
Кожен народ має свою сим-

воліку. Україну не можна 

уявити без верби, калини, 

соняшника, лелеки на обій-

сті і звичайно прапору. Си-

вячених історії українського 

прапора. І Мелітополь не 

став винятком. Студенти на-

шого факультету 23 серпня 

взяли участь у міських уро-

ньо-жовте полотнище – це 

символ свободи, єднання 

та слави нашої країни. 

23 серпня  відзначається 

День прапора України. Це 

свято було встановлено в 

2004 році, згідно з указом 

тодішнього президента 

Леоніда Кучми. На честь 

цього свята в багатьох міс-

тах України проводиться 

комплекс урочистих і  про-

світницьких заходів, прис-
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чистих заходах до Дня 

Державного Прапора Укра-

їни.  

23 серпня о 09 годині  

студенти факультету   

– священний символ 

України. 

 

 

 

То ж нехай синьо-

жовтий стяг і надалі 

вселяє у серця кожного 

українця гордість та 

спонукає на нові подви-

ги заради своєї Батьків-

агротехнологій та еко-

логії Таврійського дер-

жавного агротехнологі-

чного університету іме-

ні Дмитра Моторного 

взяли участь у молоді-

жному флешмобі 

«Розгортання українсь-

кого прапора», який 

проходив на головній 

площі міста, вони гідно 

тримали в руках прапор 
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Таврійський державний 

агротехнологічний 

університет імені Дмит-

ра Моторного є флагма-

ном у підготовці 

фахівців близька 20 

спеціальностей. На фа-

культет Агротех-

нологій та 

екології го-

«Цивільна безпека». 

1 вересня 2021 року фа-

культет АТЕ урочисто 

приймав першокурс-

ників. З привітальними 

словами до здобувачів 

тують фахівців за 7 

спеціальностями, зокре-

ма, «Агрономія», Садів-

ництво та виноградар-

ство», «Харчові техно-

логії», «Готельно-

ресторанна справа», 

«Геодезія те земле-

устрій», «Екологія», 



 

Веселі заходи, енергійні 

дискотеки, яскраві емо-

ції та приємні спогади – 

все це незабут-

ній ХV   Зліт відмінни-

ків ТДАТУ.  

З 3 по 5 вересня 2021 

року на базі відпочинку 

«Салют» в Кирилівці  

відбувся ХV Зліт відмін-
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вищої освіти звернула-

ся декан факультету 

АТЕ, доц. Ірина Івано-

ва. 

Першокурсникам було 

представлено заступ-

ників декана з навчаль-

ної роботи доц. Галину 

Здобувачі вищої освіти 

мали змогу познайоми-

тися також із завідува-

чами кафедр, куратора-

ми груп, представника-

ми органів студентсько-

го самоуправління. 

     Наприкінці зустрічі 

декан факультету поба-

жала усім здоров’я, оп-

тимізму та успіхів у 

навчанні й запросила 

усіх до святкової фото-

зони факультету, після 

чого усі курси присту-

пили до навчання 

Тараненко, Юлію Чеба-

нову, Ніну Нєжнову, за-

ступника декана з нау-

кової роботи Вікторію 

Скибу, заступника де-

кана з виховної роботи 

Людмилу Шлєіну, за-

ступника декана з про-

форієнтаційної роботи 

Аллу Ангеловську.  

В перший день відбу-

лось відкриття зльоту 

відмінників ТДАТУ на 

якому ректор ТДА-

ТУ  Кюрчев В.М. приві-

тав молодь з відкриттям 

ХV Зльоту відмінників. 

Коли лунав гімн 

ТДАТУ, кожен 

ників ТДАТУ. З факуль-

тету АТЕ поїхало 25 

найкращих студентів – 

відмінників, активістів. 

Навчальна, наукова, 

творча та громадська 

нива, на якій вони без-

перервно працюють, пі-

дкорюється ними знову 

і знову. 



канонів академічних..». 

Після цього кожен фа-

культет представив 

свою доповідь. Наша 

студентка 41ГЗ гру-

пи Соболь Ан-

на виступила зі своєю 

доповіддю? на тему 

«Як ставити досяжні ці-

лі. SMART плануван-

ня». 

Студентів зустріло 

лагідне сонце та тепле 

Азовське море. Але роз-

слаблятися зарано, адже 

на пляжі проводилися 

змагання зі стрибків у 

довжину. Після цього 

голові молодь грали у волей-

бол, купалась у морі, 

засмагали, просто спіл-

кувались. Ввечері на 

нас чекали номери  ху-

дожньої самодіяльнос-

ті. Студенти і співали, і 

танцювали, а їх друзі 

щиро підтримували  під 

час виступу та навіть 

виходили на сцену під-

танцьовувати. 

 

 

На урочистому за-

критті  ректор нагоро-

див учасників конфере-

нції, переможців спор-

тивних змагань, найак-

тивніших студентів 

Зльоту, які допомагали 
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Ми щиро дякуємо ре-

ктору Кюрчеву Володи-

миру Миколайовичу, 

ректорату, профбюро і 

всім хто організував не-

забутній  зліт 2021! 

 

заст. декана з ОВР АТЕ  

Людмила Шлєіна 

http://www.tsatu.edu.ua/shn/people/shljeina-ljudmyla-ivanivna/
http://www.tsatu.edu.ua/shn/people/shljeina-ljudmyla-ivanivna/
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08 вересня 2021 р. на факуль-

теті АТЕ ТДАТУ була прове-

дена традиційна кураторська 

година на тему «Формування 

індивідуальної освітньої траєк-

торії» для здобувачів вищої 

освіти денної форми навчання 

спеціальностей «Готельно-

ресторанна справа», «Геодезія 

та землеустрій». 

    Декан факультету АТЕ доц. 

Ірина ІВАНОВА детально по-

яснила представникам студе-

нтської спільноти важливість 

та особливості побудови й реа-

лізації їх індивідуальної освіт-

ньої траєкторії. Відповідно до 

«Положення про організацію 

питання викликали жваве об-

говорення та спонукали до по-

шуку консенсусу у суперечли-

вих питаннях. До позитивних 

сторін було віднесено доступ-

ність, відкритість навчального 

процесу на факультеті АТЕ 

ТДАТУ, креативні підходи ви-

кладачів до побудови навчаль-

них занять і зустрічей тощо. У 

якості незручностей вказано 

тимчасові технічні проблеми. 

Також було акцентовано увагу 

на тому, що кожен представ-

ник студентської спільноти 

має права та обов’язки, які рег-

ламентуються нормативними 

освітнього процесу у Таврійсь-

кому державному агротехно-

логічному університеті імені 

Дмитра Моторного» та 

«Положення про кредитно-

модульну систему організації 

освітнього процесу в Таврійсь-

кому державному агротехно-

логічному університеті імені 

Дмитра Моторного» роз’ясни-

ла механізм надання освітньої, 

консультативної та інформа-

ційної підтримки, особливості 

дотримання академічної доб-

рочесності в Таврійському 

державному агротехнологічно-

му університеті імені Дмитра 

Моторного. 

    На зустрічі було також обго-

ворено виклики з якими стика-

ються здобувачі під час зміша-

ного та дистанційного навчан-

ня. Студенти представили вла-

сне бачення переваг та окрес-

лили шляхи подолання викли-

ків, з якими стикалися минуло-

го навчального року. Означені 

культеті АТЕ на 2021-2022 

н.р. 

5. Звіт про атестацію аспі-

рантів факультету АТЕ та 

НДІ АТЕ за 2020-2021 н.р. 

6. Інформація про підготов-

ку до акредитації ОП 

«Готельно-ресторанна 

справа» першого 

(бакалаврського) рівня ви-

щої освіти у 2021-2022 

н.р. Стан підготов-

ки звіту-

ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ ЗДО-

БУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ «ГОТЕЛЬНО-

В межах організації Освіт-

нього процесу на факультеті 

АТЕ ТДАТУ ім. Дмитра Мо-

торного 14.09.2021 року відбу-

лося чергове засідання Вченої 

ради факультету АТЕ. Було 

розглянуті наступні питання: 

1. Затвердження складу та 

плану роботи Ради факу-

льтету АТЕ. 

2. Затвердження плану робо-

ти кафедр, деканату, факу-

льтету. 

3. Затвердження голови, 

складу, плану та напрямів 

роботи методичної комісії 

факультету АТЕ. 

4. Про організацію профорі-

єнтаційної роботи на фа-



рали собі справу. На на-

шому факультеті багато 

різноманітної творчої 

роботи. Кожний сектор 

отримав поповнення у 

команді! 

    Були намічені цілі на 

найближчий час: прове-

дення заходів розважа-

льного, соціального та 

наукового спрямувань. 

Голови секторів описа-
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самоаналізу в межах ак-

редитаційної справи та 

сучасної парадигми 

освітнього процесу на 

кафедрі «Харчові тех-

нології та готельно-

ресторанна справа». Уз-

годження питань, що по-

требують термінового 

• 09.21 р. перевірка силабу-

сів та робочих програм; 

• індивідуальні графіки 

здати для перевірки в де-

канат; 

• 09.21 р. перевірка освіт-

нього порталу. 

УХВАЛИЛИ:       прийняти 

втручання керівництва 

ТДАТУ. 

В «Різному» було розгля-

нуто питання про: 

• на 8.00 кураторська годи-

на ЦКіД 2,3, 1С, 2С кур-

си, всі студенти с курато-

рами; 

• продовжується вакцина-

ція викладачів; 

• 09.21 р. об 11.20 ауд. 

5.101 зустріч з представ-

ником антикорупційного 

відділу Гостєвим Макси-

мом Олеговичем; 

 15 вересня відбулося 

планове засідання сту-

дентської ради факуль-

тету АТЕ. Відбулося 

знайомство з новими 

представниками студра-

ди, більшість з них — 

першокурсники, але та-

кож приєдналися студе-

нти старших курсів. 

Усі присутні першокур-

сники, які виявили ба-

жання стати частиною 

нашої великої сім’ї, об-

ли план дій, кожний 

отримав своє завдання. 

    Роботи у найближчий 

час дуже багато, тому 

вже с перших днів про-

цес кипить! Сподіває-

мося на плідну співпра-

цю з «новобранцями»! 

Впевнені, що робота у 

колективі буде друж-

ньою та успішною. 

      Інформаційний супровід: 

заступник декана факультету 

Вітаємо «новобранців»! 
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до проявів корупції в 

освітній діяльності, зда-

тності запобігати виник-

ненню корупційних ді-

янь, протидіяти проявам 

корупції й усувати нас-

лідки правопорушень, 

пов’язаних із корупці-

єю. 

    Розглянуто сутність 

державної антикоруп-

ційної політики Украї-

ни, пріоритети, шляхи й 

принципи її реалізації; 

нормативно-правове за-

безпечення й інші умо-

ви діяльності про запо-

бігання корупції; перед-

умови виникнення кору-

пції; підстави й порядок 

здійснення адміністра-

тивних дій у разі ви- 

явлення корупції, тощо.  

 

Національне агентст-

во здійснює координа-

цію та методичне забез-

печення діяльності упо-

вноважених підрозділів 

(уповноважених осіб).  

Максим ГОСТЄВ ро-

з’яснив студентам пра-

вові аспекти запобіган-

ня та виявлення коруп- 

ції у ТДАТУ та надав 

вичерпні відповіді на пи-

тання. 

заступник декана факультету 

з ОВР АТЕ  Людмила ШЛЄІНА 

16 вересня 2021 р. на 

факультеті АТЕ було ор-

ганізовано зустріч сту-

дентів факультету АТЕ 

спеціально-

стей  «Готельно-

ресторанна справа», 

«Геодезія та землеустрій 

з Уповноваженою осо-

бою з питань запобіган

ня та виявлен-

ня корупції у ТДАТУ – 

Максимом ГОСТЄВИМ.  

 

   Метою зустрічі стало– 

надання базових знань 

про протидію корупцій-

ним діянням у сфері 

освіти, засвоєння норм 

антикорупційного зако-

нодавства, формування 

негативного ставлення 

http://www.tsatu.edu.ua/shn/people/shljeina-ljudmyla-ivanivna/


Квест першокурсників 

— це щорічний захід в 

Університеті, де кожна 

группа проявляє свою 

активність, кмітливість 

та винахідливість. 

Квест передбачав со-

бою ряд завдань, прой-

шовши які студенти 

отримали шанс претен-
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21 вересня у Таврій-

ському державному аг-

ротехнологічному уні-

верситеті імені Дмитра 

Моторного студенти 

факультету агротехно-

логій та екологій у 

честь святкування Між-

народного дня миру 

провели спеціальну ак-

цію ціллю якого було 

долучити студентів об-

міняти 1 пляшка=1 но-

мерок. 

Щоб змотивувати сту-

дентів факультет агроте-

хнологій та екологій ви-

рішив розіграти екологі-

чні призи: за перше міс-

це – еко-сумка, за друге 

місце- солодощі, за тре-

тє місце- ручка та еко-

блокнот 

За підтримкою всіх 

факультетів та студент-

ської ради університету 

на акції активістам вда-

лося зібрати понад 150 

пластикових пляшок. 

Щасливими володарями 

призів стали викладач 

і  студенти  Сергій Елкін 

та Денис Подлубний 

Висловлюємо подяку 

від усієї дружньої роди-

ни АТЕ  всім факульте-

там та студенській раді 

які приймали участь в 

проведенні заходу! Зла-

годжена робота колекти-

ву – запорука успіху! 

За інформацією студентки 21 

Екологічна акція до Дня Миру від активістів 

факультету агротехнологій та екології 

 

 

 

 

 

 

 

дувати на звання най-

більш згуртованої коман-

ди першокурсників, а та-

кож отримали пам’ятні 

призи. Студенти змага-

лись у різних напрямках, 

які  відрізнялися за скла-

дністю, так що взяти уч-

асть і проявити себе зміг 

кожен студент-

першокурсник! 
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лучається до святку-

вання. Локація універ-

ситету розташувалась 

біля фонтану в центрі 

парку культури і відпо-

чинку ім. М. Горького. 

Котрий рік пос-

піль викла-

В останні вихідні ве-

ресня медове місто  свя-

ткує День народження! 

25 вересня відбулось 

святкування 237-ї річни-

ці Дня міста!  Щороку 

факультет агроехнологій 

та екології ТДАТУ за-

У ньому взяли участь 

8 команд: 11АГ, 12 АГ, 

11 ГЗ, 11СВ, 11ЕК, 

11ХТ, 11 ГРС, 11ЦБ. 

Учасники мандрува-

ли по території універ-

ситету у пошуках  8 

станцій, де їх чекали 

активісти, наприкінці 

завдань, результатами 

старань-номінацій на-

ступні: 

Найталановитіші - 11 ГРС 

Найрозумніші - 11 ГЗ 

Найвеселіші - 11 СВ 

Найорганізованіші - 12 АГ 

Найкмітлівіші - 11 ХТ 

Наймузикальніші - 11 ЕК 

  

Переможцями квесту 

стали 11АГ, яких ми 

щиро вітаємо. 

Студенти насолоди-

лись приємними вра-

женнями та сімейною 

атмосферною факуль-

тету АТЕ. 

Хочемо висловити 

величезну подяку всім 

людям, що допомагали 

в організації даного 

конкурсу, і першокурсни-

кам за участь в даній грі, 

сподіваємося, що всі зали-

шилися задоволені! 

Наша кафедра дорожить 

традиціями, а також акти-

вно прищеплює і вирощує 

нові цінності і звичаї. 

«День першокурсника» – 

це квест, який може заря-

дити будь-якого першоку-

рсника, розповісти в ціка-

вій формі про можливу ді-

яльность в ТДАТУ, зану-

рити в атмосферу студент-

ства, таку неповторну, та 

яскраву. 

За інформацією заст.декана АТЕ 



та м’яти. Смакували міс-

тяни джем, цукати з че-

решень різних сортів ви-

готовлених за інновацій-

ною рецептурою та тех-

нологією. Саме ТДАТУ є 

виробником брендової 

черешневої продукції. 

До речі у 2020 році 

«Мелітополька череш-

ня» стала географічним 

брендом, завдяки спів-

праці науковців універ-

ситету з керівництвом 

міста.  

Дякуємо керівництву 

міста, ректорату універ-

ситету, профспілковому 

комітету, науково-

педагогічним працівни-

кам, спонсорам та студе-

нтам за надану можли-
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4 жовтня 2021 року в 

Таджикському 

університеті 

дачі та студенти факуль-

тету проводять виставку 

продукції, яка висвіт-

лює основні напрямки 

діяльності факультету 

та наглядово показує то-

нкощі підготовки насту-

пних спеціальностей: 

Агрономія, Садівництво 

та виноградарство, Хар-

чові технології, Готель-

но-рестрана справа, 

Екологія, Геодезія та зе-

млеустрій, Цивільна 

безпека. Саме ТДАТУ 

випала честь відкрити 

виставку освітніх закла-

дів «Місто, що навча-

ється». 

Локація факультету 

представила зразки мік-

рогрину гороху, соняш-

ника та кукурудзи, яблу-

ка наступних сортів: 

«Гала Маст», 

«Симиренко», «Пінова», 

«Голден делішес». Сма-

чною фішкою локації 

стали мед з власної па-

сіки ТДАТУ.  

Також громадяни ма-

ли змогу продегустува-

ти черешневе та виног-

радне вино власного ви-

робництва, коктейль 

«Черешневий» на осно-

ві черешневого сиропу, 

мінеральної водою ТМ 

«Мирненська», лимона 

фінансів та економіки (м. 

Душанбе) у межах пілот-

ного навчання за міжна-

родним освітнім проєк-

ERASMUS+ DIGECO «ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ЯК 

ЕЛЕМЕНТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ І  

ТАДЖИКИСТАНУ» 
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 Вибір професії — важ-

ливий крок у житті 

учнівської молоді. Ко-

жен прагне мати ціка-

ву роботу, гарний за-

робіток, можливість 

реалізувати власний 

потенціал, побудувати 

кар’єру. Ми хочемо до-

помогти зорієнтува-

тись у складному лабі-

ринті професій, уник-

нути помилок і розча-

рувань при виборі сво-

го фаху. 

   Звичайно ж, коли лю-

дина вибирає майбутню 

професію, величезну 

роль відіграють її особи-

сті якості і схильності. 

Проте це далеко не все, 

що впливає на остаточ-

ний вибір. Які ж ще фак-

тори мають значення у 

цьому процесі? 

   2 жовтня 2021 року 

факультет агротехноло-

гій та екології взяв ак-

тивну участь в організа-

ції та проведенні про-

фесійного хайпу. Врахо-

вуючі «жовтий» рівень 

епідемічної небезпеки, 

захід був організований 

на свіжому по-

вітрі. З 10 

День відкритих дверей у ТДАТУ 

том Erasmus+ DigEco 

«Діджиталізація еконо-

міки як елемент сталого 

розвитку України і Тад-

жикистану», де ТДАТУ є 

партнером, професор 

Університету приклад-

них наук (м. Гамбург, Ні-

меччина) Марина Троп-

мен-Фрік провела лек-

цію на тему «Аналіз ве-

ликих даних». 

    У зустрічі активно 

взяли участь науково-

педагогічні працівники 

та здобувачі вищої осві-

ти факультету Агротех-

нологій та екології спеці-

альностей «Готельно-

ресторанна справа», 

«Геодезія та землеуст-

рій», «Харчові техноло-

гії» та «Цивільна безпе-

ка». 

     Цифрові тренди, які 

спостерігаються сьогодні 

охоплюють майже всі 

сфери життєдіяльності. 

На сьогодні виділяють 

наступні технології, які є 

найбільш впливовими на 

діджиталізацію економі-

ки: інтернет речей і авто-

матизація виробництва; 

цифрове проектування і 

моделювання; технології 

віртуалізації: віддалений 

доступ, віддалений офіс і 

т. ін.; мобільні технології 

і крос-канальні комуніка-

ції.  

Згідно з дослідженням 

глобальних трендів ді-

джиталізації, виділяють 

наступний рейтинг циф-

рових трендів: перше і 

друге місце в рейтингу 

займають мобільний 

зв’язок (Mobile Net-

works) і штучний інте-

лект (Artificial Intelli-

gence), як базові техно-

логії, що забезпечують 

поточну хвилю цифрові-

зації. Високе місце елек-

тронної комерції (E-

commerce) в рейтингу 

спричинене високою ін-
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години до ТДАТУ заві-

тали учні міських шкіл, 

а з 12-ї велика родина 

Таврійського ДАТУ гос-

тинно зустрічала школя-

рів Мелітопольського 

району. 

    Кожна спеціальність 

презентувала школярам 

основні компетентності, 

які вони зможуть опану-

вати протягом навчання 

з обраної спеціальності, 

а їх на факультеті сім, а 

саме “Агрономія”, 

“Екологія”, “Цивільна 

безпека”, “Харчові тех-

нології”, “Геодезія та зе-

млеустрій”, “Готельно-

ресторанна справа”, 

“Садівництво та виног-

радарство”. Такий фор-

мат дуже сподобався 

могли на власні очі по-

бачити справжній спеца-

втомобіль служби поря-

тунку та геодезичні при-

лади. Також на одній з 

локацій було представ-

лено зразки мікрогріну з 

пшениці, гороху, гірчиці, 

яблука наступних сор-

тів: «Голден Делішес», 

«Семиренка», «Пінова», 

«Моді» та ще багато ці-

кавого. 

Загалом, усі учасники 

заходу отримали позити-

вні емоції та задоволен-

ня від щирого спілку-

вання. 

    Тож, бажаємо Тобі, 

Шановний Абітурієнт, 

зробити правильний ви-

бір у своєму житті! 

    Обирай ТДАТУ! 

    Обирай АТЕ! 

   Бо Саме Тут Твоя 

Мрія! 

 

 

відвідувачам, вони на 

декілька годин відчули 

себе справжніми студе-

нтами. Майбутні абіту-

рієнти могли не тільки 

ознайомитися зі спеці-

альностями, а й взяти 

участь у майстер-

класах і тренінгах, які 

були організовані на 

локаціях факультеу. 

   Факультет Агротех-

нологій та екології 

презентував продукцію 

власного виробництва, 

а саме: зразки грибів з 

лабораторії грибівниц-

тва кафедри ХТГРС, 

мед з власної пасики 

університету, цукати з 

черешні,  а також шко-

лярам сподобалися  яб-

лука в карамелі та сма-

жені гриби, технологію 

цих та багатьох інших 

страв також опанову-

ють студенти факуль-

тету під час навчання.  

Майбутні абітурієнти 



ти стипендії студентам 

ТДАТУ». Під час обго-

ворення були розгляну-

ті  загальні положення, 

академічні стипендії в 

університеті, соціальні 

стипендії, підстави  для 

призначення соціаль-

них стипендій, порядок 

використання коштів 

для надання ма-

теріальної допомоги і 

заохочення в універси-

теті. Детально розгля-

нуто питання порядку 

формування академіч-

ного рейтингу та кри-

терії рейтингу особис-

тих досягнень студен-

тів ТДАТУ. 

 

 

За матеріалами заступника 

декана з ОВР АТЕ  

Людмили Шлєіної 

самостійно чи         під-

твердження співпраці 

•точне представлення 

результатів під час прове

дення 

•власних досліджень 

•чесність під час екзам

енів 

Також студенти були 

ознайомлені зі змістом 

документів, які містять 

політику і стандарти до-

тримання академічної 

доброчесності в межах 

структурного підрозділу, 

а також ознайомила з до-

кументом, що визначає 

політику та стандарт до-

тримання академічної 

доброчесності у ЗВО – 

Кодексом честі ТДАТУ. 

Наступним і досить 

важливим питанням для 

студентської молоді 

стало обговорення 

«Положення про поря-

док призначення випла-

6 жовтня 2021 року 

на кураторській годині 

факультету АТЕ відбу-

лось обговорення пи-

тань академічної 

доброчесності зі 

студентами спеціально-

сті  «Готельно-

ресторанна справа». За-

ступник декана з ор-

ганізаційно-виховної 

роботи Людмила Шлєі-

на  ознайомила акаде-

мічну спільнотуз по-

няттям академічної до-

брочесності як пробле-

ми 

суспільства. Людмила 

Іванівна наголосила на 

тому, що академічна 

доброчесність –

 відповідальність кожн

ого за дотримання прин

ципів: 

•чесності 

•довіри 

•справедливості 

•поваги 

•відповідальності 

•створення та вираже

ння власних ідей 

•посилання на всі      

джерела інформації 

•виконання завдань   
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06 жовтня 2021 року 

за допомогою сервісу 

Zoom було проведено 

навчально-методичний 

семінар для студентів 

факультету агротехно-

логій та екології ТДАТУ 

таких спеціальностей 

як: «Агрономія», 

«Екологія», «Цивільна 

безпека», «Харчові тех-

нології», «Готельно-

ресторанна справа», 

«Геодезія та землеуст-

рій», «Садівництво та 

біля кафедри фізичного 

виховання та спорту 

кафедри українознавст-

ва  Олександра Васи-

льйовича Браташа студе-

нтський актив організу-

вав турнір з міні-

футболу. 

Турнір тривав протя-

гом двох днів після за-

кінчення пар. Футболіс-

ти грали на майданчику 

виноградарство». Орга-

нізаторами заходу стали 

співробітники Центру 

незалежного оцінюван-

ня. 

    На початку семіна-

ру начальник Центру 

незалежного оцінюван-

ня Тетяна ШАРО-

ВА  поінформувала при-

сутніх про те, що в уні-

верситеті з 01 червня 

створено Центр незале-

жного оцінювання, який 

у 2021-2022 році буде 

здійснювати незалежне 

оцінювання здобувачів 

вищої освіти під час 

ПМК 1 та ПМК 

2,  представила презен-

тацію, де студенти мог-

ли побачити процедуру та 

етапи проведення незале-

жного оцінювання здобу-

вачів вищої освіти. 

    По завершенню семі-

нару Тетяна Шарова дала 

присутнім відповіді на 

питання, які виникали у 

них після представлення 

процедури незалежного 

оцінювання. 

    Відповідно до графі-

ку усі здобувачі вищої 

освіти 1 курсу, дуальної 

форми та ті, хто навчаєть-

ся за індивідуальним гра-

фіком будуть складати на 

Освітньому порталі тести 

до ПМК 1 та ПМК 2. 
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Участь спортсменів факультету АТЕ у турнірі з 

міні-футболу пам’яті Браташа 
 

За матеріалами  

заступник декана з ОВР АТЕ  

Людмили Шлєіної 

 

 

З нагоди вшанування 

пам’яті керівника фут-

больної команди ТДА-

ТУ, викладача 

http://www.tsatu.edu.ua/shn/people/shljeina-ljudmyla-ivanivna/
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ТДАТУ. Рефері виступив 

Михайло Віталійович 

Зоря – викладач кафедри 

охорони праці та безпе-

ки життєдіяльності. За 

звання переможця змага-

лися 4 команди, по ко-

манді від кожного факу-

льтету.  

Факультет АТЕ пред-

ставляли: 

1) Мовлик Іван – 

41АГ. 

2) Гулевський Костян-

тин – 41АГ. 

3) Денисенко Олек-

сандр – 21СВ. 

4) Денченко Вадим – 

21АГ. 

5) Кислих Валентин – 

21ГЗ. 
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6) Шкляєв Максим – 

11 АГ. 

7) Білик Станіслав – 

12АГ. 

8) Баландін Игорь – 

11АГ. 

9) Макаренко Павел – 

11АГ. 

10) Міхальов Ігорь – 

11АГ. 

 

Гра видалася напруже-

ною та непередбачува-

ною. Вболівальники із 

усіх сил підтримували 

свої команди. 

Отже, результати тур-

ніру: 

І місце та Кубок турні-

ру  – команда факульте-

ту ЕКТ; 

ІІ місце – команда МТФ; 

ІІІ місце – команда 

ФЕБ; 

ІV місце – факуль-

тет  АТЕ. 

 

 

 

 

Не дивлячись на місце 

у рейтинговій таблиці, 

наші хлопці показали гі-

дну професійну гру. Дя-

куємо всім учасникам за 

чудові враження від пе-

регляду! 
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ШАНОВНІ ДРУЗІ, КОЛЕГИ! 
Дозвольте привітати вас зі святом мужно-

сті і патріотизму, святом історії і добра – 

Днем Захисників та Захисниць 

України, Днем українського козацтва і 

Покрови Пресвятої Богородиці. 14 жовт-

ня – це не тільки свято для людей в 

погонах, ай наших захисників у щоденно-

му житті, тих, на кого ми спираємося у 

важку хвилину, хто нас захищає від 

життєвих негараздів і підтримує. Це – 

свято України, українців, які пройшли 

справжню війну, і тих, хто стоїть на 

сторожі Батьківщини. Це свято – пам’ять 

синів і дочок тих, хто віддав своє життя 

за свободу Батьківщини, за вашу з 

нами свободу і незалежність. 

Нехай ваш дім буде наповнений світлом і 

любов’ю, робота приносить лише задово-

лення, а нетлінна сила Покрови 

Пресвятої Богородиці береже мир та спо-

кій у нашій державі. 

Слава Україні! Слава її захисникам! 

Мирного неба і благополуччя! 


