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2 квітня у Таврійському ДАТУ 
відбулась урочиста церемонія випус-
ку магістрів 2021 року. Такий чудо-
вий і водночас трохи сумний день. 
День, що здавався недосяжним на 1 
курсі, так швидко настав і переповнив 
найтеплішими емоціями. 

Відкрив урочистості з нагоди вру-
чення дипломів ректор університету 
Володимир Миколайович Кюрчев. 
Він щиро привітав новоспечених 
фахівців, побажав успіхів у реалізації 
амбіцій. Ректор закликав молодь не 
забувати про університет, та кожні 5 
років, або і частіше збиратися тут 
всім разом. 

Зі словами вітання та настанов до 
магістрів звернулася т.в.о. декана фа-
культету агротехнологій та екології 
Галина Григоріївна Тараненко. Вона 
наголосила, що легких шляхів у про-

фесійному становленні немає, проте 
побажала швидкого кар’єрного зрос-
тання та здійснення найзаповітніших 
мрій. 

Відбулося вручення довгоочікува-
них дипломів, магістри не стримували 
своїх хвилювань та емоцій. Зала була 
сповнена посмішок та сліз радості. 
Магістри одержали дипломи за 
спеціальностями: 
 Агрономія 
 Екологія 
 Цивільна безпека 
 Харчові технології 

Далі від імені випускників висту-
пив екс голова студентської ради фа-
культету АТЕ Євген Швед. У його 
словах звучали легкі нотки суму за 
яскравим студентським життям, а 
також безмежна вдячність всім викла-
дачам та керівному складові універси-

тету за отримані знання і допомогу у 
всьому. 

Присутні на заході, активісти фа-
культету, також вирішили привітати 
випускників та відзначити пам’ятними 
подарунками тих, хто навчив 
взаємодіяти зі студентами та виклада-
чами, втілювати креативні ідеї у реаль-
ність. Тож зі словами вдячності та при-
вітання до колишнього складу сту-
дентської ради до магістрів звернулась 
голова студради факультету Марія Се-
вастьянович. 

Вітаємо наших любих магістрів! 
Бажаємо завжди бути натхненними, 
сміливими, націленими на успіх! 

Єлизавета Семенюк, 
голова інформаційного сек-
тору студради ТДАТУ 
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ми в закладах ресторанного госпо-
дарства. 

10 лютого 2021 р. студенти 1-3 
курсів знайомилися Японською 
кухнею. Для них третьокурсниця 
Карина Полянських провела май-
стер-клас з приготування з однієї з 
найпопулярніших страв світу – 
ролів: Філадельфії, Нантай і Сир-
них. 

Карина навчається на спеціаль-
ності 241 «Готельно-ресторанна 
справа» за дуальною формою і вже 
другий семестр вдало поєднує нав-
чання в ТДАТУ імені Дмитра Мо-
торного з навчанням на робочому 
місці. Вона оволоділа професією 
сушиста і тепер із задоволенням 
ділиться своїми знаннями та прак-
тичним досвідом. Карина показала 
присутнім всі нюанси приготуван-
ня ролів – від правил оцінки якості 
сировини до тонкощів технологіч-
ного процесу. Навички, отримані 
впродовж майстер-класу, студенти 
«перевірили на смак» впродовж 

З метою підвищення рівня 
підготовки фахівців спеціально-
стей 181 «Харчові технології» та 
241 «Готельно-ресторанна справа» 
в Навчальному кафе кафедри ХТ 
та ГРС проводяться гастрономічні 
майстер-класи від кулінарних 
експертів – студентів, що навча-

ються дуально і 
працюють су-шефами, 

кухарями, сушиста-

фінальної дегустації. 
Такі заходи для майбутніх ре-

стораторів та харчових технологів 
є прекрасною нагодою в реальних 
умовах побачити, як працює про-
фесіонал своєї справи, перейняти 
від нього досвід і отримати 
відповіді на всі запитання. 

 
Інформаційний супровід: к.с.-г.н., 

доц. Жукова В.Ф. 

представників з числа студентів 
факультету АТЕ до складу ВЧЕ-
НОЇ РАДИ ТДАТУ. 

7) Про висування виборних 
представників з числа студентів 
факультету АТЕ до складу КОН-
ФЕРЕНЦІЇ ТРУДОВОГО КОЛЕК-
ТИВУ ТДАТУ. 

8)Про висування виборних 
представників з числа студентів 
факультету АТЕ до складу СТУ-
ДЕНТСЬКОЇ РАДИ ТДАТУ. 

9) Про висування представників 
з числа студентів факультету АТЕ 
до складу «УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ 
ТИМЧАСОВОЇ ВИБОРЧОЇ 
КОМІСІЇ З ПРОВЕДЕННЯ ПРЯ-
МОГО ТАЄМНОГО ГОЛОСУ-
ВАННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ». 

10) Про висування представ-
ників з числа студентів факультету 
АТЕ до складу Контрольно-
ревізійної комісії Студентської 
ради ТДАТУ. 

За інформацією заступника декана 
АТЕ з ОВР Людмила Шлєіна  

та голови інформаційного сектору 
АТЕ Єлизавети Семенюк 

9 лютого відбулась конференція 
щодо виборів делегатів у сту-
дентське самоврядування на фа-
культеті АТЕ. Діючий голова сту-
дентської ради факультету Швед 
Євген ознайомив студентів із про-
цесом обрання студентської ради.  

На цій конференції були при-
сутні делегати від кожної групи та 
представники студентського акти-
ву факультету. 

Розглядались наступні питан-
ня: 

1) Про вибори СТУДЕНТСЬ-
КОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ АТЕ 
ТДАТУ (голова факультету, його 
заступники, секретар, голови сек-
торів). 

2) Про обрання виборних 
представників з числа студентів 
до складу ВЧЕНОЇ РАДИ ФА-
КУЛЬТЕТУ АТЕ ТДАТУ. 

3) Про обрання виборних 
представників з числа студентів 
до складу КОНФЕРЕНЦІЇ ТРУ-
ДОВОГО КОЛЕКТИВУ ФА-
КУЛЬТЕТУ АТЕ ТДАТУ. 

4) Про затвердження складу 
«ТИМЧАСОВОЇ ВИБОРЧОЇ 
КОМІСІЇ – ГРУПИ СТУДЕНТСЬ-
КОГО АКТИВУ ФАКУЛЬТЕТУ З 
ПРОВЕДЕННЯ ПРЯМОГО 
ТАЄМНОГО ГОЛОСУВАННЯ 
НА ФАКУЛЬТЕТІ». 

5) Про обрання з числа сту-
дентів факультету ДЕЛЕГАТІВ 
НА КОНФЕРЕНЦІЮ СТУ-
ДЕНТІВ ТДАТУ. 

6) Про висування виборних 



лодь презентуватиме свої ідеї. 
Нарада пройшла у дружній атмос-
фері. Бажаємо всім плідної праці та 
наснаги! 

За інформацією заступника декана 
АТЕ з ОВР Людмила Шлєіна  

Джантатова Аліна 11 ГРС 
Семенюк Єлизавета 31 ГЗ 

16 лютого відбулась планова 
зустріч студентської ради факуль-
тету АТЕ. 
Засідання розпочалося з привітання 
нових глав секторів. Студентський 
актив згадали попередніх глав, ко-
жен з нових глав секторів дав обі-
цянку продовжити та поліпшити 
справу попередників. 

Відбувся поділ студентів на сек-
тори: “Web-центр”, культурно-
масовий, спортивно-масовий, сек-

тор з профорієнтаційної роботи, 
організаційний, соціальний, інфор-
маційний, навчально-виховний та 
науковий. Кожен обрав напрям, 
який більше подобається. Молодь 
домовилась про пріоритетність ко-
мандної роботи та взаємодопомо-
ги. 

Пленум студентської ради вирі-
шував питання різного характеру. 
Кожен студент отримав завдання, 
та вже у наступний вівторок мо-
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студентської ради та студентів фа-
культету. Вдячна кожному за прояв 
довіри! Ми намагатимемося її ви-
правдати та не підвести вас!» – Се-
вастьянович Марія, 31 ГРС. 

За інформацією заступника декана 
АТЕ з ОВР Людмила Шлєіна  

та голови інформаційного сектору 
АТЕ Єлизавети Семенюк 

1 лютого на факультеті АТЕ стар-
тували вибори студентської ради. 
Були представлені наступні посади: 
голова студ. ради, його заступник, 
секретар. Також обирались голови 
різних секторів: організаційного, 
культурно-масового, інформаційно-
го, профорієнтаційного, науково-
навчального, соціального, спортив-
ного, Web-сектору; лідери КВК та 
ДНД . 

575 студентів взяли участь у ви-
борах, адже кожен з них прагнув 
зробити свій внесок у студентське 
життя факультету! Запрошували 
на голосування групами у заздале-
гідь відведений час, щоб вибори 
пройшли згідно карантинних норм. 

Одразу на вході було встановле-
но стенд, де кожен студент мав 
можливість ознайомитись з про-
грамою, особистими чеснотами 
кандидатів. В аудиторії, де безпо-
середньо проходили вибори, на 
голосуючих уже чекали привітні 
студенти, які були обрані у склад 
виборчої комісії. Вони видавали 
кожному бюлетені та слідкували, 
щоб усе пройшло чесно, згідно 
прийнятих правил. 

«Вибори студентської ради фа-
культету агротехнології та екології 
2021 року пройшли успішно, за-
вдяки злагодженій роботі команди 
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Що?Де? Коли?” – інтелекту-
альна гра, популярна серед сту-
дентів. Ігрова команда студентів 
повинна відповісти на питання, 
на обдумування та обговорення 
якого дають одну хвилину. Пи-
тання намагаються скласти таки-
ми, щоб дати відповідь на них 
можна було використавши зви-
чайні, загальні знання та застосу-
вавши логіку. За кожну правиль-

ну відповідь команда отримає 
певну кількість балів. 
4 березня змагались такі коман-
ди студентів: “Город – не се-
ло”, “Почему бы и нет”, 
“пАжЫлые пищевики”, 
“Садоводы”, “Земельники”. 

Кожна команда проявляла 
свої знання, вміння логічного 
мислення та єдності. Змагання 

пройшли на хвилі позитива та 
гумору. 

Інтелектуальна гра пройшла 
успішно! Кожен студент отримав 
досвід, знайомства, незабутні 
емоції. 

За інформацією заст. декана 
АТЕ ОВР Людмили Шлєіної 
Аліна Джантатова, 11ГРС 

З першими кроками весни, 
появою тендітних пролісків при-
ходить чудовий і радісний 
Міжнародний жіночий день. 8 
Березня – особливий весняний 
день. Це час, коли представниці 

прекрасної половини людства 
отримують щирі вітання, 

компліменти, квіти. 
Тож активісти фа-
культету АТЕ 

допомагав втілити ідеї у гарні 
знімки. 

Також студенти привітали 
жіночу половину кожної ка-
федри факультету сердечними 
побажаннями та солодкими по-
даруночками. Так факультет на-
повнився теплими словами та 
щирими посмішками. 

Єлизавета Семенюк 
Голова інформаційного сектору 

заступник декана АТЕ з ОВР 
Людмила Шлєіна 

скористалися нагодою перетво-
рити звичайний день на 
справжнє Свято Весни. У 5-ому 
корпусі студенти встановили 
яскраву фотозону, яка сим-
волізує красу, жіночність та 
прихід весни. Викладачам та 
студентам прийшлась до впо-
доби можливість розбавити 
свою стрічку в соцмережах 
весняними фотографіями. Під 
час великої перерви біля фото-
зони працював фотограф, який 
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В межах організації Освітнього 
процесу на факультеті АТЕ ТДА-
ТУ ім. Дмитра Моторного 
09.03.2021 року відбулося чергове 
засідання Вченої ради факультету 
АТЕ за допомогою сервісу Zoom. 
Було розглянуті наступні питання: 
1.Інформація голів ДЕК про захист 
дипломних робіт та складання КДІ 
студентами за спеціальністю 
«Агрономія», «Екологія», 
«Цивільна безпека», «Харчові тех-
нології» другого (магістерського) 
рівня вищої освіти. 
2.Про методичне забезпечення та 

організацію проведення навчаль-
них та виробничих практик сту-
дентів факультету у 2020- 2021 
навчальному році. 
3.Про роботу навчально-
методичної комісії факультету. 
4.Про стан навчальної, методичної 
та наукової роботи на кафедрі 
«Рослинництво імені проф. Ка-
литки В.В.» з огляду оновленої 
парадигми навчального процесу. 
5.Різне. 

В «Різному» було розглянуто 
питання про: 

5.1 Зміни в складі Вченої ради 
факультету АТЕ: 

УХВАЛИЛИ: 
5.1.1 Вивести із членів Вченої 

ради факультету АТЕ студентів: 
ШВЕДА Є. та АЙБЕТОВУ А. у 
зв`язку з закінченням навчання; 

5.1.2 Ввести до складу Вченої 
ради факультету АТЕ студентів 
СЕВАСТЬЯНОВИЧ М. та ДЯТ-

КОВУ Є. 
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно. 
ПОСТАНОВИЛИ: затвердити 

список членів Вченої ради факуль-
тету агротехнологій та екології: 

5.2. 10.03.21 р. кафедра ХТГРС 
організовує для студентів 
«Гостини на масляну»; 

5.3. Триває тиждень ПМК 1; 
5.4. Останній тиждень для 

закінчення навчальних планів; 
5.5. Слідкування дотримання 

соціальної дистанції серед сту-
дентів та викладачів; 

5.6. Продовжуємо збирати данні 
про захворівших; 

5.7. 10.03.21 р. наш факультет 
приймає участь у святі «Масляна». 

УХВАЛИЛИ:  прийняти інфор-
мацію до уваги. 

Інформаційний супровід: секретар 
Вченої ради факультету АТЕ, доцент 

Нона ГАПРІНДАШВІЛІ 

10 березня на території сту-
дентської лабораторії – кафе 
відбувся захід до свята “Масляна”. 
Масляна є одним з найстаріших 
свят слов’янських народів. 
Справжня забава, яка зберегла свої 
традиції в наші дні з язичницької 
культури. Це смачне і неймовірно 
ситне свято триває цілий тиждень, 
який передує настанню Великого 
посту. 

Подія включала в себе про-
форієнтаційний характер для учнів 
11 класів 19 гімназії. Для стар-

шокласників була можливість 
познайомитись з факультетом 
АТЕ, зокрема кафедрою “Харчові 
Технології та Готельно-
ресторанна справа”. Задоволені 
обличчя одинадцятикласників 
говорили за них. 
Студенти запропонували гостям 
до дегустації: 

Марокканські млинці Багрір. 
Вони готуються переважно в 
північній Африці. Берберські 
млинці багрір готуються із дода-
ванням в тісто манки і дріжджів, 
за рахунок чого виходять дуже 
пористими і повітряними. 

Татарські ажурні дріжджові 
млинці Тебікмек з манної крупи 
або її суміші з пшеничним бо-
рошном. Можуть бути і товсти-
ми, і тонкими. Рецептура на увазі 
відмову від альтернатив. Так, 
тебікмек готуються відразу і на 
дріжджах, на соді, і на молоці, і 
на кефірі. 

Маленькі голландські млинці 
«Пофферчьес». У Голландії дуже 
популярні мініатюрні пишні 
млинці на дріжджах. Готуються в 

спеціальній сковороді з невелики-
ми заглибленнями. 
Американські панкейкі 
Пишні американські панкейкі 
знайомі кожному по голлівудських 
фільмах. Ніжні і повітряні млинці 
відмінно поєднуються з будь-
якими топінгами. 

Французькі класичні млинці 
Креп сюзетт. Класичні тонкі млин-
чики, або крепи, – страва фран-
цузької кухні, прижилась у багать-
ох країнах. 
Угорські млинці Гунделя. 

Млинці Гунделя готуються з 
начинкою з рому, родзинок, горіхів 
і цедри лимона, а подаються з шо-
коладним соусом. Їх автор – знаме-
нитий будапештський кухар і ре-
сторатор Карой Гундель. 

Гречані млинці. Особливо ко-
рисні, бо готуються з гречаної му-
ки, тому менше шкодять фігурі. 

Захід до свята “Масляна” на фа-
культеті агротехнології та екології 
пройшов надзвичайно весе-
ло та смачно. 

За інформацією сту-
дентки 11 ГРС групи 
Аліни Джантатової 
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Масляна є одним з найстаріших 
свят слов’янських народів. 
Справжня забава, яка зберегла свої 
традиції в наші дні. Це смачне і ней-

мовірно ситне свято триває цілий 
тиждень, який передує настанню 
Великого посту. 

14 березня 2021 року м. 
Мелітополь у міському парку 
культури та відпочинку ім. М. 
Горького святкував Масляну! 
ТДАТУ також долучився до свят-
кування. Локація факультету агро-
технологій та екології представи-
ла зразки мікрогріну з пшениці, 
гороху, гірчиці. 

Смачною фішкою локації стали 
джем, варення і цукати з вишень 
та черешень різних сортів виго-
товлених за інноваційною рецеп-
турою та технологією; мед з влас-
ної пасіки ТДАТУ ім. Дмитра Мо-
торного. Також громадяни мали 
змогу продегустувати вафлі та 
млинці власного виробництва фа-
культету АТЕ. 

Протягом свята працював куто-
чок профорієнтації, де було 
висвітлено інформацію про 
університет, факультет. 

Дякуємо керівництву міста, 
ректорату, профспілковому 
комітету університету за надану 
можливість участі у проведенні 
Свята Масляної та науково-
педагогічним працівникам, сту-
дентам за активність та дружню 
атмосферу. 

Інформаційний супровід: голова 
ПОР АТЕ,  

асистент Алла Ангеловська 
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Студенти факультету АТЕ 
разом зі студентською радою 
університету 16 березня завіта-
ли до старшокласників кому-
нального закладу 
«Мелітопольський ліцей-
інтернат ІІ-ІІІ ступенів» За-
порізької обласної ради. 

Весна – дуже відповідальна 
пора для випускників шкіл, ко-
ли вже скоро ЗНО та вибір 
вищого навчального закладу. 
Кожний сучасний студент 
пам’ятає, як важко обрати про-
фесію та університет, який до-
поможе розкрити потенціал і 
набути необхідних для подаль-
шої роботи навичок. 

Тож наші активісти 
розповіли майбутнім випускни-
кам про всі аспекти та особли-
вості студентського життя у 

зитиву, ставили питання, діли-
лися своїми враженнями. Багато 
учнів виявили зацікавленність 
та залишися після спільної 
бесіди, аби поспілкуватися ще. 

Зустріч пройшла легко, весе-
ло та цікаво! Будемо раді бачи-
ти абітурієнтів серед студентів 
факультету АТЕ! 

Семенюк Єлизавета, 
голова інформаційного сектору 

Таврійському агротехнологіч-
ному університету у легкій 
формі з гумором. Студенти по-
яснили структуру університету 
та ієрархію студентського са-
моврядування. У супроводі 
слайдів з фотознімками ак-
тивісти детально розказали про 
заходи, що проходять на різних 
рівнях: наукові, розважальні, 
соціальні, спортивні. 

Старшокласники з першої 
хвилини підхопили хвилю по-
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Передвиборчі кампанії, проце-
дура голосування та розподіл посад 
залишилися у лютому. Березень – 
час пробудження природи і разом з 
цим активну роботу розпочала но-
вообрана Студентська рада факуль-
тету агротехнологій та екології. 

До вашої уваги новий склад сту-
дентської ради факультету агротех-
нологій та екології: 

 
Марія Севастьянович Голова 

студентської ради факультету АТЕ, 
голова організаційного сектору 

Єлизавета Дяткова Заступник 
голови студентської ради АТЕ, го-
лова культурно-масового сектору 

Ганна Соболь. Секретар, голова 
наукового-навчального сектору 

Єлизавета Семенюк. Голова 
інформаційного сектору. 

 
 

Юлія Хмура. Голова соціально-
го сектору 

Іван Ніконов. Голова ДНД 

Андрій Шевченко. Голова пор-
тивного сектору 
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Олександр Левадній. Голова 
WEB-сектору 

Олександр Токарев. Голова 
КВК 

Богдан Буякін. Голова проф-
орієнтаційного сектору 

Акатова Дар’я. Редактор сту-
дентської газети факультету АТЕ 

Чернишова Поліна. Фотограф 
факультету АТЕ 

Свіжі ідеї, хвиля натхнення та 
готовність плідно працювати! З 
таким настроєм студенти присту-
пили до виконання поставлених 
задач. Активісти вже розпланували 
ряд заходів на найближчі місяці та 
вже почали втілювати заплановане. 

Бажаємо новообраній сту-
дентській раді творчого натхнення, 
успіху у всіх починаннях та плідної 
роботи на благо рідного факульте-
ту! Нехай студентське життя буде 
сповнене радісних подій та яскра-
вих моментів! 

За інформацією заступника де-
кана АТЕ з ОВР Людмили Шлєіної 
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29 березня в кабінеті студентсь-
кої ради АТЕ відбулась «зустріч 
без краваток» разом із т.в.о. декана 
факультету Галиною Григорівною 
Тараненко та заступником декана з 
ОВР Людмилою Іванівною 
Шлєіною. 

Надзвичайно смачний торт, при-
готований нашими харчовими тех-
нологами, гарячий чай та дружня 
бесіда. Тут було комфортно та ат-
мосферно. Студенти розповіли про 
переваги та недоліки викладання 
дисциплін, запропонували альтер-
нативні методи, попросили звер-
нути увагу на залучення технічного 
устаткування для пояснення 

лекційного матеріалу. Активісти 
виказали своє бачення існуючої 
системи освіти, висунули свої 
скарги та пропозиції. На обгово-
рення були висунуті проблеми, з 
якими стикались здобувачі під час 
дистанційного навчання. Також 
студенти привітали Людмилу 
Іванівну з успішним захистом 
дисертації. 

Зустріч пройшла легко, весело 
та цікаво. Студентам приємно, що 
деканат завжди йде назустріч та 
радо співпрацює зі студрадою. 

Дякуємо деканатові факультету 
АТЕ за Вашу відкритість та допо-
могу! 

Єлизавета Семенюк, 
голова інформаційного сектору 

факультету АТЕ 

У лютому Concept School за 
підтримки USAID проводили 

конференцію з 
краудфандингу та 

фандрейзингу для 

студентів Мелітополя та Бердянсь-
ка. Окрім теоретичного матеріалу 
учасники отримали практичне зав-
дання – скласти власний проєкт. 
Студенти нашого університету 
прийшли до одностайного рішення 
створити сучасний студентський 
простір. 

Активісти представили проєкт з 
візуалізацією експертам та одержа-
ли перемогу, а разом з нею 
фінансування у розмір 30 000 гри-
вень на реалізацію. Як тільки були 
отримані кошти, студенти одразу ж 
взялися до втілення своєї мрії. Ре-
монтні роботи за участі студентів 
факультету АТЕ тривали 2 тижні. 

29 березня відбулося відкриття 
простору «Студентський Hub». На 
відкритті зі словами вітання звер-
нулися ректор ТДАТУ Володимир 
Миколайовчи Кюрчев та заступник 
управління молоді та спорту міста 
Мелітополь Тетяна Володимирівна 
Несват. Студенти безмежно раді, 
адже тепер тут стильно, комфорт-
но, є необхідні для роботи інвентар 
та техніка. Тут можна збиратися 

для обговорення та складання 
планів роботи студентської ради як 
університету, так і окремо факуль-
тетів, цікаво проводити час, 
влаштовувати формальні та нефор-
мальні зустрічі, розробляти 
проєкти. 

Вітаємо студентів факультету 
АТЕ, що є активістами в складі за-
гально-університетської студентсь-
кої ради, з успішною реалізацією 
проєкту! Бажаємо ще більше пере-
мог та звершень! 

Єлизавета Семенюк, 
голова інформаційного сектору 

студради АТЕ 
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наук України, лауреат державної 
премії України, депутат обласної 
ради – Володимир Кюрчев. 

Впродовж ефіру глядачі отрима-
ли відповіді на всі хвилюючі їх пи-
тання. Були розкриті усі переваги 
виробництва цукатів з черешні та 
вишні, перспективи розширення 
асортименту. Адже такий продукт 
надзвичайно смачний та корисний, а 

26 березня відбувся прямий 
ефір з обговоренням цукатів з че-
решні та вишні місцевого вироб-
ництва. Всі охочі могли 
приєднатися, а також поставити 
будь-які питання. 

Бесіда проводилася з кандида-
том наук, доцентом кафедри пло-
доовочівництва, виноградарства та 
біохімії, деканом факультету агро-
технологій та екології ТДАТУ, 
експертом 20-ти галузевої експерт-
ної ради Національної агенції із 
забезпечення якості освіти в 
Україні – Іриною Івановою. В 
якості спеціального гостя виступив 
ректор Таврійського агротехно-
логічного університету ім. Д. Мо-
торного, доктор технічних наук, 
професор, член-кореспондент 
Національної академії аграрний 

також експорт цукатів є економічно 
вигідним для нашого регіону. 

Жителям Мелітополя, що прит-
римуються здорового харчування, 
слід звернути увагу на місцевий 
продукт. Дієтологи стверджують, 
що не дивлячись на високий вміст 
цукру, в цукатах міститься багато 
клітковини, необхідної для нормаль-
ного травлення, а також мікроеле-
менти і вітаміни. На їх думку, цука-
ти є відмінною альтернативою для 
заміни цукерок і багатьох інших 
солодощів. 

Дякуємо організаторам та гостям 
за цікавий ефір, інформативні 
відповіді, а також за Вашу роботу! 

За інформацією студентки 3-го кур-
су Єлизавети Семенюк, 

голови інформаційного сектору фа-
культету АТЕ 

01.04.2021 року в рамках про-
форієнтаційної роботи керівництво 
факультету АТЕ ТДАТУ ім.. Дмитра 
Моторного та представник прий-
мальної комісії університету завіта-
ли до ВСП «Ногайський коледж 
ТДАТУ ім.. Дмитра Моторного». 
Зустріч відбулась з потенційними 
абітурієнтами спеціальностей: 193 
“Геодезія та землеустрій”, 201 
“Агрономія”. 

Представники університету по-
спілкувалися з кураторами акаде-
мічних груп, викладачами та з керів-
ництвом коледжу. 

Декан факультету АТЕ, Ірина Іва-
нова, ознайомила студентів коледжу 
спеціальностей «Геодезія та земле-
устрій», «Агрономія», з перспекти-

вами навчання в ТДАТУ, розповіла 
про умови вступу – 2021, сту-
дентські та закордонні практики, 
дуальне навчання, інфраструктуру 
університету, студентське самовря-
дування та дозвілля. 

У межах профорієнтаційного 
заходу з майбутніми абітурієнтами 
було проведено попереднє фахове 
випробування та роз’яснено 

терміни подання документів до 
ТДАТУ. 

Висловлюємо велику подяку 
адміністрації коледжу за 
співпрацю та надану можливість 
проведення зустрічі з випускника-
ми. 

За інформацією відповідальної за 
профорієнтаційну роботу факульте-

ту АТЕ Алли Ангеловської 
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