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Головна мета діяльності ТДАТУ –

забезпечення найвищої якості підготовки 

сучасного фахівця 

Зараз ви стоїте перед вибором, можли-

во, найголовнішим у своєму житті – ким 

стати, яку спеціальність обрати? 

Таврійський державний агротехнологіч-

ний університет славиться своїми досягнен-

нями, освітянськими традиціями, якістю 

навчання, співпрацею із зарубіжними орга-

нізаціями та вищими навчальними заклада-

ми. ТДАТУ широко відомий не тільки в 

Україні, ай за кордоном. 

Підготовку висококваліфікованих фахів-

ців забезпечують викладачі – справжні про-

фесіонали своєї справи, серед яких 250 кан-

дидатів наук, доцентів та понад 40 докторів 

наук, професорів, відомих вчених, академі-

ків, членів-кореспондентів академій наук, 

наукові школи яких відомі далеко за межа-

ми України. 

Наш університет продовжує динамічно 

розвиватися, забезпечуючи високу та об’єк-

ном (США, Нідерланди, Велика Британія, 

Швеція, Німеччина, Данія, Франція, Росія, 

Польща, Китай та ін.); 

 студенти університету живуть наси-

ченим життям: відвідують творчі художні 

колективи у Центрі культури та дозвілля 

ТДАТУ, спортивні секції у спортклубі 

ТДАТУ, курси англійської мови, беруть 

участь у спартакіадах, КВН, брейн-

рингах, квестах, влітку відпочивають у 

спортивно-оздоровчому комплексі 

«Салют» на узбережжі Азовського моря у 

смт Кирилівка; 

 навчаючись в університеті, студенти 

здобувають практичний досвід самовряду-

вання, беручи участь у діяльності студент-

ського комітету ТДАТУ; 

 студенти-відмінники ТДАТУ мають 

можливість отримувати стипендії Прези-

дента України, Верховної Ради, Кабінету 

Міністрів, ім. Посмітного, ім. Грушевсь-

кого, Запорізької обласної ради, Запорізь-

кої обласної державної адміністрації, мі-

ського голови м. Мелітополя, ректора 

університету. 

Після закінчення університету ви, 

наші майбутні студенти, отримаєте дипло-

ми державного зразка з додатком до дип-

лому міжнародного зразка, що надає мож-

ливість здійснювати професійну діяль-

ність у провідних країнах світу. 

Я впевнений, що попереду у вас багато 

особистих перемог. Бажаю, щоб кожен 

новий навчальний рік наближав вас до 

головної мети – знайти своє місце в житті 

і стати гідним громадянином України! 

Я запрошую вас до навчання в нашому 

університеті та до плідної співпраці! 

Давайте і надалі будуватимемо наш 

світлий, прекрасний будинок – ТДАТУ на 

благо та щастя всіх нас, для розвитку і 

розквіту нашої Батьківщини! 
Ректор ТДАТУ, д.т.н., професор, 

член-кореспондент НААН України 

Кюрчев Володимир Миколайович 

тивну якість знань студентів усіх спеціаль-

ностей. 

Таврійський державний агротехнологіч-

ний університет був неодноразово успішно 

представлений на міжнародних та Всеукра-

їнських виставках, презентаціях, різноманіт-

них освітянських форумах, заходах та наго-

роджений високими нагородами. 

Минуле, сьогодення та майбутнє нашого 

університету – це наші прекрасні студенти, 

які активно беруть участь у науковій діяль-

ності, студентському самоврядуванні, куль-

турно-масових заходах, зберігають і розви-

вають кращі традиції та досягнення універ-

ситету, є його справжніми патріотами. 

Навчатися у нашому університеті не 

просто престижно і вигідно, але й дуже ці-

каво: 

 навчання відбувається в інтерактивній 

формі (лекції поєднуються з виконанням 

актуальних практичних завдань, які прово-

дяться у вигляді ділових ігор, тощо); 

 студенти мають широкі можливості 

займатися науковою діяльністю; 

 студенти мають реальну можливість 

проходити виробниче стажування за кордо-
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- Доброго дня, Ірино Євгенівно. Сьогодні 

Ви біля керма факультету агротехнологій та 

екології. Як починалася Ваша кар’єра дека-

на? 
– Знаєте Наталю, таке на перший погляд 

просте питання змусило знову проаналізувати 

події останніх років…Визначити ключові аспек-
ти, що є в основі становлення мене як особисто-

сті… Пропозиція очолити факультет агротех-

нологій та екології  в якості 3 декана від керівни-
ка університету – ректора Кюрчева Володимира 

Миколайовича була отримана влітку 2014 року. 

На той період у мене був 8 – ми річний досвід 
роботи у ТДАТУ на посаді доцента кафедри 

хімії та біотехнологій, досвід роботи на посаді 

Вченого секретаря НДІ АТЕ, професійне став-
лення  до викладацької справи та велике бажан-

ня знайти шлях до душі кожного студента.  

– А які емоції Ви відчували, коли Вас 

запросили на таку відповідальну посаду? 
– Приблизно такі, які відчуває відповідаль-

ний студент - агроном до якого звернувся керів-
ник агрохолдінгу перед початком навчального 

року з пропозицією очолити одну з філій... Безпе-

речно це - шок, зацікавленість, стурбованість і 
згодом аналіз ситуації. Впоратися з емоціями та 

прийняти зважене рішення допомогло: розуміння 
атмосфери на факультеті з першого дня його 

існування як викладача, що є частиною цієї скла-

дної системи; повага до стилю роботи діючого у 
2014 році декана факультету Еременко Оксани 

Анатоліївни; професійність першого заступника 

декана Головіна Сергія Володимировича та під-
тримка керівництва університету.  

– Яку найяскравішу подію Ви запам’ята-

ли під час перебування на посаді декана? 

– Шановна студентська спільнота (хочу 

звернутись до вас зі сторінок нашої газети), як 

що відкрити рубрику–аналог інтернет-мереж 

«Підслухано на факультеті агротехнологій та 

екології» і проаналізувати події та теми розмов 

у робочий час та поза його межами: на кафед-
рах, у деканаті , нарадах різного рівня то саме 

аспекти СТУДЕНТСЬКОГО  навчання, розви-

ток, побут молоді під час перебування в ТДАТУ 
будуть в основі  питань що турбують колектив 

факультету. Знаєте Наталя, як що людина  

професійно та з любов’ю ставиться до обраної 
справи свого життя, то найяскравіші події 

відбуваються кожен день. Для мене завжди одна 

з цікавих та одночасно відповідальних етапів 
роботи  , яку я визначаю як подію – це знайомст-

во з майбутніми студентами та їх батьками на 

етапі приймальної компанії. Це перше вересня, 

ного, наукового, виховного спрямування приходи-

ли не одразу і навіть зараз потребують удоско-

налення. Але, відвідуючи університети країни,  з 
гордістю розумію, що стан питань у ТДАТУ 

займає гідне місце в системі аграрних ВНЗ! За 

останні роки завдяки колективу факультету 
було ліцензовано аспірантуру за спеціальністю 

«Агрономія», відкрито 3 нові спеціальності пер-

шого бакалаврського освітнього рівня 
«Садівництво та виноградарство», «Геодезія та 

землеустрій», «Лісове господарство». У 2018 

році розпочинаємо набір студентів на спеціаль-

ність ―Готельно-ресторанна справа‖. Підтвер-

дженням професійного ставлення до практичної 

складової навчального процесу став диплом дру-
гого ступеня на кращій структурний підрозділ 

«Дослідне поле» серед аграрних вищих навчаль-

них закладів у 2016 році.  

- Яким Ви бачите АТЕ через 20 років? 

- Факультет агротехнологій та екології у 

складі ТДАТУ, що має досягнення в минулому та 
сучасному,  випускники  якого здійснюють вплив 

на кадровий, інтелектуальний, науково-

технічний та економічний розвиток нашого 
регіону та країни в цілому! 

- Побажання факультету АТЕ на 11-ти 

річчя? 

Щиро вітаю колектив викладачів, наукових 

працівників, студентів факультету АТЕ ТДАТУ 

з 11-річчям! Колектив викладачів протягом 11-
ти років накопичував та зберігав професійний 

та науковий потенціал, традиції та сьогодні 

намагається давати молоді освіту вищого ґату-
нку! Користуючись нагодою хочу висловити 

слова вдячності за сприяння розвиту факульте-

ту АТЕ керівництву університету – ректору, 
д.т.н.,проф. Кюрчеву В.М., профкому ТДАТУ, 

професортсько-викладацькому складу факульте-

ту, студентам та випускникам, які завжди були 
поруч на всіх етапах становлення структурного 

підрозділу. Прийміть найщиріші побажання 

здоров’я, щастя, добробуту, нових успіхів у пра-
ці і навчанні!  

-  Дуже дякую Вам. Чекайте на наш 

випуск газети! 

Голова інформаційного 

сектору 

Івова Наталія 

коли багато чисельна родина факультету 
приймає хлопців та дівчат. Це захід «Дебют 

першокурсника!». І звичайно, яскравим мере-

живом завжди залишаються у пам’яті події 
Зльоту відмінників та шанування наших випус-

кників! 

– Якщо ми вже почали розмовляти на 

цю тему, то яким повинен бути гарний сту-

дент? 

– Вважаю, що перед тим, як вивести формулу  
професійних та особистих якостей гарного 

студента починати потрібно з себе і нам 

викладачам, і батькам.  Маючи базову педаго-
гічну освіту впевнена, що кожен викладач 

своєю особистістю впливає на формування у 

студентів певних компонентів загальнолюдсь-
кої і професійної культури. Сьогодні студента 

можна мотивувати на навчання тільки успіш-

ністю, професійністю та харизматичністю 
викладача. Саме з нас він «считує» якості які 

будуть потрібні йому у житті та кар’єрі, або 

ні. Як писав К.Д. Ушинський — «Ні які стату-
ти і програми, ніякий штучний організм закла-

ду, хоч би як хитро він був приду-маний, не 

може замінити особистості в справі вихован-
ня". Тому, ГАРНОМУ СТУДЕНТОВІ повинні 

бути притаманні риси будь-якої гідної людини 
-  відповідальний цілеспрямований, працьови-

тий, самовідданий обраній справі, бажано 

комунікабельний, зі здоровим почуттям гумо-
ру. 

- Яке Ваше життєве кредо? 

- Життєве кредо: «Жодне бажання не 
дається тобі окремо від сили, що здатна його 

здійснити!» 

 - Педагогічне кредо: «Шукайте шлях до 
души студентів і будете Ви завжди винагоро-

джені любов’ю та визнанням нашої молоді!» 

- Професійне кредо: «Доброзичливе став-

лення до колег та студентів, компетентність 

і творчій підхід до роботи, постійний розви-

ток себе як особистості». 

- Як формувалася структура факульте-

ту, напрямки, за якими працювати?  

- У період, коли керівництво університету 
поставило мене біля керма факультету співпав 

з виходом нової редакції закону «Про осві-

ту» (2014), крім того події в країні впливали на 
зміну стратегії та тактику розвитку факуль-

тету та університету в цілому. Тому, разом з 

колективом деканату, завідуючими кафедр  
метою було інтегрувати кращі традиції факу-

льтету в сьогодення. Це було не легко, іноді 

навіть дуже болісно, рішення питань навчаль-
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Рік заснування – 2007 

Галузь знань - «Аграрні науки та про-

довольство» 

Освітній ступінь «Бакалавр», 

«Магістр» 
Працевлаштування випускників 

Технолог агрономії Бакалавр 

 Бригадир; 

 Рільник; 

- Науковий співробітник у науково-дослідних 

установах 

- Керівник підприємства 

 Плодівник; 

 Виноградар;  

 Овочівник відділення;  

 Агроном;  

 Помічник агронома. 

«Агроном-дослідник» Магістр 
- Керівник відділу в структурі управління Мі-

ністерства АПК 

- Головний спеціаліст-агроном в районних 

держадміністраціях 

Онлайн-видання AgroPortal.ua 16 січня 

2018 року нагородило переможців ІІІ Все-

українського конкурсу «Краща аграрна 

практика».  

Конкурс було започатковано з метою 

дізнатися з перших вуст, як студенти уявля-

ють собі виробничу практику, чи допомага-

ють їм у цьому знання, отримані в навчаль-

них закладах, а також з яким багажем вони 

хочуть повернутися до студентської лави. 

Цього року редакція AgroPortal.ua 

вирішила змінити формат 

конкурсу. Якщо поперед-

ні два роки студенти надсилали свої есе 

про практику, яку вони проходили, то 

цього разу вони мали відзняти відеоролик 

про практику своєї мрії. 

У 2017 р. участь у конкурсі взяли понад 

100 студентів із різних куточків України. 

Через велику кількість надісланих робіт 

редакція AgroPortal.ua вирішила збільшити 

число місць у фіналі з 10 до 15. Кращі робо-

ти обирали під час онлайн-голосування на 

сайті AgroPortal.ua. 

Студент факультету Агротехнологій та 

екології Кучинський Валерій 11АГ групи 

посів почесне ІІІ місце.  

Вітаємо Валерія з перемогою та бажає-

мо успіхів у навчанні!  
Головний редактор газети 

Шамро Анастасія 

Украї на - аграрна держава, а спеціаль-
ність “Агрономія” користується попитом 
на ринку праці. 

8.02.2018 на факультет АТЕ ТДАТУ 
завітав директор ЧП “Могучии ” Меліто-
польського раи ону Запорізької  області, 
Голова Асоціації  випускників ТДАТУ - 
Кішко Миколаи  Леонтіи ович.  

Співбесіда з маи бутніми агронома-
ми тривала маи же годину. Миколаи  
Леонтіи ович не тільки розповів про 
господарство, штат підприємства та 
історію розвитку, а и  також надав нашіи  
молоді корисні професіи ні поради. По-
тужну силу відіграє особистість, профе-
сіи ність керівника, и ого ораторські та 
лідерські якості. 

Зустрічі з професіоналами своєї  
справи як Кішко Миколаи  Леонтіи ович 
дуже мотивують нашу молодь на про-
фесіи не становлення та відповідаль-
ність. Було вирішено питання стажу-
вання агрономів-бакалаврів в ЧП 
«Могучии » за дуальною системою на-
вчання. Хлопцям-магістрам був нада-
нии  час на роздуми питання працевла-
штування та обговорення з батьками. 

На зустріч був запрошении  також 
провіднии  інженер з відділу профорієн-
тації  та зв’язку з виробництвом Сингаєв-
ськии  Віктор Антонович мав пропозиції  
щодо кандидатур на посаду агронома ЧП 
«Могучии ». Співпраця з стеи тхолдерами 
регіону триває! 

Декан факультету АТЕ 
Іванова І.Є. 
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Керівництвом факультету АТЕ ТДАТУ 

23 лютого 2018 року було організовано 

зустріч з представниками  ДЕРЖАВНОГО 

АГЕНТСТВА УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ 

ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ (ДАЗВ) – заступ-

ником голови агентства Фещенко В.П. та 

Гетьманом Є.М., Цибульник М.О. З боку 

факультету на зустрічі були присутні:декан 

факультету АТЕ Іванова І.Е., професорсько

-викладацький склад кафедр «ЕОНС» та 

грами навчання. Було розглянуто договір 

для подальшого співробітництва між факу-

льтетом АТЕ ТДАТУ та ДАЗВ. 

Інформаційний супровід: керівництво 

факультету АТЕ ТДАТУ 

«Цивільна безпека» на чолі з завідуючими 

структурних підрозділів д.г.м.н., проф. Да-

ценко Л. М. та к.т.н., проф. Рогачем Ю. П. 

Гостями університету було представлено 

аудиторії презентацію за темою: 

«Радіаційна безпека зони відчуження». 

Керівництвом факультету визначено пода-

льші етапи співробітництва в межах пред-

ставлення матеріалів на студентську ауди-

торію та реалізації елементів дуальної про-

АТЕ ТДАТУ                 Випуск № 4 Березень – Квітень 2018 
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Рік заснування – 2007 

Галузь знань - «Природничі науки» 

Форма навчання – денна, заочна 

Освітній ступінь «Бакалавр», 

«Магістр» 

Працевлаштування випускників 

 Начальник управління охорони навколи-

шнього середовища; 

 Інженер-інспектор з екології; 

 Еколог-аудитор (ISO 14000); 

 Експерт-еколог містобудування; 

 Інспектор митниці з екології; 

 Технолог з екології; 

 Державний інспектор з екології; 

 Фахівець з охорони довкілля. 



АТЕ  ТДАТУ     Випуск № 4 Березень – Квітень 2018 

Відповідно до програми «Про призна-

чення стипендії міського голови 

м. Мелітополя для обдарованої молоді 

міста» спеціальна комісія при Мелітополь-

ській міській раді затвердила 

список стипендіатів 

Щиро вітаємо Катерину Бурич з ви-

знанням її досягнень! Бажаємо подальших 

успіхів у навчанні та підкорення нових 

вершин! 

Головний редактор газети 

Шамро Анастасія 

серед учнівської та працюючої молоді. 

Стипендію міського голови м. Мелітополь 

отримали талановиті студенти, які мають 

високі досягнення в навчанні та мистецтві, 

беруть активну участь у суспільному житті 

навчального закладу та міста. 
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Рік заснування – 2012 

Галузь знань -  «Цивільна безпека» 

Форма навчання – денна, заочна 

Освітній ступінь «Бакалавр», «Магістр» 

Посади, що можуть займати випускники: 

 Фахівець із цивільної оборони; 
 Експерт технічний з промислової безпе-

ки; 
 Інженер з охорони праці; 
 Інженер з техногенно-екологічної безпе-

ки; 
 Інспектор державний з питань цивільно-

го захисту та техногенної безпеки; 
 Інспектор державний з техногенного та 

екологічного нагляду; 
 Головний державний експерт з умов пра-

ці; 
 Головний державний експерт з умов пра-

ці України; 
 Начальник служби (сфера цивільного 

захисту); 
 Начальник відділу охорони праці; 

 Начальник штабу цивільного захисту; 
 Начальник штабу цивільної оборони. 
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Рік заснування – 2013 

Галузь знань - «Виробництво та тех-

нології»  

Форма навчання – денна, заочна 

 Технолога на підприємствах харчової 

промисловості; 

 Техніка-проектанта; 

 Завідувача виробничого лабораторією; 

 Фахівця зі зберігання та переробітки 

сільськогосподарської продукції; 

 Заготівельника сільськогосподарської 

продукції; 

 Викладача вищого навчального закладу 

I-IV рівнів акредитації та наукового спів-

робітника. 

 Інженера з якості стандартизації; 

 Техніка - лаборанта; 

 Майстра виробничих дільниць

(підрозділів) у харчовій промисловості; 

 Начальника відділу стандартизації; 

 Начальника виробництва; 

 Майстра виробничого навчання; 

Конкурентна спроможність будь-якої 

держави на світовому ринку та якість 

життя її населення напряму залежить від 

рівня професійної практичної підготовки 

кадрів. Одним із провідних світових ліде-

рів у сфері підготовки кваліфікованих 

фахівців на сьогодні виступає Європейсь-

кий Союз, який завдячує цьому дуальній 

системі навчання. 

Відповідно до «Концепції підготовки 

фахівців за дуальною формою здобуття 

освіти в Україні», прийнятої на Колегії 

Міністерства освіти і науки України в 

січні цього року, в Таврійському держав-

ному агротехнологічному університеті 

послідовно впроваджується дуальна мо-

дель освіти. Запровадження елементів 

цього виду навчання відбувається на всіх 

факультетах ТДАТУ. 

Кафедра харчових технологій та готе-

льно-ресторанної справи уклала договори 

Кюрчев В.М., проректор з науково-

педагогічної роботи к.т.н., доцент Ломей-

ко О.П. та декан факультету 

«Агротехнологій та екології» к.с.-г.н., 

доцент Іванова І.Є. 

Керівництво ТДАТУ ознайомилось з 

виробництвом, з робочими місцями студе-

нтів університету, з інноваційними вироб-

ничими складовими. Завдяки такій тісній 

співпраці виявляються «недоліки» та вно-

сяться корективи у навчальні плани. Під 

час зустрічі було відмічено якісну теоре-

тичну підготовку студентів університету, 

їх бажання до подальшої самоосвіти. 

ТДАТУ, з надією на подальшу плідну 

співпрацю, вдячний керівництву вказаних 

підприємств за надану можливість запро-

вадження передових напрямках 

поєднання вищої освіти та 

виробництва. 

 Прес-служба ТДАТУ 

з підприємствами міста та району про виро-

бниче навчання студентів спеціальності 

«Харчові технології». Так з 12.03.18 по 

12.04.18 студенти 3 і 4 курсів ХТ (Івашина 

А. Ю., Скляренко А.В., Караулова 

С.С,.Нечіпай Д.С. та Асламова Ю.Ю.) про-

ходять таке навчання в ТОВ «Юг-

кондитер» (с. Нове, Мелітопольського р-

ну), де отримують практичні навички і на-

бувають досвіду в кондитерському мистец-

тві. 

З 04.04.18 по 20.04.18 студенти 4 курсу 

ХТ (Бугаєва Т.В., Тищенко В.Ю., Шовкун 

Д.О. і Коротнєв М.С.) згідно з принципами 

дуальної системи практикуються на ВАТ 

«Мелітопольський хлібокомбінат». 

Як одна із складових дуальної системи 

5 квітня відбулася зустріч керівництва 

ТДАТУ з директорами підприємств на яких 

стажується наша прогресивна молодь. Уні-

верситет представляли: ректор, д.т.н., про-

фесор, член-кореспондент НААН України 
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9 лютого 2018 року в рамках реалізації 

програми академічної мобільності та за 

підтримки Українського проекту бізнес-

розвитку плодоовочівництва, було прове-

дено день практичної підготовки на су-

часному багатопрофільному сільськогос-

подарському підприємстві ПАТ 

«Племзавод «Степной» та у тепличному 

комплексі, які розташовані у Кам’янка-

Дніпровському районі Запорізької облас-

ті. 

Відповідно до програми академічної 

мобільності студентів в ТДАТУ, з метою 

проведення дня практичної підготовки для 

студентів ТДАТУ, Миколаївського НАУ, 

Херсонського ДАУ, а також проходження 

стажування викладачами університету 

(зав. каф. ПВБ, доц. Колесніков М.О., ст. 

викладач каф. РС Нежнова Г.В., доц. каф. 

МВЗ Мовчан В.Ф., зав. каф. ТСТТ, 

доц. Мілько Д.О.) ректоратом 

було надано можливість 

ознайомитися з найсу-

часнішими технологі-

об’єктів керівники цехів розповіли про 

технологічні особливості, що викликало 

інтерес та дискусію у студентів. 

В ході дня практичної підготовки було 

проведено ознайомлювальну екскурсію в 

тепличному господарстві родини Шкриб-

ляків. Цікавим було те, що родина власно-

руч встановила 11 теплиць загальною пло-

щею 0,5 га. Господарство займається виро-

щуванням овочевих культур, а в цьому 

сезоні спеціалізується на вирощуванні 

салату. За 5 років існування господарства, 

завдяки підтримці проекту UHBDP вони 

значно збільшили рентабельність виробни-

цтва, знайшли нові ринки збуту продукції. 

Студентами було задано багато питань 

щодо технології вирощування салату та 

механізмів організації робіт в теплицях 

протягом року. 

На завершення зустрічей керівники 

підприємств запросили студентів для про-

ходження виробничої практики і стажуван-

ня з подальшим працевлаштуванням. 

Доц. Колесніков М.О., 

      Зав. виробничої практики Якунічев Ю.О. 

ями та технікою у ПАТ «Племзавод 

«Степной» (с. Заповітне) та отримати 

практичний досвід з вирощування овоче-

вих культур у тепличному комплексі (с. В. 

Знаменка). 

На сьогодні ПАТ «Племзавод 

«Степной» є одним з лідерів агроіндустрії 

півдня України, основними видами еконо-

мічної діяльності якого є рослинництво 

(вирощування зернових культур, бобових 

культур і насіння олійних культур), тва-

ринництво (розведення великої рогатої 

худоби молочних порід, розведення сви-

ней) та переробка власної сільськогоспо-

дарської продукції (виробництво м’ясних 

продуктів, виробництво кисломолочних 

продуктів). 

За словами генерального директора 

ПАТ «Племзавод «Степной» Волкова А.А. 

«основною перевагою підприємства є те, 

що в нас створено весь ланцюг виробницт-

ва – від поля до столу – тому ми маємо 

можливість контролювати якість сільсько-

господарської продукції та виробленої 

м’ясо-молочної продукції. 

Студенти і викладачі відвідали кормо-

виробничий цех, корівник, доїльний цех, 

оглянули машино-тракторний парк та май-

стерні. З метою ознайомленням з підпри-

ємством було продемонстровано відеофі-

льми, які показали інноваційні технології 

застосовані на виробництві. На кожному  з 
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Рік заснування – 2017 

Галузь знань - « Аграрні науки та 

продовольство» 

Форма навчання – денна 

Освітній ступінь «Бакалавр» 

Випускники університету спеціально-

сті «Садівництво та виноградарство» 

·Спеціаліста з організації та ведення 

фермерського господарства; 

 Наукового співробітника чи викладача 

у навчальному закладі. 

За рекомендацією факультету агротех-

нологій та екології випускники мають мо-

жливість працевлаштуватися в успішних 

садівничих господарствах України та зару-

біжних країн. 

можуть працювати на посадах: 

·Директора (заступника директора) 

агрохолдингу, фермерського господарст-

ва; 

·Керівника підприємства, установи, 

організації у сфері аграрного виробницт-

ва; 

·Агронома-плодовода; 

·Агронома-овочівника; 

·Агронома-консультанта; 

·Агронома бригади ; 

·Агротехніка; 

·Фахівця з плодоовочівництва і виног-

радарства; 

·Фахівця із захисту плодових, овочевих 

рослин та винограду; 

·Фахівця тепличного господарства; 
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 Інженер-землевпорядник; 

 Керівник виробничого підрозділу; 

 Керівник функціонального підрозділу; 

 Науковий співробітник чи викладач у 

навчальному закладі; 

 Інженер в галузі землеустрою та кадас-

тру; 

 Топограф; 

 Геодезист; 

Рік заснування – 2017 

Галузь знань – «Архітектура та буді-

вництво» 

Форма навчання – денна 

Освітній ступінь «Бакалавр» 

Випускники, які здобули спеціаль-

ність «Геодезія та землеустрій» можуть 

працювати на посадах: 

 Інженер з впровадження нової техніки 

та технології; 

Рік заснування – 2018 

Галузь знань – «Сфера обслугову-

вання» 

Форма навчання – денна 

Освітній ступінь «Бакалавр» 

Працевлаштування випускників: 

 Керівник готельно-ресторанного госпо-

дарства;  

 Топ-менеджер закладу готельно–

ресторанного господарства; 

 Організатор готельної й ресторанної 

діяльності;  

 Фахівець із конференц-сервісу; 

 Фахівець із організації дозвілля та са-

наторного – курортної справи; 

 Спеціальність із адміністратної роботи 

(головний адміністратор служби прийому 

та розміщення у готелі, менеджер, андмі-

настратор, метрдотель). 

Рік заснування – 2017 

Галузь знань – «Аграрні науки та 

продовольство» 

Форма навчання – денна 

Освітній ступінь «Бакалавр» 

заповідній справі; 

 Біологів, ботаніків, зоологів та профе-

сійно-споріднених професій; 

 Наукових співробітників (агрономія, 

водне господарство, зооінженерія, лісів-

ництво, меліорація та природно-заповідна 

справа); 

 Викладача вищого та середнього спеці-

ального навчального закладу та 

наукового співробітника. 

Випускники, які здобули спеціа-

льність «Лісове господарство» спеці-

алізація «Мисливствознавство» мо-

жуть працювати на посадах: 

 Керівників малих підприємств в сільсь-

кому, мисливському, водному  господарс-

твах, лісівництві, рибному промислі; 

 Начальників (інші керівники) та майст-

рів виробничих підрозділів у сільському, 

лісовому та водному господарствах, у 

риборозведенні, рибальстві та природно- 9 
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Все ж таки неабияк полюбляє наш 

народ святкування, веселощі та розваги! У 

лютому смачно відзначаємо завершення 

зими. Масляна є одним з найстаріших 

свят слов'янських народів. Справжня заба-

ва, яка зберегла свої традиції в наші дні з 

язичницької культури. Це смачне свято 

триває цілий тиждень, який передує на-

станню Великого посту. 

Весело і ситно провели другий день 

Масниці студенти факультету АТЕ на 

студентському ярмарку університету. 13 

лютого на великій перерві ми смажили 

свіжі млинці прямо у холі ЦКіД! Гості 

оцінили таку винахідливість та розкупили 

все! Отак і отримав факультет Агротехно-

логій та екології  перемогу в номінації 

«Найбільший продаж млинців». А за те, 

що наші млинці були з різноманітними 

начинками, наш стіл було визнано найтра-

диційнішим. 

Щиро вітаємо викладачів та студентів 

з Масляною! Бажаємо вам смачних млин-

ців та солодкого,як мед, життя! 

Співголова інформаційного сектору   

Гончаренко Єлизавета 

Команди факультету АТЕ та ЕНФ 

отримали почесні грамоти за участь. 

Ми щиро дякуємо командам, глядачам 

та журі за Зимовий кубок КВН ТДАТУ! 

ЧЕКАЄМО НАСТУПНОГО РОКУ!  

Головний редактор газети ―АТЕ‖ 

Шамро Анастасія 

14 лютого у ТДАТУ пройшов Зимовий 

кубок КВН. Найромантичніше свято зими 

День Святого Валентина стало ще й найс-

мішнішим. 

Команди боролися за звання кращих у 

чотирьох конкурсах: візитка, фото розми-

нка, відео-конкурс та стем із зіркою. 

Кого тільки не бачила наша сцена того 

вечора: блогер Мелітополя Владислав 

Перелигін, засновниця студії краси Ната-

лія Деркач, ведучий Віктор Майоров, та 

навіть пародії на команди “Ліги сміху” – 

“Міні панки” та “Прозрачный гонщик”. 

Глядачі та учасники зарядилися позити-

вом та неймовірними емоціями від найвесе-

лішого заходу зими 2018 року. 

Команди гідно йшли до перемоги, але 

переможець лише один. Цього року це ме-

ханіко-технологічний факультет “Тіпочки”. 

ІІ місце – факультет економіки та бізне-

су “Хорошая команда”. 

ІІІ місце – факультет інженерії та ком-

п’ютерних технологій “Всюду буду”. 
10 
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Впродовж 21-22 березня делегацію від 

ТДАТУ гостинно зустрічав агрономічний 

факультет ВНАУ, де проходила науково-

практична конференція ІІ етапу Всеукра-

їнського конкурсу студентських наукових 

робіт зі спеціальності «Агрономія». В 

заході брали участь понад 15 вищих на-

вчальних закладів України. На конкурс 

було подано 47 наукових робіт. Від ТДА-

ТУ на розгляд було подано роботу студен-

тки третього курсу спеціальності 

«Агрономія» – Бондаренко Катерини. 

Науковий керівник студентки к. с.-г. н., 

доцент кафедри «Плодоовочівництво, 

виноградарство та біохімії» – Герасько 

Тетяна Володимирівна. Робота науково-

практичної конференції проводилась у 2х 

секціях. Молодим науковцем від ТДАТУ 

було представлено роботу та зроблено 

доповідь за темою: «Біохімічний склад 

плодів та листків томатів, вирощених за 

органічною технологією у закритому ґру-

нті». Презентації всіх учасників конфере-

нції викликали жвавий інтерес і зацікавле-

ність слухачів. Переможцям секційних 

засідань були вручені дипломи І-ІІІ ступе-

нів. Студентку ТДАТУ Бондаренко Кате-

рину нагороджено дипломом ІІІ ступеня! 

Вітаємо молодого науковця та висловлює-

мо вдячність науковому керівнику роботи 

– к. с.-г. н., доценту Герасько Т.В. 

Від нашого ВНЗ до складу делегації, 

як представник журі конкурсу було відря-

джено декана факультету агротехнологій 

та екології – Іванову І.Є. Перебування в 

ВНАУ залишило дуже позитивні спогади. 

Організація заходу була на високому рів-

ні. 

Керівництво факультету АТЕ ТДАТУ, 

науковий керівник Герасько Т. В. та кон-

курсант Бондаренко Катерина висловлю-

ють величезну подяку ректору ТДАТУ 

д.т.н., професору Кюрчеву В.М. та голові 

профспілки ТДАТУ Андрющенку М.В. за 

можливість брати участь у заходах такого 

рівня! Це стимулює та надихає на плідну 

працю як викладачів, так і нашу молодь! 

Деканат факультету АТЕ 

Іванова І.Є. 

11 
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