
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» 



10 років! Для світової історії це 

лише коротка мить, але для факульте-

ту - це ціле життя, це подія не лише в 

житті нашого факультету, а й знамен-

на дата для усього університету. 

За час існування факультет агроте-

хнологій та екології став одним з 

найуспішніших та найзатребуваніших 

у ТДАТУ. Цим ми завдячуємо усьому 

науково-педагогічному колективу і 

зокрема, тим, хто очолював факультет 

і сьогодні прикладає багато зусиль 

для його процвітання. 

Девіз нашого “ювіляра”:                                                                        

«Професійність викладачів факульте-

ту визначається успіхом наших студе-

нтів-випускників!» 

Саме 22 квітня наймолодший фа-

культет вишу  відзначає свій день на-

родження. Дата обрана не випадково 

– це Всесвітній день землі, а факуль-

тет готує фахівців у галузі агрономії, 

екології, цивільної безпеки, харчових 

технологій, які у майбутньому будуть 

дбати про розвиток і збереження при-

родних ресурсів.  

Факультет був створений у серп-

ні 2007 року, хоча  спеці-

альності 

“Агрономія» та 

«Технологія переробки та зберіган-

ня продукції сільського господарст-

ва» (завідувач – к.т.н., доцент Загор-

ко Н.П.). 

Різними були ці 10 років,. Крок 

за кроком наш рідний факультет 

дорослішав, створював власну істо-

рію, здобував досвід та прикладав 

всі зусилля щоб стати  одним з  най-

кращих у ТДАТУ! 

Підготовка фахівців сьогодні 

здійснюється на базі різних рівнів 

освіти за спеціальностями 

«Агрономія», «Екологія»,«Цивільна 

безпека» та «Харчові технології». 

Перспектива факультету - це 

набір студентів за спеціальностями: 

«Садівництво та виноградарство», 

«Лісове господарство», «Геодезія та 

землеустрій» на денну та заочну 

форми навчання. 

Життя факультету продовжуєть-

ся, і попереду на нас чекає багато 

нових цікавих справ, приємних спо-

дівань, перспективних шляхів і но-

вих зустрічей. Тож щасти тобі, та з 

днем народження, РІДНИЙ ФАКУ-

ЛЬТЕТЕ! 

Заступник декана з 

ОВР Л.І. Шлєіна 

«Еколгія», за якими він і сьогодні про-

довжує готувати  фахівців існували в 

університеті і раніше.  

До структурного підрозділу вхо-

дять  5 кафедр: 

«Рослинництво» (завідувач – к.с.г.н., 

доцент Тодорова Л.В.), «Хімія та біо-

технологія» (завідувач – к.с.г.н., до-

цент Колесніков М.О.), «Охорона пра-

ці та безпека життєдіяльнос-

ті» (завідувач – к.т.н., професор Рогач 

Ю.П.), «Екологія та охорона навколи-

шнього середовища» (завідувач – 

к.т.н., доцент. Халіман І.О.), 
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- Доброго дня, Олександре Петровичу. Ви – 

перший декан факультету АТЕ. Це так відпо-

відально! Які емоції Ви відчували, коли Вас 

обрали деканом? 

– Ви знаєте, по-перше, це був шок! І першою 

була думка: «Чи зможу я?». Це дійсно було 
абсолютно для мене несподівано. Це сталося 

2007 року під час моєї відпустки. Буквально за 

півроку до цього я захистив кандидатську дисе-
ртацію і зітхнув з полегшенням, сподівався 

нарешті зайнятися викладацькою діяльністю, 
розробити свої улюблені дисципліни. Нарешті 

влітку я поїхав у довгоочікувану відпустку, і ось 

зателефонував мені Володимир Миколайович 
Кюрчев, запросив до себе і сказав: «Олександре 

Петровичу, ми плануємо запускати 5-ий корпус, 

створили новий факультет «Агротехнологій та 
екології». Ми довго думали і вирішили запропо-

нувати Вам стати деканом». Я довго не міг 
зрозуміти, чому саме я, але Володимир Микола-

йович сказав, що їм потрібен молодий та енер-

гійний декан, і в мене це непогано виходило, бо я 
був заступником декана з виховної роботи,  

входив до профспілки. Звичайно, я попросив час, 
щоб подумати. Після цього я все ж таки пого-

дився, але мав дві умови: по-перше, якщо я не 

впораюсь з чимось, то я б хотів повернутися 
працювати на свою кафедру «Механізації», по-

друге, я попросив, щоб команду заступників 

деканів я підбирав самостійно. Тому, що головне 
в будь-якій роботі – це команда. Заступник 

декана з навчальної роботи – Єременко О. А., а з 
виховної роботи – Федюшко М. П.. Володимир 

Миколайович погодився з цим, і з 1 вересня 2007 

року я став деканом.  

- Розкажіть, як все починалось? 

– Перше, з чого ми почали - з перспективного 
плану. Як забезпечувати навчальний процес, 

кадрова політика (тобто підготовка аспіран-

тів), матеріальна база (висадка садів) і т. ін.. І 
плану з цих пунктів ми жорстко дотримували-

ся. Хочу сказати, найголовніше, чому мені вда-

лося все це реалізувати, тому що дійсно була 
команда! Не тільки деканат, але й чудові завіду-

вачі кафедр: Калитка В.В. «Загальне землеробс-
тво», яка дуже підтримувала мене, я в неї час-

то консультувався з усіх питань; Волох А.М. 

«Екологія та збалансоване природокористуван-
ня»; Загорко Н.П. «Технології переробки»; Мун-

тян С.Г. «Кафедра іноземних мов»; Чигрин В.О.  

«Кафедра соціології і філософії»; Рогач Ю.П. 
«Охорона праці та БЖ». Я хочу сказати, з цією 

командою на нараді ми за короткий проміжок 
часу могли вирішити будь-які питання. Скільки 

в нас було натхнення, наскільки нам хотілося 

бути найкращими! У нас навіть девіз був: «Ми 
все одно будемо найкращими!» У кожного було 

велике бажання працювати, і саме завдяки 
цьому ми багато чого досягли. 

- Розкажіть про найцікавіший випадок із 

Вашої деканської діяльності. Щось дуже яск-

вже 10 років. Ми наймолодші, але вже такі 

яскраві та енергійні. Щоб Ви хотіли нам по-

бажати? 

– У День народження бажають тільки гарного. 

Звичайно, гарних студентів. Адже головна гор-
дість факультету - це його випускники. Підго-

товка висококваліфікованих конкурентоспромо-

жних спеціалістів, які будуть обіймати високі 
посади – це і є щастя для факультету. Якщо 

випускники будуть відповідати тому рівню, 

який вимагають роботодавці, то цей факуль-
тет, не хочу ображати інші, буде найпотужні-

шим. Бажаю також процвітання. Кількість 
спеціальностей збільшується, тому ми на пра-

вильному шляху. Тому, ні в якому разі не зупиня-

тися на досягнутому, розвиватися і підкорюва-
ти нові горизонти.  

- А яким Ви бачите факультет через 20 років? 

– По-перше, вже зараз факультет не вміщаєть-

ся в одному корпусі. Така кількість кафедр, 

спеціальностей. Тому хочеться, щоб матеріаль-
на база розширилася, щоб факультет став 

більшим за розмірами, за кількістю студентів. 

А по-друге, хотілося побажати, щоб традиції 
не забувалися,а крім того, з’являлися нові. Тому 

я  уявляю День народження АТЕ потужним 
святом не лише університетського, а й міського 

рівня. Щоб всі знали, що в ТДАТУ є такий сер-

йозний факультет, щоб дивувалися, яке святку-
вання ми влаштували. Тому хочу запропонувати 

відзначати на головній площі міста. Це ж рек-

лама і факультету, і університету в цілому. Але 
головне на ювілеї – це підведення підсумків. То-

му, чим більше буде досягнень, тим кращим 
буде факультет! 

- Дякую Вам за таке цікаве інтерв’ю. Чекайте 

на випуск нашої газети! 

Голова інформаційного сектору 

Івова Наталія 

раве, що Вам запам’яталося. 

– Мабуть те, що довгий час я був заступни-

ком декана з виховної роботи, дуже вплинуло 
на мене. Я завжди був поряд зі студентами. 

Тому факультетський КВК мені добре знайо-

мий. Наша команда тоді називалася «Помилка 
природи». Чудові студенти,  які з самого поча-

тку були чемпіонами університету. Ми часто 

з ними збиралися, писали сценарії, репетирува-
ли номери. Хоча вони мене дуже поважали, 

але звичайно іноді жартували наді мною. 
Наприклад, один із жартів: студент, що грав 

у КВК у ТДАТУ потрапив в армію, і йому ка-

жуть : «Ну  що, може пожартуємо над пра-
порщиком?», а він відповідає : «Ні, дякую, я 

вже над Олександром Петровичем пожарту-

вав». Так, сміялися всі! А взагалі, хочу сказати, 
що я обожнюю і ціную студентів. Також 

називаю їх «роботодавцями». Адже, якщо не 
буде студентів, то не потрібні ні декани, ні 

проректори. Тому все, що пов’язане зі студен-

тами, мені дуже подобається. 

- Якщо ми вже почали розмовляти на цю 

тему, то яким повинен бути гарний студент? 

– Для мене немає поняття «гарний» чи 

«поганий студент». У моєму розумінні є прос-

то слово «Студент». Причому з великої букви. 
Є люди, яких можна назвати «студентами», а 

є ті, яких ніяк не можна так назвати, хоча за 

наказом вони навчаються у ВНЗ, мають сту-
дентський білет і т.д. Головне – це відповіда-

льність. Якщо Студент відповідальний сам 
перед собою, перед батьками, перед виклада-

чами, то він буде гідно йти життєвим шля-

хом. Я нормально ставлюся до молоді, яка не 
дуже прагне навчатися, але іноді саме такі 

студенти добре влаштовуються в житті. 
Тому, рівень оцінок - це для мене не найголовні-

ше. На першому місці - відповідальність, ба-

жання чогось досягти, звичайно, активна 
участь у різноманітних заходах, конкурсах, 

походах і т.д. Адже все це в комплексі – і є 

справжнє СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ! 

- Дякую, цікава відповідь. Дуже приємно 

таке почути. Але все ж таки повернемося до 

Вас. Яке Ваше життєве кредо? 

– Знаєте, як молодь любить статуси в соціа-

льних мережах. Не буду приховувати, я теж 
там зареєструвався, щоб бачити чим живе 

студентство. Тому теж вирішив поставити 

якийсь статус. Хочу сказати, що дійсно є 
девіз, який супроводжує мене все життя. Це 

слова прекрасного письменника Миколи Ост-
ровського «Життя треба прожити так, щоб 

не було нестерпно боляче за безцільно прожи-

ті роки». Я вважаю, що треба жити так, 
щоб потім не шкодувати, що чогось не зробив, 

не встиг зробити. Я живу так, і якщо б мені 
запропонували щось змінити в  моєму минуло-

му, я б ні за що не погодився. 

- Швидко плине час, нашому факультету 

 Шановна, Оксано Анатоліївно. Ви – 

другий декан факультету агротехнологій та 

екології. Як починалася Ваша кар’єра де-

кана? 

 Доброго дня. Я була поруч з факульте-

том з самого початку. Спершу в ролі заступ-

ника декана з наукової роботи. Але тоді я і 

уявити не могла, що мене можуть обрати 

деканом факультету! 

 А які емоції Ви відчували, коли Вас 

запросили на таку відповідальну посаду? 

 Одразу я запитала себе: «Чи впораюсь 

я?». Бо це, в першу чергу, велика відповідаль-

ність, але мені дуже допомогло те, що я 

була заступником декана і завідуючою кафе-

дрою. Тому вже добре знала факультет з 

середини: які проблеми існують, хто обій-

має посади заст деканів, які питання вини-

кають у студентів. Звичайно, спочатку був 

невеликий страх, але все це я змогла подола-

ти. 

 Яку найяскравішу подію Ви запам’я-

тали під час перебування на посаді декана? 

 Не тільки, коли я була деканом, а й коли 

я була викладачем, кожного дня була якась 

подія. Кожен день був яскравим! Це було ду-

же цікаво, ми бачимо студентів, 

колег. Кожен зі своїми думка-

ми, позиціями, ідеями. 

Тому чітко виділити 

певний момент я не 3 
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можу, тому що вся моя викладацька діяль-

ність – це найяскравіша подія в моєму жит-

ті. 

 Які зміни відбулися на факультеті за 

час Вашого деканства? 

 По-перше, я поставила перед собою 

мету - зберегти старі традиції. Є історія 

факультету, і ми гідно продовжували її писа-

во відмінник. Адже гарний студент може 

вчитися трохи гірше ніж відмінник, але, в 

першу чергу, він буде не тільки справжньою 

людиною, а ще й чудовим спеціалістом. І на 

нашому факультеті є багато чудових студен-

тів. І я безмежно пишаюся тим, що була 

деканом і зараз працюю тут. 

 Яким Ви бачите факультет у майбут-

ньому? 

 Дуже потужним. Взагалі, я вважаю, 

що наш факультет має все, щоб бути ЛІДЕ-

РОМ ТДАТУ! Адже наші спеціальності тісно 

пов’язані з сільським господарством. Звичай-

но, я впевнена, що через декілька років кіль-

кість спеціальностей, а значить і студентів, 

суттєво збільшиться. Ми плідно працюємо, 

щоб наш факультет лише розквітав і розкві-

тав. 

 Нашому факультету вже 10 років. Що 

Ви хотіли б йому побажати? 

 Звичайно, процвітання. Це найголовні-

ше. Але факультет – це перш за все ЛЮДИ! 

Ті, хто його створив. Їм хочеться побажати 

міцного здоров’я,  життєвої енергії. На на-

ших полях високих та стабільних врожаїв, 

щоб природа та погода допомагала у нашій 

роботі. Бажаю, щоб їжа, яка виробляється в 

промислових умовах, була тільки якісною, 

смачною та корисною. Мирного неба над 

головою. Усіх зі святом! 

 Дуже дякую Вам. Чекайте на наш 

випуск газети до ювілею факультету! 

Голова інформаційного сектору 

Івова Наталія 

ти. По-друге, було відкрито дві нові спеціа-

льності «Харчові технології» та «Охорона 

праці». Не дивлячись на те, що зараз ці на-

прями підготовки наймолодші, але вже дали 

про себе знати. По-третє, ми напрацьовува-

ли матеріально-технічну базу факультету, 

базу практик для поліпшення навчального 

процесу, тому що з’явилися теплиці, демон-

страційні ділянки. 

 Чи є у Вас життєве кредо? 

 Так, звичайно. «Мети досягає той, 

хто її прагне». Я вважаю, що лише цілеспря-

мованість та наполегливість допомагає 

людині зайняти гідне місце в суспільстві. 

Але, крім цього, є девіз, який супроводжує 

мою викладацьку діяльність. Слова великого 

українського педагога-новатора, письменни-

ка Василя Сухомлинського «Справжній пе-

дагог повинен любити те, чому навчає і кого 

навчає». Я повністю з ним згодна. Адже це 

так важливо любити свою роботу. Коли 

людина отримує насолоду від своєї виклада-

цької діяльності, тоді це надає їй наснаги 

та сил на нові звершення. 

 Якщо ми вже почали тему про тих, 

кого Ви навчаєте, то в мене таке питання: 

які риси характеру має «гарний» студент? 

 Гарний студент - це в першу чергу 

особистість. Він повинен мати саме людсь-

кі риси. Я дуже ціную чесніть, порядність, 

вихованість. Для мене це дійсно важливо. Я 

завжди кажу студентам, що так повинно 

бути у них протягом життя. Для мне не 

грає ролі, які оцінки в заліковій книжці. Не 

вважаю, що гарний студент – це обов’язко-

– Доброго дня, Ірино Євгенівно. Сього-

дні Ви біля керма факультету агротехно-

логій та екології. Як починалася Ваша 

кар’єра декана? 

– Знаєте Наталю, таке на перший пог-

ляд просте питання змусило знову проаналі-

зувати події останніх років…Визначити 

ключові аспекти, що є в основі становлення 

мене як особистості… Пропозиція очолити 

факультет агротехнологій та екології  в 

якості 3 декана від керівника університету – 

ректора Кюрчева Володимира Миколайовича 

була отримана влітку 2014 року. На той 

період у мене був 8 – ми  річний досвід робо-

ти у ТДАТУ на посаді доцента кафедри хімії 

та біотехнологій, досвід роботи на посаді 

Вченого секретаря НДІ АТЕ, професійне 

ставлення  до викладацької справи та велике 

бажання знайти шлях до душі кожного сту-

дента.  

– А які емоції Ви відчували, коли Вас 

запросили на таку відповідальну посаду? 

– Приблизно такі, які відчуває відповіда-

льний студент - агроном до якого звернувся 

керівник агрохолдінгу перед початком навча-

льного року з пропозицією очолити одну з 

філій  ... Безперечно це -  шок, зацікавле-

ність, стурбованість і згодом аналіз ситуа-

ції. Впоратися з емоціями та прийняти зва-

жене рішення допомогло: розуміння атмос-

фери на факультеті з першого дня його існу-

вання як викладача, що є частиною цієї скла-

дної системи; повага до стилю роботи дію-

чого у 2014 році декана факульте-

ту Еременко Оксани Анатолі-

ївни; професійність пер-

шого заступника декана  

Головіна Сергія Володимировича та підт-

римка керівництва університету.  

– Яку найяскравішу подію Ви запа-

м’ятали  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 факуль-

теті агротехнологій та екології» і проана-

лізувати події та теми розмов у робочий 

час та поза його межами:   на кафедрах, у 

деканаті , нарадах різного рівня то саме 

аспекти СТУДЕНТСЬКОГО  навчання, 

розвиток, побут молоді під час перебуван-

ня в ТДАТУ будуть в основі  питань що 

турбують колектив факультету. Знаєте 

Наталя, як що людина  професійно та з 

любов’ю ставиться до обраної справи сво-

го життя,  то найяскравіші події відбува-

ються кожен день.  Для мене завжди одна 

з цікавих та одночасно відповідальних ета-

пів роботи  , яку я визначаю як подію – це 

знайомство з майбутніми студентами та 

їх батьками на етапі приймальної компа-

нії. Це перше вересня, коли багаточисельна  

родина факультету приймає хлопців та 

дівчат. Це  захід «Дебют першокурсника!». 

І звичайно, яскравим мереживом завжди 

залишаються у пам’яті  події Зльоту від-

мінників та шанування наших випускників!    

– Якщо ми вже почали розмовляти 

на цю тему, то яким повинен бути гар-

ний студент? 

– Вважаю, що перед тим, як вивес-

ти формулу  професійних та особис-

тих якостей гарного студента почи-

нати потрібно з себе і нам викладачам, 

і батькам.  Маючи базову педагогічну 

освіту впевнена, що кожен викладач 

своєю особистістю впливає на форму-

вання у студентів певних компонентів 

загальнолюдської і професійної культу-

ри. Сьогодні студента можна мотиву-

вати на навчання тільки успішністю, 

професійністю та харизматичністю 

викладача. Саме з нас він «считує» 
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З урахуванням вимог Закону України 

«Про вищу освіту» студентська рада універ-

ситету ініціювала  прямі таємні вибори вико-

навчих та представницьких органів студент-

ського самоврядування ТДАТУ. 

З 7 по 21 лютого 2017 року відбулися 

вибори, а саме: студентських рад гуртожит-

ків, факультетів, університету в цілому. 

Також було проведено вибори представників 

з числа студентів до складу Вчених рад фа-

культетів та університету, конференцій тру-

дових колективів факультетів та університе-

ту.  

Попередньо 7 лютого було проведено 

конференцію студентів, на якій активісти з 

усього факультету обирали кандидатів до 

 Кольцов Руслан - голова профорієнтацій-

ного секторуа (301 голос); 

 Водяницький Дмитро - голова козацького 

куреня АТЕ;  

 Шамро Анастасія - головний редактор 

газети "АТЕ". 

Ми щиро вітаємо нову студентську раду, 

бажаємо досягати нових вершин та долати всі 

перешкоди! 

Голова інформаційного сектору 

Івова Наталія  

студентської ради факультету АТЕ.  

Наступним етапом були прямі таємні вибо-

ри, які відбулись 14 лютого. За результатами 

голосування до складу студентської ради увій-

шли: 

 Білий Євгеній – голова студентської ради 

факультету АТЕ, голова організаційного секто-

ру (311 голосів); 

 Слободнюк Ірина  – заступник голови 

студентської ради АТЕ, голова культурно-

масового сектора (287 голосів); 

 Передерій Катерина - голова  соціального 

сектора (305 голосів); 

 Терещенко Юлія - секретар факультету 

АТЕ (292 голоси); 

Івова Наталія - голова інформаційного 

сектора (294 голоси); 

 Корольова Наталія - голова наукового 

сектора факультету АТЕ(311 голосів); 

 Кузекін Тимофій - голова спортивного 

сектора факультету АТЕ (290 голосів); 

 Швед Євген - голова добровільної народ-

ної дружини (ДНД) (299 голосів); 5 

якості які будуть потрібні йому у 

житті та кар’єрі, або ні. . Як писав 

К.Д. Ушинський —«Ніякі статути і 

програми, ніякий штучний організм 

закладу, хоч би як хитро він був приду-

маний, не може замінити особистості 

в справі виховання". Тому, ГАРНОМУ 

СТУДЕНТОВІ повинні бути притаманні 

риси будь-якої гідної людини -  відпові-

дальний цілеспрямований, працьовитий, 

самовідданий обраній справі, бажано 

комунікабельний, зі здоровим почуттям 

гумору.  

- 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 винаго-

роджені любов’ю та визнанням нашої моло-

ді!» 

- Професійне кредо: «Доброзичливе став-

лення до колег та студентів, компетент-

ність і творчій підхід до роботи, постійний 

розвиток себе як особистості». 

- Як формувалася структура факульте-

ту, напрямки, за якими працювати?  

- У період, коли керівництво університе-

ту поставило мене біля керма факультету 

му та сучасному,  випускники  якого здійсню-

ють вплив на кадровий, інтелектуальний, 

науково-технічний та економічний розвиток 

нашого регіону та країни в цілому! 

- Побажання факультету АТЕ на 10 ти 

річчя? 

Щиро вітаю колектив викладачів, науко-

вих працівників, студентів факультету АТЕ 

ТДАТУ з 10-річним ювілеєм! Колектив викла-

дачів протягом 10-ти років накопичував та 

зберігав професійний та науковий потенціал, 

традиції та сьогодні намагається давати 

молоді освіту вищого ґатунку! Користую-

чись нагодою хочу висловити слова вдячнос-

ті за сприяння розвиту факультету АТЕ 

керівництву університету – ректору , 

д.т.н.,проф. Кюрчеву В.М.,  профкому ТДА-

ТУ, професортсько-викладацькому складу 

факультету, студентам та випускникам, 

які завжди були поруч на всіх етапах стано-

влення структурного підрозділу. Прийміть 

найщиріші побажання здоров’я, щастя, доб-

робуту, нових успіхів у праці і навчанні!  

 Дуже дякую Вам. Чекайте на наш 

випуск газети до ювілею факультету! 

Голова інформаційного сектору 

Івова Наталія 

співпав з виходом нової редакції закону «Про 

освіту» (2014), крім того події в країні впли-

вали на зміну стратегії та тактику розвит-

ку факультету та університету в цілому. 

Тому,  разом з колективом деканату, завіду-

ючими кафедр  метою було інтегрувати 

кращі традиції факультету в сьогодення. Це 

було не легко, іноді навіть дуже болісно, 

рішення питань навчального, наукового, 

виховного спрямування приходили не одразу і 

навіть зараз потребують удосконалення. 

Але, відвідуючи університети країни,  з гор-

дістю розумію, що стан питань у ТДАТУ 

займає гідне місце в системі аграрних ВНЗ! 

За останні роки завдяки колективу факуль-

тету було ліцензовано аспірантуру за спеці-

альністю «Агрономія», відкрито 3 нові спеці-

альності першого бакалаврського освітнього 

рівня «Садівництво та виноградарство», 

«Геодезія та землеустрій», «Лісове госпо-

дарство». Підтвердженням професійного 

ставлення до практичної складової навчаль-

ного процесу став диплом другого ступеня 

на кращій структурний підрозділ «Дослідне 

поле» серед аграрних вищих навчальних за-

кладів у 2016 році.  

- Яким Ви бачите АТЕ через 20 років? 

- Факультет агротехнологій та екології 

у складі ТДАТУ, що має досягнення в минуло-
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Щиро вітаю наш факультет з нагоди ювілею! Хоча і невелика дата, але вже 

здобутків є багато! Досягнення факультету - це результат плідної роботи усього 

колективу. Викладачам бажаю міцного здоров'я, процвітання у творчій діяль-

ності, терпіння та матеріального добробуту, студентам - відмінного навчання, 

успішної здачі сесії, активної життєвої позиції та позитивних емоцій. Нехай у 

ваших серцях не гасне вогонь натхнення і любові до рідної землі, а у всіх починан-

нях супутниками стануть успіх і удача. Бажаю всім святкового настрою і неви-

черпного запасу життєвих сил для нових трудових звершень! 

Студентка 31 ХТ групи Яворська Анастасія 

Від усього серця, щиро вітаю свій улюбленний факультет з цим непереверше-

ним святом! 

Бажаю усім, хто навчається та працює, надзвичайно гарного настрою, щи-

рих посмішок та яскравого блиску в очах! 

Також бажаю процвітання нашому факультету, щоб батьки, викладачі та 

університет пишалися своїми студентами та випускниками. Я дуже вдячна, своїм 

викладачам та усьому студентському активу за знання, за підтримку, за усмішку 

та яскраве студенське життя! 

Вітаю з десятиріччям, рідний факультете!!! 

Студентка 32 ЕК Передерій Катерина 

Шановні викладачі, працівники факультету, студенти й аспіранти! 

Від імені усіх студентів напряму підготовки «Охорона праці» та «Цивільна Безпека», 

хочеться привітати вас з 10-річчям нашого рідного факультету. Кожного року він відкриває 

свої двері для здібної молоді, яка прагне отримати знання та опанувати свою майбутню профе-

сію. Факультет, без зайвих слів, може пишатися своїми досягненнями у підготовці фахівців усіх 

напрямів підготовки. Викладачі дають найголовніше – путівку у життя… Студенти ж - не 

дають викладачам старіти та сумувати. Хай факультет процвітає здобутками свого колек-

тиву на довгі і щасливі роки! Бажаю усім міцного здоров’я, натхнення, здійснення мрій і заду-

мів! 

Студент 31 ОП групи Кольцов Руслан 

Від імені колективу усіх агрономів вітаю  студентів, професорсько-викладацький склад, 

співробітників та випускників з 10-тим Днем народження нашого факультету! 

За ці 10 років,  наповнених спільними зусиллями, багато чого досягнуто, адже кожен вніс свій 

вклад у  розвиток. З упевненістю можна сказати, що факультет АТЕ не просто виконує свою робо-

ту та навчає студентів. Він змушує думати та розвиватися, ставити цілі та досягати їх.  

Хочеться побажати найрозумніших студентів, невичерпної енергії, успіхів у подальшому роз-

витку, збереження і примноження високого наукового потенціалу, благополуччя та процвітання! 

Зі святом, улюблений факультете АТЕ! 

Студентка 21 АГ групи Нєжнова Галина 
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7 лютого 2017 року у Таврійському 

державному агротехнологічному універси-

теті для студентів за напрямом навчання 

«Харчові технології» було проведено твор-

чий конкурс «Кращий за професією», 

розроблений у рамках  співпраці з ІКЦ 

«Агро – Таврія» та Українським проектом 

бізнес – розвитку плодоовочівництва. 

Студенти представили свої конкурсі 

роботи, серед яких члени комісії відібрали 

найкращі. Призові місця розподілилися 

наступним чином: 

І місце: студент 11МБ ХТ групи Гнусін 

Олег, робота на тему: «Порівняльна харак-

теристика зелених культур тепличного ви-

робництва за С-вітамінною цінністю».; сту-

дент 11МБ ХТ групи Мовчан Євгеній, робо-

та на тему: «Порівняльна характеристика 

плодів яблук за С-вітамінною цінністю». 

ІІ місце: студентка 11МБ ХТ групи 

Павріанідіс Лілія, робота на тему: 

«Вітамінна цінність швидкозаморожених 

ягід різних виробників»; студент 11МБ ХТ 

групи Каліцинський Станіслав на тему: 

«Вплив технологічних способів обробки на 

вміст вітаміну С в томатах». 

ІІІ – студентка 31 ХТ групи Асламова 

Юлія, робота на тему «Вітамінна цінність 

Практична підготовка студента – обов’язко-

вий компонент освітньо-професійної підготов-

ки, що має на меті вироблення у студентів про-

фесійних навичок і умінь для здобуття кваліфі-

каційного рівня. 

Для реалізації даної мети деканатом фа-

культету агротехнологій та екології та кафед-

рою рослинництва Таврійського державного 

агротехнологічного університету 15 березня 

2017 року було проведено День практичної 

підготовки для студентів 3 курсу спеціальності 

«Агрономія». Майбутні агрономи під керівниц-

твом викладачів кафедри рослинництва Тодоро-

вої Л.В. та Золотухіної З.В. відвідали господар-

ство ТОВ «Росія» Мелітопольського району 

Запорізької області. 

Під час екскурсії студенти мали змогу озна-

ячмінь, овес) та оцінили стан озимої пшениці 

після перезимівлі. 

На завершення студенти оглянули сільсько-

господарську техніку господарства, яка вклю-

чає як застарілі знаряддя, які практично не ви-

користовуються, так і сучасні агрегати. Особли-

ву увагу привернуло знаряддя для Strip-till тех-

нології, яке на даний час, за словами керівника 

господарства, є єдиним в Мелітопольському 

районі. 

Деканат факультету АТЕ та кафедра рос-

линництва висловлюють щиру вдячність дирек-

тору ТОВ «Росія» Шереметі Івану Васильовичу 

за наданий автотранспорт та проведену екскур-

сію. 

Кандидат с.-г. наук Золотухіна З.В. 

йомитися зі структурою підприємства, його 

матеріально-технічною базою та технологічни-

ми аспектами ранньовесняних польових робіт. 

Розпочав екскурсію директор підприємства 

Шеремета Іван Васильович, який розповів про 

особливості ведення аграрного бізнесу в су-

часних умовах. На власному прикладі він про-

демонстрував, що для успішного господарюван-

ня грамотний аграрій повинен не просто дотри-

муватися класичної технології вирощування 

сільськогосподарських культур, а й  постійно 

вносити певні корективи в існуючі технології з 

огляду на мінливість погодних умов та економі-

чну ситуацію в країні. 

У продовження екскурсії студенти разом із 

головним агрономом підприємства Соколо-

вим  Євгеном Віталійовичем ознайомилися з 

технологією посіву ранніх ярих культур (горох, 

швидкозаморожених овочів різних вироб-

ників». 

Головний редактор газети ―АТЕ‖ 

Шамро Анастасія 
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17 лютого 2017 року в Таврійсь-

кому державному агротехнологічно-

му університеті відбувся круглий стіл 

за участю науково-педагогічного 

складу університету та  регіональни-

ми представниками виробництва в 

галузі садівництва та виноградарства. 

У ході круглого столу проректор 

з науково-педагогічної роботи Ломей-

ко О.П. і декан факультету агротехно-

логій і екології Іванова І.Є. предста-

вили учасникам проект навчального 

плану за фахом «Садівництво та ви-

ноградарство», після чого обговорили 

знання та вміння, необхідні майбут-

нім фахівцям, з регіональними пред-

ставниками виробництва в даній галу-

зі. В обговоренні взяли участь пред-

ставники передових наукових установ 

і виробничих підприємств Запорізької 

області, серед яких учені Мелітополь-

ської дослідної станції садівництва 

імені Н.Ф.Сидоренко Інституту зро-

не тільки прийняти на навчальні та 

виробничі практики студентів за да-

ною спеціальністю, а й надати нав-

чально-випробувальні ділянки для 

практичної підготовки студентів і 

проведення наукових досліджень. 

Крім того, підприємці, присутні на 

засіданні, висловили готовність пра-

цевлаштувати майбутніх випускників. 

Слід зазначити глибоке переконання 

роботодавців: багато хто з випуск-

ників даної спеціальності відкриють 

свій успішний бізнес в області садів-

ництва і виноградарства. 

ТДАТУ 2017 року запрошує абі-

тур’єнтів на навчання за спеціальніс-

тю «Садівництво та виноградарство» 

на факультет  агротехнологій та еко-

логії. 

Заступник декана з 

ОВР Л.І. Шлєіна 

шуваного садівництва НААН Сенін 

В.В і Толстолік Л.М., директор ПП 

«Агрофірма «Злагода» Луценко К.В., 

директор ТОВ ВКФ «Мелітопольська 

черешня» Гринців І.І., директор ПП 

«Ткачов» Ткачов Ю.В, директор ТОВ 

«Агрофірма «Ольвія» Тиховод А.М. 

та ін. 

Виробники висловили готовність 
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2 березня 2017 року в Таврійсь-

кому державному агротехнологіч-

ному університеті  відбулися уро-

чистості з нагоди випуску магіст-

рів факультету Агротехнологій та 

екології денної форми навчання з 

двох спеціальностей «Агрономія» 

та «Екологія», які отримали путів-

тиву за набуті знання та за прекра-

сні роки, проведені в університеті. 

Шановні наші магістри! Ми не 

прощаємось з Вами, адже Alma-

mater завжди чекає на Вас! 

Голова інформаційного сектору 

Івова Наталія 

ку в життя – диплом магістра. 

Свято розпочалося з вітального 

слова ректора нашого університету 

Кюрчева Володимира Миколайо-

вича,  який звернувся з мудрими 

словами до випускників, надихнув-

ши новоспечених магістрів на ве-

ликі звершення та достойні справи. 

З теплими словами на адресу 

випускників від імені колективу 

викладачів та співробітників фа-

культету виступила декан факуль-

тету Іванова Ірина Євгеніївна. 

Зі словами вдячності виступив 

випускник Кравцов Дмитро від 

імені випускників подякував усьо-

му науково-педагогічному колек-

Одним з пріоритетних завдань 

аграрних навчальних закладів є 

забезпечення набуття студентами 

практичних навичок завдяки виро-

бничій практиці. Можливість 

пройти виробничу практику на 

підприємстві за кордоном є 

надзвичайно важливою для студен-

та, як майбутнього спеціаліста в 

обраній ним галузі. 

ТДАТУ має стабільну мережу 

закордонних освітніх практик та 

стажувань студентів і надає мож-

ливість успішним студентам про-

ходити їх у Франції та Німеччині. 

22 березня 2017 року на кура-

торській годині, за ініціативою ка-

федри іноземних мов, була прове-

дена зустріч студентів-учасників 

міжнародних програм зі студента-

ми факультету агротехнологій і 

екології. Відбулась прес-

конференція «Студентські навча-

льно-виробничі практики у Німеч-

чині та Франції: практичні здобут-

ки, враження, вплив на кар’єру» 

для студентів перших курсів спеці-

альностей “Екологія та охорона 

навколишнього середови-

ща”, “Агрономія”, 

“Харчові техноло- 9 
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гії” та “Цивільна безпека”. На пре-

зентації закордонних практик було 

представлено програму практики 

APOLLO і Німецького Селянсько-

го Союзу (НКС) та програму Фе-

дерації Обмінів Франція-Україна 

(FEFU). 

Студенти Чуприна Анастасія, 

гр.11 МБ ЕК, Горбачова Яна, гр.11 

МБ ЕК, Фєнагеєва Дар’я, гр. 41 

ХТ, Філоненко Олег, гр.11 МБ АІ 

(МТФ), Калабухова Поліна, гр. 31 

АГ (АТЕ) та випускниця магістра-

тури факультету ЕтаБ Коваленко 

Ірина розповіли про свої враження 

від проходження своїх практик у 

Німеччині та  Франції і про набу-

тий там необхідний практичний 

досвід, навички інтернаціонально-

го спілкування, можливості вдос-

коналювати свою мовну підготов-

ку. 

Стажування за кордоном ро-

звиває прагнення до саморозвит-

ку, самовдосконалення. 

Протягом декількох років ба-

гаторівневі стажування у Франції 

доповнюють навчання студентів в 

університеті та виводять студентів 

на післядипломне європейське 

навчання. 

Головний редактор газети ―АТЕ‖ 

Шамро Анастасія 

Масляна – найочікуваніше свя-

то лютого! У народі це свято 

асоціюється зі смачними печени-

ми млинцями та веселими гулян-

нями. Мета таких масових заходів 

у тому, щоб розбудити весну від 

сну і прогнати геть зиму. Адже всі 

так сумують за теплим сонечком! 

Не обійшло стороною це свято 

і Таврійський державний агротех-

нологічний університет. Студент-

ська рада організувала «Ярмарок», 

який відбувся 23 лютого об 11:20 

у холі Центру культури та дозвіл-

ля ТДАТУ. 

Кожен факультет мав мож-

ливість представити свої смачні 

млинці. Яких млинців там тільки 

не було: з м’ясом, грибами, сиром, 

яблуками, варенням, згущеним 

молоком, медом! Крім того, столи 

ломилися від солодощів, варе-

ників та солодких напоїв. Студен-

ти та викладачі радо куштували 

ласощі та ділилися враженнями. 

Відзначився і факультет АТЕ. 

Наші студенти приготували смач-

ні млинці та варенички, принесли 

солодкі напої. Весь товар було 

розкуплено! Наш факультет отри-

мав грамоту з  номінацією 

«Найтрадиційніший стіл». 

Не можна не згадати веселі 

конкурси, які відбувалися на святі 

Масляної. Дівчата повинні були 

назбирати млинців зі столів. Наша 

Катерина Колісниченко назбирала 

найбільше і виграла! А хлопцям 

потрібно було з’їсти млинці без 

допомоги рук. Переможцям діста-

лися чудові призи – квитки на 

КВН ТДАТУ.  

Голова інформаційного сектору 

Івова Наталія, 
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22 лютого 2017 року виклада-

чами кафедри суспільно-

гуманітарних наук було проведено 

кураторську годину для студентів 

1 курсу факультету АТЕ, присвя-

чену вшануванню пам’яті Героїв 

Небесної Сотні. 

Доцент кафедри Михайлов В.В. 

ознайомив присутніх з історією 

Майдану, причинами, які привели 

українців, а саме молодь 

(студентів) на Майдан. 

– Хто ж такі ці Герої Небесної Сотні? 

Це звичайні люди, представники аб-

солютно різних регіонів, соціального 

статусу, віку. Але усіх їх об’єднала 

одна мета – розбудова вільної, євро-

пейської демократичної держави. 

11 лютого 2015 року Президентом 

України було видано Указ №692015 

«Про вшанування пам’яті Героїв Не-

бесної Сотні «з метою увічнення ве-

ликої людської, громадянської і наці-

ональної відваги та самовідданості, 

сили духу і стійкості громадян, завдя-

ки яким змінено хід історії нашої дер-

жави, гідного вшанування подвигу 

Героїв Небесної Сотні, які віддали 

своє життя під час Революції гідності 

(листопад 2013 року – лютий 2014 

року), захищаючи ідеали демократії, 

відстоюючи права і свободи людини, 

європейське майбутнє України». 

З великою увагою студенти слуха-

ли розповідь, яка супроводжувалася 

яскравою, змістовною презентацію. 

Усі присутні іще раз згадали тих, хто 

творив і творить новітню історію 

України. Зустріч завершилася хвили-

ною мовчання. 

Пам’ятаймо про наших Героїв! 

Головний редактор газети ―АТЕ‖ 

Шамро Анастасія 

22 березня  2017 року на факу-

льтеті агротехнологій та екології 

відбулась зустріч з представниками 

Приазовського національного парку, 

які розповіли студентам про акцію 

«ГОДИНА ЗЕМЛІ».  

Вперше цю акцію було органі-

зовано Всесвітнім фондом дикої 

природи (WWF) в Австралії у 2007 

р., яка вже на наступний рік отрима-

ла світову підтримку, а у 2009 р. вже 

стала наймасовішою акцією в історії 

людства - за оцінками WWF вона 

торкнулася понад мільярд жителів 

планети. 

Здавалося б, яка дрібниця у 

врятувати природу Землі, зберегти 

добробут нашого великого спіль-

ного Дому.  

АКЦІЯ ГОДИНА ЗЕМЛІ - це 

символічна акція, громадський 

заклик до рішучих заходів щодо 

збереження клімату. 

У рамках кураторської години 

студенти мали можливість почути 

про ПРИАЗОВСЬКИЙ НАЦІО-

НАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК, 

який є бюджетною, природоохо-

ронною, рекреаційною, культурно

-освітньою, науково-дослідною 

установою загальнодержавного 

значення і входить до складу при-

масштабах Планети – вимкнути за 

собою світло в кімнаті, здати ма-

кулатуру на переробку чи пройти-

ся пішки до роботи… Та саме з 

таких дрібниць складаються ве-

ликі справи! Уявіть – тисяча лю-

дей посадила по одному дереву – 

ось Вам і ліс! Мільйон людей за-

крутили кран, коли чистили зуби – 

річку врятували від пересихання. 

Мільярд людей вимкнули світло, 

виходячи з кімнати – одна ТЕС не 

потрібна. Саме такі справи, саме 

такі дрібниці допомагають нам 11 
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родно-заповідного фонду України. 

Наприкінці зустрічі найактив-

ніші студенти факультету АТЕ 

приєднались до представників 

Приазовського Національного па-

рку та взяли участь в акції, роздав-

ши по вулицях міста Мелітополя 

листівки з закликом долучитися 

25 березня до акції й вимкнути 

світло та інші не життєво важливі 

електроприлади на одну годину, 

щоб стимулювати інтерес до про-

блеми зміни клімату. 

Заступник декана з ОРВ фа-

культету АТЕ Л.І. Шлєіна 

рунків.  

Дякуємо за організацію такого 

яскравого та цікавого конкурсу 

заступникові декана з виховної 

роботи факультету економіки та 

бізнесу Васильченко О.О. та сту-

дентській раді ФЕБ!  

Голова інформаційного 

сектору Івова Наталія 

тися на цей захоплюючий захід.  

Змагалися дві команди, які 

складалися з 5 осіб (дівчина та 

хлопець з кожного факультету). 

Наш факультет представляли На-

талія Івова та Сергій Алєксєєв. Ще 

до початку гри хлопці погрожува-

ли дівчатам, що їм не варто навіть 

намагатися, жіноча половина все 

одно програє! Але студентки були 

налаштовані рішуче.  

Конкурси були найрізно-

манітніші. І хлопцям все ж таки 

вдалося перемогти!  

Хоча є і переможці, і перемо-

жені, але ніхто не пішов без пода-

Дівчата чи хлопці? Краса чи 

сила? Жіночність або мужність? 

Ох, це вічне питання! А відповідь 

на нього спробували дати студен-

ти ТДАТУ на грі «ХТО КРУТІ-

ШИЙ?», яка відбулася 29 березня 

у Центрі культури та дозвілля. 

Весь університет з нетерпінням 

чекав вечора середи, щоб подиви-

4 квітня на музично-

літературному вечорі "Весна у 

слові. Слово у весні" МДПУ ім. Б. 

Хмельницького зібрав в своїх сті-

нах талановиту молодь Мелітопо-

ля. Захід був організовано філоло-

гічним факультетом за підтримки 

управління молоді та спорту 

міськвиконкому. 

Головним символом вечора 

була квітка, а сам захід поділено 

на три блоки: "квітка-спогад", 

"квітка надії" і "квітка юності". У 

першій частині учасники згадали 

поезії класиків і сучасників. Зі 

сцени звучали твори Ліни Костен-

ко, Миколи Вороного, Лесі Украї-12 
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Фестиваль соціального мисте-

цтва "Том Сойєр Фест" відбува-

ється у Мелітополі вдруге. Десант 

чистоти, як і в минулому році, ви-

садився в парку ім. Горького. У 

фестивалі вуличного мистецтва 

взяли участь студенти, звичайно  

не обійшлося без активістів факу-

льтету АТЕ ТДАТУ, також школя-

рі, вихованці спортивних клубів, 

громадські працівники, учасники 

АТО, політичні партії, компанії, 

бібліотеки, чиновники і представ-

ники міської влади. Від імені місь-

кого голови Сергія Мінька до ак-

тивних городян звернувся його 

заступник Іван Федоров. 

Хочеться висловити подяку 

студентам 11 АГ:  Дмитрик А.О., 

Приймаку Д.І., Злоєдовій А.В., 

Яценко І.С., Нестеренко О.О., за 

активну участь у цьому заході. 

Прибирання парку пройшло 

досить плідно: студенти добро-

совісно наводили лад, усвідомлю-

ючи, що одне з завдань молоді - 

зберегти і поліпшити добробут 

міста. 

Цей фестиваль є не лише ко-

рисною справою для міста, а й для 

того, аби стати дружнішими, адже, 

саме спільна праця робить нас мі-

цнішими та тримає разом у склад-

ні часи. 
Заступник декана з ОВР 

Л.І. Шлєіна 

міськвиконкому. 

Головним символом вечора 

була квітка, а сам захід поділено 

на три блоки: "квітка-спогад", 

"квітка надії" і "квітка юності". У 

першій частині учасники згадали 

поезії класиків і сучасників. Зі 

сцени звучали твори Ліни Костен-

ко, Миколи Вороного, Лесі Украї-

нки, лірика з репертуару 

"Hardkiss", Христини Соловей, 

"Океан Ельзи". У другому блоці 

твори декламували школярі. Наос-

наша студентка факультету АТЕ 

ТДАТУ Дмитрик Анастасія студе-

нтка 1-го курсу «Агрономія» про-

читавши вірш, присвячений вої-

нам АТО «Патріотичний вірш». 

У залі панувала тепла атмосфе-

ра, а поезії та пісні стосувалися 

сердець присутніх. Усі учасники 

були нагороджені подяками. 

Головний редактор газети ―АТЕ‖ 

Шамро Анастасія 
танок вечора власні рядки зачита-

ли молоді таланти. 

Взяла участь у цьому вечорі і 

9 березня 2017 року у ТДАТУ 

на площі біля пам’ятника 

Т.Г.Шевченкові відбувся мітинг, 

присвячений вшануванню пам’яті 

Великого Кобзаря. 

Пошана і вдячність наповнюють 

серця усього людства, бо Тарас ШЕВ-

Учасниками мітингу були студе-

нти нашого факультету: Дмитрик 

Анастасія 11АГ; Овечко Катерина 11 

АГ. 

Головний редактор газети ―АТЕ‖ 

Шамро Анастасія 
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ЧЕНКО – не тільки співець України, 

він митець на всі часи, на всі віки для 

всіх людей на землі. У багатьох осе-

лях  і сьогодні можна побачити порт-

рет ШЕВЧЕНКА, заквітчаний виши-

тим українським рушником. Ми пиша-

ємось тим, що він – українець,  а ми 

прагнемо бути достойними його наща-

дками. 

Доля Тараса і доля України – не-

віддільні. Шевченко жив Україною, за 

неї страждав, для неї гартував свою 

волю, для її пробудження і визволення 

писав своє неопалиме безсмертне про-

роче слово, утверджуючи віковічне 

прагнення українського народу до волі. 
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