
Володимира Миколайовича Кюрчева добре 
знають фахівці галузі агротехнічної освіти 
і науки. Адже вибраний Кюрчевим напрям 
наукового дослідження відображає сучасні 
тенденції застосування енергетичних засобів у 
сільськогосподарському виробництві України.

П
рактична цінність багаторічної 
наукової роботи Володимира Ми
колайовича полягає в обгрунту

ванні методик: оцінки технологічних 
властивостей орно-просапних тракторів, 
агрегатування фронтальних знарядь, 

забезпечення руху орно-просапного трак
тора із оптимальним значенням показника 

кінематичної невідповідності в приводі 
його ходової системи. А також у розробці 
науково-практичних рекомендацій по за
стосуванню широкозахватних та комбі
нованих машино-тракторних агрегатів на 

базі орно-просапного трактора як в існую
чих, так і нових технологіях вирощування 
сіл ьгосп культур.

На засіданні спеціалізованої' вченої ради 
Д.2735&01 в Національному науковому цен
т р  «Інститут механізації та електрифікації сіль
ського господарсгваз Національної' академії 

аграрних наук України -  провідному техніч
ному аграрному науково-дослідному інсти

туті держави -  Володимир Кюрчев захистив 
докторську дисертацію на тему «Механіко- 
технологічні основи агрегатування орно- 
просапних тракторів», і на підставі рішення 
Атестаційної колегії Міністерства освіти і 
науки України в квітні 2015 року Володимиру 
Миколайовичу присвоєно науковий сту
пінь доктора технічних наук із спеціальності 

»Машини і засоби механізації сільськогоспо
дарського виробництва .

Володимир Кюрчев чимало друкує 
своїх робіт. Так. на сьогодні він має понад 

150 наукових публікацій, а також 16 моно
графій, підручників і навчальних посібників. 
Останні затверджені Міністерством аграр
ної політики та продовольства України та 
Міністерством освіти науки України для 

викладачів і студентів інженерно-технічних 
спеціальностей аграрних вищих навчальних 
закладів ІІН\/ рівнів акредитації Серед них 
варто виділити монограф' Нові мобільні 

енергетичні засоби України. Теоретичні 
основи використання в землеробстві» 

2005: Збирання зернових культур розділь
ним способом 2012). А .це Кюрчев -  автор 
навчальних посібник® Паливо-мастильні



У травні 2006 року в житті Кюрчева 

Володимира Миколайовича сталася зна
кова подія: конференція трудового колек
тиву Таврійської державної агротехніч
ної академії обрала його своїм ректором 
(затверджено наказом міністра агрополі- 

тики). А у 2007-му він ста« ректором 
Таврійського державного агротехнологіч
ного університету (ТДАТУ), м. Мелітополь.

Багаторічна плідна праця В. Кюрчева, 
його особисті досягнення в галузі агротех

нічної науки, підготовки висококваліфікова
них кадрів високо відзначені суспільством. 
Так, у 1999 році він нагороджений Почесною 
грамотою Кабінету Міністрів України. 
У 2002-му Указом Президента України Кюр 
чеву присвоєно почесне звання «Заслуженим 
працівник освіти України» У  2005 році його 

нагородили Грамотою Верховної Ради Украї 

ни за заслуги перед українським народом. 
Володимир Миколайович відмінник освіти 
України, відмінник аграрної освіти та науки 
України ІП, II, І ступенів, мас трудову відзнаку 

«Знак Пошани», орден «За заслуги перед 
Запорізьким краем» III, II та І ступенів.

Володимир Кюрчев проводить також 
велику роботу на громадських заса
дах. У 1998-2010 роках був депутатом 

Мелітопольської міської ради. З 2010 року
-  депутат Запорізької обласної ради.

Ми, співробітники та студенти ТДАТУ, 

пишаємось тим, що наш університет є 
невичерпним джерелом Ідей, винаходів і 
досягнень! Тут ефективно забезпечується 
взаємодія освітньої діяльності з наукою I 
виробництвом. Наш університет -  генера

тор прогресивного розвитку суспільства. Під 
керівництвом Володимира Миколайовича 

та за його безпосередньої участі у 2007-му 
колектив Таврійського державного агро
технологічного університету нагороджено 

Почесною грамотою Кабінету Міністрів

України за вагомий внесок у розвиток 
освіти. У 2013 році -  найвищою нагородою 

Мінагрополїіуїки України Почесною грамо
тою «За сумлінну працю, високий професіо
налізм. вагомий внесок у розвиток агролро 

мислового комплексу України».
У 2011 році ТДАТУ був нагороджений 

однією з найпрестижніших нагород України

-  Гран-прі «Лідер вищої освіти України* 
(перший серед вищих навчальних закладів 

Запорізької області 1 серед аграрних ВНЗ 
України). У 2012-му на основі рішення екс
пертної комісії Міністерства освіти і науки 
України, Національної академії педагогіч
них наук України ТДАТУ отримав високу 
престижну нагороду - Гран-прі «Лідер нау
кової'діяльності України».

До слова, ще у 2009 році ТДАТУ першим 

серед аграрних університетів України прой
шов сертифікацію системи менеджменту 
якості при наданні освітніх послуг у відпо

відності до вимог міжнародного стандарту 
150 9001200а

За все честь і слава на
шому ректору -  Володими
ру Миколайовичу! У день 
60-літнього ювілею колек
тив університетського цен
тру «Таврійський державний 
агротехнологічний універ
ситет» (ТДАТУ) приєдну
ється до багатьох щирих 
побажань нашому ректору 
університету. Удачі Вам у 
всіх справах, міцного здо
ров'я, благополуччя в ро
дині та невичерпної енергії 
й наснаги у роботі!

Співробітники та студенти 
університетського центру ТДАТУ

* и  **г!гряпк- 2003 2005:. інженерна 
> ольськогослсшарському аироб- 

ч с »  1996 ' Альтернативне паливо для 
АГК» 201 і  та ІНШИХ.

* -агенте *а винаходи -  стільки & 
ш ї £ V •‘Осчее допомагаючи молоді. Під 
« > -  «еовтиугвам молоді вчені захистили 
- - - - -  •-— .̂•датсьлі дисертації. Володимир 

* дйочии голова редколегії нау- 
с ж г '  »еового видання«Пиці Таврійського 
а к т »  зтхїтє»нопопчного уніеерси- 
V * *  <**• Спси&ґнюванся ради із захисту 
х » т д о*<п  дисертащй при ТДАТУ.

- г : -  _-чсв Володимир Кюрчев 23 черв- 
•  зо* , в с Андрівка Бердянського 
■-ЛЯО- 1у»;оз*>«о< області. У 1972 році
------------ оаов Андрівської середньої

а -  * * - су  водйв у м Бердянськ та роз- 
чо^а тчас*. діяльність у місцевому кол

- • молоді люди, служив у лавах 
Згодом (1976-1981 рр.) 

- Мелітопольському інституті меха- 
« а и і  *ьс*»ого господарства (МІМСГ), 

^  з відзнакою диплом імже- 
д,сім років потому Кюрчев 

•^лидатську дисертацію за спе- 
. _ - -  -• Експлуатація, відновлення та 
.-— і - -  : Хзкогосподарськсн техніки та
- ■*е«о*с*»аиія с іл ьськ о го  господарства» 
3 - -  • о»»'.- «стмтут механізації). Ще за два 
:»:*# йследимиру Миколайовичу було при- 
х & с  » «о  'С звання доцента.

• Володимир Кюрчев отримав
_  освггу за фахом »Економіка під-
1  —  — к  § Таврійській державній агрогех- 
т —  .--їігл» ТДАТА), м Мелітополь. Через 
:* ,«  г по* ішачили на посаду проректора з 

:--«5сти ТДАТА. З жовтня 2004 року 
і. стає також директором Науково-
м ктмтуту механізації землероб
—«ь  ■ь;—  України ТДАТА. З 2006-го мас 
> р »  » і » < и  професора.


