
Багаті освітні традиції ТДАТУ 

Сучасний рівень підготовки за спеціальностями: 

 «Агрономія» 

 «Екологія» 

 «Цивільна безпека» 

 «Харчові технології та інженерія» 

 «Садівництво та виноградарство» 

 «Лісове господарство» 

 «Геодезія та землеустрій» 

 «Готельно-ресторанна справа»  



П’ять з половиною років тому ви 

перетнули поріг Таврійського держав-

ного агротехнологічного університету 

як студенти, а тепер залишаєте його 

кваліфікованими фахівцями. У стінах 

своєї Альма-матер ви отримали необ-

хідні знання, навички та досвід, зустрі-

ли своїх найліпших друзів, товаришів, 

коханих, реалізували себе у науковій, 

громадянській, творчій діяльності. Зі 

свого боку професорсько-викладацький 

колектив і керівництво університету 

зробили усе, щоб ваші студентські роки 

були максимально насиченими і неза-

бутніми.  

Зараз ви тримаєте у своїх руках не 

просто документ про повну вищу 

освіту – це ваш квиток у майбутнє. Ди-

плом магістра є перепусткою у світ не 

лише професійного зростання, а й нау-

кових пошуків. Кожен випуск магістрів 

– особливий, і ми, ваші наставники, 

віримо, що ви з гідністю 

прямуватимете своїм 

життєвим шляхом, 

бод в Україні.  

Щиро бажаємо вам, дорогі випу-

скники, здоров’я, невичерпної енергії, 

любові та натхнення! Нехай кожен 

ваш день буде осяяний променями 

щастя, радості та надії! Ми всім сер-

цем віримо, що ваша плідна робота й 

активна громадянська позиція будуть 

запорукою миру на нашій землі! 

З повагою, Ректор ТДАТУ 

доктор технічних наук, 

 професор, член-кореспондент 

НААН України,  

Заслужений працівник освіти України 

Кюрчев В. М.  

прославляючи свій університет і свою 

Батьківщину.  

Більшість з вас вже отримали пер-

ше робоче місце та високу оцінку своїх 

вмінь, і це не може не тішити, адже 

ваші особисті досягнення свідчать про 

те, що зусилля ваших педагогів дали 

щедрі плоди. Ви – наша гордість! Ви – 

обличчя нашого університету!  

Ви – покоління молодих, розумних 

і талановитих людей, які вже сьогодні 

будують майбутнє нашої держави. Не-

хай набуті за час навчання знання ста-

нуть перепусткою на шляху до мрії, до 

укріплення демократичних прав і сво-
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Чудове свято – випускників студе-

нтів нашого факультету. Як швидко 

промайнули п’ять з половино років 

студентства! Золота пора для кожного 

з вас. Саме в цей час ви визначилися із 

своїм місцем у житті, зробили все мож-

ливе, щоб у серці залишилось якомога 

більше приємних спогадів. Перша лек-

ція... перша ніч у гуртожитку... перше 

доросле кохання... перша се-

сія...Чимало спогадів залишилось і у 

ваших наставників, які опановують 

гідну кар’єру. Пам’ятайте, що ви назав-

жди залишаєтесь у серцях викладачів 

своїми справами та перемогами. Кожен 

з вас це історія ТДАТУ, тому ви назав-

жди залишаєтесь представниками бага-

точисельної родини ТДАТУ. 

З повагою, декан факультету АТЕ 

І.Є. Іванова 

науку життя разом із вами. Ось і все. 

У юнацтво тепер можна потрапити 

лише на крилах пам’яті! А, здається, 

воно ще зовсім поруч... Студентів на 

факультеті поменшало, але світ по-

повнився чудовими й освіченими фа-

хівцями, які пройшли ґрунтовну нау-

кову школу та школу життя! Випуск-

ники факультету агротехнологій та 

екології!  Сподіваюсь, що ви, наші 

дорогі випускники, знайдете застосу-

вання отриманим знанням, зробите 

3 



АТЕ        Випуск № 1 Лютий - Березень 2019 

Усі наші випускники брали  актив-

ну участь у професійних заходах, відві-

дували тематичні виставки, Дні поля у 

передових господарствах Запорізької і 

Херсонської областей. 

Більшість з них проявили зацікав-

леність у виконанні наукових дослі-

джень, за результатами яких на факу-

льтетському етапі конкурсу на кращу 

студентську наукову роботу відзначи-

лись Надточиєв Дмитро , Гордій Олек-

сандр (2017р.), Галілєєва Вікторія, 

Ситенький Максим (2018р.). Зокрема 

Ситенький Максим здобув І місце у 

«Обласному конкурсі наукових робіт 

у Запорізькій області для обдарованої 

молоді 2018». Також Максим пред-

ставив свої наукові здобутки у конку-

рсі проектних робіт щодо вирощуван-

ня та популяризації високоолеїнового 

соняшнику за темою «Підзимовий 

соняшник», який проводився  ТОВ 

«Сингента» м.Київ. 

Бутенко Олег і Гаврилова Наталія 

були учасниками Всеукраїнської сту-

дентської олімпіади зі спеціальності 

«Агрономія», де Бутенко О.  отримав 

диплом переможця ІІІ ступеню . 

У лютому 2018 року в рамках ака-

демічної  мобільності пройшов конкур-

сний відбір і був направлений на на-

вчання до Миколаївського НАУ  Скач-

ков Іван. 

У другому турі конкурсу «Кращій  

майстер – обрізчик 2018» серед студен-
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тів спеціальності «Агрономія» катего-

рія «Магістр» посіли призові місця: І 

місце -  Носаченко Олексій, ІІ місце  – 

Шевченко Максим, ІІІ місце – Надто-

чиєв Дмитро. 

Неодноразово грамоти і подяки 

отримали Ремез Богдан, Лазоренко 

Дмитро, Сухоруков Юрій за досяг-

нення у спорті. Ремез Богдан актив-

ний донор серед студентської молоді 

міста Мелітополь. 

За активну участь у суспільному 

житті факультету слід відзначити Во-

дяницького Дмитра, капітана команди 

КВН «5 корпус» також він очолював 

козацький курінь факультету АТЕ. 

 Серед випускників є дуже яскра-

ві і талановиті студенти. 

Кобзєв Олександр під час навчан-

ня  проявив свої художні здібності. 

Данків Максим взяяв участь у виставці 

творчих робіт у рамках декади інозем-

них мов. Алексєєв Сергій і Пузанов 

Дмитро проявили активну участь  у 

творчих заходах студентського життя. 

Вони неодноразово представляли наш 

факультет і університет на різних кон-

курсах.  Тільки під час навчання в магі-

стратурі отримали понад 20 грамот і 

дипломів різних ступенів. Окрема ве-

лика подяка їм за профорієнтаційну 

роботу. 

Також активність у профорієнта-

ційній  роботі проявили Надточиєв 

Дмитро і Лазоренко Дмитро. 

Старости груп - Галич Кристина і 

Надточиєв Дмитро активно проявили 

себе у громадському житті груп. Дуже 

відповідально ставились до своїх обо-

в’язків. Виявили відмінні організатор-

ські здібності. 

Бажаємо нашим  талановитим ви-

пускникам успіху в  подальшому 

житті. 

Куратор 21 МБ АГ групи 

Нєжнова Н.Г. 
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Студенти 21 МБ ЕК групи були 

зараховані до навчання у магістратурі у 

вересні 2017 р. На протязі всього на-

вчання магістри приймали активну 

участь у заходах, що ініціювались ви-

пускаючою кафедрою, факультетом та 

університетом в цілому. Так за період 

навчання у ВНЗ студенти змагались у 

квестах, відвідували факультативні 

тематичні лекції, були учасниками 

олімпіад, брали участь у концертах, 

конкурсах і інших заходах. 

Для формування сприятливого пси-

хоемоційного середовища у колективі 

проводились неформальні збори групи. 

Зокрема організовувались виїзди до 

Старо-бердянського лісівництва, свят-

кування різних свят, прогулянки міс-

том. 

Студенти групи приймали активну 

зорі» та «Міс і містер ТДАУ»  

Також студенти групи за період 

навчання приймали активну участь у 

виставах та заходах, що організовува-

лись на рівні факультету, зокрема ви-

конували ролі у виставі для дітей інтер-

нату.  

Вагомі здобутки у студентів 21 МБ 

ЕК групи були відмічені і у науково-

участь у суспільному житі факультету 

та університету. Так Люта Євгенія в 

період з 2014 по 2016 була головою 

студентського профбюро. Мєшков Ар-

тем у 2016 р. був учасник команди 

КВН « 5 корпус» Телюк Поліна є голо-

вою  інформаційного сектору студент-

ського профбюро та активістом факу-

льтету АТЕ. Вишняк Людмила викону-

вала обов’язки старости гуртожитку 

під № 3. Студенти групи приймали 

участь в концертних програмах та в 

різних конкурсах зокрема «Софіївські 
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дослідній роботі. Так Люта Євгенія 

отримала перемогу у Всеукраїнському  

конкурсі студентів та молодих вчених 

«Молодь і прогрес у раціональному 

природокористуванні», що проводився 

на базі Національного авіаційного уні-

верситету у місті Києві, де здобула ди-

плом 1-го ступеня. За результатами 

участі у пленарній конференції серед 

студентів ТДАТУ у 2017 навчальному 

році, доповідь Євгенії була визнана 

найкращою і по університету. Завдяки 

наполегливій роботі Євгенії у складі 

науково-дослідних гуртків вона має 

велику кількість грамот подяк та дип-

ломів. Серед яких варто також відміти-

ти диплом 3-го ступеня у Всеукраїнсь-

кому конкурсі науково-дослідних робіт 

з Економіки природокористування. 

Проте до науково-дослідної роботи 

залучалась не лише Євгенія але і інші 

представники групи, серед яких необ-

хідно відмітити Вишняк Людмилу, 

шкіної Олександри та Довженко Юлії, 

що виконали тематичний розпис ауди-

торії та художнє декорування стін.    

За період навчання в магістратурі 

студенти 21 МБ ЕК групи проводили 

власні тематичні заходи, що реалізову-

вались на базі гуртожитку №3 для сту-

дентів екологів. В рамках заходу студе-

нтками були сплановані тематичні за-

вдання для еко-вікторини. 

Високі здобутки у навчанні мали 

студентки 21 МБ ЕК групи серед яких 

доцільно відмітити: Вишняк Людмилу, 

Денисову Олену, Довженко Юлію, Ку-

желеву Вікторію, Ольшанську Марга-

риту, Стицько Юлію, Андросову Тетя-

ну та Месечко Юлію. 

Куратор 21 МБ ЕК 

Щербшина В.В. 

 

Денисову Олену, Довженко Юлію, Ку-

желеву Вікторію, Ольшанську Марга-

риту та Стицько Юлію. 

На початку навчального року на 

кафедрі був укомплектований навчаль-

но-методичний кабінет з дисципліни 

екологічного спрямування. Студенти 

кураторської групи приймали безпосе-

редню участь в оформлені кабінету. 

Особливу увагу заслуговує участь Кри-
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Студентське життя – чудова та 

незабутня пора в житті кожної люди-

ни. Коли вступаєш до університету, 

перед тобою відкривається новий світ 

можливостей, знайомств, знань. Ти 

вчишся брати відповідальність на се-

бе, а разом з нею рухатися вперед, 

ставлячи перед собою цілі та досягати 

їх! Поступово, не усе відразу, але ста-

новиться легше і вчитися, і спілкува-

тися, приймати рішення і робити ви-

бір. Студентство – дуже важливий 

період становлення особистості, коли 

багато що залежить від тих, хто тебе 

оточує. 

Наша група – це доброзичливі, 

розумні, талановиті, чуйні і веселі хло-

пці та дівчата. Кожна людина в групі 

має свої особливі якості. Передусім, і 

групі, і мені як кураторові дуже поща-

стило зі старостою. Булавицька Кате-

рина – відмінний організатор, на неї 

завжди і в усьому можна покластися. 

Вона активний учасник усіх факуль-

тетських і вузівських заходів. Якщо за 

справу береться Катя, то можна не 

хвилюватися, і тим більше – не переві-

ряти і не контролювати доручену 

справу. Катерина активно займається 

науковою діяльністю, виступає на нау-

кових конференціях, публікує резуль-

тати наукових досліджень інновацій-

них технологій зберігання. А предста-

влена магістерська робота була з успі-

сокий рівень успішності, виконала та 

захистила дипломну роботу на 

«відмінно». 

Юлія Прокопович, під час навчан-

ня виявила себе як сумлінна та пра-

цьовита студентка. Поєднувала на-

вчання та «відповідальну роботу» ма-

ми і разом з тим  успішно закінчила 

університет і отримала диплом магіст-

ра. 

Ганна Малихіна та Аліна Байрак – 

добрі, привабливі, життєрадісні дівча-

та, у них багата уява та енергійний 

розум. Вони мають такі риси характе-

ру, як дисциплінованість, ввічливість, 

кмітливість, допитливість та добросо-

вісність при виконанні поставлених 

завдань. Вони вже визначилися зі свої-

ми життєвими пріоритетами і точно 

знають як отримана освіта допоможе 

їм досягти поставлених цілей. 

Тетерятник Ганна в процесі усього 

терміну навчання проявила себе як 

здібна та відповідальна студентка, 

наполеглива в досягненні мети, що і 

дозволяє їй добиватися результатів в 

усіх справах. 

Аліна Кльонова найбезстрашніша 

людина, незалежна в мисленні та спра-

вах. У щільному навчальному графіку 

знаходила час самостійно вивчати 

французьку мову. І як результат неод-

норазове стажування у Франції, що 

дало їй можливість ознайомитися з 

новітніми трендами у сфері харчових 

технологій, але і погуляти по вулицях 

старовинного міста і поринути в чарів-

ну атмосферу. Аліна також незабувала 

хом захищена на "відмінно". Державна 

екзаменаційна комісія рекомендувала 

її до вступу в аспірантуру. 

Дар’я Зарецька  – інтелектуально 

обдарована особистість, і при цьому – 

щедра людина, завжди готова кожно-

му пояснити процес меланоїдиноутво-

рення або інші біохімічні процеси, що 

протікають у харчовій продукції. Да-

ша побувала в Німеччині – завдяки 

виграному гранту вона отримала мож-

ливість стажуватися на сучасному під-

приємстві і ознайомитися з інновацій-

ними технологіями зарубіжжя. А та-

кож отримала практичний досвід на 

посаді технолога цеху переробки ри-

би. Вже встигла створити сім'ю і стала 

молодою мамою. Хочеться побажати 

Даші міцної і дружної сім'ї і здоров'я її 

малюку. І усе це, не завадило протя-

гом навчання отримувати відмінні 

оцінки, скласти на "відмінно" держав-

ний кваліфікаційний екзамен та отри-

мати червоний диплом. 

Корж Ганна має чудовий інтелект і 

безліч різноманітних талантів. Диплом 

бакалавра Ганна отримала з відзна-

кою. На сьогодні вона щаслива дружи-

на та мама і від щирого серця їй також 

хочеться побажати міцної і дружної 

сім'ї і здоров'я її малюкові. Я точно 

знаю, чим би вона не займалася в жит-

ті, вона в усьому доб'ється успіху. 

Івашина Тетяна – глибока людина, 

небайдужа, її виділяє добре ставлення 

до друзів і одногрупників, а також 

сила характеру та волі. Для неї успіш-

не виконання роботи – справа честі. І 

не дивно, що протягом всього періоду 

навчання вона продемонструвала ви-8 
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ситеті суміщали з роботою на діючих 

передових харчових підприємствах, 

щоб отримати практичний досвід і 

навички. Активно займалися самоосві-

тою. Ще будучи студентами, реалізу-

вали себе в професійній сфері. 

Прекрасна творча атмосфера в 

групі створювалася не лише зовнішні-

ми проявами, але і внутрішніми, а са-

ме, прекрасними людьми, такими як 

Марина Дем'яненко, Анастасія Міцук, 

Марія Романюк. Протягом навчання 

вони зарекомендували себе як старан-

ні, наполегливі, здібні студенти, за-

ймалися науково-дослідницькою робо-

тою, брали участь у наукових конфе-

ренціях. Дівчата користуються автори-

тетом серед одногрупників, по відно-

шенню до яких завжди виявляли лю-

дяність, чуйність, щирість. 

У нашій групі є шість талановитих 

хлопців. Ігор Горюнов дуже активний, 

допитливий, наділений багатою уя-

вою, завжди повний ідей. Але думаю, 

що головна запорука його популярнос-

ті – його відкритий щедрий характер, 

позитивність і жттєрадісність. 

Скромний, веселий, урівноваже-

ний, розсудливий, самостійний, дис-

циплінований, комунікативний, това-

риський, має хороші здібності до на-

вчання – це все можно сказати про 

Віктора Татача. В останній час він 

плідно працює на підприємстві за об-

раною спеціальністю. Він справжній 

господар – баче мету і успішно її дося-

гає. 

Моргун Станіслав протягом на-

вчання зарекомендував себе як старан-

на, наполеглива і працьовита людина. 

У ньому поєднуються почуття честі і 

обов’язку з незалежністю поглядів. 

Державна екзаменаційна комісія від-

про навчання, успішно закінчила магі-

стратуру і на «відмінно» захистила 

магістерську роботу. 

Карпіну Марину відрізняє енергій-

ний розум, напористість, цілеспрямо-

ваність. Вона учасник багатьох науко-

вих конференцій і конкурсів. У ІІ турі 

всеукраїнського конкурсу студентсь-

ких наукових робіт з галузі знань 

«Харчова промисловість та переробка 

с.-г. продукції» посіла ІІІ місце за нау-

кову роботу «Розробка технології соу-

сів з використанням соків чорної смо-

родини, порічок червоних та бананів». 

Навчання в магістратурі успішно по-

єднувала з виконанням обов’язків ін-

женера-мікробіолога на Веселівському 

заводі сухого знежиреного молока. 

А Щербину Юлю і Гусєву Наталію 

відрізняє гострий розум, напористість 

та заповзятість. Вони поставили перед 

собою мету стати висококласними 

фахівцями. І тому навчання в універ-

значила його відмінну теоретичну під-

готовку та високий рівень науково-

практичних досліджень. 

Булгаков Іван – цілеспрямована 

людина, із завидною силою волі. Він 

повний ідей і проектів. Дивлячись на 

його діяльність, часто виникає питан-

ня – як він усе встигає?! Поєднуючи 

ведення свого господарства він успіш-

но опанував ще одну неспоріднену 

спеціальність з виробництва харчової 

продукції. Він плідно приймав участь 

у розробці рецептурного складу та 

технології виробництва рибних консе-

рвів. 

Гаркас Олександр та Нестеренко 

Дмитро – старанні, працелюбні та від-

повідальні. Вони всі свої знання та 

уміння спрямували на досягнення ка-

р’єрного росту і успішно працюють в 

сфері просування якісних харчових 

продуктів споживачам. 

Крім того, що студенти – яскраві 

індивідуальності, вони ще згуртований 

колектив, тому що навчилися жити не 

лише для себе, але і піклуватися про 

інших, допомагати, співчувати один 

одному та вирішувати завдання будь-

якої складності.  

Так, час йде, у багатьох вже своє 

особисте життя, нове оточення, своя 

робота і сім'я. І цей рік видався нелег-

ким, бо необхідно було поєднувати 

навчання, наукову складову та роботу. 

Проте навчання залишилося позаду, 

всі екзамени успішно здані. Вони ста-

ли не лише висококваліфікованими 

фахівцями, але і навчилися справитися 

з усіма поставленими життєвими зада-

чами та бути щасливими.  
Куратор 21 МБ ХТ групи 

Коляденко В.В. 
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Нові знайомства, друзі, переїзди, 

враження, життя в гуртожитку, часте 

недосипання, лекції, сесії, 

відпочинок всією групою, смішні 

життєві історії, незабутні викладачі, 

пропущені пари - все це є невід'єм-

ною складовою студентського життя. 

Саме студентські роки цікаві і неза-

бутні. Вони наповнені не тільки раді-

стю і безтурботністю, але і бажанням 

освоїти основи майбутньої професії. 

Через всі ці етапи життя в університеті 

пройшли студенти 21 МБ ЦБ групи спе-

ціальності «Цивільна безпека».  

Вже 13 березня магістри отримають 

свої довгоочікувані дипломи та розпоч-

нуть зовсім новий етап життя. Для них 

студентство зилишиться лише приємни-

ми спогадами.  

Вже зараз деякі із студентів нашої 

групи мають свої власні сім`ї та, навіть, 

дітей. Деякі знайшли роботу, яка відо-

бражає їх покликання. А деякі ще шука-

ють себе та своє призначення. Але всі 

ми назавжди пов`язані один з одним 

хоча б тим, що майже шість років разом 

навчалися та пізнавали щось нове для 

себе.  

Серед групи є ті, хто протягом всьо-

го періоду навчання були небайдужими 

до подій університету та брали активну 

участь у всіляких заходах, конкурсах, 

конференціях і олімпіадах.  

Хотілося б відзначити таких найяск-

равищих представників групи 21 МБ 

ЦБ як: 

- Білий Євгеній, який протягом дов-

гого часу був не лише старостою групи, 

а й займав посаду голови студентської 

ради факультету Агротехнологій та еко-

логії, зайняв 2 місце на щорічному осін-

10 
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ньому балі разом зі студенткою 21 

МБ ЕК групи Телюк Поліною. Окрім 

цього, він завжди приймав безпосе-

редню участь в організації заходів 

університету; 

- Бурич Катерина, яка декілька 

років поспіль виїзжала до інших міст 

України задля участі у Всеукраїнсь-

ких олімпіадах та поверталася до 

рідного університету з грамотами та 

призовими місцями, неодноразово 

брала участь у конкурсах та конфере-

нціях з науково-дослідницької діяль-

ності, має три патенти на корисні 

моделі в галузі пожежної безпеки, а 

також стала одним із засновників 

сайту кафедри, за наповнення якого 

була відповідальною протягом декі-

лька років. Завдяки своїй активності 

та любові до науки Бурич Катерина 

двічі стала стипендіатом Мелітопольсь-

кого міського голови; 

- Ковшун Олеся, яка за допомогою 

своїх організаційних здібностей та наяв-

ності авторитету в групі могла організу-

вати необхідні збори чи вирішити пи-

тання, які виникали в ході навчального 

процесу.  

Стосовно інших, були й такі, що бу-

ли пасивними до всього вищезазначено-

го, але всі роки навчання показували 

гарні результати і були відзначені гра-

мотами за успіхи у навчанні як на кафе-

дральному рівні, так і на рівні факульте-

ту. Мова йде про Гілевич Яну, Климен-

ко Любов, Новак Катерину, Ковшун 

Олесю, а також Авраменко Анастасію. 

Університет - один з головних етапів 

життя багатьох людей, які свого часу 

вирішили отримати вищу освіту, тому 

викладачі кафедри цивільної безпеки, 

зробили все можливе для того, щоб у 

пам`яті кожного учня залишити не тіль-

ки змістовні знання, а й яскраві спогади 

«золотої» пори студентства. 

Зоря М.В. 
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Вітаємо всіх із успішним завершенням навчання  

в університеті та отриманням повної вищої освіти. 

Висловлюємо всім подяку за активну громадську 

діяльність в університеті, старанне навчання, 

ґрунтовні наукові пошуки та 

здобуті результати. 

Зичимо всім досягти найвищих сходинок кар’єрного 

зростання та вдало використати 

набуті професійні компетенції 

на користь розбудови України як сучасної 

європейської держави. 

Залишайтесь і надалі активними учасниками 

університетського життя та приєднуйтесь 

до асоціації випускників університету. 

До зустрічі в нових партнерських проектах! 

 

З повагою, професорсько-викладацький склад 

та студентська рада факультету АТЕ 


