
1 вересня  - День знань - 

важливий та хвилюючий 

день. Особливо для першо-

курсників. Адже починаєть-

ся нова сторінка їхнього 

життя! Вони вже не школя-

рі, не абітурієнти, вони - 

студенти! 

вищі бали за результатами 

ЗНО. Звичайно, був і сту-

дент нашого факультету 

Сивець Борис Олександ-

рович – напрям підготовки 

агрономія – випускник Ме-

літопольської ЗОШ  I-ІII 

ступенів №1. 

До першокурсників із 

привітаннями та найкра-

щими побажаннями звер-

нувся ректор університету, 

Заслужений працівник 

освіти України, доктор те-

хнічних наук, професор 

Кюрчев Володимир Мико-

лайович. Він побажав сту-

дентам і їх родинам миру, 

здоров’я, мудрості, Божого 

благословення та успіхів у 

здобутті обраного фаху. 

Ректор університету 

вручив нагороди першоку-

рсникам, які набрали най- 1 



Володимир Миколайо-

вич за доброю традицією 

вручив першокурсникам 

символічні атрибути: 

«Ключ від Країни Знань» 

та «Студентський квиток».  

Усіх присутніх  вітали 

своїми яскравими виступа-

ми творчі колективи 

Центру культури і дозвілля 

никам наполегливості у до-

сягненні нових висот. 

Дорогі першокурсники, 

успіхів вам у навчанні та 

п’ятірок у залікових книж-

ках! 
Голова інформаційного сектору 

Івова Наталія 

ТДАТУ. 

Після урочистостей 

«першачків» нашого факу-

льтету зібрали у в конфе-

ренц залі, щоб розповісти, 

яке насичене та активне 

студентське життя чекає на 

них.  Про це розповідала 

….. Декан нашого факуль-

тету, Іванова Ірина Євгенії-

вна, побажала першокурс-
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20-21 липня 2017 року 

на базі Дослідницьої станції 

лікарських рослин відбула-

ся ІІІ Всеукраїнська науково

-практична конференція мо-

лодих вче-

них «Перспективні напря

ми наукових досліджень 

лікарських і ефіроолійних 

культур».  

Конференцію відкрила 

заступник директора 

з наукової робо-

ти 

Наш молодий науковець 

отримав призове місце за 

найкращу наукову доповідь. 

Тема його дослідження - 

«Застосування лікарських 

рослин в органічному садів-

ництві» (керівник: к.с.г.н., 

доц. кафедри плодоовочів-

ництва виноградарства та 

біохімії факультету АТЕ  Ге-

расько Тетяна Володимирів-

на).  

Під час завершення сек-

ДСЛР Л.А. Глущенко. З 

привітальним словом висту-

пив голова спілки молодих 

учених Інституту агроеко-

логії і природокористування 

НААН  О.І. Шкуратов та 

головаспілки молодих уче-

них ДСЛР Р.В. Мельничук.  

У конференції взяв 

участь студент агроном 31 

АГ групи Таврійського дер-

жавного агротехнологічного 

університету Шевченко Ан-

тон.  
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ційних засідань учасники 

конференції ознайомилися 

з сортовим ресурсом уста-

лише вперед до нових звер-

шень!  
Голова інформаційного сектору 

Івова Наталія 

нови на демонстраційному 

полігоні установи 

та відвідали колекційний 

ботанічний розсадник.   

Ми щиро вітаємо Ан-

тона! Бажаємо не зупиня-

тися на досягнутому та йти 

В нашому університеті є 

чудова традиція! Кожного ро-

ку на початку вересня найкра-

щі студенти ТДАТУ їдуть від-

почивати та набиратися сил 

перед навчальним роком.  

З 8 по 10 вересня 2017 ро-

ку відбувся ХІІ Зліт відмінни-

ків ТДАТУ. Активісти та від-

мінники університету весело  

провели час на сонячному по-

бережжі Азовського моря на 

базі відпочинку «Салют».  

В п’ятницю з самого ранку  

нам засвітило сонечко, і це 

був добрий знак. Адже протя-

гом всього нашого відпочин-

ку гарний настрій та чудова 

погода не залишали нас. 

Зліт почався з урочистого 

відкриття. Ректор ТДАТУ 

Кюрчев Володимир Микола-

йович привітав студентів з 

початком Зльоту. Після про-

слуховування гімна універ-

ситету цього кожен факуль-

тет представив свою допо-

відь. Наша студентка 11 МБ 

ЦБ групи Бурич Катерина 

виступила з доповіддю «…» . 

Крім цього вона продемонст-

рувала як правильно прово-

дити (?)  реанімаційні захо-

ди.  

Після обіду молодь пішла 

на пляж робити фігуру з піс-

ку. Всі дуже старалися і ре-

зультат був неперевершений! 

І, звичайно, колективне фото 

на пам’ять. 

Ввечері на нас чекали но-

мери  художньої самодіяльно-

сті . Студенти і співали, і тан-

цювали, а їх друзі щиро підт-

римували їх під час виступу 

та навіть виходили на сцену 

підтанцьовувати. 

Визначною 

подією наступ- 3 
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ного дня були змагання з во-

лейболу між ректоратом та 

студентами. У запеклій боро-

тьбі все ж таки виграла мо-

лодь. Гра була дуже хвилю-

юча та цікава. 

Ввечері дружня сім’я 

ТДАТУ зібралась на пляжі 

біля вогнища. Веселі танці, 

запальні пісні, веселі жарти – 

Ми щиро дякуємо ректору 

В.М. Кюрчеву, ректорату, про-

фбюро і всім хто організував 

незабутній зліт 2017! 

Голова інформаційного сектору 

Івова Наталія 

все це було останнього вечора 

ХІ Зльоту відмінників. 

На урочистому закритті  

ректор нагородив учасників 

конференції, переможців спор-

тивних зма-

гань,найактивніших студентів 

Зльоту та стипендіатів ректор-

ської стипендії. 

Євгеній, розповів про роботу 

студентів, представив глав се-

кторів.  

Далі він передав слово Іво-

вій Наталії,  голові інформа-

ційного сектору, яка предста-

вила презентацію найяскраві-

ших заходів та свят, які про-

водилися на рівні факультету 

та університету протягом ро-

ку. Серед них Зліт відмінни-

ків, День миру, Осінній бал, 

День студента, День закоха-

них,  

8 березня та багато інших. 

Першокурсники із захоп-

ленням слухали про активне 

студентське життя. 

І одразу після закінчення 

зборів, почали записуватися 

до студентського активу! Ми 

були дуже раді, що серед пер-

шачків виявилося стільки за-

цікавленої молоді. 

Любі першокурсники, ми з 

нетерпінням чекаємо кожного 

з вас до нашої сім’ї – студент-

ська рада факультету АТЕ! 
Голова інформаційного сектору 

Івова Наталія 

13 вересня на кураторській 

годині студентська рада факу-

льтету АТЕ зібрала першоку-

рсників, аби поближче з ними 

познайомитися.  

Голова факультету, Білий 
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та з великим ентузіазмом поп-

рацювали на благо міста. За 

добре виконану роботу отри-

мали подяку від керівництва 

та відвідувачів парку. 

Єлізавета Гончаренко 

но, кожен помічав, що приби-

рання найвеселіше робити під 

музику. А якщо в дружній 

компанії - то нудні обов'язки 

перетворюються в  задоволен-

ня. Тому студенти разом з ку-

ратором Ноною Арчилівною 

Гаприндашвілі дуже швидко 

Найбільше в світі щастя 

— це мир на землі, коли ясно 

світить сонечко на небі, коли 

розквітають квіти, коли чутно 

дзвінкий дитячий сміх, коли 

люди живуть у злагоді. 

Щорічно 21 вересня з 198-

1982 року у всьому світі за 

ініціативою Генеральної Аса-

мблеї ООН святкується День 

Цей день відзначається як 

день глобального припинення 

вогню і відмовлення від наси-

льства. Асамблея закликала 

всіх держав-членів Організа-

ції Об'єднаних Націй, регіона-

льні і неурядові організації й 

окремих людей відповідним 

чином відзначати цей день, у 

тому числі шляхом освіти й 

інформування громадськості, 

і співпрацювати з Організаці-

єю Об'єднаних Націй. 

Саме в цей день студент-

ська рада факультету агротех-

нологій та екології  об 11:20 

запросила молодь факультету 

на майстер-клас з виготовлен-

ня символу миру – голуба. 

Хлопці та дівчата із задово-

ленням освоювали таке цікаве 

заняття. Всі залишися задово-

леними та пішли на заняття з 

гарним настроєм та приємни-

ми спогадами.  

Дякуємо всім, хто взяв 

участь у підготовці та прове-

денні майстер-класа! 
Голова інформаційного сектору 

Івова Наталія 

5 

20-того вересня студенти 

11 ХТ брали участь у підгото-

вці нашого міста до « 233-ої 

річниці заснування Мелітопо-

ля», а саме у міському парку 

ім. М.Горького прибрали те-

риторію біля стадіону. Напев-
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Вперше 21.09.2017 року 

ТДАТУ на базі факультету 

Агротехнологій та екології 

організовано прийом ХІ Все-

українського зльоту учнівсь-

ких виробничих бригад, тру-

дових аграрних об’єднань, 

трудових загонів загальноос-

вітніх і позашкільних навча-

льних закладів. Біля 100 гос-

тей з 19 областей України ма-

ли можливість познайомитись 

з керівництвом університету, 

відвідати екскурсію в межах 

нашого ВНЗ та представити 

свої доповіді на 4-х секціях. 

Разом з привітаннями рек-

тора університету доктора те-

хнічних наук, професора, чле-

на-кореспондента НААН 

України, заслуженого праців-

ника освіти України Кюрчева 

Володимира Миколайовича з 

мування факультету Агротех-

нологій та екології кафедр 

―Рослинництво‖ та 

―Плодоовочівництво, виног-

радарство та біохімія‖ канди-

дат сільськогосподарських 

наук, доцент Алексєєва Ольга 

Миколаївна, кандидат сільсь-

когосподарських наук, доцент 

Нінова Галина Василівна, ка-

ндидат сільськогосподарських 

наук, доцент Толстолік Люд-

мила Миколаївна, кандидат 

сільськогосподарських наук, 

доцент Покопцева Любов 

Анатоліївна, асистент Бурдіна 

Ірина Олександрівна. 

Також працювала секція 

―Стратегія трудового вихо-

вання учнівської молоді в 

умовах реформи в України‖, 

яку очолив проректор з науко-

вої роботи, доктор технічних 

керівництвом делегації – ме-

тодистом вищої категорії На-

ціонального еколого-

натуралістичного центру уч-

нівської молоді Пінчуком Ми-

колою Олександровичем та 

директором обласного Центру 

еколого-натуралістичної твор-

чості учнівської молоді Ярмо-

щуком Миколою Анатолійо-

вичем було обговорено плани 

на майбутнє. 

Слухання робіт обдарова-

ної молоді 6-11 класів прохо-

дило на секціях 

―Овочівництво‖, ‖ Садівницт-

во‖, ―Рослинництво‖. У якості 

журі працювали представники 

обласного Центру еколого-

натуралістичної творчості уч-

нівської молоді, викладачі 

шкіл країни та професіонали 

агрономічного напряму спря-
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наук, професор, член-

кореспондент Української 

академії аграрних наук Нади-

кто Володимир Трохимович. 

Керівники гуртків, викладачі 

шкіл, науковці ТДАТУ пред-

ставили свої доповіді та обмі-

нялись досвідом з питань еко-

льним, науковим досвідом, 

а  школярі 19 областей Украї-

ни залишили в серці неповто-

рні спогади про місто та Тав-

рійський державний агротех-

нологічний університет. 

Колектив факультету АТЕ 

логічного виховання моло-

ді.  Від ТДАТУ доповідали: 

проректор з наукової роботи 

Надикто Володимир Трохи-

мович, кандидат сільськогос-

подарських наук, доцент Ге-

расько Тетяна Володимирів-

на, кандидат технічних наук, 

старший викладач Кулик Алі-

на Степанівна. 

За відгуками гостей зу-

стріч пройшла дуже продук-

тивно – відбувся обмін навча-

гордо несли в руках  прапор 

АТЕ, а дівчата, одягнувшись 

у факультетські футболки, 

підкоряли своєю посміш-

Останні вихідні вересня 

наше місто чекає з нетер-

пінням, бо саме в ці дні ми 

святкуємо День народжен-

ня Мелітополя! Цього року 

нашій малій Батьківщині 

виповнилося вже 233! 

Урочисті гуляння, приу-

рочені до святкування Дня 

міста, почалися з суботи та 

продовжилися у неділю. Не-

дільний ранок почався з те-

атралізованого параду жи-

телів міста, в якому взяли 

участь люди різних профе-

сій, віку та інтересів. Всіх їх 

об'єднала любов до рідного 

міста.  

Звичайно, не обійшлося 

без молоді нашого факуль-

тету. 18 студентів йшли в 

урочистому параді. Хлопці 
7 
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27 вересня 2017 р. в 

рамках провадження дуаль-

ної системи освіти на базі 

Таврійського державного 

агротехнологічного універ-

ситету був проведений 

виїзд до Біосферного за-

повідника «Асканія-Нова» 

ім. Ф.Е. Фальц-Фейна, з ме-

тою проведення занять з ди-

сципліни «Наукова та освіт-

ня діяльність в заповідних 

територіях». 

Поїздка до заповідника 

була організована  інститу-

лентини Вікторівни. 

Після науково-

тематичних заходів студен-

там було запропоновано 

взяти участь у екскурсії по 

дендропарку та зоопарку 

заповідника. В ході відвіду-

вання екскурсійних марш-

рутів студенти не лише 

ознайомлювались із краєви-

дами місцевості, а також на 

практиці ознайомились із 

прийомами екопросвітниць-

кої діяльності, елементи 

якої містились в усних пові-

том післядипломної освіти 

та дорадництва (ІПОД) за 

підтримки українсько-

канадського проекту 

«UHBDP: Український про-

ект бізнес-розвитку плодоо-

вочівництва» Тематичні за-

ходи за напрямком дисцип-

ліни були сплановані спів-

робітниками кафедри 

«Екології та охорони навко-

лишнього середовища» в 

особі д.б.н., проф. Волоха 

Анатолія Михайловича та 

к.б.н. ст. викл Щербини Ва-8 

на група «Універ» радо зу-

стрічала городян флешмо-

бом та тим самим демон-

струвала, яка запальна мо-

лодь вчиться в ТДАТУ. 

Дякуємо всім, хто брав 

участь у проведенні Дня мі-

ста Мелітополя! 

Голова інформаційного сектору 

Івова Наталія 

кою. 

Не можна не відмітити 

гарну підготовку профоріє-

нтаційних «кутків» біля ка-

фе «CITY» та в парку ім. 

Горького. На стендах було 

представлено спеціальності 

нашого університету, яскра-

ве студентське життя, дося-

гнення у спорті та художній 

самодіяльності. Танцюваль-
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27 вересня на базі  ВСП 

"Мелітопольський коледж" 

між командами факультету 

АТЕ пройшли змагання з фу-

тболу. 

У турнірі брали участь 4 

команди : «Скала»,  

«Молодь», «Торпеда» та 

«Олімп». 

У цій запеклій боротьбі 

Ми щиро вдячні всім 

спортсменам нашого факуль-

тету! 

А також окрема подяка 

голові спортивного сектору 

Кузекіну Тимофію за органі-

зацію змагання! 

Голова інформаційно-

го сектору 

Івова Наталія 

перемогу виборола команда 

«Скала»! 

ІІ місце посіла команда 

«Молодь»,  ІІІ місце – 

«Торпеда», ІV місце – 

«Олімп». 

Наприкінці змагань ко-

манді переможцю було вру-

чено кубок та грамоту. 9 

рсію екотропами, під час 

якої студенти ознайомились 

із прийомами дослідження 

фітоценотичного покриву, 

особливостями обліку видо-

вого різноманіття птахів та 

специфікою підрахунків чи-

сельності копитних. 
Головний редактор газети 

Шамро Анастасія 

домленнях екскурсоводів та 

схемах побудови екскурсій-

них маршрутів. 

Наприкінці зустрічі 

співробітники Біосферного 

заповідника провели екску-
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Щороку наш факультет 

поповнюється «молодими 

бійцями» - першокурсника-

ми. І ми з радістю приймає-

мо їх у нашу сім’ю! 

А для того щоб краще поз-

найомити їх з факультетом 

та університетом в цілому, 

28 вересня студентська рада 

факультету провела для них 

захоплюючий квест. 

Брали участь 5 команд 

першого курсу нашого факу-

льтету. Проходила ця дія на 

всій території університету і 

саме за рахунок розміщення 

корпусів стало можливим 

зробити гру масштабнішою. 

На кожній станції молодь 

могла проявити себе в найрі-

зноманітніших жанрах. По-

чинаючи з танців («Танці з 

зірками» відпочивають порі-

вняно з нашими), співу, КВК 

та малювання. Студенти по-

казали себе з найкращої сто-

рони. 

Всі отримали незабутні 

емоції та веселі спогади. Зви-

чайно, кожна група отримала 

свою номінацію, грамоти та 

солодкі подаруночки! 

11СВ – найгучніші 

11ЕК – найвеселіші 

11ГЗ – найкреативніші  

11 ЦБ – найуважніші  

11ХТ – найбільш кмітливі 

Щиро дякуємо студентсь-

кій раді факультету Агротех-

нологій та екології та заст. 

декана з виховної роботи 

Шлєіній Л.І.! 
Голова інформаційного сектору 

Івова Наталія 

28 вересня студенти 

третього та четвертого курсів 

напряму підготовки 

«Харчові технології» факу-

льтету агротехнологій та еко-

логії мали нагоду побувати 

на ТОВ СПП «Лана» с. Пло-

дородне Михайлівського ра-

йону Запорізької області та 

ЛГЗ «Хортиця». Подібні дні 

практичної підготовки вже 

стали традиційними і прово-

дяться завдяки активному 

сприянню та підтримці Укра-

їнського проекту бізнес роз-

витку плодоовочівництва 

10 
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UHBDP. 

Спочатку бакалаври з хар-

чових технологій відвідали 

ТОВ СПП «Лана». 

Підприємство відоме на 

ринку з 1993 року. Про-

дукція користується без пе-

ребільшення шаленим попи-

том не тільки на ринку 

України, але і за її межами, 

про що свідчать завойовані 

нагороди: у 2008, 2009 році 

підприємство нагороджене 

як ―Експортер року‖ та 

увійшло в число ―ТОП-10‖ в 

рамках Українського націо-

нального комітету 

Міжнародної торгової палати 

«Європейський вектор». 

Наступним підприємст-

вом, яке відвідали студенти в 

м. Запоріжжя став ЛГЗ 

«Хортиця» — українське пі-

дприємство з виробництва 

напоїв, в тому числі горілки, 

лікеро-горілчаних виробів, 

вина, соків та слабоалкоголь-

них напоїв. Уже в 2005 році 

увійшов в TOP-10 провідних 

світових виробників горілки 

в списку ―Світового Клубу 

мільйонерів‖ ( ―World Mil-

lionaires Club‖). 

Дякуємо організаторам, 

без яких подібні дні практич-

ної підготовки просто не 

відбулися б: UHBDP, Под-

шивалову Г. В., зав. каф. 

ЕОНС к.с.-г.н., доценту Су-

харенко О. І., зав. каф. 

ТПЗПСГ д.т.н., доценту 

Прісс О.П. та деканату факу-

льтету АТЕ й к.с.-г.н., доцен-

ту Івановій І. Є., керівництву 

ТОВ СПП «Лана» та ЛГЗ 

«Хортиця» за надану можли-

вість та сприяння майбутнім 

бакалаврам з харчових тех-

нологій відвідати підприємс-

тва, які підтримують вироб-

ництво вітчизняної продукції 

на високому рівні. 

к.т.н., ст. викл. каф. ТПЗПСГ  

Кулик А. С.  

2 жовтня 2017 року на 

спортивному майданчику 

ВСП ―Мелітопольського ко-

леджу ТДАТУ‖ стартувала 

традиційна спартакіада 

Таврійського державного 

агротехнологічного універ-

ситету з 7 видів спорту се-

денти факультету економіки 

та бізнесу – ІІ місце, ІІІ ста-

ли футболісти факультету 

ІКТ. Вітаємо переможців 

змагань! 

Головний редактор газети 

Шамро Анастасія 

ред студентів 5 факультетів. 

Першим видом змагань став 

міні-футбол. 

В напруженій та цікавій 

боротьбі команда факульте-

ту АТЕ посіла І місце, сту-

11 
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3 жовтня в ЦКіД відбу-

лася зустріч студентів факу-

льтету Агротехнологій та 

екології  з ректором ТДАТУ 

Кюрчевим Володимиром 

Миколайовичем.  

Він відзначив найкращих 

студентів факультету: акти-

вістів, науковців, спортсме-

нів.  

Але головною метою зу-

стрічі було відповісти на 

буденні запитання студен-

тів. В основному вони сто-

сувалися стипендій та опа-

лення в гуртожитках.  

Під час зустрічі до мік-

рофону було запрошено де-

кана факультету Економіки 

та бізнесу Кармана С.В. Він 

запропонував студентам аб-

солютно безкоштовно взяти 

участь в новому проекті 

«Бізнес-інкубатор». Саме це 

навчання може допомогти 

студентам відкрити власну 

справу та стати успішним 

бізнесменом.  

Дякуємо Володимиру 

Миколайовичу за інформа-

тивну та цікаву зустріч! 
Голова інформаційного сектору 

Івова Наталія  

Вибір професії — один з 

головних життєвих виборів, 

який здійснює людина в 

юному віці. Він має велике 

значення як для самої люди-

ни, так і для суспільства. 

Вибір професії — це, по суті, 

вибір життєвого шляху, 

вибір долі. Тому 4-5 жовтня 

2017 року співробітниками 

факультету АТЕ була прове-

дена профорієнтаційна робо-

та в ВСП Ногайського коле-

джу, та ВСП Новокаховсько-

го коледжу. Ці структурні 

підрозділи ТДАТУ 

здійснюють підготовку мо-

лодих спеціалістів таких як : 

―Агрономія―; ―Геодезія та 

землеустрій‖; 

―Правознавство та землевпо-

рядкування ―. Керівництво 

коледжу організувало 

спеціальну зустріч учнів ко-

леджу, з викладачами 

Таврійського державного аг-

ротехнологічного універси-

тету . Під час зустрічі було 

продемонстровано відеоро-

лик ТДАТУ, показана та про-12 
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10 жовтня 2017 року на 

базі стадіону «Спартак» ім. 

Олега Олексенка відбувся ІІ 

етап спартакіада серед сту-

дентів п’яти факультетів 

ТДАТУ. 

Досить нелегким випробу-

ванням для студентів ста-

ли змагання з легкої атле-

тики, в програмі якої були 

три види (біг на 100 метрів 

серед чоловіків, біг на 100 

метрів серед жінок та 

змішані командні стрибки у 

довжину з місця). 

У загальному заліку з 

легкої атлетики місця 

розподілилися наступним чином: 

І місце – факультет еко-

номіки та бізнесу, 

ІІ місце – механіко-

технологічний факультет, 

ІІІ місце – факультет аг-

ротехнологій та екології. 
Головний редактор газети 

Шамро Анастасія 

коментована мультимедійна 

презентація, учні отримали 

відповіді на свої запитання. 

Розповсюджено рекламу 

освітніх послуг ТДАТУ 

(газети, таблиці, листівки, 

буклети тощо). 

Голова профорієнтаційного 

сектора факультету АТЕ 

Євтушенко Г.О.  

12 жовтня співробітника-

ми кафедри плодоовочівницт-

ва,  виноградарства та біохімії 

(доц. Алексеева О.М., Колес-

ніков М.О., Пащенко Ю.П.) 

було проведено День практич-

ної підготовки для студентів 3

-го курсу в рамках навчальної 

практики з Плодівництва та 

студентів 1-го курсу спеціаль-

ності «Садівництво та виног-

радарство». Було відвідано 

три сільських господарства, 

що спеціалізуються на виро-

щуванні плодової, овочевої 

продукції та винограду. 

В ТОВ «СПП 

«Лана» (директор Верещага 

О.Л.) студенти ознайомилися 

зі структурою садів під багато-

річними фруктовими наса-

дженнями (яблуня, черешня, 

абрикос), системою догляду за 

ґрунтом, системою удобрення, 

захисту саду. Доцент Алексее-

ва О.М. в реальних умовах на-

вчила студентів визначали 

плодові утворення на деревах 

та ознайомила з особливостя-

ми обрізки дерев. Були підняті 

питання економічної ефектив-

ності вирощування яблуні та 

проблеми підбору адаптова-

них для півдня України сортів. 

Також, студенти огляну-

ли виноградник го-

сподарства де 

ознайомилися з 13 
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варіантами осінньої обрізки 

лози та формування виног-

радних кущів. 

В ТОВ «Таврія-

Скіф» (голова Каліман О.А.) 

головний агроном господар-

ства продемонстрував тех-

нологію вирощування помі-

дорів та солодкого перцю в 

закритому ґрунті, ознайо-

мив з структурою та облад-

нанням теплиці. Студенти 

відвідали яблуневі сади гос-

подарства, де увагу було зо-

середжено на ретельності та 

системності у проведенні 

захисних заходів, як важли-

вому елементі сучасних ін-

тенсивних технологій та 

отриманні гарного врожаю 

високої якості. Господарст-

во дозволило ознайомитися 

з сучасним холодильним 

комплексом для зберігання 

плодоовочевої продукції. 

Незабаром, планується мон-

таж холодильних камер з 

підтримкою модифіковано-

го газового середовища 

(МГС), яке дозволить збері-

гати продукцію до двох ро-

ків. 

В с. Жовтневе, Токмаць-

кого району групу зустрів 

приватний виноградар Заха-

ренко І.І., який ознайомив 

присутніх з власним оригі-

нальним поглядом на систе-

му закладання виноградни-

ку та його утримання. В хо-

ді екскурсії відбувалася ці-

кава дискусія щодо різних 

варіантів формування поса-

дкового матеріалу виногра-

ду. 

Дякуємо проекту 

UHBDP, за підтримки якого 

стало можливим проведення 

подібного Дня практичної 

підготовки з плодівництва. 
Головний редактор газети 

Шамро Анастасія 

Вже традиційно восени серед 

факультетів ТДАТУ проводяться 

змагання з боулінгу. 12 жовтня 

вирішувалося хто ж гідний носити 

звання чемпіонів. 

Вже з перших хвилин змагань 

команда факультету агротехноло-

гій та екології претендували на пере-

могу, бо на кожному етапі студенти 

випереджали своїх суперників. 

І в фіналі хлопці все ж таки здобу-

ли перемогу! 

Склад команди переможців: 

 Білий Євгеній, 11 МБ ЦБ 

 Швед Євгеній,31 ЕК 

 Кузекін Тимофій 31 ЕК 

 Мальований Петро, 31 ЕК 

 Шафоростов Сергій,31 ЕК 

Факультетська команда вийшла в 

міську лігу.  

І вже в кінці жовтня наша коман-

да взяла участь  у міських змаганнях 

у боулінг-клубі «Шторм»  та виборо-

ли почесне ІІ - місце серед команд 

навчальних закладів м. Мелітопо-

ля.  

Ще раз вітаємо хлопців з пере-

могою та бажаємо сил та наснаги 

для підкорення нових горизонтів! 

Голова інформаційного сектору 

Івова Наталія 14 
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14 жовтня, на базі спорт-

комплексу Моторного заво-

ду м. Мелітополь пройшов 

відкритий чемпіонат Запорі-

Ми щиро вітаємо його та 

бажаємо сил та нових пере-

мог! 

Голова інформаційного сектору 

Івова Наталія 

зької обл. по кхмерському 

боксу. Розділи - К1, тайсь-

кий бокс і бокатор. Спорти-

вний клуб Єдність предста-

вляли 5 спортсменів у роз-

ділах К1 і тайський бокс. 

Серед них був і наш стду-

ент – БІЛИЙ ЄВГЕНІЙ, 

11МБ ЦБ групи. Женя в хо-

ді змагань здобув дві срібні 

медалі. 

Запорізькі козаки відомі 

на весь світ. Споконвіків 

вони були символом муж-

ності, сміливості та свобо-

ди. Саме вони відважно за-

хищали свій народ від во-

рогів та боролися за незале-

жність неньки України. 

Минуло декілька віків, але 

ми зуміли зберегти пам’ять 

про наших славних захис-

ників. 

18 жовтня на великій 

перерві на факультеті агро-

технологій та екології сту-

дентська рада провела за-

хід, який називався 

«Козацькі розваги». Щоб 

перевірити наших хлопців 

на мужність та силу, ведучі 

– Шац Надія та Кольцов 

Руслан  - провели декілька 

цікавих конкурсів. 

Перший конкурс нази-

вався «Чи вміють козаки 

їсти-пити». Всі ми знаємо, 
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як козаки любили добре поїсти. 

Ми впевнені, що наші хлопці 

також мають неабиякий апетит. 

Тому за стародавнім українсь-

ким звичаєм вирішили їх наго-

дувати салом, відомим україн-

ським делікатесом. Цей кон-

курс самі учасники назвали 

найсмачнішим.  

Наступний конкурс був для 

справжніх силачів.  Щоб захи-

щати свою країну, козаки по-

винні мати неабияку силу в ру-

ках. Тому ми й вирішили знай-

ти найсильнішого чоловіка на 

факультеті. І ми все ж та-

ки його знайшли і нагоро-

дили солодкими смаколи-

ками. 

    Далі ведучі перевіряли 

хлопців на винахідли-

вість, ерудованість, вмін-

ня танцювати гопак та 

говорити ніжні слова сво-

їм коханим. 

Свято пройшло весело, ми 

ще раз впевнилися, що україн-

ські козаки дуже сміливі, кміт-

ливі та сильні. І дівчата за ни-

ми, як за кам’яною стіною! 

Дякуємо всім за участь та 

вітаємо чоловіків з Днем козац-

тва! 

Голова інформаційного сектору 

Івова Наталія  
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