислав (11СПМ) -  на тракторі 

МТЗ-80 з сівалкою С3-3,6;

Кошевий Микита (16СПМ) -  на тракторі 

Т-150К з сівалкою «Гренплей»;

Малійський Олександр (14СПМ) -  на авто

мобілі КАМАЗ 24-10;
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Дірявченко Петро (12СПМ) -  технічне 
обслуговування та ремонт трактора МТЗ-80;

Пономаренко Ігор (12СПМ) -  технічне 

обслуговування та ремонт сівалок, зчіпок, 

дискових борін, культиваторів;
Підаш Олександр (43ПМ) -  на тракторі 

Т-150К з агрегатом для основного обробіт

ку грунту АГН-3,3.

1 б вересня 2014 року відбулось урочис
те нагородження студентів, які показали 

свої високі знання та вміння безпосеред

ньо в роботі на дослідному полі. Найкра

щим студентам під оплески присутніх вру

чили почесні грамоти та призи.
Студентів факультету із такою подією 

привітав проректор з НПР Ломейко О.П.,

який зазначив, що дуже пишаєть

ся нашими студентами, випускни

ками, їх знаннями та практичною 

підготовкою.
Заступник декана, доцент ка

федри МВЗ Мовчан В.Ф. коротко 

розказав про умови І і II етапів 

конкурсу, що проходив з 15 верес
ня по 13 жовтня 2014 року.

Студентів також привітав про

ректор з НВР Евтушенко О.Г. та ви

словив подяку за те, що вони ак

тивно допомагали університетові 
з посівною протягом місяця, при

дбали багато практичних знань. А це значить, 

що після закінчення університету вони при

йдуть на виробництво вже кваліфікованими та 
досвідченими фахівцями.

Перед переможцями конкурсу та гостями 

свята виступали «голос Мелітополя», студент 

МТФ Лисенко Вадим (24 СПМ) із запальними 
піснями та Ковальчук Олександр (27 СПМ) із 

інструментальною композицією на саксофоні.

На урочистому нагородженні були присутні 

представники телерадіокомпанїі «ТВМ», які взя
ли інтерв'ю у майбутніх інженерів-механіків та 

проректора з НВР Євтушенка О.Г.


