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ТДАТУ  факультет АТЕ  2018 



Я студент-магістр Таврійського 
державного агротехнологічного 
університету,  факультету 
агротехнологій та екології.  

За період навчання зарекомендував 
себе як активний діяч у культурному 
житті університету, а саме: 

Тепер про себе! 



Займаюсь у студії майстер слова 
«СМС»  Центра культури та 

дозвілля ДАТУ 



Де згодом добре проявив себе у ролі 
ведучого і тепер жодне свято в університеті 
не обходиться без моєї участі.  
Інколи студенти жартома  кажуть: о дивись 
пішов ведучий року… 

Міс і 
Містер 
ДАТУ 
2017, 
2018 



Осінній Бал ДАТУ 2016 - 2018 



8 березня 

ДАТУ 2017 
 - 2018 



Козацькі забави 2017 - 2018 



Також наша студія «СМС організовує новорічні 
свята для дітей, де два роки поспіль  виконую 
роль Діда Мороза. 



Робота за межами 
університету 

Конкурс краси «Маленька Королева Таврії» 2017 
– 2018 роки, м. Запоріжжя 



«Краса по Українськи» 2017-18 м. Василівка 



Також співпрацюю з Запорізьким Обласним  
центром молоді.  Де допомагаю  проводити 
фестивалі, конкурси та свята.  

День Волонтера 
2016 – 2018 рр. 



Проведення 2-х фіналів фестивалю 
«Зорепад» ЗОЦМ  м. Запоріжжя 2016, 2017 



День Закоханих ЗОЦМ 2017  м. Запоріжжя 



Останній дзвінок Запорізька 
школа-інтернат  2017 



 Ще займаюсь у вокальній     студії 
«Мюзик-ленд» ЦКІД 

ТДАТУ де також досяг високого рівня. 



День знань ТДАТУ 2017  



День Освітян 2017 



8 березня 2017 



День знань 2018 ТДАТУ 









Міс і Містер ДАТУ 2017 - 2018 



Моя робота на рідному факультеті АТЕ  

Спочатку сам 
дебютував…  
Дебют першокурсників  
Факультету АТЕ  2016, 
2017,  2018 роки 



Потім мені випала нагода проводити на 
своєму факультеті Дебют першокурсників 



Потім у нас на факультеті було грандіозне 
свято нам виповнилось 10 років 



Привітання Ювіляра 2017 



Розваги для студентів АТЕ з 
нагоди 10-ти річного ювілею 



Брав участь у Х-факторі зі своїм 
колективом 2016 



 
DJ Ser Aleks 

Працюю шостий рік 
поспіль у таборах літнього 
відпочинку діджєєм і 
культорганізатором де дуже 
добре себе зарекомендував.  
 



 У завершенні хочу сказати 
Ви мабуть думаєте як я все 
це встигаю,  я скажу лиш 
одне, потрібно любити те 

що ти робиш і все! 
Дякую за увагу !  


