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Я Івова Наталія, 
студентка Таврійського 

державного 
агротехнологічного 

університету, займаю посаду 
голови інформаційного 

сектору факультету 
агротехнологій та екології та 

студентської ради 
університету. 

 

Вітаю! 



ТДАТУ і журналістика. 

       5 років назад переді мною, випускницею гімназії, постало нелегке 
питання – вибір університету. Я довго вагалася, але завдяки високим балам 
ЗНО вступила до Таврійського державного агротехнологічного університету. І 
жодного разу не пошкодувала. Тому що саме тут я змогла реалізувати свої 
творчі здібності. Зокрема, захоплення журналістикою.  

      Вже на 2му курсі мене було обрано до складу студентської ради факультету 
на посаду голови інформаційного сектору.  

      Через півроку активної журналістської діяльності я стала головою 
інформаційного сектору студентського комітету університету.  

      Мої обов’язки – завжди бути в курсі всіх новин та освітлювати події,що 
відбуваються в університеті, на офіційному сайті та соціальних мережах.  
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43 публікації  

на офіційному сайті ТДАТУ 



    У сучасному світі без 

соціальних мереж не обійтись.  

Саме тому я приділяю значну 

увагу Instagram акаунту 

студентської ради університету. 

    Кожної неділі ми звітуємо про  

роботу студентського комітету у 

відео-форматі - наша постійна 

рубрика #студнеделька.  
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▪     Як я пишу такі цікаві статті? В 
мене є один секрет. Я завжди 
присутня на заході, про який 
йдеться мова. 

▪     Саме тому я знаходжусь в 
епіцентрі подій та часто виступаю 
у ролі ведучої на університетський 
святах. 

День студента 



Ювілей факультету агротехнологій та 
екології – 10 років! 
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День відкритих дверей 
ТДАТУ 2019 



Також я беру активну 
участь у 
профорієнтаційній 
роботі кафедри, 
факультету та 
університету. 
Вважаю, що про 
ТДАТУ ім. Д. 
Моторного повинен 
знати кожен школяр! 
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Вересень, 2019 

смт. Веселе 



Жовтень, 2019 

смт. Нижні Сірогози 
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      Вважаю, що спорт повинен 
стати невід’ємною частиною життя 
кожного з нас. 
       Особисто я присвячую цьому 
декілька годин на тиждень - 
волейбол, йога та спортивний зал. 



Конкурс «Міс і 
Містер ТДАТУ : 
Краса по-
українськи». 
Переможниця в 
номінаціях «Міс 
Дружба», «Міс 
глядацьких 
симпатій», «Міс 
стиль». 
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     Я  вдячна своєму 
університету за те, що можу 
реалізувати себе у всіх 
сферах! Цього року я стала 
фіналісткою творчого 
фестивалю «Zorepad». Так як 
я люблю писати, то виступила 
з авторським монологом.   

     Вже готуюсь до гала-
концерту. Побажайте мені 
удачі! 

«Zorepad 2019»  
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    Вже 4 роки поспіль у грудні 

я беру участь у Новорічних 

ранках для дітлахів. 

    Діти мають особливу 

енергетику, якою із 

задоволенням діляться з нами -

артистами.  
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       Навчання для мене завжди на 
першому місці.  

      Я кожного року беру участь у 
наукових студентських конференціях. 
       Тому протягом всього періоду 
навчання я незмінно посідаю перше місце 
у академічному рейтингу студентів групи. 
      З 2015 року отримую підвищену 
стипендію. 
       Цієї осені я стала однією з 6 студентів 
міста Мелітополя, яких було номіновано 
на Президентську стипендію. 



Вже 4ий рік поспіль за 
досягнення у навчанні та 
активну студентську та 
журналістську діяльність 
я представляю факультет 
на університетському 
Зліті відмінників! 

2016 рік 2017 рік 

2018 рік 2019 рік 
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        Інформації в Україні мені не 
вистачало, тому я вирішила 
знайти її закордоном! 
        Нескінченні поля тюльпанів, 
широкий вибір смачних сирів, 
чудернацьке дерев’яне взуття.  
       Так, це Нідерланди! Саме цю 
країну я обрала для свого 
першого стажування за кордоном. 
І я жодного разу не пошкодувала! 
Це був незабутній досвід, і 
кожному з нас треба пережити ці 
емоції! 

 
 
 

м. Гаага 



м.Амстердам Королівський парк квітів - Кекенхоф 



Ким я себе бачу в 
майбутньому? 

 
   Висококваліфікованим 
спеціалістом з високою 
зарплатою, успішною 
людиною, яка завжди 
досягає своїх цілей, 
дівчиною,якою пишаються 
рідні та друзі і просто 
щасливою грамядянкою 
України. 
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Дякую за увагу! 


