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«першачків» нашого фа-

культетів зібрали у кон-

ференц залі, щоб розпові-

сти про насичене та акти-

вне студентське життя. 

Про це розповідала студе-

нтка 21ЕК групи, заступ-

ник голови факультету, 

Слободнюк Ірина. Декан 

нашого факультету, Іва-

нова Ірина Євгеніївна 
побажала першокурсни-

кам сил, наснаги на добрі 

справи та наполегливість 

у досягненні нових висот. 

Потім пройшли перші 

кураторські години акаде-

мічних груп на факульте-

ті, де відбулося знайомст-

во з кураторами, вручення 

залікових книжок, студе-

нтських квитків, обрання 

активу груп. 

Дорогі першокурсни-

ки, успіхів вам у навчанні 

та п’ятірок у залікових 

книжках! 

Кореспондент 

Івова Наталія 

1 вересня 2016 року в 

Таврійському державному 

агротехнологічному уні-

верситеті відбулися урочи-

сті збори з нагоди Дня 

знань та посвячення у сту-

денти – традиційне свято 

університетської родини, 

яка щороку поповнюється 

новими студентами. 

До першокурсників із 

привітаннями та найкра-

щими побажаннями звер-

нувся ректор університету, 

Заслужений працівник 

освіти України, доктор тех-

нічних наук, професор Кю-

рчев Володимир Микола-

йович і побажав студентам 

і їх родинам миру, здоро-

в’я, мудрості, Божого бла-

гословення та успіхів у 

здобутті обраного фаху. 

Ректор університету 

вручив нагороди першоку-

рсникам, які набрали най-

вищі бали за результатами 

ЗНО. Звичайно, були і сту-

денти нашого факультету: 

Калінін Олег – спеціаль-

ність «Агрономія» – випус-

кник Якимівської гімназії – 

Історія України – 188 ба-

лів; Скупинський Дмитро 

– спеціальність «Екологія» 

– випускник Мелітопольсь-

кої гімназії №9 – Українсь-

ка мова та література – 188 

балів. 

Володимир Миколайо-

вич за доброю традицією 

вручив першокурсникам 

символічні атрибути: 

«Ключ від Країни Знань» 

та «Студентський квиток».  

Студентів-

першокурсників, батьків та 

гостей свята вітали своїми 

яскравими виступами твор-

чі колективи Центру куль-

тури і дозвілля ТДАТУ. 

На завершення святко-

вої лінійки першокурсни-

кам було представлено де-

канів факультетів, з якими 

вони будуть плідно працю-

вати протягом п’яти років. 

Після урочистостей 

У ТДАТУ відзначили День знань! 

У  ц ь о м у  

в и п у с к у !  
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Веселі заходи, енергійні дискотеки, 

яскраві емоції та приємні спогади - все 

це незабутній ХІ Зліт відмінників 

ТДАТУ. З 9 по 11 вересня 2016 року на 

базі відпочинку «Салют» в смт Кирилі-

вка відбувся ХІ Зліт відмінників ТДА-

ТУ. З факультету АТЕ поїхало 20 най-

кращих студентів – відмінників, активі-

стів…. Навчальна, наукова, творча та 

громадська нива, на якій вони безперер-

вно працюють, підкорюється ними зно-

ву і знову. 

Першого ж дня студентів зустріло 

лагідне сонце та тепле Азовське море. 

Але розслаблятися зарано, адже на пля-

жі проводилися змагання зі стрибків у 

довжину. І як видумаєте хто отримав 

перемогу? Звичайно ж наш факультет! 

ректоратом та студентами. У запеклій 

боротьбі все ж таки перемогла збірна ко-

манда студенів. Гра була дуже хвилююча 

та цікава. Ввечері дружня сім’я ТДАТУ 

зібралась на пляжі біля вогнища в очіку-

ванні веселого заходу «Нептун». Жарти, 

сміх, танці, пісні – все це було останнього 

вечора ХІ Зльоту відмінників. 

На урочистому закритті  ректор наго-

родив учасників конференції, переможців 

спортивних змагань,найактивніших сту-

дентів Зльоту, які допомагали голові студ. 

ради Кондратенко Ірині та стипендіатів 

ректорської премії. 

Ми щиро дякуємо ректору В.М. Кюр-

чеву, ректорату, профбюро і всім хто ор-

ганізував незабутній зліт 2016! 

Кореспондент Івова Наталія 

Після цього молодь грали у волейбол, 

купалась у морі, засмагали, просто спіл-

кувались і знайомились. Ввечері на нас 

чекали номери  художньої самодіяльнос-

ті . Студенти і співали, і танцювали, а їх 

друзі щиро підтримували  під час виступу 

та навіть виходили на сцену підтанцьову-

вати. 

Наступного дня ректор ТДАТУ  Кюр-

чев В.М. привітав нас з відкриттям ХІ 

Зльоту відмінників. Коли лунала пісня 

проректора з наукової роботи Надикто 

В.Т. про ТДАТУ , кожен наспівував зна-

йомі слова : «В світлі всіх канонів акаде-

мічних..». Після цього кожен факультет 

представив свою доповідь. Наша студент-

ка 21ЕК групи Слободнюк Ірина висту-

пила зі своєю розповіддю? на тему «..». 

Вона розповідала про роботу студентсь-

кого активу, його плани щодо роботи на 

факультеті….   Після виходу на пляж, 

творчі хлопці та дівчата малювали ембле-

му факультету. Всі дуже старалися, але 

ректорат  кращу  обрати не зміг, тому  

кожній емблемі було присвоєно  свою 

номінацію. Ще однією визначною подією 

того дня були змагання з волейболу між 
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тетські та університетські заходи і кон-

курси. Її розповідь доповнила секретар 

факультету Терещенко Юлія, яка  поді-

лилася враженнями від «Здоров’яка» та 

«Зльоту відмінників». Також профорг 

факультету Передерій Катерина розпо-

віла про соціальні програми допомоги 

хворим діткам, дітям з дитбудинків, 

донорство крові та ін. 

Тоді ж першокурсникам було ого-

лошено про такий захід як «Дебют пер-

шокурсника», який відбудеться у лис-

топаді. Кожна група отримала свого 

куратора зі старшого курсу, щоб він 

допоміг їм в організації виступів.  

Тож з нетерпінням чекаємо 

«Дебют» , щоб краще розглянути тала-

нти наших першокурсників! 

Кореспондент Івова Наталія 

14 вересня 2016 року студентський 

актив факультету АТЕ на кураторській 

годині зустрілися з першокурсниками.  

Заступник голови факультету Сло-

боднюк Ірина  розповідала про цікаве 

та веселе студентське життя, факуль-
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15 вересня 2016 року на факульте-

ті Агротехнологій та екології відбулась 

інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?», в 

якій брали участь першокурсники. За-

хід було проведено з метою сформува-

ти та виставити команду у міській лізі 

серед студентів. Не дивлячись на те, 

що деякі з учасників ще зі школи гра-

Гру підготувала і провела студент-

ка 32 ЕК групи Наталія Корольова. 

Дякуємо за цікаву гру! 

Кореспондент Івова Наталія 

ють у цю гру, всі три етапи змагань 

були дуже напруженими. Гравці відк-

рили для себе багато нового та отрима-

ли заряд позитивних емоцій. А перемо-

гу одержала 11ХТ група «Активісти». 

Щиро вітаємо вас та бажаємо не зупи-

нятися на досягнутому, а впевнено йти 

вперед!  

16 вересня 2016 року в Таврійському 

державному агротехнологічному універ-

ситеті відбулись вибори ректора універ-

ситету. 

У цьому заході взяли участь близько 

900 осіб, 460 з яких – співробітники та 

студенти університету, 437 – співробіт-

ники та студенти 6 коледжів університе-

ту. 

Від факультету АТЕ було обрано 16 

представників серед студентів, які мали 

представляти інтереси всього студентст-

ва нашого факультету. 

Процедура виборів тривала з 9-00 до 

15-00 і результат був практично одного-

лосним. Участь у голосуванні взяли 95-

,8% від усіх зареєстрованих раніше. При 

цьому 95,6% (821 особа) проголосували 

за Володимира Миколайовича Кюрче-

ва. Це майже 100%  Таким чином студе-

нти та викладачі більшістю голосів дові-

рили непросте управління університетсь-

ким центром лідеру свого колективу – 

Кюрчеву В.М. 

Щиро вітаємо шановного Володими-

ра Миколайовича з перемогою! 

Кореспондент Івова Наталія 

Шановний Володимире Миколайовичу! Прийміть найщиріші вітання від про-
фесорсько-викладацького складу, співробітників та студентів із впевненою пере-
могою на виборах ректора університету, з обранням на посаду на новий термін!  

Бажаємо нових успіхів у дуже нелегкій та багатогранній науковій та адмініс-
тративній діяльності! Нехай роки керівництва університетом принесуть нові 
перемоги, впевненість у правильності обраної мети та енергію для її досягнення.  

Бажаємо Вам міцного здоров’я, довголіття, подальших успіхів у шанованій 
праці на благо нашого університету та у розбудові української вищої освіти! 

Висловлюємо свою прихильність і повагу! 
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«Яким не було б наше  сьогодні, мир 

– це наше завтра.» 

В. Гюго 

21 вересня світова спільнота свят-

кує День Миру. Генеральна Асамблея 

заявила, що цей день буде відзначати-

ся як день глобального припинення 

вогню і відмовлення від насильства, 

гарним настроєм та приємними спога-

дами.  

Дякуємо всім хто взяв участь у 

підготовці та проведенні майстер-

класа. 

Зам. Декана з ОВР Л.І. Шлєіна 

Кореспондент Івова Наталія  

запропонувавши всім державам і на-

родам дотримувати припинення воєн-

них дій протягом цього дня. Асамблея 

закликала всіх держав-членів Органі-

зації Об'єднаних Націй, регіональні і 

неурядові організації й окремих лю-

дей відповідним чином відзначати 

цей день, у тому числі шляхом освіти 

й інформування громадськості, і спів-

працювати з Організацією Об'єднаних 

Націй. 

Саме в цей день студентська рада 

факультету агротехнологій та екології 

об 11:20 запросила молодь факульте-

ту на майстер-клас з виготовлення 

символу миру – голуба. Хлопці та 

дівчата із задоволенням освоювали 

таке цікаве заняття. Всі залишися за-

доволеними та пішли на заняття з 

В рамках планових заходів, 

запланованих до проведення на 

кураторських годинах 41 ЕК 

групи (куратор Щербина В. В.) 

була проведена 21.09.16. спар-

такіада. Вона проводилася на 

базі спортивних об'єктів місь-

кого парку культури і відпочи-

нку ім. М. Горького. 

Спартакіада була організо-

вана за ініціативою куратора 

Щербини Валентини Вікторів-

ни та активу групи. Захід про-

водився з метою залучення сту-

дентів до систематичних занять 

фізичною культурою і спортом, 

формування ідей здорового 

способу життя, збере-

ження спортивних 

традицій та змі-

цнення дружби. 

Змагання проходили у таких 

видах спорту як: біг на 100 мет-

рів; стрільба з пневматичної 

зброї; теніс. По закінченню 

спартакіади був проведений 

турнір з навичок гри у аерохо-

кей. 

Найкращі результати із стрі-

льби з пневматичної зброї (на 

рівні 4-х попадань по цілях з 5-

ти) показали Денисова О. А. і 

Стицько Ю. О. Краща спортив-

на форма за результатами забі-

гів на 100 м у Галаніна І. А., 

Денисової Е. А., Кужелевої В. 

В., Лютої Є. Г., Ольшанської 

М. І., Падалко А. С., Проціва Д. 

М., Стицько Ю. О., Телюк П. 

М. і Вишняк Л. М.. Високий 

клас гри в теніс показали май-

же всі студенти 41 ЕК групи, 

які брали участь у змаганні. За 

сумою забитих шайб у аерохо-

кеї призові місця зайняли Те-

люк П. М., Проців Д. М. і Люта 

Є. Г.. 

З гарним настроєм і задово-

ленням позмагалися студенти 

41 ЕК. 

Головний редактор газети 

Шамро Анастасія 
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Каждый студент ВУЗа имеет свой 

генетический потенциал, индивиду-

альные социально-психологические 

параметры, особенности семейного 

воспитания. То есть мы – разные по 

многим параметрам и качествам, но 

есть одно, что нас объединяет.  

Мы хотим быть УСПЕШНЫМИ! 

Иметь ПРИЗНАНИЕ как профессио-

нальное, так и ЛИЧНОСТНОЕ! 

21.09.16 на кураторском часе  фа-

культета  агротехнологій и екологии 

была проведена беседа руководителя 

агенства «Эксперт-Инфо» Коломоец 

Е.В. , коуч - тренером по личностно-

му росту на тему «Целепологание» . 

Главной целью встречи было про-

работать алгоритмы постановки и 

достижения целей. Кураторский час 

проводился в рамках соціального 

проэкта «Университет личностного 

развития», разнообразного для студе-

нтов ТДАТУ факультета АТЭ. 

Для человека, который незнает к 
какой гавани он направляется 

Ни один ветер не будет попут-
ным (Сенека) 

В практической и общей психоло-

гии вопросы целеполагания рассмат-

риваются очень по-разному, в зави-

симости от школы или от пристра-

стий того или иного автора. Люди 

все разные и если что-то подходит 

одному человеку, то не обязательно 

это подойдёт другому. Обычно сис-

темы целеполагания состоят из дос-

таточно банальных вопросов, про то, 

ных метаний в разных направлени-

ях. 

В ходе беседы студенты имели 

возможность  по шагам рассмотреть 

и разобрать три метода постановки 

целей их разных сфер психологии и 

имели возможность попробовать их 

отдельно один от одного или соз-

дать свой. 

Стратегия целеполагания пред-

полагает ответы на 3 ключевых во-

проса: 

ЧТО Я ХОЧУ? – ЧТО Я МОГУ? 

– ЧТО ДЕЛАТЬ? 

«ЧТО Я ХОЧУ?» 

предполагает определение наших 

желаний, ценностей, фиксирование 

и анализ целей. 

«ЧТО Я МОГУ?» 

необходимо проанализировать 

текущее положение дел – личные 

качества, ресурсы и перспективы. 

«ЧТО ДЕЛАТЬ?» 

предполагает переход к планиро-

ванию и решению практических 

задач. 

Всему этому студенты факульте-

та агротехнологий и экологии учи-

лись делать на протяжении куратор-

ского часа. 

Дальше нас ждут не менее инте-

ресные темы личностного роста. 

Зам. Декана по ОВР Шлеина Л.И. 

что хочу или, что не хочу, некоторые 

вообще уходят от целеполагания в 

сторону и создают нечто похожее на 

целеполагания и определение смысла 

жизни, наиболее правильно, с моей 

точки зрения, рассмотреть несколько 

способов постановки целей и работы с 

ними, для того, что бы выбрать для 

себя один или просто соединить их 

так, как вам захочется. 

При целеполагании, независимо от 

способа, важно следовать нескольким 

простым правилам. 

— позитивно называйте свою 

— разделяйте желания и цели. 

Цель — нечто внешнее по отношению 

к человеку, то состояние, которого он 

сознательно стремится добиться. Цель 

подчиняет и формирует желания. 

— сосредоточьтесь на большой 

цели, не распыляйтесь на маленькие. 

В идеале в каждый период жизни у 

человека должна быть одна цель. 

— попробуйте перейти от цели 

«для себя» к целям «для других». 

Большие дела делаются для других 

людей. 

— задумайтесь, какие плюсы при-

несет достижение цели. Если вы реши-

те, что плюсов больше, чем минусов, 

то перестаньте обращать внимание на 

негатив. Это необходимая плата за 

успех. 

— время, ушедшее на целеполага-

ния, с лихвой окупается благодаря 

минимальным потерям от бессмыслен-
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Факультет агротехнологій та екології 

– це велика родина, яка із року в рік прий-

має першокурсників під своє крило. А як 

же студентам обійтися без розваг?  

Однією з таких є так званий «Квест 

першокурсників», який відбувся 22 верес-

ня.  

З перших хвилин ця гра захоплює нас. 

З кожним пройденим етапом вона стає 

цікавішою. Квест по'єднав у собі найріз-

номанітніші види діяльності: художню, 

інтелектуальну, спортивну, музичну та 

зи і грамоти. 

11 АГ – Найуважні; 

11 ЕК – Найкреативніші; 

11 ЦБ – Найритмічні; 

11 ХТ – Найбільш кмітливі; 

11СХТ – Найбільш влучні. 

Дякуємо за організацію «Квесту пер-

шокурсників» студентській раді факульте-

ту агротехнологій та екології та заст. дека-

на з виховної роботи Шлєіній Л.І.! 

Кореспондент Івова Наталія та 

студентка 11 СХТ групи 

Головченко Катерина 

багато інших. 

У даному заході брали участь 5 ко-

манд першого курсу нашого факультету. 

Проходило це на всій території універси-

тету і саме за рахунок розміщення корпу-

сів стало можливим зробити гру ще масш-

табнішою.  

Змагання проходили дуже весело. На 

кожній станції студенти могли показати 

себе, познайомитися ближче один з одним 

і просто пожартувати. 

Звичайно, наприкінці кожна група 

отримала свою номінацію та солодкі при-

Патріотичне панно, над 

створенням якого працювали 

80 міських студентів, 

з'явилося практично в самому 

центрі Мелітополя на непо-

казному плитковому паркані. 

На його створення знадоби-

лися близько 100 літрів фар-

би. 

Колоритне вбран-

ня, виконаний 

за ескізами 

свою любов до Батьківщини. 

Восьмеро з них-студенти 

АТЕ, патріоти своєї країни. 

Вони не залишилися байду-

жими і відгукнулися на цю 

пропозицію. 

Дякуємо усім, хто взяв 

участь в акції «Вишиванка – 

FEST» ! 
Кореспондент Івова Наталія 

мелітопольської художниці 

Тетяни Тарасової, активісти 

подарували Мелітополю на 

передодні дня міста.  

Над створенням 20-

тиметрової вишиванки пра-

цювали відразу 80 студентів. 

Найбільш активними стали 

студенти з Таврійського агро-

університету, які прийшли не 

прогуляти пари, а проявити 
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25 вересня для Мелітополя – 

особлива дата. Цього року нашій 

малій Батьківщині виповнилося 

вже 232! 

Урочисті гуляння, приурочені 

до святкування Дня міста, почали-

ся з суботи та продовжилося у не-

ділю. Найголовнішою подією до 

обіду виявився театралізований 

парад жителів міста, в якому взяли 

участь люди різних професій, віку 

та інтересів. Всіх їх об'єднала лю-

бов до рідного міста.  

Звичайно, не обійшлося без 

молоді нашого факультету. 18 сту-

дентів йшли в урочистому параді. 

Хлопці гордо несли в руках пра-

пор АТЕ, а дівчата, одягнувшись у 

факультетські футболки, підкоря-

ли своєю посмішкою. 

Не можна не відзначити гарну 

підготовку профорієнтаційних 

«кутків» біля кафе «CITY» та в 

парку ім. Горького. На стендах 

було представлені спеціальності 

нашого університету, яскраве сту-

дентське життя, досягнення у спо-

рті та художній самодіяльності. 

Танцювальна група «Універ» радо 

зустрічала городян флешмобом та 

тим самим демонструвала, яка за-

пальна молодь вчиться в ТДАТУ. 

А тим часом студентки напряму 

підготовки «Харчові технології» 

розповідали та показували як об-

рати смачні та якісні продукти на 

прилавках магазинів. А викладач 

кафедри БЖ Яцух О.В. демостру-

вав прилади вимірювання шуму, 

радіації та ін. 

Дякуємо всім, хто брав участь у 

проведенні Дня міста Мелітополя! 

Кореспондент Івова Наталья 

Кожен народ має свою симво-

ліку. Україну не можна уявити 

без верби, калини, соняшника, 

лелеки на обійсті і звичайно пра-

пору. Синьо-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 містах України 

проводиться комплекс урочис-

тих і просвітницьких заходів, 

присвячених історії українського 

прапора. І Мелітополь не став 

винятком. Сім студентів нашого 

факультету взяли участь у місь-

ких урочистих заходах до Дня 

Державного Прапора України 

такі як: Нежнова Галина 21АГ, 

Кольцов Руслан 31ОП, Барковсь-

кий Валерій 31ОП , Лісова Оле-

на 31 АГ, Башаріна Вікторія 31 

АГ, Кіпоренко Яна 31 ЕК . На 

святі, яке проходило на головній 

площі міста, вони гідно тримали 

в руках прапор – священний си-

мвол України.  

То ж нехай синьо-жовтий стяг 

і надалі вселяє у серця кожного 

українця гордість та спонукає на 

нові подвиги заради своєї Батькі-

вщини! 

Кореспондент Івова Наталья 
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Щороку ТДАТУ залучає студентів 

до спортивних змагань. Спорт відіг-

рає важливу роль у житті молоді. 

27-29 вересня було проведено 

Спартакіаду ТДАТУ  серед студен-

тів з метою залучити студентів до 

занять спортом та популяризувати 

види фізичної діяльності. 

У вівторок 27 вересня на базі ста-

діону «Спартак» було проведено 

змагання з легкої атлетики, а саме 

біг 100 метрів та стрибки у довжину 

з місця. Можемо з гордістю повідо-

мити, що наші хлопці подолали дис-

Також наші хлопці 28-29 вересня 

брали участь у змаганнях з футболу. 

Не дивлячись на те, що в них не все 

вийшло як хотілося, але ми в них 

віримо та бажаємо сил та наснаги у 

подальшому! 

Дякуємо усім, хто брав участь у 

студентській спартакіаді! Нехай 

спорт залишається невід’ємною час-

тиною вашого життя! 

Кореспондент Івова Наталія 

танцію 100 м найшвидше, тому за-

служено забрали 1 місце. Дівчата 

трошки відстали, але ми їх все одно 

вітаємо.  

Але й далі ми не поступилися. 

Вже неодноразово команда ТДАТУ 

перемагала в стрибках у довжину і 

на «Здоров’яку», і на ХІ Зліті від-

мінників. І тут ми виправдали споді-

вання та зайняли почесне 1 місце у 

цьому виді спорту. Згідно з сумар-

ним підрахунком балів факультет 

АТЕ  посів 2 місце у змаганнях з 

легкої атлетики.  

1 жовтня 2016 року 17 школярів 

міста Мелітополя відвідали Азово-

Сиваський національний парк острів 

Бірючий. Ця незабутня і пізнавальна 

подорож пройшла у рамках профорієн-

таційної роботи факультету агротехно-

логій та екології Таврійського держав-

ного агротехнологічного університету за 

підтримкою ректорату університету та 

міського відділу освіти. 

Метою ПОР заходу 

ду , а й  зумів налаштувати молодь шкіл 

на позитивний лад з першої миті заходу. 

Підготовка і проведення цього захо-

ду здійснювалася представниками дека-

нату факультету АТЕ. Для молоді були 

підготовлені – рекламні проспекти ТДА-

ТУ за всіма спеціальностями, інформа-

ція щодо підготовчих курсів, запрошен-

ня до Дня відкритих дверей ТДАТУ та 

особисте звернення декана факультету 

Іванової Ірини Євгеніївни. З абітурієнта-

факультету та кафедри «Екологія та 

охорона навколишнього середовища 

було привернути увагу молоді міста до 

спеціальності «Екологія» та допомогти 

школярам 11 класу відповісти на питан-

ня «Куди піти навчатись?».  

У межах організаційних заходів 

хлопцям та дівчатам 4-х шкіл міста було 

проведено інструктаж з техніки безпеки. 

Завідувач провідної кафедри для спеціа-

льності «Екологія» Халіман І.О. не тіль-

ки професійно провів організацію захо-
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ми працювала керівник агентства Expert

-info, сертифікований коуч-тренер – 

Коломоець-Гаркуша Олена В’ячеславів-

на. Школярам сподобались завдання і 

вправи профорієнтаційного спрямуван-

ня представлені фахівцем агентства з 

розбору професій і спеціальностей . Вже 

на початку нашої подорожі нам вдалося 

створити теплі і дружні умови.  

У межах АЗОВО - СИВАСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО 

ПАРКУ  незабутню екскурсію для шко-

лярів проводив корифей своєї справи - 

професор кафедри екології та охорони 

навколишнього середовища ТДАТУ 

Волох Анатолій Михайлович. Не зважа-

ючи на одноденний термін поїздки, 

школярі змогли поповнити свій запас 

знань з біології та екології рослинного й 

тваринного світу та насолодитись гарни-

ми краєвидами заповідника. Після пере-

тину кордону «Ворота» почався екскур-

сійний маршрут національним парком. 

В ході екскурсії на острів Бірючий учні 

мали можливість поспостерігати за ди-

кими тваринами без прикрас, без кліток 

і без обмежень. Мандруючи стежками 

національного парку молодь та виклада-

чі  дізнались, що на острові мешкають 

мирні тварини: олені, коні, муфлони, 

ка. 

З захопленням хлопці та дівчата 

задавали питання не тільки досвідчено-

му фахівцю своєї справи професору 

Волоху, а й директору АЗОВО-

СИВАСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

ПРИРОДНОГО ПАРКУ – Поповчуку 

Євгену Сергійовичу. Від нього ми дізна-

лись, що територія Коси Бірючий острів 

містить в собі 290 га лісових насаджень, 

більшість з яких розташовано біля с. 

Садки. Окремою частиною екскурсії 

було відвідування вольєру для розведен-

ня дикої свині. 

На передостанньому кордоні 

«Чинка», де знаходиться навчально-

дослідний стаціонар ТДАТУ, школярі 

мали змогу уявити як відбувається прак-

тика у студентів-екологів університету 

та  трохи відпочити.  

Попри довгий шлях до АС НПП, за 

час екскурсійного виїзду, і школярі, і 

викладачі відпочили і отримали заряд 

позитиву на довгий час. Оскільки кожна 

поїздка на Бірючий являє собою своєрі-

дну маленьку історію, в якій вчишся 

цінувати справжню красу, написану 

самою природою. 

Це не остання наша зустріч, наступ-

на запланована 8 жовтня на День відк-

ритих дверей, де школярі побачать віде-

оролик про цю дивовижну і дуже пізна-

вальну екскурсію! 

Декан факультету АТЕ Іванова І.Є. 

та Засв. Декана з ОВР Шлєіна Л.І.  

лані, а також різноманіття представни-

ків світу птахів. Учні оглянули польові 

простори, переміщаючись на транспор-

ті. Доторкнувшись до природного місця 

існування диких тварин, побачили, що 

представників фауни можна поспостері-

гати не тільки в клітках зоопарку та 

отримати задоволення від цього. 

Анатолій Михайлович  показав сту-

дентам птахів парку в природному сере-

довищі, розповів про особливості їх 

екології, спосіб життя. Всі змогли поба-

чити лебедя-шипуна, жовтоносого мар-

тина, фазана, куріпок, кулика-сороку, 

коловодника звичайного та ін. птахів. 

Але з усіх моментів найбільше запам’я-

талось знайомство з фауною копитних 

звірів, яких на території парку чимало. 

Благородних оленів, ланей, куланів мо-

жна було зустріти вже після переїзду 

другого кордону парку – «Перетяги», 

який є найвужчим місцем коси. Цікавим 

є те, що більшість з представників теріо-

фауни для даної території є акліматизан-

тами. Їх розведення в АС НПП почалось 

з 1928 р. Школярі дізнались, що най-

більш давніми тваринами для парку є 

заєць-русак, лисиця і єнотоподібна соба- 9 
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