
АТЕ         Випуск № 9 Вересень - Листопад 2019 



АТЕ         Випуск № 9 Вересень - Листопад 2019 

Всеукраїнський фестиваль «З 
країни в Україну» прийшов до 
Таврійського регіону 10 серпня 
2019 року. Цей волонтерській про-
ект об’єднав 18 міст України! Про-
ведення його стало можливим зав-
дяки підтримці Агентства США з 
міжнародного розвитку (USAID). 
Проект сприяє розвитку міста і гро-
мади, ознайомлення з мовою, куль-
турою, історією та традицією націо-
нальних громад, які проживають в 
нашому місті. За історією заходу – 
фестиваль у 2019 році вийшов за 
межі Сходу. В перші дні серпня він 
відвідав Закарпаття — Тячів, Бере-
гове та Мукачево. Після невеличко-
го відпочинку фестиваль рушив до 
Бердянську, 10 серпня був у 
Мелітополі. 

З пропозицією прийняти участь 
у культурній події цього літа до 
ректора ТДАТУ Володимира Мико-
лайовича Кюрчева звернулась 
керівник Тренінгового Центру 
«EXPERT-INFO» та керівник ло-
кальної Мелітопольської команди 
фестивалю Олена Коломоєць. Ідея 
фестивалю – багатонаціональна 
неповторність нашого краю, шо 
плекає в себе різноманіття культур 
та талантів наших містян. Понад 
100 національностей проживає в 
Мелітополі і кожна має свою 
історію як національну, так і родин-

Локацію «Сучасна Україна» 
презентував Прус Ю.О. Містяни 
змогли побачити досягнення в об-
ласті науки нашого університету. 
Це була і установка з дрібнокра-
пельного зрошення, також вистав-
ка зразків переробної галузі з нау-
ковими елементами – консервна 
продукція виготовлена з грибів 
Глива звичайна, що вирощені в 
умовах закритого грунту в 
мікробіологічній лабораторії на 
кафедрі Харчові технології та го-
тельно-ресторання справа. Також 
на виставці було представлено 
дослідні зразки джемів та цукатів 
з черешні, вишні, вирощені в нау-
ково-дослідному саду ТДАТУ і 
перероблені за інноваційними тех-
нологіями і рецептурою. 

Науковцями кафедри Рослин-
ництва ім.проф. В.В.Калитки було 
представлено зразки проростків 
пшениці у вигляді карти України, 
що вирощені за допомогою стиму-
лятору росту АОК-М, який було 

ну. Кожен по – своєму розуміє, що 
для нього Батьківщина, але головна 
мета фестивалю – об’єднати усіх 
загальною українською ідеєю. 

Інтеркультурна концепція фести-
валю дозволила університету пред-
ставити себе в багатьох локаціях 
фестивалю та показати містянам 
нашу багатогранність, як провідно-
го вищого навчального закладу 
міста. Координатором від ТДАТУ 
виступила Ірина Євгенівна Іванова, 
декан факультету АТЄ. 

На площі Перемоги о 12 годині 
стартувала робота 14 майданчиків 
за різноманітною тематикою: кіно-
показ, лекторій, фотовиставка, 
містечко майстрів, сучасна Україна, 
молодь та спорт, охорона здоров’я, 

клуб інтелектуальних ігор, влада та 
громада, відкрита бібліотека, дитяча 
програма, аутентичні майданчики та 
багато інших напрямків. О 18.00 
мешканців міста чекав драйвовий 
концерт відомих українських зірок: 
група «Толока», «Неспроста», вико-
навці Кіра Мазур, Алекс Силаков,  
та переможець конкурсу «Голос 
країни – 8» – Олена Луценко. 

З 14 майданчиків фестивалю 
ТДАТУ брало участь у 7 локаціях! 

Локацію «Кіно» представляв ко-
роткометражний відіоролік про 
університетські заходи національно-
го спрямування за останні роки. Ма-
теріали було підготовлено та пред-
ставлено Єремєєвим В.Ю. 

Локацію «Фотовиставка» пред-
ставляла Єфіменко Л.М. Відділом 
міжнародних зв’язків було підготов-
лено ФОТОСУШКУ з краєвидами 
не тільки Мелітополя, а й Польщі, 
Чехії, Германії, Америки, Франції, 
де побували наші студенти за 
підтримкою програм закордонних 
практик. 
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створено на зазначеній кафедрі 
видатною людиною університету 
– професором Калиткою В.В. 
Містянам також було представле-
но сонячну батарею та ферти-
гаційне обладнання для дозуван-
ня азотних добрив в межах крап-
линного зрошення та гідропоніки. 

Локацію «Смакота» було пред-
ставлено кафедрою «Харчові тех-
нології та готельно-ресторанна 
справа», яку очолює проф. Прісс 
О.П. Для представлення цієї ло-
кації була обрана концепція при-
готування одного виду українсь-
ких смаколиків, що мають назву 
«Хворост». Як визначено доцен-
том кафедри Жуковою В.Ф. – це 
печиво в різних країнах має свої 
особливості. Для того, щоб горо-
дяни нашого міста мали мож-

наукової бібліотеки на локації 
«Відкрита бібліотека» презентува-
ли експозицію «Палітра культур 
ТДАТУ», експрес – виставку 
«Інтеркультурний Мелітополь. 
Інтеркультурний ТДАТУ» та фо-
тогалерею заходів національного 
спрямування. 

ТДАТУ – університет, який 
прагне розвивати нашу молодь у 
різноманітних напрямках. Ло-
кацію «Молодь та спорт» пред-
ставляла викладач, тренер Вер-
ховська М.В. Майже 4 години під 
пекучим сонцем, студенти та ак-
тивні викладачі-волонтери універ-
ситету, демонстрували свою пре-
красну фізичну форму та рівень 
розвитку фізичних можливостей 
молоді! Аеробіка під відкритим 
небом та виступ з масреслінгу не 
залишив байдужими молодь 
міста! 

Впродовж всього заходу відчу-
валась підтримка ректора універ-
ситету Кюрчева В.М., колег та 
наших студентів. Їх чуйне відно-
шення до справи, активна участь у 
фестивалі свідчить про любов до 
країни, міста та університету. Са-
ме таке ставлення до подій в місті, 
відповідальність, толерантність та 
людяність визначає повагу та лю-
бов до свого краю. 

Кожен розуміє по-своєму, що 
для нього – Батьківщина. Головна 
мета фестивалю – об’єднати усіх 
загальною українською ідеєю, бу-
ла досягнута! Висловлюємо подя-
ку керівнику локальної Меліто-
польської команди фестивалю 
Олені Коломоєць та депутату 
міськради Славовій Ірині за 
підтримку ТДАТУ на етапі підго-
товки та проведення фестивалю 
«З країни в Україну»! 

Іванова І.Є., декан факультету 
 Агротехнологій та екології, к 

с.г.н., доцент 

ливість продегустувати хворост з кон-
дитерськими особливостями різних 
країн, на фестивалі було представлено 
українська, чеська, польська та 
німецька інтерпретації хворосту. Крім 
того, на очах у містян відбувався май-
стер-клас з приготування печива 
фахівцями самої «смачної» кафедри 
університету. Також для дегустації 
було запропоновано пахлаву татарсь-
ку. Вся продукція була виготовлена 
на професійному продукті для сма-
ження та фритюру ПП DANKEN. Ро-
дзинкою для відвідувачів локації була 
пропозиція продегустувати джеми та 
цукати виготовлені за інноваційною 
рецептурою, що була розроблена нау-
ковцями факультету АТЕ ТДАТУ та 
вперше запропонована для дегустації 
мешканцям Мелітополя. 

Локація «Влада та громада» була 
представлена Ортіною Г.В., завідува-
чем кафедри Публічне управління, 

адміністрування та право. Було прове-
дено опитування містян та інтер-
в’ювання депутатів міської ради. 

Невід’ємною частиною сучасного 
університету є бібліотека. Колектив 



Найбільше у світі щастя – це мир, 
коли люди живуть дружно та спо-
кійно, земля не здригається від 
страшних вибухів, не ллються сльо-
зи горя та втрат. Цей день присвя-
чений ідеалам миру як у відносинах 
усередині держав, так і у відноси-
нах між усіма державами, народами 
та покликаний змусити всіх не тіль-
ки задуматись, але й зробити щось 
заради спокою на Землі. 

19-го вересня напередодні свята 
Міжнародного Дня миру, яке прис-
вячене в цьому році екологічним 

кували біля навчального корпусу 
№5. 

За кожну пляшку учасник отри-
мував номер, на якому писав свій 
нік в Instagram та кидав в урну. 
Ввечері було проведено розіграш 
призів через жеребкування. Воно 
визначило три призових місця: 
• перше – сумка shoper, 
• друге- чашка Starbucks з метале-

вою соломинкою, 
• третє – баночка смачного меду. 

Всі призи виготовлені з ЕКО 
матеріалів , що дуже актуально. 

В акції взяли участь багато сту-
дентів та викладачів ТДАТУ. Во-
ни те тільки отримали призи та 
гарний настрій, а і зробили добру 
справу. Тільки разом ми можемо 
покращити наш світ. 

Єлизавета Гончаренко, 
 заступник голови інформаційного 

центру 

проблемам, студенська рада Таврій-
ського державного агротехнологіч-
ного університету ім. Дмитра Мо-
торного, організувала акцію 
«СТУДКОМ ЗА ЕКО». 

Взяти участь в акції могли усі ба-
жаючі. Для цього треба було при-
нести із собою пластикову пляшку 
та віддати її організаторам, які очі-

АТЕ         Випуск № 9 Вересень - Листопад 2019 

18 вересня відбулась зустріч 
першокурсників із студентською 
радою факультету агротехнології 
та екології. Голова ради 
студентського самоврядування 
Швед Євгеній розповів 
першокурсникам про діяльність 
факультету, адже студентський 
актив факультету бере активну 
участь не тільки в житті 

університету, а й міста. 
Члени студентської ради 

надали уявлення про головні 
напрями діяльності студентського 
самоврядування, поділилися 
враженнями про зліт відмінників, 
святкування Нового року, деня 
народження факультету, КВН, 
дебют першокурсника та багато 
інших цікавих заходів нашого 

університету. Розповіли 
першокурсникам про специфіку 
роботи студради та про свої 
досягнення і перемоги. 

Приємно було бачити 
зацікавлені очі студентів першого 
курсу та слова подяки за чудову 
зустріч. Після закінчення 
презентації першокурсники мали 
змогу запитати питання про творчі 
гуртки університету, спортивні 
секції та заходи, які планують 
проводити найближчим часом. 

 
Заст. голови інформаційного центру 

Гончаренко Єлизавета 
.  
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25 вересня на базі Приазовського 

НПП відбулася презентація сучас-
ної молодіжної гідроекологічної 
лабораторії «PriazovAquaLab», 
створеної громадською організаці-
єю «ЕКОРУХ». Разом з розробника-
ми лабораторії в її презентації акти-
вну участь взяли кращі студенти 
21ЕК і 41ЕК груп та викладачі ка-
федри геоекології і землеустрою 
Таврійського державного агротех-
нологічного університету імені 
Дмитра Моторного. 

Створення лабораторії покликане 
сприяти інтеграції екологічної скла-
дової в професійну підготовку, ши-

рокому застосуванню дослідних 
методів навчання на всіх ступенях 
освіти, посиленню взаємодії між 
молоддю та адміністрацією Приа-
зовського НПП у питаннях збере-
ження водного середовища Запорі-
зького краю. 

Представлення лабораторії супро-
воджувалося дискусією про участь 
молоді у спостереженні та охороні 
водного середовища,тренінгами з 
інструментального визначення ос-
новних характеристик якості води. 
Запрошуємо активну та талановиту 
молодь долучитися до наукових 

досліджень Приазовського краю! 
Ініціатива реалізується у рамках 

проекту «Створення молодіжної 
гідроекологічної лабораторії 
«PriazovAquaLab» як засобу еколо-
гізації молодіжного середовища» за 
«Програмою екологічних громадсь-
ких ініціатив для Сходу та Заходу 
України, фаза 2», що впроваджуєть-
ся Фондом розвитку громадських 
організацій «Західноукраїнський 
ресурсний центр» спільно з Мініс-
терством екології та природних ре-
сурсів України за фінансової підт-
римки Міністерства закордонних 
справ Чеської Республіки. 
Партнери проекту: ПРИАЗОВСЬ-

КИЙ НПП, ГО «КОВИЛОВИЙ 
СТЕП», Таврійський державний 
агротехнологічний університет іме-
ні Дмитра Моторного, Виконавчий 
комітет Мелітопольської міської 
ради Запорізької області. 

За матеріалами: кафедра ГЕЗ 

25 вересня відбулась зустріч 
ректора ТДАТУ ім. Дмитра 
Моторного, професора, д.т.н. 
Кюрчева В.М. зі студентами 
факультету АТЕ. Захід був 
присвячений обговоренню нових 
планів та завдань, які стоять перед 
факультетом та студенством. 

Володимир Миколайович 
розповів про причину отримання 
університету ім’я видатного 
аграрія Героя України Дмитра 
Моторного. Дуже гостро була 
розкрита тема навчальної 

питання студентів, та пообіцяв 
скорішого вирішення   усіх 
проблем. 

Другу частину зустрічі 
провела декан факультету АТЕ 
Іванова Ірина Євгенівна. Були 
обговорені майбутні плани та 
перспективи навчального процесу 
на факультеті. 

Загалом зустріч була 
продуктивною яка відбулась у 
приємній, дружній атмосфері. 

 
Заст. голови інформаційного центру 

Гончаренко Єлизавета 

дисципліни та дотримання її 
студентами. Студенство дізналося 
про зміни та реформи, які 
відбулися в країні, як вони 
відобразяться на університеті та на 
майбутньому студентів. Також 
ректор відмітив кращі групи та 
кращих студентів факультету АТЕ 
ТДАТУ, які отримали високі 
досягнення в навчальній, науковій, 
культурно-масовій, спортивній 
діяльності не тільки університету,а 
і за його межами . У кінці виступу 
ректор відповів на усі хвилюючі 
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закінчення навчання в ТДАТУ іме-
ні Дмитра Моторного. 

На зустрічі був зроблений наго-
лос на те, що серед актуальних за-
вдань розвитку й забезпечення ефе-
ктивного функціонування закладу 
вищої освіти важливим є напрямок 
удосконалення роботи у сфері пра-
цевлаштування випускників. Випу-
скники дізналися про вимоги ново-
го керівництва МОН, нового Зако-
ну «Про вищу освіту» та сучасного 
ринку праці,відповів на запитання 
студентів, роз’яснив, які документи 
потрібні для працевлаштування при 

30.10.2019 р. відбулася зустріч 
магістрів факультету АТЕ з началь-
ником відділу зв’язку з виробницт-

вом В.А. Сінгаєвським з пи-
тань майбутнього пра-

цевлаштування після 

закінченні ЗВО, а також була за-
пропанована допомога відділу з 
працевлаштуванням всім студен-
там, які звернуться за допомогою у 
пошуку першого робочого місця. 

 
За матріалами заступника декана 

з ОВР Шлєіної Л.І. 

Перше місце – команда 
факультету МТФ. 

Друге місце – команда 
факультету АТЕ. 

Третє місце – команда 
факультету ФЕБ. 

ВІТАЄМО КОМАНДУ 
ФАКУЛЬТЕТУ АТЕ З 

ПОЧЕСНИМ ДРУГИМ 
МІСЦЕМ!!! 

Пам’ятайте що спорт, це 

життя.!!! 
За матріалами заступника декана 

з ОВР Шлєіної Л.І. 

Наш Університет дає 
можливість студентам розвиватися 
фізично. У нас часто проходять 
різні спортивні змагання.  

Студенти факультету АТЕ 
ТДАТУ ім. Дмитра Моторного 
завжди активно беруть участь у 
цих змаганнях. 

Так як зараз у нас проходить 
чергова Спартакіада, студенти 
проявили свою ініціативу і 
звичайно ж взяли в ній участь. 

23 жовтня на стадіоні «Мотор» 
були проведені змагання з 
перетягування каната між трьома 
факультетами: АТЕ, МТФ та 
ФЕБ. 

Всі дуже старалися і доклали 
до цього всі свої зусилля. Кожна 
команда здобула своє почесне 
місце. 



в’я – Шляхтіна Л.В.; заст. голови 
Мелітопольської РДА – Фесик 
А.В.; заст. начальника НДВ Приа-
зовського НПП –Антоновський 
Олександр Григорович; голова Ба-
сейнової ради річок Приазов’я, доц. 
кафедри ГЕЗ ТДАТУ імені Дмитра 
Моторного –  Мовчан Сергій Івано-
вич. Кафедри ТДАТУ провели фа-
хові майстер-класи «Річка наших 
мрій», «Вода для життя», «Ділові 
екологічні ігри» для усіх бажаючих, 
поділились своїми науковими на-
працюваннями у напрямку збере-
ження водних ресурсів рідного 
краю. Приазовський НПП предста-
вив мобільне обладнання нової 
гідроекологічну лаборато-
рію «PriazovAquaLab». 

За матеріалами: 
асист. кафедри ГЕЗ 

Вікторія Скиба 

З метою привернення уваги суспі-
льства до питань використання вод-
них ресурсів в Україні щорічно 
проводиться низка екологічних за-
ходів. У рамках басейнового підхо-
ду до водних ресурсів Приазовсько-
го регіону, 21 вересня вперше було 
проведено еколого-просвітницький 
захід «День річки Молочна»! 

Основними організаторами стали: 
Басейнове управління водних ресу-
рсів річок Приазов’я, Басейнова 

рада річок Приазов’я (голова ради 
– к.т.н., доцент Мовчан С.І.), Мелі-
топольське міжрайонне управління 
водного господарства, кафедра гео-
екології і землеустрою ТДАТУ іме-
ні Дмитра Моторного. Долучились 
до проведення заходукафедра сіль-
ськогосподарських машин, харчо-
вих технологій та готельно-
ресторанної справи ТДАТУ імені 
Дмитра Моторного, ГО «Екорух» 
та небайдужі до збереження рідно-
го краю підприємці, організації, 
містяни. 

Під час проведення заходу своїм 
баченням по збереженню та відтво-
ренню річки поділились в.о. нача-
льника БУВР річок Приазов’я – 
Лебідь О.М.; заст. голови Меліто-
польської районної ради, представ-
ник Басейнової ради річок Приазо-
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Ю.П. та проф. Даценко Л.М. – крім 
визначення аспектів ОП, система-
тично обговорюються нові підходи 
до вибору дисциплін вибіркового 
блоку. На останній зустрічі було 
акцентовано увагу на оновленій 
системі вибору дисциплін, що буде 
представлена на сайті університету 
впродовж лютого-березня поточно-
го навчального року. 

Зважаючи на те, що заочна фор-
ма навчання є вкрай необхідною 
для тих, хто за певних обставин не 
може навчатися на денній формі, 
освітня програма має враховувати 
потреби студентів як денної, так і 
заочної форми навчання та якісно 
вибудовувати індивідуальну освіт-
ню траєкторію кожного здобувача 
вищої освіти європейського просто-
ру! 

Інформаційний супровід: 
декан факультету АТЕ Іванова І.Є., 

Глобалізація диктує свої закони і 
підприємства висувають до співро-
бітників все більше вимог. Бажаю-
чих отримати додаткові знання є 
багато, але не всі можуть присвяти-
ти навчанню весь вільний час. Поєд-
нувати навчання та роботу непрос-
то, проте можливо, адже більшість 
закладів вищої освіти пропонує нав-
чання без відриву від виробництва. 

Сучасна система освіти вимагає 
свідомого ставлення до навчального 
процесу студентів як денної, так 
заочної форми навчання, а тому пи-
тання щодо визначення індивідуаль-
ної освітньої траєкторії та її коригу-
вання є вкрай актуальним. У зв’язку 
із цим освітні програми будь-якої 
спеціальності у ТДАТУ ім. Дмитра 
Моторного узгоджуються начальни-
ком Навчально-наукового інституту 
загальноуніверситетської освіти Га-
льком С.В зі добувачами вищої 
освіти заочної форми навчання, спе-

цифіка якої вимагає урахування 
особливостей поєднання освітньо-
го процесу з графіком на основно-
му місці роботи студента та вима-
гає визначення і з’ясування індиві-
дуальної освітньої траєкторії в сис-
темі «гарант ОП – здобувач вищої 
освіти – керівник структурного 
підрозділу – стейкхолдер». 

З метою удосконалення та отри-
мання зворотного зв’язку від здо-
бувачів вищої освіти заочної фор-
ми навчання щодо побудови їх 
освітньої індивідуальної траєкторії 
відбулась чергова зустріч студен-
тів 2-3 курсів спеціальностей 
«Цивільна безпека» та «Екологія» 
з деканом факультету АТЕ Івано-
вою І.Є., заступником начальника 
ННІ ЗУП Мітковим В.Б. та завіду-
вачами кафедри цивільної безпеки 
та кафедри геоекології та землеус-
трою.  

Гарантами ОП «Цивільна безпе-
ка» та «Екологія» – проф. Рогачем 
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АТЕ ТДАТУ ім. Дмитра 
Моторного! “Дебют 
першокурсника” 2019-це було 
неперевершено! Один з перших 
заходів на факультеті АТЕ ТДАТУ 
ім.Дмитра Моторного з якого 
починається студентське життя. Це 
найяскравіше і значиме свято в 
житті студентів-першокурсників 
нашого університету. 

Дебют першокурсника – це 
фестиваль талантів новоприбулих 
студентів в наш університет. Свої 
здібності студенти показують в 
різних напрямках: вокальний; 
хореографічний; КВК; 
інструментальний; оригінальний; 
відеоролик тощо. 

 

Однак дню виступу, 
передують тижні підготовки, під 
час яких команди академічних 
груп день і ніч репетирують, 
знайомляться і освоюють всі 
радощі студентського 
життя.Протягом всього періоду 
підготовки в кожної групи є 
студент-старшокурсник,що 
виконує функцію тренера! 

 Це яскрава і пам’ятна подія, 
якої з нетерпінням чекають не 
тільки дебютанти фестивалю, а й 
студенти старших курсів, а також 
викладачі факультету. Крім 
номерів першокурсників 
виступають студенти, що вже 
звикли до сцени та також 
підтримують свято своїми 
яскравими номерами! Цього разу 
це були Руслан та Євгенія, 
представники Fire and Led show 
«Атар» із магічними та 
гіпнотизуючими номерами, а 
також харизматичний та 
запальний Дмитро Литвиненко із 
музичним подарунком, який 
дійсно «закружляв» усіх 
присутніх у вирі позитиву та 
драйву! 

 Успіх заходу залежить від 
команди студентської ради 
факультету, а в нас вони класні, 
відповідальні та найкращі! До 
речі, цього року, студентською 
радою факультету, була зроблена 
ще й крута фотозона, завдяки якій 
усі присутні змогли зробити 
пам’ятні світлини, що будуть 
нагадувати про цей надзвичайний 
та яскравий день. 

Ось і цього року наш 

факультет осяявся яскравими 
студентськими талантами на сцені 
з гарним ім’ям – Дебют 
першокурсника, який цього року 
відбувся 7 листопада! 
Організатором цього яскравого 
заходу також є заступник декана з 
виховної роботи, в нас на 
факультеті – це Шлєіна Людмила 
Іванівна, яка на рівні зі студентами 

та студентською радою брала 
участь у підготовці цього 
щорічного заходу! Зал вибухав 
сміхом, свистом, оплесками – всі 
щиро раділи за те, що в дружну 
сім’ю факультету прийшли такі 
чудові, талановиті, красиві хлопці 
та дівчата, готові вчитися і 
розвиватися.  

Наприкінці свята усі 
«винуватці» були нагороджені за 
свої старання у різних номінаціях. 

Отже, за підсумками конкурсу 
«Креативне фото з печивом» 

–на 1-му місці – 11 ГЗ 635 
голосів 

–2-му місці – 11 ГРС 389 голосів 
–3-му місці – 11 ЦБ 274 голосів 
–4-му місці – 11 ЕК 239 голосів 
–5-му місці – 11 АГ 165 голосів 
–6-му місці – 11 СВ 90 голосів 
–і на 7-му місці – 11 ХТ 47 



голосів 
А ось номінації між групами 

були розподілені так: 11 ГРС – 
НАЙДРУЖНІШІ 

присутнім, і нести його із собою 
все своє життя! 

 

Дяткова Єлизавета, 11АГ АТЕ 

11ЕК -НАЙАКТИВНІША 
11ГЗ – НАЙВИНАХІДЛИВІША 
11ХТ- НАЙАРТИСТИЧНІША 
11ЦБ – НАЙВЕСЕЛІША 
11СВ – НАЙКРЕАТИВНІШІ 
11 АГ – НАЙЯСКАВІША 
Але кожна з груп була 

неперевершена і особлива! 
Тож бажаємо усім студентам-

першокурсникам натхнення та 
наснаги впродовж усіх наступних 
навчальних років. А головне не 
втратити той запал та енергію, 
який ви подарували всім 
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Напередодні Міжнародного дня 
студента, не зраджуючи традиціям, 
у дружній родині Таврійського 
державного агротехнологічного 
університету імені Дмитра 
Моторного відзначили 
найактивніших студентів 
факультету АТЕ ТДАТУ: 

Зазвичай у День студента, 
спадають на думку студентські 
роки, замислюєшся, чи все вдалося 
виконати, чи вдалося всього 
досягти, будучи студентом. Вам 
потрібно робити все тут і зараз, 
оскільки в Таврійському 
державному агротехнологічному 
університеті імені Дмитра 
Моторного ви здобуваєте не лише 
фах, ви здобуваєте безцінний 
досвід, який згодом стане вам у 
нагоді. Пізніше ви зрозумієте, що 
студентські роки – найкращий 
період життя! – наголосив у 

вітальному слові ректор ТДАТУ 
Кюрчев Володимир 
Миколайович. 

Користуючись нагодою, ректор 
привітав найкращих студентів зі 
святом та вручив відзнаки 
Таврійського державного 
агротехнологічного 
університету  імені Дмитра 
Моторного – Почесні грамоти, 
Грамоти та Подяки 
найактивнішим студентам: 

– кращий студент 
факультету:Гончаренко Є.М. 31 
ХТ; 

– студент – лідер 
студ.самоврядування року: Шац 
Н.О. 41 ЦБ; 

– студент-журналіст року: Івова 
Н.В. 11 МБ ЦБ; 

– студент-староста року: 
Гончаренко Є.М. 31 ХТ; 

– краща група факультету: 21 

Агрономія куратор Тодорова Л.В, 
староста Євтушенко С.О.; 

– студентське самоврядування: 
Швед Є.О., Слободнюк І.С. 11 МБ 
ЕК 11 МБ ЕК; 

– кращий по збору черешні: 
Радюк Ю.В. 21 АГ; 

– кращий науковець факультету: 
Душина М.А. 31 ХТ; 

– за спортивні досягнення: 
Задорожній Д.Я. 21 МБ ЕК, 
Нікулін О.А., Москаленко О.В. 

– за досягнення у культурній 
діяльності: Неживенко Т.С. 41 ЕК, 
Терещенко Ю.О. 11 МБ ЕК, 
Галкіна Є.О. 21 ГЗ, Яворська А.А. 
21 МБ ХТ, Отставнова Г.В. 31 ХТ, 
Айбетова А.Г. 11 МБ ЕК, 
Слободнюк І.С. 11 МБ ЕК. 

Продовженням свята дня 
студента став урочистий концерт 
на якому були нагороджені 
студенти факультету 
агротехнологій та екології 
Айбетова А.Г., Слободнюк І.В. 11 
МБ ЕК та Душина М.А. 31 ХТ. 

За матріалами заступника декана 
з ОВР Шлєіної Л.І. 
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20 листопада у конференц-залі 
1.127 було проведено спільну 
кураторську годину для студентів зі 
спеціальностей геодезії, цивільної 
безпеки та екології. До студентів 
звернулась  декан факультету 
агротехнологій та екології Іванова 
І.Є. 

Студентам нагадали про культуру 
поведінки, адже це відображає 
вихованість людини. 

Декан зробила акцент на 
необхідності сумлінного навчання, а 
саме про те, що головною метою 
вступу все таки є отримання 
належних знань та вмінь. В свою 
чергу задачею функціонування 
вищого навчального закладу є 
випуск кваліфікованих фахівців та 
забезпечення ринку праці 
спеціалістами, рівень яких буде 
задовольняти вимоги. Аби 
покращити рівень освіти свої 
зусилля мають прикласти усі: 

студенти, викладачі та інші 
співробітники університету. 

У багатьох студентів старших 
курсів виникає бажання суміщати 
навчання з роботою, і наш 
університет підтримує таку 
ініціативу, за рахунок 
альтернативного варіанту – 
дуального навчання. Слід 
пам’ятати, що така форма 
навчання направлена на здобуття 
додаткових практичних навичок та 
застосування, отриманих 
теоретичних знань, на 
прикладному рівні. Тому дуальна 
форма навчання передбачає 
безпосередній зв’язок роботи із 
спеціальністю. 

Було висвітлено декілька 
моментів: негативний у погіршені 
відвідування занять студентами, 
які навчаються на денній формі 
навчання, а також позитивні 
моменти, а саме успіхи деяких 

студентів та активна участь 
нашого факультету у культурно-
масових заходах різного 
характеру. 

Студентам запропоновано 
скласти «Кодекс честі студента», 
тим самим розворушити  
студентське самоврядування. На 
думку декана це допоможе 
вирішити актуальні питання та 
проблеми, що виникають 
внаслідок непорозумінь. 

Від усього студенства виступив 
голова студентської ради Швед 
Євген, який пообіцяв, що 
студенти, зокрема студентська 
рада, докладатимуть максимум 
зусиль аби вирішити існуючі 
проблеми та піднімати рівень 
освіти разом. 

Головне побажання до студентів 
від декана факультету АТЕ: 
«Студентське життя – це 
прекрасний час, цінуйте його, 
здобувайте нові знання, 
розвивайте свої таланти та 
здібності! Пам’ятайте, що б не 
трапилося, ви завжди можете 
звернутися до викладацького 
складу і вам із задоволенням 
допоможуть.» 

За матріалами заступника 
декана з ОВР Шлєіної Л.І. 

Голодомор 1932-1933 років – 
страшна трагедія в історії нашої 

держави, яка забрала життя 
мільйонів людей. 

Невідома навіть точ-
на цифра. Щоб не 
повторилися такі 

Після закінчення мітингу пам’ят-
ник навіть в темряві осяявся світін-
ням десятків вогників, щоб 
нинішні покоління пам’ятали. 

Запалена свічка — це сим-
волічний зв’язок між поколіннями, 
нагадування про вищу цінність 
людського життя та людської 
пам’яті, про те, що робить нас 
людьми, а не бездушними манкур-
тами. 

Свіча пам’яті символізує глибо-
ку національну скорботу, але й 
водночас і національну єдність, 
готовність Українського народу 
пройти через тяжкі випробування 
сьогодення, відстояти свою волю 
та незалежність, право вклонятися 
могилам своїх предків. 

події, ми повинні знати і пам’ятати 
про них. 

23 листопада 2019 року старший 
викладач кафедри суспільно-
гуманітарних наук ТДАТУ Шлєіна 
Л.І. зі студентами факультету АТЕ 
взяли участь у мітингу-реквіумі до 
Дня пам’яті жертв голодоморів. 

Вшанувати пам’ять зібралися 
студенти, представники навчальних 
закладів міста та міської влади, 
військові, представники церкви і 
просто небайдужі мелітопольці, які 
пам’ятають про страждання своїх 
предків. 

Коли всі слова були сказані, при-
сутні поклали квіти та свічки до 
пам’ятника жертв голодомору біля 
Мелітопольського коледжу ТДАТУ. 
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26 листопада 2019 року на 
факультеті АТЕ відбулась чергова 
зустріч керівництва факультету зі 
студентською радою факультету, 
під час якої були обговорені 
питання нової освітньої траєкторії, 
що буде реалізована у 2019-2020 
навчальному році. 

Нова парадигма освіти, 
студоцентроване навчання 
сьогодення передбачає 
обов’язкову участь студентів у 
прийнятті рішень на всіх рівнях 
системи вищої освіти.. На 
факультеті академічна спільнота 
студентської ради розглядає 
актуальні питання студентського 
життя. Головними її завданнями є: 

сприяння розвитку 
студентського руху в місті та 
Україні, у т. ч. розвитку у ТДАТУ 
ім. Дмитра Моторного 
студентського самоврядування; 

участь у суспільних процесах у 
сфері освіти, культури, праці, 
соціального становлення та 
розвитку студентської молоді, 
факультету ; 

участь у підготовці та 
розробленні пропозицій до 
нормативно-правових актів на 
рівні університету та факультету, 
координація освітніх програм за 
всіма спеціальностями факультету 
та допомога у найважливіших 
питаннях суспільного становища 
молоді факультету; координація 
правового і соціального захисту 
студентської молоді; 

стимулювання виховання у 
студентів патріотизму; сприяння 
формуванню громадянської 
свідомості студентів, що 
ґрунтується на національних 
інтересах держави та 
загальнолюдських цінностях. 

Декан факультету АТЕ Іванова 
І.Є. наголосила на обов’язковій 
обізнаності студента у змінах та 

іміджу і ділової репутації. Кодекс 
встановлює загальні моральні 
принципи та правила етичної 
поведінки, дотримання котрих 
сприятиме налагодженню 
взаємовідносин з колективом, 
швидкій адаптації та формуванню 
сприятливою для роботи і 
навчання атмосфери. 

Не менш важливою складовою 

Кодексу є розділ про академічну 
доброчесність. Академічна 
доброчесність передбачає 
сумлінне і доброчесне виконання 
своїх навчальних або робочих 
обов’язків та виключає будь-які 
спроби шахрайства і плагіату у 
науково-дослідній діяльності. 

Також студентів ознайомили з 
антикорупційною програмою 
нашого університету, у якій чітко 
викладений перелік 
антикорупційних заходів у 
діяльності університету, а також 
порядок дій у разі виявлення 
корупційних дій. 

Органи студентського 
самоврядування сприяють 
гармонійному розвитку 
особистості студента, формуванню 
у нього навичок майбутнього 
організатора, керівника. Рішення 
студентського самоврядування 
мають дорадчий характер. У своїй 
діяльності органи студентського 
самоврядування керуються 
Статутом вищого навчального 
закладу. 

Ми маємо чітко розуміти, куди 
йдемо і навіщо нам це потрібно! 
Тому закликаємо звернути увагу 
на реформи і брати активну участь 
у поліпшенні освітнього процесу! 

Декан факультету АТЕ, 
І.Є.Іванова 

заступник декана з ОВР, Л.І. 
Шлєіна 

студентка 21 ГЗ 
групи Є.Галкіна 

 

нововведеннях в освітній програмі 
на державному рівні. Наразі 
актуальним є обговорення 
введення нових форм і методів 
навчання у вищих навчальних 
закладах, а саме 
студентоцентризму. 
Студентоцентризм передбачає 
навчання, зосереджене на 
потребах, уподобаннях, інтересах 
студента, а також заохочення 
студентів до активної участі у 
творенні навчального процесу, і 
таке оцінювання студентів, що 
відображає цей підхід. Доцільним 
є ведення кожним студентом 
індивідуальної траєкторії 
навчання, чому наш університет 
сприяє не один рік. 

Другим питанням було 
ознайомлення та обговорення 
студентської спільноти факультету 
агротехнологій і екології з 
Кодексом честі та 
антикорупційною програмою 
Таврійського державного 
агротехнологічного університету 
імені Дмитра Моторного. 

Вступаючи до закладу вищої 
освіти, абітурієнт погоджується 
дотримуватися норм, прописаних 
Кодексом честі. Незнання або 
нерозуміння норм цього Кодексу 
саме по собі не є виправданням 
неетичної поведінки. 

Університет прагне створити 

середовище, яке сприяє навчанню і 
роботі, прагненню до істини, 
обміну знаннями, впровадженню 
інновацій, інтелектуальному 
розвитку співробітників і 
студентів, підтриманню особливої 
університетської культури 
взаємовідносин. Кожен член 
університетської спільноти, 
дотримуючись норм цього 
Кодексу, робить неоціненний 
внесок у розвиток всього 
університету, зміцнення його 
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28 листопада 2019 року на факуль-
теті агротехнологій та екології 
відбулась презентація освітньо-
професійної програми «Геодезія та 
землеустрій» першого 
(бакалаврського) рівня вищої осві-
ти за спеціальністю 193 «Геодезія 
та землеустрій». 
Зі вступним словом до всіх присут-
ніх звернулась декан факультету 
агротехнологій та екології Іванова 
Ірина Євгенівна та розказала про 
систематичну і планомірну роботу 
всього колективу щодо впрова-
дження освітніх програм спеціаль-
ностей факультету відповідно су-
часних вимог забезпечення якості в 
Європейському просторі вищої 
освіти. 
Гарант освітньої програми завіду-
вач кафедри геоекології і землеуст-
рою, доктор геологічних наук, про-
фесор Даценко Людмила Миколаї-
вна розповіла про особливості осві-
тньої програми, основні цілі, освіт-
ні компоненти, які сприяють фор-
муванню загальних та фахових 
компетентностей, а також допома-

гають досягти програмних результа-
тів навчання. 
Людмила Миколаївна звернула ува-
гу на нові підходи до впровадження 
студоцентрованого навчання в осві-
тній процес. Гарант наголосила на 
важливості формування індивідуа-
льної освітньої траєкторії здобува-
чів вищої освіти, яку вони реалізу-
ють протягом навчання в універси-
теті. 
На заході були присутні здобувачі 
вищої освіти ОР «Бакалавр» та ро-
ботодавці, думка яких враховується 
під час формування освітньої про-
грами. Студент третього курсу спе-
ціальності 193 «Геодезія та землеус-
трій» Бражко Сергій, який навчаєть-
ся за дуальною формою та входить 
до складу проекної групи з питань 
розробки та оновлення освітньої 
програми. Під час обговорення сту-
денти запитували про перспективи 
розвитку та можливості продовжен-
ня навчання на другому 

(магістерському) рівні вищої осві-
ти за спеціальністю 193 «Геодезія 
та землеустрій», а також про мож-
ливості впровадження сучасного 
програмного забезпечення. 
Висловили свою думку і зовнішні 
стейкхолдери: Репетун Олександр 
(головний спеціаліст-
землевпорядник відділу земельних 
ресурсів виконавчого комітету Гу-
ляйпільської міської ради) та Єфи-
менко Ельдар (спеціаліст із земель-
них рішень ІІ категорії Жовтневої 
сільської ради), які означили необ-
хідність кваліфікованих фахівців 
для забезпечення ринку праці на 
сучасному етапі розвитку країни та 
розповіли про тенденції розвитку 
професії на перспективу. 
У сучасних умовах розвитку освіт-
нього процесу зустрічі такого фор-
мату дають можливість врахувати 
інтереси здобувачів вищої освіти, 
роботодавців та інших стейкхолде-
рів під час розробки та реалізації 
освітніх програм, а також досягти 
поставленої мети: забезпечити під-
готовку висококваліфікованих фа-
хівців у галузі архітектури та буді-
вництва зі спеціальності 193 
«Геодезія та землеустрій». 
  

За матеріалами декана факультету 
АТЕ, к.с.-г.н., доц. Іванової І.Є. 

Заступник декана факультету АТЕ з 
навчальної роботи, к.г.н., ст. викладач 

Чебанова Ю.В. 

На факультеті агротехнологій та 
екології 28.11.2019 р. відбулась 
презентація освітньо-професійної 
програми «Екологія» першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти 
за спеціальністю 101 «Екологія» для 
студентів 2019 року набору. 

Зі вступним словом до всіх 
присутніх звернулася декан 
факультету агротехнологій та 

екології Іванова Ірина 
Євгенівна, особливу 

увагу декан звернула 
на підготовку 

студентів до активного громадянства 
та майбутньої кар’єри. 

Гарант освітньої програми доцент 
кафедри геоекології і землеустрою 

кандидат біологічних наук, доцент 
Тарусова Наталя Василівна 
ознайомила присутніх з історією 
розроблення і впровадження ОП; з 
профілем ОП; обов’язковими та 
вибірковими компонентами ОП та 
формою атестації ЗВО. 

Наталя Василівна звернула увагу 
на нові підходи та впровадження 
студоцентрованого навчання в 
освітній процес. Гарант наголосила 
на важливості формування 
індивідуальної освітньої траєкторії 
здобувачів вищої освіти, яку вони 
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реалізують протягом навчання в 
університеті. 

На зустрічі були присутні 
студенти всіх курсів 1-го та 2-го 
освітніх рівнів спеціальності 101 
«Екологія», члени проектної 
групи: доцент Щербина Валентина 
Вікторівна, студентка 1-го курсу 

магістратури Слободнюк Ірина; 
студентка 4-го курсу бакалаврату 
Савченко Аліна, а також 
представники роботодавців, 
співробітники Приазовського НПП 
Антоновський О.Г., Сучков С.І., 
викладачі кафедри ГЕЗ. 

Відбулась активна дискусія щодо 
вибіркових освітніх компонентів, 
кількості кредитів на практичну 
підготовку та перспектив подальшого 
розвитку ОП. 

Виступили: доцент Щербина В.В., 
член проектної групи Слободнюк 
Ірина, студент 2-го курсу 
магістратури, який навчається за 
дуальної формою, Грушко Вадим. 

У сучасних умовах розвитку 
освітнього процесу зустрічі такого 
формату дають можливість врахувати 
інтереси здобувачів вищої освіти, 
роботодавців та інших стейкхолдерів 
під час розробки та реалізації освітніх 
програм, а також досягти поставленої 
мети, а саме забезпечити підготовку 
висококваліфікованих фахівців у 
галузі природничих наук за 
спеціальністю 101 Екологія. 

За матеріалами декана факультету 
АТЕ, к.с.-г.н., доц. Іванової І.Є. 

Заступник декана факультету АТЕ з 
навчальної роботи, 

к.г.н., ст. викладач Чебанова Ю.В. 

28 листопада на факультеті 
агротехнологій та екології 
відбулася презентація освітньо-
професійної програми «Цивільна 
безпека» ОР «Бакалавр». На 
заході були присутні здобувачі 
вищої освіти, які навчаються за 
даною спеціальністю, з усіх курсів 
ОР «Бакалавр» та «Магістр», 
викладачі випускової кафедри, 
представники деканату та 
ректорату. На початку заходу 
перший проректор ТДАТУ імені 
Дмитра Моторного Скляр О.Г. 
наголосив, що впровадження 
студоцентрованого навчання в 
освітній процес сьогодні 
передбачає залучення 
студентської спільноти та 
стейкхолдерів у формування 
освітніх програм за 
спеціальностями, та закликав 
присутніх взяти активну участь у 
обговоренні. 

Як зазначив Гарант освітньої 
програми зі спеціальності 263 
«Цивільна безпека» к.т.н., 
професор Рогач Ю.П., здобуття 
вищої освіти в даній галузі 
передбачає набування особою 
теоретичних знань та практичних 
умінь і навичок, достатніх для 

навчання та проведення 
досліджень в університетах та 
наукових установах України, а 
також країн-партнерів, за 
допомогою яких кожен студент 
може побудувати свою 
індивідуальну траєкторію 
навчання. 

У своїй промові декан 
факультету АТЕ Іванова І.Є. 
підкреслила, що в нашому 
університеті практика залучень 
здобувачів до вибору дисциплін, 
обговорення відповідності 
навчальних програм та розподілу 
навчального навантаження, існує 
давно, i кожен студент може 
здійснити зворотній зв’язок за 
допомогою «Скриньки побажань». 

Жваву дискусію наприкінці 
зустрічі викликав виступ 
студентки 11МБЦБ групи Івової 
Наталії, яка подякувала 
викладачам кафедри за урахування 
всіх попередніх зауважень та 
побажань студентів при складанні 
освітньо-професійної програми, та 
запропонувала студентам 
молодших курсів активно 
користуватися можливістю 
одержати практичний досвід на 
міжнародних практиках у 
передових країнах світу. 

За матеріалами декана факультету 
АТЕ, к.с.-г.н., доц. Іванової І.Є. 

Заступник декана факультету 
АТЕ з навчальної роботи, 

к.т.н., доц. Григоренко 
О.В. 

успішного виконання професійних 
обов’язків за обраною 
спеціальністю. Акцент зроблено на 
здатності здійснювати виробничо-
організаційну діяльність, пов’язану 
з безпекою виробництва, 
встановлення відповідності проектів 
будівництва, реконструкції, 
технічного оснащення виробничих 
об’єктів вимогам нормативно-
правових актів з охорони праці, 
оцінювання наслідків небезпечних 
подій, аналіз та організація  дій 
щодо попередження або зменшення 
рівня негативних наслідків. 

В своїй доповіді професор Рогач 
Ю.П. підкреслив, що за період 
навчання здобувач вищої освіти 
отримує не тільки професійні 
компетентності, але й Soft skills 
(«м’які навички»), які стануть йому 
у нагоді при працевлаштуванні 
(знання іноземної мови, здатність 
працювати в команді тощо). В 
рамках двосторонніх договорів про 
встановлення науково-освітянських 
відносин для задоволення потреб 
розвитку освіти і науки 
допускаються індивідуальні угоди 
про внутрішню та зовнішню 
академічну мобільність для 
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Підвищення якості вищої освіти 
як в університеті, так і на факуль-
тети в умовах сьогодення відбу-
вається шляхом розвитку потен-
ціалу викладачів через імплемен-
тацію студоцентрованого підходу 
в проектування та реалізацію 
освітніх програм. Студоцентро-
ване навчання включає в себе ме-
тоди навчання, які переносять фо-
кус освіти на факультеті з викла-
дача на студента. Студент стає 
«LIFELONG LEARNER». Суттєво 
змінюються принципи навчання: 
викладач не лектор, а фасилітатор 
(супровідник навчальної групи у 
їхньому особистому розвитку), 
зменшення кількості лекцій – біль-
ше досліджень, дискусій та про-
ектних робіт тощо. 

В умовах сьогодення формуван-
ня освітніх програм за спеціально-
стями «Екологія», «Геодезія та 
землеустрій», «Цивільна безпека» 
відбувається за участю академіч-
ної спільноти студентів та стейк-
холдерів. На факультеті АТЕ за-
стосовують практику залучення 

роботодавців – University of 
Worcester – останні беруть участь 
в обговоренні відповідності нав-
чальних програм та розподілі нав-
чального навантаження. 

Впровадження практик сту-
доцентрованого навчання в 
освітній процес передбачає участь 
студентів у формуванні освітніх 
програм. Саме тому, 28 листопада 
2019 року на факультеті Агротех-
нологій та екології відбулося пред-
ставлення освітніх програм гаран-
тами спеціальностей для здобу-
вачів вищої освіти (ОР 
«Бакалавр»), так і для роботодав-
ців та викладачів, які мають актив-
ну позицію провадження інновацій 
в освітній процес. 

На заході були присутні перший 
проректор, професор Скляр О.Г., 
декан факультету АТЕ Іванова 
І.Є., заступники декана Григорен-
ко О.В., Чабанова Ю.В. та усі 
провідні викладачі кафедр 
«Цивільна безпека» та 
«Геоекологія та землеустрій» 

Студенти мали можливість 
дізнатись від гарантів спеціально-

стей «Екологія» – к.б.н., доцента 
Тарусової Н.В.; «Геодезія та зем-
леустрій» – доктора наук, профе-
сора Даценко Л.М.; «Цивільна без-
пека» – к.т.н., професора Рогача 
Ю.П., основні підходи, методи та 
технології, систему оцінювання, 
які будуть використовуватися в 
даній програмі. 

Студенти позитивно сприйняли 
новий формат представлення 
освітніх програм та гнучку нав-

чальну траєкторію, яка враховує 
студентські потреби. За допомо-
гою формату взаємодії «викладач-
студент» студентами було запро-
поновано перенесення деяких нав-
чальних дисциплін з одного курсу 
на інший. Пропозиції студентки за 
спеціальністю «Цивільна безпека» 
– Івової Наталі були обґрунтовані, 
тому будуть враховані в навчаль-
ному процесі факультету АТЕ. 

Для представлення освітньої 
програми спеціальності «Геодезія 
та землеустрій» були запрошені 
студенти денної та заочної форми 
навчання даної спеціальності, а 
також роботодавці, думка яких 
була дуже важлива. 

Індивідуальні траєкторії навчан-
ня та нові підходи в побудові 
індивідуального плану також були 
обговорені зі студентами-
екологами. Пропозиції від сту-
дентства щодо нових принципів 
навчання висловила в.о. голови 
студентської ради факультету Ай-
бетова Алія. 

Впевнена, що підвищення якості 
вищої освіти шляхом розвитку по-
тенціалу викладачів університетів 
та імплементація студоцентрова-
ного підходу в проектування та 
реалізацію освітніх програм, дасть 
високі результати та підвищить 
конкурентоспроможність нашої 
молоді на ринку праці. 

декан факультету АТЕ 
Іванова І.Є., 
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мянцева Данила , було проведено 
кураторську годину разом з головою 
Мелітопольскої україно-білоруської 
громади “Сузір’я”, Союзу сприяння 
сільського зеленого туризму в За-
порізькій області Бернагою Н.Ю. 
Завдяки її майстер-класу, в підтрим-
ку акції “МОЛОДЬ ТДАТУ ЗА 
ЖИТТЯ” студенти факультету виго-
товили 50 лялок-мотанок, у вигляді 

6 листопада на факультеті АТЕ 
ТДАТУ ім.Дмитра Моторного в 
підтримку благодійної акції для 
мешканця міста Мелітополь Ру-

маленьких зайчиків власноруч,що 
будуть запропоновані всім учасни-
кам благодійного ярмарку 13.11.19 
в.ЦК і Д ТДАТУ о 11.20.  

Не будьте байдужими! Давайте 
творити добро разом!  

13 листопада у Всесвітній День 
доброти, у Таврійському державно-
му агротехнологічному університеті 
імені Дмитра Моторного відбувся 
благодійний ярмарок «Молодь ТДА-
ТУ за життя». Акція була спрямова-
на на підтримку студента Меліто-
польського коледжу ТДАТУ Данила 
Румянцева, який бореться зі страш-
ною недугою. У лютому цього року 
Данилу поставили невтішний діагноз 
– саркома Юінга стегнової кістки. 
Хлопцеві потрібне дороге лікування. 

Факультет агротехнологій та еко-
логії виступив ініціатором проведен-
ня благодійного ярмарку, в якому 
взяли участь всі факультети універ-

ситету. Ярмарок пройшов 13 ли-
стопада в холі Центру культури і 
дозвілля на великій перерві. Декан 
факультету Ірина Іванова 
розповіла, що на ярмарку можна 
було придбати солодощі, напої, 
сувеніри та просто надати фінансо-
ву допомогу Данилу Румянцеву. 
До речі, солодку продукцію готу-
вали самі студенти в лабораторії 
«Студентське навчальне кафе». 

У ярмарку взяли активну участь 
не тільки студенти, викладачі та 
співробітники нашого університе-
ту, а й також студенти двох ко-
леджів ТДАТУ –  Мелітопольсько-
го та Василівського. Підтримку 
надали: голова українсько-

білоруського національного това-
риства «Сузір’я» Наталя Бернага та 
ректор Таврійського ДАТУ, профе-
сор Володимир Кюрчев. 

Хол Центру культури був пере-
повнений. За 40 хвилин учасники 
акції зібрали понад 20 тисяч гри-
вень. Ці кошти будуть спрямовані 
на лікування Данила Румянцева. 

Робіть маленькі і великі добрі 
справи щодня! 

Віддаючи частинку своєї лю-
бові, ви отримаєте набагато біль-

ше! 
Денис Водоп’янов, 

начальник РВВ «Агро 
Таврія» 
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