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 Наукова бібліотека презентує інформаційний буклет  

«Випускники МІМСГ-ТДАТА-ТДАТУ. Історії успіху», який 

створено до 85-річного ювілею Таврійського державного 

агротехнологічного університету. Даний буклет присвячений 

випускникам, які досягли вагомих успіхів на освітянській ниві. 
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ВСТУП 

 85 років вагома дата для навчального закладу. Це роки 

становлення, пошуку нових шляхів розвитку, вирішення безлічі 

проблем і питань.  Скільки пройдено і пережито за ці роки, скільки 

сил, енергії, натхнення та ентузіазму вкладено в те, щоб створити 

вищий навчальний заклад такого рівня. І  тепер  можна з гордістю 

сказати: ТДАТУ  не просто існує в цей непростий час, а й 

забезпечує якісну підготовку студентів. Колектив університету 

довів, що вміє навчати і виховувати, вміє ставити на крило 

молодих фахівців.  

 Гордість будь-якого університету – талановиті студенти, а 

головне його надбання, безсумнівно, успішні випускники. 

Університету є ким пишатися. За 85-річну історію існування вузу 

МІІМСГ-ТДАТУ дипломи отримали 76 тисяч випускників. Вони 

прославляли і прославляють рідний ВНЗ на теренах України та 

далеко за її межами. 

 З нагоди ювілею наукова бібліотека ТДАТУ   презентує  

інформаційні буклети під загальною назвою «Випускники МІМСГ-

ТДАТА-ТДАТУ.  Історії успіху».  

 Вашій увазі пропонуються біографії людей, які в різні 

роки отримали дипломи навчального закладу і є представниками 

різних поколінь. Таким чином охоплюється значний відрізок часу 

з історії університету. Запропонований буклет включає 

інформацію про випускників, які пов’язали свою трудову 

діяльність з наукою та освітою, відбулися як особистості і як 

професіонали.  

 Досягнення та нагороди, які отримали, або ще отримають 

за свою трудову діяльність випускники ТДАТУ, займуть багато 

сторінок. Вони працюють в різних галузях, користуються 

заслуженим авторитетом і повагою, роблять вагомий внесок у 

розбудову держави, та дійсно слугують прикладом для наступних 

студентських поколінь. 
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Дідур 

Володимир Аксентійович 
доктор технічних наук, 

професор, академік АН ВШУ, 

академік МААО, завідуючий 

кафедри технічного сервісу в АПК 

Таврійського ДАТУ 

 

Випускник Мелітопольського  

інституту механізації  

сільського господарства 1966 року 

 

 Народився Володимир Аксентійович Дідур 7 вересня 1943 

року. Свою трудову діяльність розпочав одразу після закінчення 

середньоосвітньої школи механізатором колгоспу. В 1961 році 

вступив до Мелітопольського інституту механізації сільського 

господарства, який в 1966 році успішно закінчив. З 1966 року вся 

трудова діяльність Дідура В. А. безпосередньо пов’язана з рідним 

навчальним закладом. Спочатку - на посаді асистента, старшого 

викладача, далі доцента, професора, завідуючого кафедрою, 

проректора з наукової роботи. У 1972 році Володимир 

Аксентійович захистив дисертацію і отримав вчене звання 

кандидат технічних наук, а в 1990 році, він захистив докторську 

дисертацію. Сфера його наукових досліджень – надійність 

сільськогосподарських гідроприводів та енергоресурсозбереження 

в технологічних процесах АПК України. Наукові праці 

Володимира Аксентійовича в цій галузі відомі не тільки в Україні, 

а і за її межами. З 1997 до 2002 року В. А. Дідур працював 

директором Запорізького науково-дослідного центру і за 

сумісництвом завідувачем кафедри Таврійської державної 

агротехнічної академії. Сьогодні  Володимир Аксентійович очолює 

кафедру технічного сервісу в АПК, є автором понад 300 наукових 

публікацій, у тому числі 4-х монографій, підручників, понад 50 

авторських свідоцтв та патентів України. Нагороджений почесним 
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званням «Заслужений працівник освіти України», знаком «За 

наукові досягнення», трудовою відзнакою «Знак Пошани», знаком 

«Відмінник аграрної освіти та науки» ІІІ та ІІ ступеню 

Міністерства аграрної політики України, почесними грамотами 

Міністерства вищої освіти України, Міністерства аграрної 

політики та продовольства України.  

 

 1. Дидур В. А. Гидроаэромеханика и ее использование в 

энергетике АПК: учеб.пособие для сельскохозяйственных вузов / 

В. А. Дидур, Л. И. Грачева, Н. Н. Радул, А. Н. Орел. –  М., 2008. – 

391 с.  

 

2. Гидравлика и гидромеханизация сельскохозяйственных 

процессов: учебное пособие / А. П. Исаев, Б. И. Сергеев, В. А. 

Дидур. – М.: Агропромиздат, 1990. – 400 с. 

 

 3. Дидур В. А. Диагностика и обеспечение надежности 

гидроприводов сельскохозяйственных машин / В. А. Дидур, В. Я. 

Ефремов. – К.: Техніка, 1986. – 128 с. 

 

4. Ткаченко А. Оборудование и технология сушки семян  

подсолнечника высших репродукций: монография / А. Ткаченко, 

В. Дидур. – [б. м.]: Lap Lambert Academic Publishing, 2014. – 160 с.  

 

5. Дидур В. А.Эксплуатация гидроприводов сельско-

хозяйственных машин / В. А. Дидур, Ю. С. Малый;  

ред. Л. Л. Самолюк. – М.: Россельхозиздат, 1982. – 127 с. 
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Бех 

Володимир Павлович  

 

доктор філософських наук, професор, 

перший проректор Національного 

педагогічного університету ім. М. П. 

Драгоманова, завідувач кафедри 

управління, інформаційно-

аналітичної діяльності та 

євроінтеграції університету 

Випускник Мелітопольського 

інституту механізації 

                                          сільського господарства 1973 року 

  Народився Володимир Павлович 14 січня 1951 року у селі 

Мар’янівка Михайлівського району Запорізької області у сім’ї 

селянина. У 1973 році закінчив МІМСГ за фахом інженер-механік. 

Працював інженером-механіком у колгоспі ім. Я. М. Свердлова 

Михайлівського р-ну Запорізької обл. 1975-1977 роки служби в 

лавах збройних сил Радянського Союзу. Робота на різних посадах 

у Запорізькому обкомі комсомолу, обкомі Компартії України, 

Запорізькому державному університеті. У 1991 році захистив 

кандидатську дисертацію із соціології, 1999 - захистив докторську 

з соціальної філософії. 14 грудня 2001 року обрано академіком 

Української Академії наук. З 1991 до 2003 року — старший 

науковий співробітник науково-дослідного сектору, старший 

викладач, доцент, професор, завідувач кафедри соціології, 

політології та теорії управління, декан факультетів післядипломної 

освіти і соціології та управління Запорізького державного 

університету. З січня 2004 року і по теперішній час перший 

проректор, завідувач кафедри соціології, управління та 

євроінтеграції Національного педагогічного університету ім. М. П. 

Драгоманова. З листопада 2013 року - перший віце-президент 

Української Академії політичних наук. Професор Бех В. П. 

започаткував новий напрямок — ноосоціогенез, самоорганізація та 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7&action=edit&redlink=1
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саморегуляція соціальних процесів, розробив цілісні філософські 

концепції саморозгортання соціального життя як протиріччя між 

особистістю та суспільством. Коло його інтересів охоплює сфери 

філософії, соціології, педагогіки, політології. Володимир Павлович 

є автором понад 750 наукових праць з питань самоорганізації та 

саморегуляції суспільного життя, оптимізації розвитку політичних 

інститутів, розбудови української державності, сучасних проблем 

розвитку освіти. Має численні нагороди: «Заслужений діяч науки і 

техніки України», Почесний знак «Петро Могила», «Відмінник 

освіти України», орден за заслуги ІІІ ступеня та ін. 

1. Bekh, Volodymir.  A Nooman of the Social Organism: 

monography / Volodymir Bekh; ed. by Iryna Predborska. – 

University book, 2010. – 304 p.   

2. Bekh, Volodymir.  Person and Universe: Cognitive Analysis: 

monography / Volodymir Bekh; ed. by Iryna Predborska. – 

University book, 2011. – 207 p. 

3. Бех В. П. Генезис соціального організму країни: монографія 

/ В. П. Бех. 2-е вид. доп. – Запоріжжя: Просвіта, 2000. – 288 

с. 

4. Бех В. П. Философия социального мира: гносеологический 

анализ / В. П. Бех. – Запорожье: "Тандем-У", 1999. –  284 с.  

5. Бех В. П. Человек и Вселенная: когнитивный анализ: 

монография / В. П. Бех. 2-е изд. доп. – Запорожье: 

Просвита, 2000. –  148с. 
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                    Яковлев 

Валерій Федорович 
кандидат технічних наук, 

професор, завідуючий кафедри 

електротехнічних систем 

в АПК та фізики  

Сумського національного 

аграрного університету 

 

Випускник Мелітопольського 

інституту механізації 

 сільського господарства 

 1976 року 

Валерій Федорович народився  

14 травня 1946 року в м. Мелітополі, начався у середній школі № 

12. Свій трудовий шлях розпочав у 1963 році, паралельно навчався 

у школі робітничої молоді. З 1970 по 1976 роки навчався у 

МІМСГу на загальнотехнічному факультеті. Закінчивши інститут, 

отримав диплом інженера-електрика з відзнакою і залишився 

працювати на кафедрі «Застосування електроенергії в сільському 

господарстві». У 1988 році захистив дисертацію на здобуття 

наукового ступеню кандидат технічних наук. Працюючи в 

інституті, Валерій Федорович пройшов шлях від лаборанта до 

декана енергетичного факультету. У грудні 2005 року рішенням 

Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України йому 

присвоєно вчене звання професора. Науковий доробок                   

В. Ф. Яковлева налічує понад сто публікацій, це – підручники, 

навчальні посібники, наукові статті, авторські свідоцтва. Він веде 

активну педагогічну та наукову діяльність, був членом наукової 

ради по захисту кандидатських дисертацій в ТДАТУ, керівником 

низки державних наукових програм. На сьогоднішній день Валерій 

Федорович працює завідуючим кафедри електротехнічних систем 

в АПК і фізики Сумського національного аграрного університету, 

користується повагою серед викладачів та студентів, читає лекції , 

проводить практичні та лабораторні заняття. Є членом науково - 
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методичної комісії з енергетики та електротехнічних систем в 

агропромисловому комплексі. 

 

 

1. Єрмолаєв С. О.  Експлуатація і ремонт електрообладнання 

та засобів автоматизації: підручник / С. О. Єрмолаєв, В. Ф. 

Яковлєв; за ред. С. О. Єрмолаєва. – К.: Урожай, 1996. – 336 

с. 

 

2. Квітка С. О. Електроніка та мікросхемотехніка : навч. 

посібник : рекомендовано М-вом аграр. політики / С. О. 

Квітка, В. Ф. Яковлєв, О. В. Нікітіна ; за ред. В. Ф. 

Яковлєва. - Суми : Сумський національний аграрний 

університет, 2012. - 286 с. 

 

3. Проектування систем електрифікації технологічних 

процесів на підприємствах АПК: загальні питання 

проектування: [навч. посібник] / В. Ф. Яковлєв [та ін. ; за 

заг. ред. В. Ф. Яковлєва. – Мелітополь, 2010. – 117 с. 

 

4.  Яковлев В.Ф.  Метод и электромеханическое устройство 

контроля качества арбузов: автореферат дис... канд. техн. 

наук: 05.20.02 / В. Ф. Яковлев; МИИСП. – М., 1987. – 16 с. 

 

5. Яковлєв В. Ф.  Монтаж електрообладнання та засобів 

автоматизації: навч. посібник: рекомендовано МОН 

України / В. Ф. Яковлєв, Ю. М. Куценко; за ред. В. Ф. 

Яковлєва. – Суми: Сумський національний аграрний 

університет, 2012. – 347 с. 
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Кюрчев 

Володимир Миколайович 
 

Ректор ТДАТУ, 

доктор технічних наук, професор, 

член-кореспондент НААН України, 

Заслужений працівник освіти 

України 

 

Випускник Мелітопольського 

інституту механізації 

сільського господарства 1981 року 

 
 Володимир Миколайович 

Кюрчев народився 23 червня 1955 року в селі Андрівка Бердянського 

району Запорізької області в сільській робочій сім'ї. У 1972 році після 

закінчення Андрівської середньої школи розпочав трудову діяльність 

в колгоспі «Гігант», закінчив курси водіїв у м. Бердянськ. Далі 

служба у лавах радянської армії. У 1981 році закінчив МІМСГ, 

отримав диплом інженера-механіка з відзнакою. З Мелітопольським 

інститутом механізації сільського господарства пов'язана вся 

подальша діяльність Володимира Миколайовича: голова 

профспілкового комітету (1986—1991), проректор з економічних 

питань (1991—2000) і завідувач кафедри  (1991—2006), проректор з 

наукової роботи та директор Науково-дослідного інституту 

механізації землеробства півдня України Таврійської державної 

агротехнічної академії (2000—2006). У 2016 році колектив 

університету втретє обрав В. М. Кюрчева на посаду ректора 

Таврійського державного агротехнічного університету на другий 

термін.  
 В 1989 році Володимир Миколайович захистив 

кандидатську дисертацію, а в 2015 докторську. У 2016 році його 

обрано членом-кореспондентом Національної академії аграрних наук 

України. Його науковий доробок налічує понад 150 наукових 

публікацій, 12 підручників та навчальних посібників, 17 патентів на 

винаходи. Під його керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації. 

Публікації Володимира Миколайовича друкуються не тільки у 
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вітчизняних, а й в іноземних наукових фахових виданнях: 

білоруських, польських, болгарських, російських. 

Володимир Миколайович проводить велику роботу на 

громадських засадах, з 1998 по 2010 роки був депутатом 

Мелітопольської міської ради. З 2010 року і до теперішнього часу є 

депутатом Запорізької обласної ради, головою постійної комісії з 

гуманітарних питань в облраді.  

За багаторічну плідну працю, високий професіоналізм, плідну 

науково-педагогічну діяльність значний особистий внесок у розвиток 

галузі освіти і науки, підготовку висококваліфікованих кадрів має 

ряд відзнак та нагород: орден «За заслуги» ІІІ ступеня, Грамота 

Верховної Ради України за заслуги перед Українським народом, 

Почесна Грамота Кабінету Міністрів України, Знак «Відмінник 

аграрної освіти та науки України» ІІІ, ІІ, І ступенів, орден «За заслуг 

перед Запорізьким краєм» ІІІ, ІІ та І ступенів, почесне звання 

«Заслужений працівник освіти України» та ін.  
 

1. Kyurchev Vladimir Technical Change and Financial Efficiency: 

Plowing - Rotary Tractors in Ukrain / Vladimir Kyurchev // Journal of 

Finance and Accounting. – 2014. – Vol. 2. – p. 8-12.    
 

2. The perspectives of complex farm machinery use / V. Kyurchev // 

Agricultural machinery: international scientific and technical 

conference (Bulgaria, Varna, 20-21 June 2013). - Varna, 2013. – 

С.104-108.  

3. Кюрчев В. М.  Механіко-технологічні основи агрегатування 

орно-просапних тракторів : автореферат дис. ... д-ра техн. наук : 

05.05.11 / В. М. Кюрчев. – Глеваха, 2015. – 45 с. 
 

4. Кюрчев В. М. Паливно-мастильні та інші експлуатаційні 

матеріали : навч. посібник / В. М. Кюрчев. – Сімферополь : 

Таврида , 2005. – 206 с. 
 

5. Кюрчев В. М.  Альтернативне паливо для енергетики АПК : навч. 

посібник : рекомендовано МОН України / В. М. Кюрчев, В. А. 

Дідур, Л. І. Грачова. – К.: Аграрна освіта, 2012. – 416 с. 
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Валентинов 

Владислав Леонідович 
доктор політичних наук  

Лейбніц-Інститут аграрного розвитку 

(Німеччина) 

 

Випускник Таврійської державної 

агротехнічної академії 1999 року 

 

 Владислав Леонідович 

народився  6 липня 1978 року в місті 

Мелітополі. Навчався у гімназії № 19. З 

1994 по 1999 роки навчався на 

інженерно-економічному факультеті 

ТДАТА, по закінченню отримав диплом з відзнакою.  

 Навчаючись в академії на четвертому курсі Владислав 

Леонідович на особисте прохання директора ЗАТ «АвтоЗАЗ-

Мотор» був запрошений на завод в якості перекладача. В той час 

йшли перемовини з південнокорейським концерном «ДЕУ» про 

створення спільного підприємства.  

 З 1999 року працює молодшим науковим співробітником 

інформаційно-консультаційного центру «Агро-Таврія» (підрозділ 

ТДАТА). У 2000 році Владислав Леонідович взяв участь в програмі 

обміну викладачами між країнами СНД та США. Після стажування 

Владислав Леонідович повертається додому, навчається в 

аспірантурі, пише дисертаційну роботу, працює старшим 

викладачем на кафедрі «Організація виробництва». В тому ж році 

захищає дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук, а згодом переходить на роботу до Інституту 

аграрної економіки УААН (м. Київ).  

З 2003 року Владислав Леонідович є науковим співробітником 

у відділі структурних змін Лейбніц-Інституту аграрного розвитку 

в країнах з перехідною економікою (Німеччина). Розпочинав 

роботу в якості стипендіата програми ЄС. У 2011 році захистив 

докторську дисертацію, і з того часу читає лекції з економіки 

некомерційних організацій на юридичному та економічному 
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факультетах університету. З 2015 року входить до редколегії 

Journal of Economic Issues. 
 

1. Валентинов В. Л.  Закономерности общественного 

производства в АПК: особенности и проблемы развития в 

период перехода к рынку / В. Л. Валентинов // Сборник 

научных трудов академии / ТГАТА. – Мелитополь, 1996. - 

Т. 1. – С. 102-103. 
 

2. Валентинов В. Л. Методологические аспекты системного 

подхода к исследованию и преподаванию принципов 

кооперации / В. Л. Валентинов // Удосконалення навчально-

виховного процесу в вищому навчальному закладі: збірник 

наук.-метод. праць / ТДАТА. – Мелітополь, 2000. – Вип. 3. – 

С. 19-28. 
 

3. Валентинов В. Л. Проблема общественного интереса в 

деятельности некоммерческого сектора: концептуальные 

основы / В. Л. Валентинов // Облік і фінанси. – 2013. – № 1. 

– С. 8-14. 
 

4. Валентинов В. Л.  Социально-этические аспекты развития 

сельскохозяйственной кооперации / В. Л. Валентинов // 

Американский опыт развития сферы агробизнеса и 

экономического образования: сб. статей / ред. М. Резник-

Деникофф. – Вашингтон, 2000. – Ч. 1: Новейшая 

педагогическая методика. – С. 149-156. 
 

5. Валентинов В. Л. Соціально-економічні передумови 

розвитку сільськогосподарської кооперації: автореферат 

дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / В. Л. Валентинов; ТДАТА. 

– Мелітополь, 2000. – 20 с. 

 



 14 

Кюрчев 

Сергій Володимирович 
Кандидат технічних наук, 

професор, декан механіко-

технологічного факультету,  

завідуючий кафедрою технології 

конструкційних матеріалів 

Таврійського ДАТУ 

 

Випускник Таврійської державної 

агротехнічної академії 1999 року 

 

   

Народився Сергій Володимирович 27 

квітня 1977 року у м. Мелітополь. Після закінчення середньої 

школи вступив на факультет механізації сільського господарства 

ТДАТА. У 1999 році, по закінченню навчання був прийнятий на 

роботу асистентом кафедри трактори і автомобілі. Подальша 

трудова діяльність Сергія Володимировича пов’язана з 

університетом: доцент кафедри технології конструкційних 

матеріалів (2005-2006), з 2006 року завідувач цієї кафедри, з 2008 

року декан механіко-технологічного факультету. У 2003 році 

захистив у Луганському національному аграрному університеті 

кандидатську дисертацію за спеціальністю – «машини і засоби 

механізації сільськогосподарського виробництва». А у вересні 

2016 року Сергію Володимировичу присвоєно звання професора. 

В тому ж році він увійшов до складу Науково-методичної комісії 

сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства 

освіти і науки України.  

 На сьогоднішній день Сергій Володимирович окрім 

викладацької діяльності займається і наукою. Його науковий 

доробок налічує більш як 150 публікацій. Це підручники, 

посібники, патенти, публікації у фахових наукових виданнях 

України та за кордоном (Канада).  
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 Сергій Володимирович бере активну участь у житті міста, 

вже в друге його обрано депутатом Мелітопольської міської ради . 

 

1. Kiurchev Sergey Linear and nonlinear relationship of wheat 

storage characteristics / Sergey Kiurchev, Valentina 

Verholantseva. – [б. и.] on-line // Canadian Scientific Journal. 

– 2015. – Vol. 1, Iss. 1. – С. 10-15. 

 

2. Кюрчев С. В. Анализ существующих способов и средств 

для сепарации семян / С. В. Кюрчев, А. С. Колодий // 

MOTROL. Сommission of motorszation and energetycs in 

agriculture. – Lublin, 2013. – Vol. 15, № 2. – С. 197-204. 

 

3. Кюрчев С. В. Исследование рабочего процесса при 

вентилировании зерна в зернохранилище / С. В. Кюрчев, 

В. А. Верхоланцева // Educatio: научный журнал / 

Международный Научный Институт "Educatio". – 

Новосибирск, 2015. – № 9, ч. 1. – С. 75-77. 

 

4. Кюрчев С. В. Методики исследования параметров 

сепаратора семян предложенного типа / С. В. Кюрчев, А. 

С. Колодий // MOTROL. Сommission of motorszation and 

energetycs in agriculture. - Lublin, 2013. – Vol. 15, № 2. – С. 

205-212. 

 

5. Кюрчев С. В. Підвищення надійності і ефективності 

використання зернових жниварок шляхом модернізаціі їх 

приводів: автореферат дис... канд. техн. наук: 05.05.11 / С. 

В. Кюрчев ; ЛНАУ. – Луганськ, 2003. – 18 с. 
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Сербій 

Євген Костянтинович 
Кандидат технічних наук,  

доцент кафедри МВЗ ТДАТУ 
 

Випускник Таврійської 

державної агротехнічної академії  

2003 року 

 

 Народився 4 серпня 1981 

року в м. Мелітополь. У 1998 році 

закінчив 11 класів і  поступив до 

Таврійської державної 

агротехнічної академії на 

факультет механізації сільського 

господарства. По закінченню академії отримав диплом з відзнакою 

за спеціальністю «Обладнання переробних і харчових 

підприємств».  Офіційну трудову діяльність розпочав, навчаючись 

в магістратурі, обіймаючі посаду старшого лаборанта на кафедрі 

фізики, теоретичної механіки і теорії механізмів і машин. Пізніше 

Євген Костянтинович працював на кафедрі і паралельно навчався в 

аспірантурі. У 2008 році захистив кандидатську дисертацію і був 

переведений на посаду асистента.  

  У 2011 році перейшов на роботу в Український науково-

дослідний інститут прогнозування техніки і технологій в 

сільському господарстві ім. Леоніда Погорілого на посаду 

провідного наукового співробітника. Згодом очолив лабораторію 

«Дослідження конструкцій і провайдинга перспективних машин». 

Як співробітник Інституту при Міністерстві аграрної політики та 

продовольства України, Євген Костянтинович активно брав участь 

в створенні проектів державних цільових програм, внесенні змін 

до діючої нормативно-правової бази, керував проектуванням і 

створенням конструкторської документації до сучасних 

сільськогосподарських машин. 

           З початком нового навчального року (2017-2018) Є. К. 

Сербій повернувся до ТДАТУ для вступу в докторантуру. 
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1.    Сербій Є. К. Дослідження роботи виштовхувача 

вертикально-дискового висівного апарату / Є. К. Сербій, 

С. В. Макущенко // Праці Таврійської державної 

агротехнічної академії / ТДАТА. – Мелітополь, 2007. – 

Вип. 7, т. 1. – С. 195-204. 

 

2.    Дослідження сільськогосподарської техніки. Практикум 

науковцю / В. І. Кравчук, Г. А. Хайліс, А. С. Кушнарьов, 

О. О. Налобіна, Є. К. Сербій. – К.; 2016. – 328с. 
 

3.    Сербій Є. К. Моделювання перерозподілу насіння після 

падіння на дно борозни з комірки висівного диску 

овочевої сівалки / Є. К. Сербій // Праці Таврійської 

державної агротехнічної академії / ТДАТА. – 

Мелітополь, 2007. – Вип. 7, т. 3. – С. 117-129. 

 

4.    Сербій Є. К. Обґрунтування конструктивних та 

технологічних параметрів висівного апарату овочевої 

сівалки: автореферат дис. ... канд. техн. наук: 05.05.11 / 

Є. К. Сербій ; ТДАТУ. – Мелітополь, 2008. – 20 с. 

 

5.    Сербій Є. Встановлення моделі западання насінини в 

комірку у процесі точного висіву / Є. Сербій, В. Сербій, 

С. Макущенко // Техніка і технології АПК. – 2010. – № 

1. – С. 34-36. 

 

 

 

 

  


