
27 жовтня на базі ТДАТУ 

пройшов форум «Міста, що навча-

ються: нові можливості для розви-

тку громади», у якому взяли 

участь Сергій Мінько –

мелітопольський міський голова, 

представники мерій  міст Нікопо-

ля, Новояворська , Павлоградська, 

вчальні сесії форуму за такою те-

матикою: Ключові характеристики 

міста, що навчається: інструмент 

активізації та моніторингу проце-

су; Основні принципи побудови 

міста, що навчається: від теорії до 

практики; Практика підготовки 

заявки щодо вступу до Глобальної 

представники  Міністерства осві-

ти і науки України, керівник сек-

тору освіти Національної комісії 

України у справах ЮНЕСКО – 

Володимир Ковтунець та ін-

ші.  ТДАТУ   представляли рек-

тор університету,  голова постій-

ної комісії з гуманітарних пи-

тань Запорізької обласної ради 

Володимир Миколайович Кюр-

чев та проректор з НВР Ломейко 

Олександр Петрович. 

Головою  ГО «Українська 

асоціація міст, що навчаються» у 

м. Мелітополі  є  Прийма Сергій. 

На базі ТДАТУ 27-

.10.2017  було проведено 3 на-
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мережі ЮНЕСКО міст, що навча-

ються.. До нашого ВНЗ з метою 

участі у сесіях форуму завітали 

представники українських міст, 

навчальних закладів Мелітополя. 

В якості модераторів секцій були 

голова та заступник ГО 

«Українська асоціація міст, що 

навчаються» Прийма Сергій та 

Іванова Наталя, а також началь-

ник управління міжнародного 

співробітництва і розвитку міста 

Нікопольської міської ради – До-

рошенко Сергій. У заході від 

ТДАТУ взяли участь перший 

проректор  Скляр О.Г., проректор 

з НВР Ломейко О.П., декани фа-

культетів ( механіко технологіч-

ний – Кюрчев С.В., агротехноло-

гічний – Іванова І.Є., факультету 

ІКТ – Вершков О.О.) 

28 жовтня для ТДАТУ поча-

лось з відкриття свята-ярмарку, 

тренінгів і майстер-класів особи-

стого та професійного розвитку 

для дорослих.  У період жовтне-

вих вихідних співробітники та 

студенти факультету агротехно-

логій та екології   зустрічали гос-

тей міста та професійних коуч-

тренерів  різного профілю. 

Керівництво факультету АТЕ 

завжди  дбає про особистий роз-

виток нашої молоді   та вже декі-

лька років поспіль працює з пере-

довими педагогами, психологами 

та коучами з метою  комфортної 

адаптації молодих фахівців агра-

рної сфери на ринку праці та в 

сучасному суспільстві.. 

факультеті АТЕ . 

Слід зазначити , що наша мо-

лодь проявила високу особливу 

зацікавленість у  заходах що-

до  розвитку гармонійної особи-

стості. Деканат факультету вис-

ловлює подяку студентам, які 

гідно представили себе та ТДА-

ТУ при проведенні заходу. Заслу-

говує уваги активна позиція щодо 

організації свята   проректора з 

НВР – Ломейка О.П., заступ-

ників  декана   Григоренко О.В., 

Шлєіної Л.І., голови ПОР сектору 

факультету АТЕ – Євтушенко 

Г.О. 

Під час проведення свята-

ярмарку працював профорієнта-

ційний майданчик, де всі гості 

могли отримати інформацію про 

університет та спеціальності. Бу-

ло представлено буклети та фото-

матеріали про цікаве студентське 

життя. Відвідувачі, користуючись 

книгою «Історія факультету» з 

задоволенням залишали свої по-

зитивні враження від   Свята – 

ярмарку, умов проведення та сту-

дентської спільноти, що коорди-

нувала захід. Ці відгуки  лише 

підтвердили, що всім поколінням 

міста потрібні  заходи, де пред-

ставлені талановиті особистості  з 

різних галузей нашого краю і не 

тільки, а ТДАТУ став гідним пар-

тнером форуму  «Міста, що на-

вчаються: нові можливості для 

розвитку громади». 

Декан факультету АТЕ 

Іванова І.Є. 

Усі учасники заходу 28-29 

жовтня ознайомилися з май-

стерністю тренерів зі Львова, За-

поріжжя, Токмака, Мелітополя. 

28 -29 жовтня у  корпусі № 5 

працювало – 28 майданчиків за 

різноманітною тематикою. З 9-ї 

ранку до 18 години вечора містя-

ни могли ознайомитись з прави-

лами і секретами успішної  само-

реалізації та дізнатись, що дратує 

роботодавців у резюме –  така 

тема була висвітлена тренером 

Іриною Волковою. Тренінг «Я-

команда» було проведено Оль-

гою Пучиною. Молодь з цікавіс-

тю відгукнулась на тему коуч-

тренера Олени Коломоець-

Гаркуші «Як поєднати визнання 

та покликання» та «Вісім сходи-

нок до успіху».    Цікавим був 

тренінг Тетяни Окружної 

«Побудова команди».Не залиши-

лись також мешканці міста  без 

майстер-класів від перукаря Оле-

ни Буцької «Таємниці повітряних 

локонів».Замислитись  над питан-

ням «Сім’я: ролі та партнерство» 

запропонувала тренер Олександ-

ра Васлоян. Також було проведе-

но майстер-клас  Валентиною 

Єрмак «Українська символіка та 

культура її використання», мис-

тецтву освіти дорослих навчали – 

Олена Оніщенко та Олена Воляр-

ська.  Альбіна Демидова провела 

майстер-клас «Ігри народів сві-

ту».Також дякуємо мелітопольсь-

кій міській організації Товарист-

ва Червоного Хреста за майстер-

клас щодо надання першої допо-

моги. Ще  були представлені за-

ходи та майстер-класи для хлоп-

ців та дівчат молодшого та серед-

нього віку.  Ще багато  цікавого 

було представлено на святі-

ярмарку впродовж вихідних  на 
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Доцентом кафедри суспільно-

гуманітарних наук Мельником 

О.О. було проведено кураторську 

годину з студентами 11, 21, 31 

груп ХТ та 11, 12 СХТ факультету 

агротехнологій та екології, присвя-

чену 151-й річниці від дня народ-

ження М.С. Грушевського. 

В українській історії XX ст. 

знайдеться небагато діячів, які б 

змогли зрівнятися з Михайлом 

Сергійовичем Грушевський (1866 - 

1934). Мабуть, у світовій практиці 

не знайдемо долі, аналогічної до-

лі як самого Михайла Сергійови-

ча Грушевського, так і його твор-

чості, у тому числі його праць. 

Автор понад двох тисяч праць, 

талановитий професор-педагог, 

видатний історик, дослідник літе-

ратури та інших видів мистецтва, 

письменник, перекладач, етно-

граф, соціолог, публіцист, керів-

ник славнозвісного Наукового 

товариства імені Т. Шевченка у 

Львові, Українського наукового 

товариства в Києві та 

«Літературно-наукового вісни-

ка», газет, журналів, один з фун-

даторів Української Академії на-

ук, автор десятитомної «Історії 

України-Руси». 

Видатний діяч національно-

визвольного руху, голова Україн-

ської Центральної Ради, перший 

президент Української Народної 

Республіки, автор Універсалів 

Центральної Ради, які стали най-

видатнішими конституційними 

документами в історії української 

державності. 

Михайло Грушевський на ниві 

освіти, науки, культури, громадсь-

ко-державної діяльності дістав не 

лише загальнонаціональне, а й 

міжнародне визнання. 

Головний редактор газети 

Шамро Анастасія 

3 листопада 2017 р. студенти факу-

льтету агротехнологій та екології ТДА-

ТУ двох спеціальностей «Харчові тех-

нології» та «Агрономія» під керівницт-

вом к.т.н., ст.викл. Кулик А.С. і к.с.-

г.н., ст.викл. Жукової В.Ф. кафедри 

ТПЗПСГ відвідали підприємства 

Херсонської області. 

Екскурсії були організовані завдяки 

співпраці ГО «Запорізький інформацій-

но-консультаційний центр «Агро-

Таврія» при ТДАТУ (під керівництвом 

Подшивалова Г.В.) з Українським 

проектом бізнес-розвитку плодоовочі-

вництва за фінансової підтримки дер-

жави Канади. 

Першим пунктом екскурсії було 

одне з найбільших підприємств в 

Україні – компанія “Чумак” (м. Нова 

Каховка). В процесі ознайомлення з 

заводом студенти дізналися, що 

“Чумак” виробляє для українських та 

зарубіжних споживачів кетчупи, соу-

си, майонези, томатну пасту, соки, 

соняшникову олію, консервовані 

овочі та макаронні вироби. На 

екскурсії керівники заводу розказали, 

що висока ефективність переробки 

томатів та їх висока якість забезпе-

чується багатьма факторами. По-

перше, це унікальне розташування 

компанії на півдні України, в еко-

логічно чистій місцевості. По-друге, 

це використання обладнання та тех-

нологій ведучих європейських вироб-

ників. Гості з ТДАТУ дізналися, що 

зараз продукція компанії експортується 

в Канаду, Росію, США, Казахстан, 

Грузію, Ізраїль, Іспанію, країни Балти-

ки та на інші світові ринки. 

Другим пунктом поїздки було ЛПГ 

«Павлівські», яке займається виробни-

цтвом, зберіганням і реалізацією ягід 

винограду, полуниці, ожини та малини, 

а також виробництвом посадкового 

матеріалу цих культур. В ході екскурсії 

студенти отримали досвід вирощуван-

ня ягідних саджанців винограду, вели-
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коплідної малини, ожини, суниці, що 

застосовується в господарстві. Керів- Шамро Анастасія 

ництво ЛПГ «Павлівські» зустріло сту-

дентів ТДАТУ дуже гостинно і щедро 

пригостило їх свіжими суницями і ви-

ноградом власного виробництва. 

Відвідання цих підприємств стало 

корисним досвідом для майбутніх 

спеціалістів. Представники керівництва 

ЗАО “Чумак” і ЛПГ “Павлівські” осо-

бисто запросили студентів ТДАТУ 

працювати в них, оскільки задоволені 

рівнем підготовки юних фахівців. 

 

Головний редактор газети 

Студенти два дні централізова-

но ходили здавати кров в сту-

дентський фонд ТДАТУ, який 

існує вже більше семи років.  В 

цьому році до акції приєдналося 

близько 20 осіб. Всі хто здали 

кров, отримали  пам’ятні  браслети 

« Ми з тобою однієї крові» та яб-

лучко – від нас і матеріальне зао-

хочення від держави. 

Донорство  крові дуже корисна 

річ для здоров’я. Адже, правильно 

зроблений забір крові  ніколи не 

заподіює шкоду донору, і навіть 

допомагає йому. Рятуючи чиєсь 

життя, доброволець робить добро 

не тільки іншій людині, але і само-

му собі. Наші лікарі – роблять всю 

процедуру згідно правил та ін-

струкції, адже вони високо-

кваліфіковані, з великим професій-

ним стажем. Дякуємо всьому 

медичному персоналу  Центру пе-

реливання крові. 

Бути донором – гідно. Буди до-

нором – почесно. Бути донором – 

корисно. 
Голова студентського 

профбюро ТДАТУ 

Бончужна Єлизавета. 

Студентство – це рушійна сила. 

При тому  якщо, студенти націлені 

на допомогу іншим – то це просто 

запорука майбутнього успіху . А 

студенти ТДАТУ – саме такі, ціле-

спрямовані та соціально 

відповідальні. 

Традиційною для нашого уні-

верситету є соціальна акція «Здай 

кров – врятуй життя», організато-

рам якої виступає студентське 

профбюро. Вона є щорічною – во-

сени та на весні. В цьому році ак-

ція проводилася 7-8 листопада. 

8 листопада 2017р. ст. виклада-

чем кафедри суспільно-

гуманітарних наук Зімоновою О.В. 

була проведена кураторська годи-

на для студентів факультету АТЕ 

(21ХТ, 31ХТ, 31АГ) на тему: 

«Мова – ДНК нації».  Слухачі по-

чули декілька версій  щодо похо-

дження української мови, мали 

можливість побачити , яким було 

письмо  праукраїнців, порівняли 

абетки – кирилицю, глаголицю і 

сучасну українську. 

Лектор розповіла про пробле-

ми, які сьогодні  заважають пов-

ноцінному  розвитку державної 

української мови. З метою кращо-

го сприйняття матеріалу було ви-

користано цікавий ілюстративний 

матеріал. Зустріч зі студентами і 

ще раз довела, що у ТДАТУ навча-

ються розумні, допитливі і обдаро-

вані молоді люди. 

Головний редактор газети 

Шамро Анастасія 4 
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ТУ. 

Також під час екскурсійного 

огляду Азово-Сиваського НПП 

магістранти ТГАТУ ознайомились 

із умовами утримання диких тва-

рин у валєрних умовах. Особливо-

стями їх раціону та зоотехнологіч-

ними прийомами їх розведення. 

Кафедра «Екології та охорони 

навколишнього середовища» вира-

жає подяку співробітникам Азово-

Сиваського НПП які прийняли 

участь у тематичних заходах та 

Подшивалову Геннадію Валерійо-

вичу директору ІПОД за сприяння 

в організації поїздки, а також спів-

робітникам відділу «Технічних 

засобів забезпечення навчального 

процесу і інформації» в особі віде-

ооператора Войток Олексія Івано-

вича та фотографа Бовкун Анни 

Олександрівни за фільмування за-

ходу та його фотографування. 

Головний редактор газети 

Шамро Анастасія 
 

чисельності диких тварин. 

Співробітники парку ознайомили 

студентів із методиками визначен-

ня тварин до виду та прийомами 

підрахунків чисельності на вели-

ких територіях. 

Також в ході практичного за-

няття з дисципліни студенти про-

водили вивчення фітоценотичного 

покриву Азово-Сиваського парку, 

під час якого на практиці застосу-

вали теоретичні знання з іденти-

фікації представників флори до 

виду. 

Під час полових досліджень 

студенти відібрали зразки субстра-

ту прибережних біотопів Азов-

ського моря, які у подальшому 

були проаналізовані із залученням 

методик альгологічних досліджень 

в умовах аудиторного фонду ТГА-
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Для реалізації базових засад 

дуальної системи освіти на базі 

Таврійського державного агротех-

нологічного університету було ор-

ганізовано тематичні заходи в ме-

жах Азово-Сиваського НПП, з ме-

тою проведення занять з дисциплі-

ни «Наукова та освітня діяльність 

в заповідних територі-

ях». Тематичні заходи за напрям-

ком дисципліни були сплановані 

співробітниками кафедри 

«Екології та охорони навколиш-

нього середовища» в особі д.б.н., 

проф. Волоха Анатолія Михайло-

вича та к.б.н. ст. викл. Щербини 

Валентини Вікторівни. 

Поїздка до заповідника була 

організована  інститутом післяди-

пломної освіти та дорадництва 

(ІПОД) за підтримки українсько-

канадського проекту «UHBDP: 

Український проект бізнес-

розвитку плодоовочівництва» 

На території НПП студенти 

набули досвіду проведення обліку 
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Листопад – особливий місяць! І 

не лише тому, що закінчився тиж-

день ПМК. Адже вже незмінною 

традицією є проведення Дебюту 

першокурсника! 

Першокурсники, студентська 

рада - всі з нетерпінням чекають 

на цей захід. Саме тут першачки 

можуть показати всі свої прихова-

ні таланти, а студентський актив 

нарешті ближче познайомиться з 

новачками. 

8 листопада наша велика факу-

11ЕК «Яскраві»  

11СВ «Оригінальні» 

11АГ «Артистичні» 

Ми щиро вітаємо першокурсни-

ків з посвятою в студенти та бажа-

ємо сил та наснаги, адже скоро 

ваша перша у житті сесія! 

Всім п’ятірок в залікову книж-

ку і підвищену стипендію! 

Голова інформаційного сектору  

Івова Наталія 

льтетська родина зібралася щоб 

подивитися – хто ж вступив до 

наших лав? 

Протягом всього заходу всі 

присутні пережили незабутні емо-

ції. Першокурсники просто запа-

лили цей вечір своїми танцями, 

піснями та жартами! Здається, що 

в той день весь університет чув, як 

факультет АТЕ голосно сміявся. 

Почесними гостям були студен-

ти з інших факультетів, представ-

ники студентського профбюро та 

навіть молодь з Мелітопольського 

коледжу. 

Кожна група була найкраща в 

своїй номінації : 

11ХТ «Дружні» 

11ГЗ «Яскраві» 

11ЦБ «Креативні» 

11САГ «Спортивні» 

9 листопада 2017 року до стін 

Таврійського університету завіта-

ли викладачі разом зі студентами 

Бердянського коледжу – відокрем-

леного структурного підрозділу 

нашого університету. Зустрічали 

їх декан факультету АТЕ Іванова І. 

Є., а також завідуючі кафедрами 

рослинництва Тодорова Л. В. та 

галузевого машинобудування За-

горко Н. П. 

Метою цього заходу було 

ознайомлення зі структурою 

університету, його матеріально-

технічною базою, науковою та 

соціально-культурної діяльністю. 

Також майбутні абітурієнти мали 

можливість детально ознайоми-

тись з правилами вступу до 

університету на спеціальність 

«Агрономія» та змогли пройти 

пробне фахове вступне випробу-

вання. 

Студенти коледжу залишились 

задоволеними відвідуванням ТДА-

ТУ, деякі з них остаточно виріши-

ли вступати до нашого університе-

ту. 

зав. кафедрою рослинництва 

Тодорова Л. В. 6 
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10-12 листопада в м. Запоріжжі 

відбувся чемпіонат України з ру-

копашного бою СПАС. Загальна 

кількість учасників - більше двох-

сот чоловік, з різних куточків на-

шої Батьківщини. СК «Єдність» на 

турнірі представляли 7 спортсме-

нів. Для більшості хлопців це був 

їх перший турнір в житті, але не 

дивлячись на це вони показали 

видовищні поєдинки, провели ве-

личезну кількість боїв на килимі, 

за що і були нагороджені медаля-

ми різного рівня. 

Студент факультету Агротехно-

логій та екології, Білий Євгеній 11 

МБ ЦБ групи, посів почесне 3 міс-

це! 

Євгеній отримав неоціненний 

досвід і новий запал на подальші 

перемоги.  Головний редактор газети 

Шамро Анастасія 

Бажаємо успіхів у наступних 

змаганнях! 

Студенти смішно коментува-

ли  кожне фото представлене на 

екрані. Молодь мала можливість 

пофантазувати та проявити свої 

здібності до імпровізації. 

Останній вирішальний конкурс 

«Музичний». Смішні ремейки на 

відомі пісні дуже сподобалися та 

запам’яталися глядачам та суддям. 

Дехто навіть намагався підспівува-

ти. 

Протягом усього концерту у 

залі панувала дружня атмосфера та 

лунав сміх. Всі команди 

достойно себе пред-

Восени все студентство нашого 

університету з нетерпінням чекає 

фестивалю КВН. Традиційно фа-

культети змагалися між собою, 

але цього року гра пройшла у ін-

шому, ровоиу незвичайному для 

глядачів та команд форматі. 

15 листопада вперше на сцені 

ЦКіД Осінній кубок зібрав коман-

ди ТДАТУ та МДПУ! Такого ще 

не було! На заході був майже пов-

ний зал студентів та ректори двох 

університетів! Ми з радістю прий-

няли гостей з педагогічного 

університету. 

Всього було 7 команд: 

 «Енергія» ( Енергетичний фа-

культет). 

 «Tipo4ki» ( Механіко-

технологічний факультет). 

 «5 елемент» (факультет Агро-

технологій та екології). 

 «Хорошая коман-

да» (факультет Економіки та біз-

несу). 

 «Всюду буду» (факультет Ін-

женерії та комп’ютерних техноло-

гій). 

 «Сон Менделее-

ва» (Мелітопольський державний 

педагогічний університет). 

 «Чисто случай-

но» (Мелітопольський державний 

педагогічний університет). 

Перший конкурс «Візитка». Ко-

манди повинні були представити 

себе з найкращої сторони,що їм і 

вдалося. Ми були дуже раді побі-

льше дізнатися про наших гостей 

та новий склад факультетських 

команд. 

Далі була «Фото розминка». 

7 
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Кажуть, що гарне свято святку-

ють три дні. День студента є саме 

таким. Вже 15 листопада наш фа-

культет почав дарувати подарун-

ки своїм найкращим студентам. 

Зі словами привітання для сту-

дентства звернулась декан факу-

льтету агротехнологій та екології  

Іванова І.Є. побажавши молоді 

успіхів у навчанні, науковій діяль-

ності та активній участі в суспіль-

ному житті факультету та універ-

ситету. 

Всього було нагороджено 99 

найкращих студентів! З них 15 

У цей день Instagram ряснів 

грамотами, подарунками та слова-

ми подяки улюбленому факульте-

ту. 

Наприкінці свята було зробле-

но традиційне фото на пам’ять, 

куди ж без цього. 

Ми пишаємося нашими студе-

нтам та щиро дякуємо деканат за 

вітання та подарунки! 

Голова інформаційного сектору 

Івова Наталія 

отримали нагороду за успіхи в  

науковій роботі та 84 за успіхи в 

навчанні, суспільному житті фа-

культету та університету та спор-

тивні досягнення. 

8 

Голова інформаційного сектору 

Івова Наталія 
ставили. 

Переможцем стала команда з 

МДПУ «Чисто случайно» . Почес-

не друге місце зайняла команда 

«Енергія» ( Енергетичний факуль-

тет). Бронзу забрала команда фа-

культету Економіки та бізнесу 

«Хорошая команда». 

Ми дуже вдячні учасникам за 

таку веселу та позитивну гру! 

Бажаємо всім удачі та нових 

звершень! 

https://www.instagram.com/?hl=ru
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День студента – найочіку-

ваніше свято осені! Кожен чекає 

на нього з нетерпінням, тому що 

саме в цей день можна на славу 

погуляти та відзначити своє 

«професійне» свято. 

16 листопада дружня родина 

Таврійського державного агро-

технологічного університету тра-

диційно зібралася в ЦКіД, щоб 

нагородити найкращих студентів. 

Було вручено близько 50 ди-

пломів за високі досягнення у 

навчанні та активну громадську 

діяльність, фірмових чашок та 

та інші. 

І вже традиційно під час кон-

церту студентам було вручено 

найкращий подарунок – прийшла 

довгоочікувана стипендія! 

Від імені усього студентства 

хочемо сказати «велике дякуемо» 

ректорату, профкому, деканатам, 

колективу ЦКіД за привітання, за 

те, що вірите в нас та допомагаєте 

у всіх наших починаннях! 

Голова інформаційного сектору 

Івова Наталія 

ручок з логотипом ТДАТУ ак-

тивістам, відмінникам, перемож-

цям щорічного конкурсу 

«Студент року». 

Крім цього, на свято завітала 

Тетяна Несват – головний 

спеціаліст управління молоді та 

спорту. Вона відзначила актив-

ність та працелюбність наших 

студентів, також нагородила гра-

мотами за активну життєву пози-

цію, розвиток молодіжної політи-

ки і студентського самоврядуван-

ня в м. Мелітополі та з нагоди 

відзначення Дня Студента в 

Україні. 

Як завжди, захід пройшов на 

високому рівні. Хореографічна 

студія «Світлана» вразила всіх 

присутніх своїми танцями. Вико-

навцям вокальної студії  підспіву-

вав весь зал. Адже звучали такі 

відомі хіти: «Серѐжа», 

«Сalifornication», «Моя любовь» 9 
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Першокурсник! 

Скільки всього ще доведеться 

тобі дізнатися про наш чудовий 

університет! І у цьому тобі допо-

може студентська рада ТДАТУ. 

22 листопада було проведено 

зустріч з першачками факульте-

ту АТЕ. 

Спочатку виступив помічник 

ректора з організаційних питань, 

виховної роботи та студентських 

справ Грицаєнко Ігор Миколайо-

вич. Він розповів про структуру 

органів студентського самовря-

дування.  

Ігор Миколайович передав 

слово голові студентської ради 

Таврійського державного агроте-

хнологічного університету Гон-

чарову Кирилу. Він розказав про 

основні завдання та мету студе-

нтської ради – захист прав студе-

нтів. Також представив кожний 

сектор та результати роботи сту-

дентського активу.  

Закінчив Кирило свій виступ 

знайомством першокурсників зі 

студентською радою. Після зу-

стрічі вони ставили багато пи-

тань, і ми впевнені,що там у залі 

сиділи майбутні активісти нашо-

го університету! 

Студентська рада щиро запро-

шує кожного стати частиною 

великої та дружньої команди 

студентської ради Таврійського 

державного агротехнологічного 

університету. 
Голова інформаційного сектору 

Івова Наталія 

Всі ми добре знаємо, наскіль-

ки в нашому університеті попу-

лярна інтелектуальна гра «Що?

Де?Коли?» . Саме тому 23 листо-

пада студенти факультету агро-

технологій та екології ТДАТУ 

вирішили провести таку гру для 

школярів школи-інтернату. 

На початку заходу декан на-

шого факультету Іванова Ірина 

Євгеніївна привітала всіх прису-

тніх з проведенням інтелектуаль-

ного казино та побажала учасни-

кам перемоги.  

Ведучою гри була Корольова 

Наталія. Вона поділила дітей на 

2 команди. В кожній було по 2 

школяра з 8-го,9-го та 10-го кла-

сів. Всього було 17 питань і 6 

картинок з ребусами. Яка запек-

ла боротьба була! Команди не 

відставали одні від одної. 

Але за результатами гри ви-

грала команда «Перемога»,яка 

відірвалася від своїх суперників 

«Олімп» на 1 бал. 

В кінці школярів було нагоро-

джено почесними грамотами, 

ручками та блокнотами із зобра-

10 
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женням ТДАТУ та солодкі пода-

руночки! Але головним презен-

том був гарний настрій та посмі-

шки. 

Вже традиційно було зробле-

но фото на пам'ять! 

Ми дуже раді,що командам 

сподобалася гра «Що?Де?

Коли?».  

Щиро вдячні кожному, хто 

долучився до організації такого 

корисного заходу! 
Голова інформаційного сектору 

Івова Наталія 

Яка чарівна пора року осінь. Не 

тільки тому що навкруги краса, а 

ще й тому що вже традиційно у 

ТДАТУ проходить «Осінній бал»! 

Найгарніші студенти з усіх факу-

льтетів змагалися за звання Короля 

та Королеви осені.  

Наш факультет представляли 

артистичний  Пузанов Дмитро та 

тендітна Неживенко Тетяна. 

Перший конкурс – вихід в осін-

ньому вбранні. Фантазія учасників 

просто вражала. І хлопці, і дівчата 

продемонстрували свій вишуканий 

смак у стилі одягу. 

Далі ми побачили домашнє за-

вдання кожної з пар – відео кліп. 

Це були найкращі ремейки на най-

популярніші пісні, тому весь зал із 

задоволенням підспівував. Відео 

нашої пари подарувало позитивні 

емоції, адже пісню Потапа і Насті 

Каменських «У нас на районе» 

знає кожен! 

Але як же потрапити на Осінній 

бал без пропуску? Пари показали 

титул Короля та Королеви осені 

2017? 

ПУЗАНОВ ДМИТРО ТА НЕ-

ЖИВЕНКО ТЕТЯНА ! 

Ми щиро вітаємо вас з перемо-

гою! 

Цей Осінній бал був незабут-

нім. Були і сльози,і радість, і щи-

рість почуттів, і сміх. 

Щиро дякуємо студентам енер-

гетичного факультету, спонсорам 

та учасникам за організацію свята 

такого високого рівня! 

Голова інформаційного сектору 

Івова Наталія 

всі свої таланти. Наші Таня та 

Дмитро вразили всіх чуттєвістю та 

романтикою свого виступу. Хло-

пець зворушливо співав пісню, а 

дівчина майстерно танцювала. 

Фінальним конкурсом був ви-

хід у вечірніх сукнях та костюмах. 

Глядачі відчули себе на справж-

ньому балу! 

А як же вболівальники ? Без 

них ніяк! Тому кожен факультет 

дуже активно підтримував своїх 

учасників та яскраво виступав на 

сцені ЦКіД. Але наші студенти 

запам’яталися найсмішнішим но-

мером. Весь зал сміявся з їхніх 

жартів! 

А поки журі вирішувало голов-

не питання цього вечора – хто ж 

отримає титул Короля та Королеви 

– присутні та учасники насолоджу-

валися виступами хореографічного 

дуету «Дзеркало» , солістів вока-

льної студії, вокально-хорового 

колективу «Music land»,  народно-

го ансамблю танцю «Юність» та 

танцювальної групи «Універ». 

Наша пара стала кращою у сво-

їй номінації - Містер та Міс посмі-

шка. 

Інтрига! Хто ж став перемож-

цем Осіннього балу? Хто отримав 11 
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29 листопада представники 

Приазовського національного 

природного парку (ПНПП) про-

вели лекцію для студентів факу-

льтету АТЕ, яка була приурочена 

до Дня вторинної переробки 

сміття. 

Були показані фото та відео 

про переробку сміття в різних 

країнах світу. Молодь із задово-

ленням слухала таку цікаву та 

корисну інформацію. 

Після кураторської години 

студенти роздавали листівки з 

цінною інформацією - про захід, 

правильність сортування сміття 

та кількість років, яку потребує 

той чи інший вид сміття для роз-

кладання у землі. 

Давайте не будемо забувати, 

що Земля – це наш рідний дім, і 

ми повинні оберігати її кожного 

дня! 
Голова інформаційного сектору 

Івова Наталія  

Відкриття нової спеціальності – справа відповідальна, тому вже 

сьогодні представники факульте-

ту АТЕ ТДАТУ відвіду-

ють  форуми, конференції, нара-

ди для становлення професійних 

зв’язків в межах розвитку 

спеціальності «Готельно-

ресторанна справа». 

Під патронатом центру 

підтримки бізнесу у м. Запоріжжя 

5-6 грудня 2017 року відбувся 

В останній день осені, 30 лис-

топада, на базі кафедрі фізичного 

виховання відбулися змагання з 

аеробіки. 

Учасники показали свою май-

стерність на всі 100! 

Склад команди:  

Наша команда посіла почесне 

3 місце! 

Ми щиро вітаємо та бажаємо 

сил та наснаги на нові звершен-

ня! 

 

Голова інформаційного сектору 

Івова Наталія  

12 
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туристичної привабливості регіо-
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ну через підвищення ефективнос-

ті діяльності МСБ сектору 

HORECA» 

Програма форуму 5 грудня 

передбачала виступ спікерів віт-

чизняного та закордонного ринку 

готельно-ресторанної сфери в 

межах 3х блоків. Генеральний 

директор мережі готелів Premier-

HotelsandResorts Ірина Сідлецька 

ознайомила аудиторію з успіш-

ною бізнес-моделлю функціону-

вання готелю в умовах сучасного 

ринку. Максим Богданов – керів-

ник департаменту продажів 

Reikartz Hotel Group розкрив як 

реалізують системний підхід в 

організації продажів в готелях. 

Засновник HoReCaKeys Юлія Ко-

сенко акцентувала увагу на таєм-

ницях організації готельної спра-

ви з вузькою спеціалізацією. Сер-

вісну стратегію та політику кліє-

нтоорієнтованості розкрила Ми-

хайлина Хорозова– співвласник 

та експерт SchoolofHotel-

BasicsMichelle. Борис Шевельов – 

засновник консалтингової компа-

нії HoResPro відкрив гарантовані 

фактори успіху та особливостіве-

дення ресторанної справи. Про 

маркетинг бару ми дізналися від 

Віталія Моначинського – керую-

чий партнер PRbar. За його дум-

кою, при підготовці фахівців рес-

торанної справи потрібно змінити 

акценти, та ввести сучасні підхо-

ди при читанні дисципліни 

«Барна справа». Питання страте-

гічного маркетингу розкрила Те-

тяна Гончаренко – консультант з 

Business Development 

Sales&Marketing, заступник Голо-

ви Громадської ради при управ-

лінні туризму м. Львова. Олек-

сандр Мороз – комерційний дире-

ктор premierConnect дав практич-

ні поради зі збільшення ефектив-

ності і просування готелів в елек-

тронних каналах продажу. Вда-

лось поспілкуватись з засновни-

ком і власником мережі рестора-

нів Mafia, Casta, Georgia, Bao, 

GrazVognem, BrilliantBar, NAM 

на тему: «Ресторанний бізнес: 

наука чи мистецтво?». Були отри-

мані корисні поради с питань ве-

дення готельно-ресторанної спра-

ви. В основі місії Тараса Середю-

ка стало бажання розвивати сус-

пільство, створювати ресторани 

та робити людство щасливішим. 

Співбесіда з корифеєм своєї спра-

ви визначила напрямок сумісних 

проектів. 

Якщо перший блок форум 

конференції був присвячений 

кращім європейським та вітчиз-

няним практикам діяльності та 

просування об’єктів HoReCa, то 

Блок 2 містив питання за темою: 

«Сучасні моделі ведення готель-

но-ресторанного бізнесу» та 

«Проекти підтримки малого і се-

реднього бізнесу». Аудиторія ма-

ла можливість поспілкуватись з 

управляючим партнером Hospi-

tality Consulting Мехметом Онка-

лом, шеф-кухарем ресторатором, 

членом журі премії «Сіль» Сте-

фаноАнтоніоллі, а також заснов-

ником WELCOMER NETWORK і 

генеральним менеджером 

VITALY Віталієм Федорченком. 

Ще багато цікавого було пред-

ставлено на заході впродовж двох 

днів. Спікери активно спілкува-

лись з аудиторією. Вразила про-

фесійна та одночасно доступна 

подача матеріалу. Вміння деталь-

но відповідати на поставлені за-

питання. Було зрозуміло, що ко-

жен з них займається улюбленою 

справою. В цілому захід було ор-

ганізовано на високому рівні. 

Аналіз аудиторії показав, що 

50% присутніх – це студенти ВНЗ 

Запоріжжя та області зі спеціаль-

ностей: «Готельно-ресторанна 

справа», «Туризм», 

«Менеджмент», «Маркетинг», а 

також стейкхолдери готельно-

ресторанної сфери, туризму. 

Факультет АТЕ ТДАТУ актив-

но готується прийняти 

абітурієнтів до багаточисельної 

студентської родини. Розуміє 

свою відповідальність у підго-

товці кадрів, тому використовує 

всі можливості для налагодження 

професійних зв’язків з питань 

розвитку нової популярної 

спеціальності «Готельно-

ресторанна справа». 

Декан факультету АТЕ 

І.Є. Іванова  

13 
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Команда нашого факультету з  

боулінгу цього року стала попу-

лярною навіть на рівні міста Ме-

літополя. Тому саме час провести 

змагання між командами студен-

тів спеціальностей нашого факу-

льтету. 

6 грудня любителі цього виду 

спорту вже традиційно зібралися 

в боулінг-клубі «Шторм». Місце 

зустрічі змінити не можна.  

За перемогу боролися 4 коман-

ди :  

«Гербіциди» - спеціальність 

«Агрономія»; 

«Біда» - спеціальність 

«Екологія та охорона навколиш-

нього середовища»; 

«Енергія» - спеціальність 

«Цивільна безпека»; 

«Деканат» - деканат факульте-

ту агротехнологій та екології. 

Команди більш за все хотіли 

виграти та отримати бажаний 

приз – сертифікат на відвідування 

боулінг-клубу. Тому боротьба 

була запекла. 

За результатами змагань І міс-

це посіла команда «Біда», ІІ місце 

– «Енергия», ІІІ місце – 

«Гербіциди» та почесне IV місце 

команда неперевершених жінок 

деканату нашого факультету. 

Кожна команда отримала гра-

моти. Крім цього, було визначено 

кращого гравця – Кінаша Євгенія 

(31ЕК, команда «Біда»). Хлопець 

заробив цілих 158 балів! 
Голова інформаційного сектору 

Івова Наталія 

Здається, наш факультет вже 

завоював титул найспортивнішого 

в ТДАТУ. Наші студенти просто 

не уявляють свого життя без спор-

ту. 

7 грудня на базі кафедри 

«Фізичного виховання» було про-

ведено кубок декана з міні-

футболу серед хлопців нашого 

факультету. 

Всього було 4 команди. 

За результатами змагань І місце 

посіла команда «Торпеда» 

ІІ місце – «Арсенал» 

ІІІ місце – «Олімпієць» та 

«Скала». 

Ми щиро вітаємо наших спорт-

сменів та бажаємо сил та наснаги 

на спортивні перемоги! 

Голова інформаційного сектору 

Івова Наталія 

14 
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9 лютого у ДК ім. Шевченка 

відбувся конкурс краси "Королева 

Мелітополя 2017", організований 

провідним мелітопольських агент-

ством моделей Silver star. 21 дів-

чини віком від 16 і до 27 років по-

стали перед городянами у всій 

Ми щиро вітаємо Єлизавету з 

заслуженою перемогою та бажає-

мо успіхів у наступних конкурсах 

краси! 
Головний редактор газети 

Шамро Анастасія 

красі. 

Захід зібрав сотні городян - всі 

квитки були розкуплені ще за кі-

лька днів до події. Серед учасниць 

конкурсу  була студентка 11 ХТ 

групи факультету агротехнологій 

та екології ТДАТУ Гончаренко 

Єлизавета, яка стала Королевою 

Мелітополя International 2017! 

Студенська рада факультетів 

АТЕ та ЕН відвідали школу-

інтернат №1 з привітанням зі 

святом Дня Святого Миколая та 

наступаючим Новим 2018 роком.  

Кожного року дітлахи  з нете-

рпінням чекають цього чарівного 

свята – День Святого Миколая. 

Навіть дорослі люблять цей 

день, адже це ще один привід 

подарувати дітлахам радість. 

І студенти факультету агроте-

хнологій та екології і енергетич-

ного факультету не залишилися 

осторонь. Вже багато років наша 

молодь відвідує інтернат №1м. 

Мелітополя.  

Цього року ми представили 

дітям чудову казку, де були акто-

рами ми самі. Святий Миколай 

всю виставу шукав свої подарун-

ки, а добрі звірята допомагали 

йому знайти їх. Аудиторія отри-

15
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мала неймовірні емоції та заряд 

позитиву на весь наступний рік.  

Крім того проводилися цікаві 

ігри та розігрувалися подарунки. 

136 діток отримали солодкі пода-

рунки. Ніхто не залишився без сма-

чненького. Ми дуже раді, що змог-

ли порадувати вихованців інтерна-

ту. 

Студентська рада щиро дякує 

кожному, хто залучився до збору 

коштів на ласощі для дітей та 

Профкому ТДАТУ за смаколики. 
Голова інформаційного сектору 

Івова Наталія 

16 

Замовник: Відділ розвітку професійно-технічної освіти управління 

освіти і науки Запорізької обласної державної адмініст-

Видавець: Таврійський Державний Агро-Технологічний Універси-

Газету засновано: 01 вересня  2016 

Адреса редакції: 72310, Україна, Запорізька обл., м. Мелітополь, 

пр. Б. Хмельницького, 18 

Телефон: +38 (0619) 42-06-18  

Веб-сайт: http://www.tsatu.edu.ua 

E-mail: office@tsatu.edu.ua  

Мова видання: українська, російська. 

Редакція може не поділяти точки зору авторів. 

Передруковування матеріалів можливе з обов'язковим поси-

ланням на газету. 

Листування з читачем ведеться на сторінках газети. 

Редагування: Івова Наталія  

Комп'ютерна верстка: Шамро Анастасія 


