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Головна мета діяльності ТДАТУ –

забезпечення найвищої якості підготовки 

сучасного фахівця 

Зараз ви стоїте перед вибором, можли-

во, найголовнішим у своєму житті – ким 

стати, яку спеціальність обрати? 

Таврійський державний агротехнологіч-

ний університет славиться своїми досягнен-

нями, освітянськими традиціями, якістю 

навчання, співпрацею із зарубіжними орга-

нізаціями та вищими навчальними заклада-

ми. ТДАТУ широко відомий не тільки в 

Україні, ай за кордоном. 

Підготовку висококваліфікованих фахів-

ців забезпечують викладачі – справжні про-

фесіонали своєї справи, серед яких 250 кан-

дидатів наук, доцентів та понад 40 докторів 

наук, професорів, відомих вчених, академі-

ків, членів-кореспондентів академій наук, 

наукові школи яких відомі далеко за межа-

ми України. 

Наш університет продовжує динамічно 

розвиватися, забезпечуючи високу та об’єк-

ном (США, Нідерланди, Велика Британія, 

Швеція, Німеччина, Данія, Франція, Росія, 

Польща, Китай та ін.); 

 студенти університету живуть наси-

ченим життям: відвідують творчі художні 

колективи у Центрі культури та дозвілля 

ТДАТУ, спортивні секції у спортклубі 

ТДАТУ, курси англійської мови, беруть 

участь у спартакіадах, КВН, брейн-

рингах, квестах, влітку відпочивають у 

спортивно-оздоровчому комплексі 

«Салют» на узбережжі Азовського моря у 

смт Кирилівка; 

 навчаючись в університеті, студенти 

здобувають практичний досвід самовряду-

вання, беручи участь у діяльності студент-

ського комітету ТДАТУ; 

 студенти-відмінники ТДАТУ мають 

можливість отримувати стипендії Прези-

дента України, Верховної Ради, Кабінету 

Міністрів, ім. Посмітного, ім. Грушевсь-

кого, Запорізької обласної ради, Запорізь-

кої обласної державної адміністрації, мі-

ського голови м. Мелітополя, ректора 

університету. 

Після закінчення університету ви, 

наші майбутні студенти, отримаєте дипло-

ми державного зразка з додатком до дип-

лому міжнародного зразка, що надає мож-

ливість здійснювати професійну діяль-

ність у провідних країнах світу. 

Я впевнений, що попереду у вас багато 

особистих перемог. Бажаю, щоб кожен 

новий навчальний рік наближав вас до 

головної мети – знайти своє місце в житті 

і стати гідним громадянином України! 

Я запрошую вас до навчання в нашому 

університеті та до плідної співпраці! 

Давайте і надалі будуватимемо наш 

світлий, прекрасний будинок – ТДАТУ на 

благо та щастя всіх нас, для розвитку і 

розквіту нашої Батьківщини! 
Ректор ТДАТУ, д.т.н., професор, 

член-кореспондент НААН України 

Кюрчев Володимир Миколайович 

тивну якість знань студентів усіх спеціаль-

ностей. 

Таврійський державний агротехнологіч-

ний університет був неодноразово успішно 

представлений на міжнародних та Всеукра-

їнських виставках, презентаціях, різноманіт-

них освітянських форумах, заходах та наго-

роджений високими нагородами. 

Минуле, сьогодення та майбутнє нашого 

університету – це наші прекрасні студенти, 

які активно беруть участь у науковій діяль-

ності, студентському самоврядуванні, куль-

турно-масових заходах, зберігають і розви-

вають кращі традиції та досягнення універ-

ситету, є його справжніми патріотами. 

Навчатися у нашому університеті не 

просто престижно і вигідно, але й дуже ці-

каво: 

 навчання відбувається в інтерактивній 

формі (лекції поєднуються з виконанням 

актуальних практичних завдань, які прово-

дяться у вигляді ділових ігор, тощо); 

 студенти мають широкі можливості 

займатися науковою діяльністю; 

 студенти мають реальну можливість 

проходити виробниче стажування за кордо-
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- Доброго дня, Ірино Євгенівно. Сьогодні 

Ви біля керма факультету агротехнологій та 

екології. Як починалася Ваша кар’єра дека-

на? 
– Знаєте Наталю, таке на перший погляд 

просте питання змусило знову проаналізувати 

події останніх років…Визначити ключові аспек-
ти, що є в основі становлення мене як особисто-

сті… Пропозиція очолити факультет агротех-

нологій та екології  в якості 3 декана від керівни-
ка університету – ректора Кюрчева Володимира 

Миколайовича була отримана влітку 2014 року. 

На той період у мене був 8 – ми річний досвід 
роботи у ТДАТУ на посаді доцента кафедри 

хімії та біотехнологій, досвід роботи на посаді 

Вченого секретаря НДІ АТЕ, професійне став-
лення  до викладацької справи та велике бажан-

ня знайти шлях до душі кожного студента.  

– А які емоції Ви відчували, коли Вас 

запросили на таку відповідальну посаду? 
– Приблизно такі, які відчуває відповідаль-

ний студент - агроном до якого звернувся керів-
ник агрохолдінгу перед початком навчального 

року з пропозицією очолити одну з філій... Безпе-

речно це - шок, зацікавленість, стурбованість і 
згодом аналіз ситуації. Впоратися з емоціями та 

прийняти зважене рішення допомогло: розуміння 
атмосфери на факультеті з першого дня його 

існування як викладача, що є частиною цієї скла-

дної системи; повага до стилю роботи діючого у 
2014 році декана факультету Еременко Оксани 

Анатоліївни; професійність першого заступника 

декана Головіна Сергія Володимировича та під-
тримка керівництва університету.  

– Яку найяскравішу подію Ви запам’ята-

ли під час перебування на посаді декана? 

– Шановна студентська спільнота (хочу 

звернутись до вас зі сторінок нашої газети), як 

що відкрити рубрику–аналог інтернет-мереж 
«Підслухано на факультеті агротехнологій та 

екології» і проаналізувати події та теми розмов 

у робочий час та поза його межами: на кафед-
рах, у деканаті , нарадах різного рівня то саме 

аспекти СТУДЕНТСЬКОГО  навчання, розви-

ток, побут молоді під час перебування в ТДАТУ 
будуть в основі  питань що турбують колектив 

факультету. Знаєте Наталя, як що людина  

професійно та з любов’ю ставиться до обраної 
справи свого життя, то найяскравіші події 

відбуваються кожен день. Для мене завжди одна 

з цікавих та одночасно відповідальних етапів 
роботи  , яку я визначаю як подію – це знайомст-

во з майбутніми студентами та їх батьками на 

етапі приймальної компанії. Це перше вересня, 

ного, наукового, виховного спрямування приходи-

ли не одразу і навіть зараз потребують удоско-

налення. Але, відвідуючи університети країни,  з 
гордістю розумію, що стан питань у ТДАТУ 

займає гідне місце в системі аграрних ВНЗ! За 

останні роки завдяки колективу факультету 
було ліцензовано аспірантуру за спеціальністю 

«Агрономія», відкрито 3 нові спеціальності пер-

шого бакалаврського освітнього рівня 

«Садівництво та виноградарство», «Геодезія та 

землеустрій», «Лісове господарство». Підтвер-

дженням професійного ставлення до практичної 
складової навчального процесу став диплом дру-

гого ступеня на кращій структурний підрозділ 

«Дослідне поле» серед аграрних вищих навчаль-
них закладів у 2016 році.  

- Яким Ви бачите АТЕ через 20 років? 

- Факультет агротехнологій та екології у 
складі ТДАТУ, що має досягнення в минулому та 

сучасному,  випускники  якого здійснюють вплив 

на кадровий, інтелектуальний, науково-
технічний та економічний розвиток нашого 

регіону та країни в цілому! 

- Побажання факультету АТЕ на 10 ти 

річчя? 

Щиро вітаю колектив викладачів, наукових 

працівників, студентів факультету АТЕ ТДАТУ 
з 10-річним ювілеєм! Колектив викладачів про-

тягом 10-ти років накопичував та зберігав про-

фесійний та науковий потенціал, традиції та 
сьогодні намагається давати молоді освіту 

вищого ґатунку! Користуючись нагодою хочу 

висловити слова вдячності за сприяння розвиту 
факультету АТЕ керівництву університету – 

ректору, д.т.н.,проф. Кюрчеву В.М., профкому 

ТДАТУ, професортсько-викладацькому складу 
факультету, студентам та випускникам, які 

завжди були поруч на всіх етапах становлення 

структурного підрозділу. Прийміть найщиріші 
побажання здоров’я, щастя, добробуту, нових 

успіхів у праці і навчанні!  

-  Дуже дякую Вам. Чекайте на наш ви-

пуск газети до ювілею факультету! 

Голова інформаційного сектору 

Івова Наталія 

коли багато чисельна родина факультету 
приймає хлопців та дівчат. Це захід «Дебют 

першокурсника!». І звичайно, яскравим мере-

живом завжди залишаються у пам’яті події 
Зльоту відмінників та шанування наших випус-

кників! 

– Якщо ми вже почали розмовляти на 

цю тему, то яким повинен бути гарний сту-

дент? 

– Вважаю, що перед тим, як вивести формулу  
професійних та особистих якостей гарного 

студента починати потрібно з себе і нам 

викладачам, і батькам.  Маючи базову педаго-
гічну освіту впевнена, що кожен викладач 

своєю особистістю впливає на формування у 

студентів певних компонентів загальнолюдсь-
кої і професійної культури. Сьогодні студента 

можна мотивувати на навчання тільки успіш-

ністю, професійністю та харизматичністю 
викладача. Саме з нас він «считує» якості які 

будуть потрібні йому у житті та кар’єрі, або 

ні. Як писав К.Д. Ушинський — «Ні які стату-
ти і програми, ніякий штучний організм закла-

ду, хоч би як хитро він був приду-маний, не 

може замінити особистості в справі вихован-
ня". Тому, ГАРНОМУ СТУДЕНТОВІ повинні 

бути притаманні риси будь-якої гідної людини 
-  відповідальний цілеспрямований, працьови-

тий, самовідданий обраній справі, бажано 

комунікабельний, зі здоровим почуттям гумо-
ру. 

- Яке Ваше життєве кредо? 

- Життєве кредо: «Жодне бажання не 
дається тобі окремо від сили, що здатна його 

здійснити!» 

 - Педагогічне кредо: «Шукайте шлях до 

души студентів і будете Ви завжди винагоро-

джені любов’ю та визнанням нашої молоді!» 

- Професійне кредо: «Доброзичливе став-
лення до колег та студентів, компетентність 

і творчій підхід до роботи, постійний розви-

ток себе як особистості». 

- Як формувалася структура факульте-

ту, напрямки, за якими працювати?  

- У період, коли керівництво університету 
поставило мене біля керма факультету співпав 

з виходом нової редакції закону «Про осві-

ту» (2014), крім того події в країні впливали на 
зміну стратегії та тактику розвитку факуль-

тету та університету в цілому. Тому, разом з 

колективом деканату, завідуючими кафедр  
метою було інтегрувати кращі традиції факу-

льтету в сьогодення. Це було не легко, іноді 

навіть дуже болісно, рішення питань навчаль-
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Рік заснування – 2007 

Галузь знань - «Аграрні науки та про-

довольство» 

Освітній ступінь «Бакалавр», 

«Магістр» 
Працевлаштування випускників 

Технолог агрономії Бакалавр 

 Бригадир; 

 Рільник; 

- Науковий співробітник у науково-дослідних 

установах 

- Керівник підприємства 

 Плодівник; 

 Виноградар;  

 Овочівник відділення;  

 Агроном;  

 Помічник агронома. 

«Агроном-дослідник» Магістр 
- Керівник відділу в структурі управління Мі-

ністерства АПК 

- Головний спеціаліст-агроном в районних 

держадміністраціях 

У середу 19 вересня відбулася тра-

диційна зустріч факультетів університету  з 

Ректором  Кюрчевим  Володимиром  Мико-

лаєвичем. Рівно о 8 ранку, на президії 

зібралися: доктор технічних наук, профе-

сор, член-кореспондент, Ректор Таврійсько-

го Державного Агротехнологічного Універ-

ситету Кюрчев Володимир Миколайович, 

декан факультету  Агротехнологій та Еко-

логії  Іванова Ірина  Євгенівна,  голова сту-

та ТДАТУ. 

На останок  Ірина  Евгеніївна подякува-

ла Ректору за зустріч, а Володимир  Мико-

лайович  подякував  студентам за те, що 

вони допомагають стати  кращим  ВНЗ  з 

кожним  роком. 

Студентка 31АГ групи, 

Злоєдова Анастасія 

дентського комітету Гончаров Кирило та 

голова студентської  ради факультету АТЕ 

Швед Євген. 

Почався захід з теми "Профорієнтації 

учнів шкіл та коледжів", було обговорено 

важливість профорієнтаційних заходів, 

рентабельність та особливості вступу до 

ВНЗ, розподіл бюджетних місць по Україні, 

та інформація щодо кількості  студентів, що 

вступили  на  факультет АТЕ  у 2018 році.  

Обговорювалися  питання  покращення  

учбового  процесу, якості знань  та їх пере-

вірки.  Далі, Володимир  Миколайович  

відмітив  студентів - активістів, учасників і 

призерів олімпіад, спартакіад, творчі успіхи 

факультету та відмінників  навчання.  На 

останок монологу Ректор  відповів на запи-

тання  що стосуються, або турбують студе-

нтів, особливо  інформативно було  сказано  

про ситуацію  з електрикою  у гуртожитках  

3 жовтня 2018 року в Миколаївському 

національному аграрному університеті 

відбулась Міжнародна науково-практична 

конференція «Вплив змін клімату на онто-

генез рослин». Спонсором цього заходу 

став Український проект бізнес – розвитку 

плодоовочівництва (UHBDP) у співпраці з 

Благодійним фондом «Ласка». Це перша 

граду» та інше. Після засідання учасників 

чекав смачний обід та цікава екскурсія на 

винний завод «Коблево» Березанського 

району Миколаївської області. Головний 

технолог розповідав про технологію виро-

бництва різних видів вина, особливості 

конференція в Україні, на якій протягом 3 

днів всесвітньо відомі науковці обговорюва-

ли таку актуальну в наш час тему. В роботі 

конференції взяли участь вчені не тільки 

наукових установ України, але й представ-

ники Польщі, Молдови та Узбекистану. На 

конференцію від науковців представлено 

більш як 140 пропозицій. 

Ранок для учасників науково-практичної 

конференції розпочався з багатьох цікавих 

моментів. Делегацію зустріли куратори за-

ходу, розселившись у готелі  учасники відп-

равились до урочистого відкриття конфере-

нції та пленарного засідання, на якому гост-

ро обговорювалася тема «Вплив глобальних 

змін клімату на ріст і розвиток нішових ку-

льтур в умовах півдня України», «Вплив 

змін клімату на ріст і розвиток рослин вино-
4 
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вирощування винограду та історію успіху 

заводу. Повернувшись до Миколаєва сту-

денти та викладачі відправились на огля-

дову екскурсію містом, де встигли ознайо-

митись з головними пам’ятками історії 

міста. 

Наступного дня відбулася конферен-

ція за секціями, де першою виступила з 

науковою доповіддю асистент кафедри 

цент Герасько Тетяна Володимирівна). 

Підсумовуючи результати  конференції 

організатори  подякували  учасникам  та 

вручили сертифікати  і збірники тез допо-

відей.  

Учасники конференції від ТДАТУ 

вдячні директору Інституту післядиплом-

ної освіти та дорадництва Подшивалову 

Г.В. за можливість відвідати конферен-

цію. 
Студентка 31 АГ групи 

Злоєдова Анастасія 

«Рослинництва ім. професора 

В.В. Калитки» Кліпакова Юлія Олександ-

рівна з темою "Вплив агротехнічних фак-

торів вирощування  на урожайність  пше-

ниці озимої  в умовах Південного  Сте-

пу  України". Студентка  31 групи спеціа-

льності «Агрономія» Злоєдова  Анастасія 

виступила з темою «Водний режим лист-

ків черешні за органічної технології виро-

щування в умовах Південного Степу 

України» (науковий керівник: к.с.г.н. до-

Таврійський державний агротехно-

логічний університет має чималий дос-

від у проведенні профорієнтаційної 

роботи. 

Учні здебільшого легковажно під-

ходять до питання про своє майбутнє, 

тому відповідальність лягає на батьків 

та педагогів. Важливо правильно ви-

явити найкращі здібності та інтереси 

дитини. Вибір майбутньої професії – це 

відповідальний крок, який в подальшо-

му може вплинути на життя людини. 

Яку спеціальність обрати, які гарантії 

працевлаштування надає навчальний 

заклад, які вакансії на ринку праці ма-

ють найбільший попит? Для того щоб 

дати відповіді на ці та інщі питання 

учнів до смт. Веселе завітали представ-

ники факультету агротехнологій та 

екології. 

27 вересня в ДК Веселівської ОТГ 

ХТіГРС Кулик А.С.; це і дегустація 

різних сортів яблук, винограду, суниці 

садової та дивовижна експозиція екзо-

тичних овочів від спеціальності 

«Садівництво та виноградарство» під 

керівництвом викладачів кафедри 

ПОВБХ Колеснікова М.О., Пащенко 

Ю.П.; також – колекція насіння польо-

вих культур та різні способи проро-

щення насіння від спеціальності 

«Агрономія» під керівництвом викла-

дачів кафедри рослинництва Нежнової 

Н.В., Федосова А.; представлення гео-

дезичних приладів та обладнання від 

спеціальності «Геодезія та землеуст-

рій», «Екологія» під керівництвом ви-

кладачів кафедри ГЕЗ Ганчука М.М., 

Ангеловської А.О.; муляж для відпра-

цювання навичок надання першої ме-

дичної допомоги від спеціальності 

«Цивільна безпека» під керівництвом 

студента Мандзій В. (31 ЦБ). Також у 

викладачі та студенти факультету АТЕ 

провели масштабний та яскравий захід 

«Подорож у світ професій ТДАТУ» для 

шкіл  Веселівської, Чкаловської та Но-

воуспенівської селищних об’єднаних 

територіальних громад. Всього у заході 

прийняло участь близько 300 учнів 9–

11-х класів з 9 шкіл. 

Мета цього заходу – допомогти 

майбутнім абітурієнтам у виборі про-

фесії; ознайомити їх зі спеціальностя-

ми факультету АТЕ; надати загальну 

інформацію про навчальний заклад 

Таврійський ДАТУ; а також допомогли 

учням зрозуміти, що цілеспрямова-

ність, працелюбність та наполегливість 

– є необхідною умовою професійного 

самовизначення. 

Зустріч з школярами розпочалась у 

вітальні Веселівського селищного бу-

динку культури і дозвілля з майстер-

класів та виставочних експозицій за-

пропонованих кафедрами факультету: 

це і розпис печива цукровою глазур’ю 

та чарівні тонкощі мистецтва худож-

нього різьблення по овочах і фруктах 

від спеціальності «Харчові технології» 

та «Готельно-ресторанна справа» під 

керівництвом викладача кафедри 5 

http://www.tsatu.edu.ua/hb/people/herasko-tetjana-volodymyrivna/
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вітальні БК були представлені профорі-

єнтаційні матеріали інших факультетів 

нашого університету. 

З вступними словами до присутніх 

звернулися декан факультету АТЕ Іва-

нова І. Є. та начальник відділу освіти, 

молоді та спорту Веселівської ОТГ 

Дундук О.С. 

Продовження знайомства зі спеціа-

льностями ТДАТУ відбулось під час 

концертної програми. Студенти показа-

ли що вони  не тільки здобувають про-

фесію, а й творчо розвиваються. Ви-

словлюємо подяку заступнику декана з 

виховної роботи Шлеїній Л.І., яскра-

вим вокалістам  Пузанову Д. (21 МБ 

нику освіти України Кюрчеву В. М., 

проректору з науково-педагогічної  

роботи, кандидату технічних наук, до-

центу Ломейко О. П., голові Веселівсь-

кої об’єднаної територіальної громади 

Кіяшко П.М., начальнику відділу осві-

ти, молоді та спорту Веселівської сели-

щної ради Дундук О.С., директору Ве-

селівського селищного будинку куль-

тури і дозвілля Демиденко В.В., дирек-

торам та вчителям шкіл. 
Зав. кафедри плодоовочівництва, виногра-
дарства та біохімії, доц. Колесніков М.О., 

відповідальний за профорієнтаційну роботу 

у Веселівському районі ст. викл. Пащенко Ю.П. 

АГ), Андрейченко Д.(11ГРС), Гайдаен-

ко Д. (21сАІ), ведучим концертної про-

грами Алексєєву С. (21 МБ АГ),  Івовій 

Н. (41 ОП)., талановитому танцівнику 

Наумову О. (31 ХТ). 

Концертні номери чергувалися з 

короткими відеороликами про кожну з 

8-ми спеціальностей факультету АТЕ. 

Переглядаючи подібні відеоматеріали 

учні могли сформувати уявлення про 

те наскільки приваблива та затребувана 

дана професія, де і ким можна працю-

вати після закінчення навчання. 

Після концерту школярі мали мож-

ливість ознайомитись з профорієнта-

ційною літературою ТДАТУ, поспілку-

ватись з керівником відділу довузівсь-

кої підготовки та профорієнтаційної 

роботи ТДАТУ Циновською Т.Т. та 

викладачами кафедр факультету АТЕ. 

Факультет агротехнологій та еколо-

гії висловлює вдячність за підтримку в 

організації профорієнтаційного заходу 

ректору ТДАТУ доктору технічних 

наук, професору, член-кореспонденту 

НААН України, заслуженому праців-

1 листопада 2018 р. у Науково-

методичному центрі аграрної освіти 

відбулася Всеукраїнська науково-

практична конференція «Органічне 

агровиробництво: освіта і наука», ор-

ганізували яку НМЦ ―Агроосвіта‖ та 

Федерація органічного руху України. 

Основною метою конференції був 

яка виступила з доповіддю 

―Фізіологічний стан листя черешні 

при органічній технології вирощуван-

ня‖. 

Головний редактор газети 

Шамро Анастасія 

обмін досвідом науки та виробництва, 

висвітлення кращих наукових розро-

бок та практичного використання ор-

ганічних технологій, об’єднання зу-

силь господарств, наукових та навча-

льних закладів, інших підприємств та 

установ, зацікавлених у виробництві 

та поширенні здорової, безпечної для 

споживання продукції, закладання ідеї 

дбайливого ставлення до збереження 

природних ресурсів, запровадження 

органічних технологій для вирощуван-

ня та переробки для сприяння подаль-

шому динамічному та ефективному 

розвитку органічного руху в Україні. 

Таврійський державний агротехноло-

гічний університет на даній конферен-

ції переставляли доцент кафедри Пло-

доовочівництва, виноградарства та 

біохімії Герасько Тетяна Володимирі-

вна та студентка 31 групи спеціально-

сті ―Агрономія‖ Злоєдова Анастасія, 6 
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Рік заснування – 2007 

Галузь знань - «Природничі науки» 

Форма навчання – денна, заочна 

 Державний інспектор з екології; 

 Фахівець з охорони довкілля. 

Освітній ступінь «Бакалавр», 

«Магістр» 

Працевлаштування випускників 

 Начальник управління охорони навколи-

шнього середовища; 

 Інженер-інспектор з екології; 

 Еколог-аудитор (ISO 14000); 

 Експерт-еколог містобудування; 

 Інспектор митниці з екології; 

 Технолог з екології; 

12 вересня на кураторській годині 

студентська рада факультету АТЕ органі-

зувала зустріч із першокурсниками. Досві-

дчені студенти намагалися донести до 

―новачків‖, що університет — це не нудне 

місце, де можна лише слухати лекції, пи-

сати величезні конспекти та готуватися до 

іспитів. Яскраві знімки з XIII Злету від-

мінників, веселих свят, квестів, спортив-

них змагань підтвердили , що студентське 

життя цікаве та яскраве. Велика кількість 

напрямків для творчого, спортивного, 

наукового розвитку дає кожному можли-

вість знайти свою улюблену справу.  

Слід зазначити, що в цьому навчаль-

ному закладі панує дружня атмосфера, що 

житті людини.  

Далі студентам було запропоновано 

заповнити анкети, де кожен міг зазначити 

певний напрямок, в якому хоче розвивати-

ся. Значна частина першокурсників про-

явила ініціативу.  

Отже, знайомство зі старшим поколін-

ням є невід'ємною складовою пізнання 

університету.  

Дякуємо студентській раді за цікаву та 

інформативну зустріч! 

Чекайте нових студентів до лав активі-

стів АТЕ! 

Студентка групи 11ГЗ 

Галкіна Єлизавета 

відчувається з першого дня навчання. Стар-

шокурсники з повагою ставляться до студе-

нтів «новачків» та у разі потреби готові 

допомогти. Зустріч із студентською радою 

не стала виключенням, адже організатори 

заходу з великим задоволенням відповідали 

на питання та давали рекомендації з приво-

ду можливої майбутньої активної діяльності 

у житті університету. Зустріч пройшла на 

вищому рівні. Панувала невимушена легка 

атмосфера.  

Відеофільм, в якому було зібрано кумед-

ні моменти з процесів підготовки та прове-

дення заходів, розсмішив першокурсників 

та переконав у необхідності ловити подібні 

моменти, бо студентські роки - найкращі в 7 
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Рік заснування – 2013 

Галузь знань - «Виробництво та тех-

нології»  

Форма навчання – денна, заочна 

 Технолога на підприємствах харчової 

промисловості; 

 Техніка-проектанта; 

 Завідувача виробничого лабораторією; 

 Фахівця зі зберігання та переробітки 

сільськогосподарської продукції; 

 Заготівельника сільськогосподарської 

продукції; 

 Викладача вищого навчального закладу 

I-IV рівнів акредитації та наукового спів-

робітника. 

 Інженера з якості стандартизації; 

 Техніка - лаборанта; 

 Майстра виробничих дільниць

(підрозділів) у харчовій промисловості; 

 Начальника відділу стандартизації; 

 Начальника виробництва; 

 Майстра виробничого навчання; 

На думку викладачів кафедри хар-

чових технологій та готельно-ресторанної 

справи сьогодні студенти надають дедалі 

більшого значення можливості підкріпити 

теоретичні знання практичними навичка-

ми. 

Відповідаючи на запитання стосовно 

мети виробничого навчання студенти 

найчастіше звертають увагу на цінний 

виробничий досвід і практичні навички 

(близько 70%). Поряд з цим, нинішні сту-

денти більш прагматичні й підзаробити 

під час практики хочуть 90% респон-

дентів. Кожен третій розраховує влашту-

ватися в компанію, в якій проходить прак-

тику, або завести корисні знайомства. 

Завдяки впровадженню дуальної системи 

навчання студенти стали більш мотиво-

вані і добре розуміють користь і актуаль-

ність освіти. 

логами, студенти наочно побачили, як 

здійснюється виробничий процес виготов-

лення томатопродуктів на лініях, оснаще-

них сучасним обладнанням. 

Завідувач кафедри ХТтаГРС д.т.н., 

професор Прісс О.П. впевнена, що прак-

тичний досвід студентів в контексті ре-

альної діяльності консолідує їхню віру у 

власні сили. В результаті студенти вважа-

ють себе більш компетентними і підготов-

леними до майбутньої професії. 

Викладачі кафедри та студенти спеціа-

льності «Харчові технології» щиро дяку-

ють Українському проекту бізнес-

розвитку плодоовочівництва (UHBDP) за 

підтримку та можливість практичної під-

готовки на підприємствах плодоовочевого 

напряму! 

к.с.-г.н., ст. викл. Жукова В.Ф. 

Студенти спеціальності «Харчові техно-

логії» вже не вперше співпрацюють з ком-

панією «Чумак» (м. Каховка). Останньою 

подією стала виробнича практика студентів 

4-го курсів з 10 вересня по 2 жовтня 2018 

року, на якій вони мали змогу ознайомитися 

з сучасними технологіями переробки то-

матів, що дозволяють максимально зберегти 

цінні компоненти вихідної сировини. 

Працюючи разом з досвідченими техно-8 
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Рік заснування – 2018 

Галузь знань – «Сфера обслугову-

вання» 

Форма навчання – денна 

Освітній ступінь «Бакалавр» 

Працевлаштування випускників: 

 Керівник готельно-ресторанного госпо-

дарства;  

 Топ-менеджер закладу готельно–

ресторанного господарства; 

 Організатор готельної й ресторанної 

діяльності;  

 Фахівець із конференц-сервісу; 

 Фахівець із організації дозвілля та са-

наторного – курортної справи; 

 Спеціальність із адміністратної роботи 

(головний адміністратор служби прийому 

та розміщення у готелі, менеджер, андмі-

настратор, метрдотель). 

1 жовтня 2018 р. відбулося урочисте 

відкриття навчального кафе кафедри 

харчових технологій та готельно-

ресторанної справи ТДАТУ. На свято 

завітало багато гостей: керівництво, спів-

робітники університету та студенти. 

Після вітальних слів ректор ТДАТУ 

проф. Кюрчев В.М. «перерізав» символі-

чну червону стрічку. В цей день на всіх 

відвідувачів очікував сюрприз: свіжі 

тістечка та напої, як-то кажуть, за раху-

нок закладу. 

Навчальне кафе є учбовою лаборато-

рією для студентів спеціальностей 

«Готельно-ресторанна справа» та 

«Харчові технології». Тут вони мають 

можливість в реальних умовах пізнати 

ка, тарталетки, пряники та інша смакота. 

Завідувач кафедри ХТтаГРС д.т.н., 

професор Прісс О.П. зазначила, що нова 

учбова лабораторія забезпечує молодь не 

тільки харчуванням, але і відпочинком. І 

як будь-який будинок з часом наповню-

ється теплом, так і студентське кафе пос-

тупово наповниться цікавими фішками і 

деталями, які дозволять відвідувачам 

відчувати себе максимально комфортно. 

Режим роботи навчального кафе: в 

будні з 9.00 до 15.00. 

к.с.-г.н., ст. викл. Жукова В.Ф. 

основи кулінарного мистецтва, познайоми-

тися з техніками приготування їжі відпові-

дно до сучасних тенденцій, навчитися май-

стерності на всіх стадіях роботи. 

Основна мета організації студентського 

кафе – надання раціонального, корисного і, 

перш за все, доступного харчування. Коле-

ктив кафедри ХТтаГРС має на меті розши-

рити асортимент продукції стравами здоро-

вого харчування, які будуть користуватися 

попитом у кожного відвідувача. 

Навчальне кафе ТДАТУ запрошує по-

куштувати як класичні кондитерські виро-

би, так і справжній ексклюзив. Тут вас 

чекають чудові капкейки, вишукані тістеч- 9 
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Рік заснування – 2017 

Галузь знань - « Аграрні науки та 

продовольство» 

Форма навчання – денна 

·Фахівця з плодоовочівництва і виног-

радарства; 

·Фахівця із захисту плодових, овочевих 

рослин та винограду; 

·Фахівця тепличного господарства; 

·Спеціаліста з організації та ведення 

фермерського господарства; 

 Наукового співробітника чи викладача 

у навчальному закладі. 

За рекомендацією факультету агротех-

нологій та екології випускники мають мо-

жливість працевлаштуватися в успішних 

садівничих господарствах України та зару-

біжних країн. 

Освітній ступінь «Бакалавр» 

Випускники університету спеціально-

сті «Садівництво та виноградарство» 

можуть працювати на посадах: 

·Директора (заступника директора) 

агрохолдингу, фермерського господарст-

ва; 

·Керівника підприємства, установи, 

організації у сфері аграрного виробницт-

ва; 

·Агронома-плодовода; 

·Агронома-овочівника; 

·Агронома-консультанта; 

·Агронома бригади; 

·Агротехніка; 

1 листопада  у виставковому 

центрі «Козак-Палац» відкрився мас-

штабний форум «AgroPro» про ефек-

тивні інструменти розвитку аграрного 

бізнесу, активну участь у якому взяли 

представники ТДАТУ, здебільшого, 

викладачі та студенти факультету 

агротехнологій та екології. 

У відкритті форуму взяли участь 

заступник Міністра аграрної політики 

та продовольства України Олена Ко-

вальова, представники обласної вла-

ди, представника міжнародних проек-

тів технічної допомоги ЄС, Німеччи-

ни, Канади, Швейцарії, власники і 

керівники аграрних підприємств За-

порізької області і компаній-

переробників. 

форуму д. техн. н., професор, завіду-

вач кафедри харчових технологій та 

готельно-ресторанної справи Прісс 

О.П. акцентувала увагу на практич-

них аспектах впровадження стандар-

тів НАССР в харчовій промисловості. 

Досвідом поділилися керівники запо-

різьких підприємств «СПП Лана», 

ПрАТ «Племзавод Степной» та інші. 

На другий день, 2 листопада, учас-

ники форуму відвідали харчові підп-

риємства регіону і познайомилися з 

кращою практикою впровадження 

інноваційних технологій у виробниц-

тво. 
Заст. декана з навчальної роботи ф-ту АТЕ 

к. техн. н., доц. Григоренко О.В. 

Першу частину заходу було прис-

вячено інструментам державної підт-

римки в агросекторі і проектам між-

народної технічної допомоги. У ній 

близько десяти відомих українських і 

міжнародних спікерів розказали про 

способи виходу малих і середніх агра-

рних підприємств на міжнародні рин-

ки та інше. Проректор з наукової ро-

боти ТДАТУ, д. техн. н., професор 

Надикто В.М. представив презента-

цію розробок вчених університету в 

сфері виробництва та переробки хар-

чових продуктів. 

У другому блоці форуму було роз-

глянуто сучасні технології переробки 

продукції і досвід кооперативів та 

громадських об’єднань. Модератор 10 



   ТДАТУ АТЕ      Випуск № 5 Вересень - Жовтень 2018 

 Керівник функціонального підрозділу; 

 Науковий співробітник чи викладач у 

навчальному закладі; 

 Інженер в галузі землеустрою та кадас-

тру; 

 Топограф; 

 Геодезист; 

 Картограф. 

будівництво» 

Форма навчання – денна 

Освітній ступінь «Бакалавр» 

Випускники, які здобули спеціаль-

ність «Геодезія та землеустрій» можуть 

працювати на посадах: 

 Інженер з впровадження нової техніки 

та технології; 

 Інженер-землевпорядник; 

 Керівник виробничого підрозділу; 

Рік заснування – 2017 

Галузь знань – «Архітектура та 

Студенти ТДАТУ завжди беруть 26 

вересня о 15:00 на спортивному майдан-

чику МК ТДАТУ відбувся турнір з міні-

футболу ―Кубок декана АТЕ‖. 6 команд 

змагалися за головну нагороду. 

Роналду і Мессі слід почати перейма-

тися за свою подальшу популярність, 

адже наші хлопці показали справжній 

майстер-клас! 

Студенти АТЕ продемонстрували 

цікаву гру – непередбачуваність, ризико-

вані моменти, інтрига та драйв! Безпереч-

но гравцям вдалося повною мірою задово-

льнити футбольних фанатів, що прийшли 

подивитися матч. 

Любити спорт — це не лише слідкува-

ти за спортивними новинами, сидячи вдо-

ма на дивані, але й самому намагатися 

проявити себе, наприклад, на полі з м’я-

чем! Хлопці довели, що розклад нашого 

навчального закладу дозволяє з легкістю і 

навчатися, і приділяти увагу власним за-

 ―БДСС‖ 

 ―Кислий‖ 

 ―Вікторія‖ 

Також необхідно відзначити, що у 

турнірі не було тих, хто програв, бо кож-

ний, хто знайшов час і сили, аби прийняти 

участь ще з перших секунд матчу став 

переможцем! Тож вітаємо наших студен-

тів! 

Дякуємо за активну участь у спортив-

ному житті факультету агротехнології та 

екології. 

Прес-служба ТДАТУ 

хопленням. Більш того заохочення та під-

тримка від декана факультету АТЕ Івано-

вої І. Є. мотивують і зацікавлюють навіть 

тих, хто раніше не займався спортом. 

Підсумком сьогоднішньої запеклої 

боротьби стала наступна рейтингова таб-

лиця: 

 “Black team” 

 ―Фортуна‖ 

 ―11 АГ‖ 11 
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Б У Д Е М О  Р А Д І  Б А Ч И Т И  

Н О В І  О Б Л И Ч Ч Я  

Н А С Т У П Н О Г О  Н А В -

Ч А Л Ь Н О Г О  Р О К У !  
Головний редактор газети 

Шамро Анастасія 

Студенти спеціальності ―Цивільна 

безпека‖ запрошують абітурієнтів до 

нашої кафедри для здобуття невід’єм-

ної професії у будь-якій галузі та сфері 

діяльності – інженер з охорони праці! 

Рік заснування – 2012 

Галузь знань -  «Цивільна безпека» 

Форма навчання – денна, заочна 

Освітній ступінь «Бакалавр», «Магістр» 

Посади, що можуть займати випускники: 

 Фахівець із цивільної оборони; 
 Експерт технічний з промислової безпе-

ки; 
 Інженер з охорони праці; 
 Інженер з техногенно-екологічної безпе-

ки; 
 Інспектор державний з питань цивільно-

го захисту та техногенної безпеки; 
 Інспектор державний з техногенного та 

екологічного нагляду; 
 Головний державний експерт з умов пра-

ці; 
 Головний державний експерт з умов пра-

ці України; 
 Начальник служби (сфера цивільного 

захисту); 
 Начальник відділу охорони праці; 

 Начальник штабу цивільного захисту; 
 Начальник штабу цивільної оборони. 

12 
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Рік заснування – 2017 

Галузь знань – «Аграрні науки та 

продовольство» 

Форма навчання – денна 

Освітній ступінь «Бакалавр» 

заповідній справі; 

 Біологів, ботаніків, зоологів та профе-

сійно-споріднених професій; 

 Наукових співробітників (агрономія, 

водне господарство, зооінженерія, лісів-

ництво, меліорація та природно-заповідна 

справа); 

 Викладача вищого та середнього спеці-

ального навчального закладу та наукового 

співробітника. 

Випускники, які здобули спеціа-

льність «Лісове господарство» спеці-

алізація «Мисливствознавство» мо-

жуть працювати на посадах: 

 Керівників малих підприємств в сільсь-

кому, мисливському, водному  господарс-

твах, лісівництві, рибному промислі; 

 Начальників (інші керівники) та майст-

рів виробничих підрозділів у сільському, 

лісовому та водному господарствах, у 

риборозведенні, рибальстві та природно-

Якщо театр починається 

з гордиробної, то ВНЗ – з дня відк-

ритих дверей. Саме після цієї події 

більшість абітурієнтів приймають 

остаточне рішення: вступати чи ні в 

обраний інститут. 
Кілька сотень майбутніх абітурієн-

тів 20 жовтня завітали доТаврійського 

державного університету щоб ознайо-

митися з  факультетами та з перших 

уст дізнатися про цьогорічні особли-

вості вступної кампанії. 

У ЦКІД  університету всі його на-

вчальні підрозділи розгорнули свої 

інформаційні стенди .Тож одразу піс-

ля реєстрації гості мали можливість 

поспілкуватися біля них з викладача-

ми та отримати відповіді на запитання 

щодо напрямів підготовки, організації 

практик і стажувань, можливостей 

працевлаштування за обраним фахом 

тощо. 

кафедрі цивільна безпека, де завідувач 

кафедри, професор Ю.П. Рогач розпо-

вів про спеціальність цивільна безпе-

ка. Майбутні студенти побачили обла-

днання, навчальні аудиторії та ком-

п’ютерний клас кафедри. 

Наступною станцією нашого мар-

шруту був 5 корпус – серце нашого 

факультету. На першому поверсі зна-

ходиться деканат. В аудиторії 5.101 

відбулась зустріч із завідувачами ка-

федр Рослинництво ім.. В.В. Калитки 

д.с-г.н. О.А. Єременко, д.г.н., проф. 

Л.М. Даценко – завідувач кафедри 

геоекологія і землеустрій, М.О. Колес-

ніков – завідувач кафедри плодоовочі-

вництва, виноградарства. Абітурієнти 

дізналися дуже багато корисної інфор-

мації щодо  спеціальностей випускаю-

чих кафедр. Гості факультету відвіда-

ли навчальні, лекційні аудиторії, ком-

п’ютерні класи та лабораторії. В кор-

пусі №6 знаходиться лабораторія ка-

федри ХТ і ГРС з вирощування грибів, 

від відвідування лабораторії учні були 

у захваті. 
Відповідальна за 

профорієнтаційну роботу 

факультету АТЕ 
Ангеловська А.О. 

Відкрив офіційну частину Дня від-

критих дверей перший проректор 

проф. О.Г. Скляр. він дав інформацію 

про університет і про ті можливості, 

які отримує кожен його студент для 

навчання, саморозвитку і дозвілля. 

Інформативно про цьогорічні умови 

вступу розповів відповідальний секре-

тар Приймальної комісії доцент І.О. 

Чижиков. Докладніше про закордонні 

практики та стажування  розповіла 

начальник відділу міжнародних зв’яз-

ків – Єфименко Людмила Миколаївна. 

Для абітурієнтів студенти університе-

ту підготували концертну програму. 

Далі учням було запропоновано екску-

рсії по факультетам та до музею ТДА-

ТУ. 

Екскурсія факультету АТЕ розпо-

чалась з відвідування навчальної лабо-

раторії  «Навчальне кафе», яке знахо-

дяться на базі університетської столо-

вої. Студентів зустріла завідувач ка-

федри, професор, д.т.н. О.П. Прісс, 

яка розповіла про спеціальності хар-

чові технології , готельно-ресторанна 

справа. 

Далі екскурсія продовжилась на 13 
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Залучення факультету агротехнологій 

та екології до загально міської програми 

проведення дня міста вже стало своєрід-

ною доброю традицією.Четвертий рік 

поспіль викладачі кафедр та студенти 

факультету проводять науково-

пізнавальну виставку, яка висвітлює ос-

новні напрямки діяльності факультету та 

показує тонкощі підготовки фахівців з 

наступних спеціальностей: агрономія, 

садівництво та виноградарство, харчові 

технології, готельно-рестрана справа, 

екологія, геодезія та землеустрій, цивіль-

на безпека. 

Співробітниками кафедри ГЕЗ під 

керівництвом д.геол.н., проф. Л. М. Да-

ценко було організовано і розроблено 

майстер-класи: «Аналіз ґрунту на родю-

чість», «Механічний склад ґрунту», 

«Тестування якості харчових продуктів». 

Багато охочих було на тестуванні 

якості продуктів харчування. Майстер- 

клас дуже вразив дітей, багато цінної і 

корисної інформації для себе почерпнули 

батьки малечі. 

Співробітниками кафедри ХТ та ГРС 

(яку очолює д.т.н., проф. Прісс О.П.) 

було організовано майстер-клас із розпи-

су печива білковою глазур’ю власного 

виробництва. Малеча залюбки прикраша-

ла зірочками, сердечками та авторськими 

малюнками. Було розписано та роздано 

більш, ніж 3кг. смаколиків! Бажаючи 

могли прикрасити власні витвори марме-

ладом, які зробили співробітники кафед-

ри Петрич Т.Л., Кулик А.С. та студентка 

Впродовж заходу було розповсюдже-

но інформацію про діяльність та послуги 

лабораторії моніторингу якості ґрунтів та 

продукції рослинництва, яка діє в рамках 

кафедри рослинництва імені професора 

В.В. Калитки на факультеті Агротехно-

логій та екології ТДАТУ. 

Кафедра плодоовочівництва, виног-

радарства та біохімії представила різні 

сорти яблук, тепличні гібриди огірків та 

томатів, баклажани, перець,  екзотичні 

овочі (лагенарія, бамія, ангурія, фізаліс) 

які вирощують наші випускники та сту-

денти спеціальності ―Садівництво та 

виноградарство‖. Після демонстрації 

була запропонована дегустація яблук для 

всіх бажаючих. 

Кафедра цивільна безпека продемон-

струвала майстер-клас з інструменталь-

ної бази спеціаліста з охорони праці, 

котра необхідна для  визначення атеста-

ції робочих місць, мікроклімат в робочих 

приміщеннях. 

Висловлюємо подяку за підтримку в 

організації свята директору Мелітополь-

ського міського парку культури та відпо-

чинку ім. М. Горького Обрезанову О. А., 

ректору ТДАТУ, д.т.н, професору Кюр-

чеву В. М., голові профкому Андрущен-

ко М. В. та професорсько-

викладацькому, лаборантському складу 

кафедр та студентам факультету АТЕ 

ТДАТУ. 

Відповідальна за ПОР роботу 

Ангеловська А.О. 

21 ХТ групи Міліч В. Крім цього, пропо-

нували охочим для дегустації та демон-

стрували дослід з визначення синтетич-

них барвників у ласощах. Окрему лока-

цію займала виставка з карвінгу, експо-

нати для якої виготовила лаборант кафе-

дри – Баландіна Л.В. 

Кафедра рослинництва імені профе-

сора В.В. Калитки ТДАТУ, а саме доктор 

с.-г. наук Єременко О.А., старший викла-

дач Нєжнова Н.Г., завідуючий лаборато-

рією Скуратов В.П. та студентка 4-го 

курсу спеціальності «Агрономія» Нєжно-

ва Галина, проводили цікаві та інформа-

тивні майстер-класи. Усі зацікавлені 

жителі міста та району мали змогу спро-

бувати власноруч здійснити закладку 

досліду з визначення посівної якості 

насіння сільськогосподарських культур. 

Для школярів було представлено 

майстер-клас під назвою «Розумний го-

род», у якому знайомили з чергуванням 

сільськогосподарських культур у сівозмі-

нах та сумісними посівами для отриман-

ня найкращого врожаю. 14 
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З 7 по 9 вересня на СОК «Салют» про-

водився щорічний зліт відмінників Таврій-

ського Державного Агротехнологічного 

Університету.  

В п’ятницю зранку, пройшовши інстру-

ктаж з техніки безпеки, кращі студенти  

університету виїхали до смт. Кирилівка на 

незабутній вікенд!  

У перший день відбулося відкриття 

зльоту,було проведено цікаву та веселу гру 

«Крокодил». Увечері відбувся концерт з 

танцями та піснями. Ведучі Айбетова Алія 

(41ЕК) та Алексеєв Сергій (21МБАГ) майс-

нинників  з днем народження. А далі диско-

тека та захоплюючий номер «Фаєр –шоу» 

від Руслана Кольцова.  

Останнього дня на закритті зльоту було 

нагороджено найактивніших учасників,а 

саме: Слободнюк Ірину(41ЕК), Надію Шац

(31ЦБ), Айбетову Алію, Сергія Алексеєва 

та Шведа Євгена(41ЕК).  

Речі зібрані, кімнати зачинені, фото на 

пам’ять зроблено. 

До побачення, Азовське море! 

До зустрічі у 2019! 

Головний редактор газети ―АТЕ‖ 
Шамро Анастасія 

терно піднімали настрій присутнім. Після 

концерту відбулася дискотека та сюрпри-

зом був виступ студента факультету АТЕ 

Кольцова Руслана з небезпечним номером 

«Фаєр-шоу».  

Суботній день обіцяв ще більше цікаво-

го. Після сніданку відбулася конференція, 

де Айбетова Алія декламувала про альтер-

нативні види відпочинку та екотуризм. 

Після цього всі мали змогу оцінити стінга-

зети із студентськими досягненнями факу-

льтетів, а також паралельно був проведений 

конкурс на кращу емблему. Факультет АТЕ 

отримав номінацію «Найпатріотичніша». 

По обіді  на всіх чекали спортивні змагання 

з дартсу та баскетболу. Крім цього, не зра-

джуючи традиціям, було проведено змаган-

ня з волейболу між студентами та адмініст-

рацією університету, де студенти з рахун-

ком 2:1 перемогли. Увечері святковий кон-

церт набув ще більших обертів. Танці від 

дівчат АТЕ, пісні від Сергія Алексеєва та 

Дмитра Пузанова (21МБАГ), вітання іме-

Де ця аудиторія? Як звати цього викла-

дача? Яка зараз пара? А яке домашнє за-

вдання? Коли прийде стипендія? 

Скільки ж питань у наших першокурс-

ників! Скільки проблем і задач! 

Час трохи відпочити. Саме тому студе-

нтська рада факультету АТЕ  19 вересня 

організувала «Квест для першокурсників». 

Завдяки такому заходу новачкам випала 

нагода познайомитися ближче з факульте-

том і університетом, відволіктися від на-

вчання та показати свої таланти! 

На кожній станції молодь могла прояви-

ти себе в найрізноманітніших амплуа. По-

 11СВ, 11АГ – найдружніші 

 11САГ – найкмітливіші 

 12САГ - найкреативніші 

 11ГЗ – найбільш влучні 

 11 ЦБ – найвеселіші 

 11ХТ – найритмічніші 

 11ГРС – найуважніші 

Щиро дякуємо студентській раді факу-

льтету агротехнологій та екології та заст. 

декана з виховної роботи Шлеїній Л.І.! 

Голова інформаційного сектору 

Івова Наталія  

чинаючи з танців («Танці з зірками» відпо-

чивають порівняно з нашими) та закінчую-

чи КВК та малюванням. Першокурсники 

швидко втягнулись в ігрову атмосферу: 

відчувши дружню конкуренцію, групи пе-

ретворилися у справжні команди, намагали-

ся діяти злагоджено як одне ціле, що дозво-

лило краще пізнати людські якості один 

одного. Студенти спіймали кураж та про-

явили свої найкращі якості! 

Кожен отримав незабутні емоції та ве-

селі спогади. Звичайно,кожна група отри-

мала свою номінацію, грамоти та солодкі 

подаруночки! 15 
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Студенти ТДАТУ завжди беруть ак-

тивну участь не лише в університетсь-

ких, а й у міських заходах присвячених 

створенню комфортного для мешканців і 

привабливого для гостей міста. Ось і 

цього разу студенти 12 АІ групи ме-

ханіко-технологічного факультету взяли 

активну участь у благоустрої футбольно-

го стадіону «Спартак». 

Отримавши необхідний господарсь-

кий інвентар 14 вересня студенти охоче 

завданням. 

Допомагав студентам їхній куратор 

Болтянський Олег Володимирович. Зав-

дяки дружній командній роботі та чудо-

вому настрою, кожному студенту вдало-

ся зробити свій внесок у благоустрій 

стадіону. Директор стадіону «Спартак» 

Капінос Ю.В. висловив вдячність студен-

там за плідну працю на благо всього міс-

та! 
Прес-служба ТДАТУ 

взялися до роботи на вказаних ділянках. 

Не можна не згадати доречний вислів: 

«Спільна праця зближує людей». І це 

правда! Студенти мали добру нагоду 

краще дізнатися один про одного в про-

цесі роботи, поспілкуватися та порадіти 

гарним результатам своєї праці. 

Разом вони обробляли територію 

майданчику з відкритим ґрунтом та при-

бирали сміття. Погода цього дня була 

сонячною та теплою, тому не дивно, що 

всі швидко впоралися із поставленим 

Листопад – особливий місяць! І не 

лише тому, що закінчилися 2 тижні 

контрольних робіт. Адже всі – і пер-

шокурсники, і студентська рада – з 

нетерпіння чекають Дебют першокур-

сника! 

Саме тут першачки можуть пока-

зати всі свої приховані таланти, а сту-

дентський актив нарешті поближче 

познайомиться з новачками.  

7 листопада наша велика факуль-

тетська родина зібралася,щоб подиви-

тся – хто ж вступив до лав факультету 

агротехнологій та екології. 

У журі – декан факультету Іванова 

Ірина Євгеніївна, зам.декана з вихов-

«Найвинахідливіші» - 11ЦБ  

«Найкреативніші» - 11САГ  

«Найекологічніші» - 11ЕК   

«Найвеселіші» - 11СВ та 11АГ  

«Найяскравіші» - 11ГРС 

Ми щиро вітаємо першокурсників 

з посвятою в студенти та бажаємо сил 

та наснаги! Обіцяємо, що наступні 5,5 

років на факультеті АТЕ будуть най-

кращими ! 

Всім найвищих балів в залікову 

книжку та підвищену стипендію! 
Голова інформаційного сектору АТЕ  

Студентка 41 ОП групи Івова Наталія 

ної роботи Шлєіна Людмила Іванівна, 

голова факультету Швед Євген.  

Присутні пережили незабутні емо-

ції. Першокурсники запалили цей вечір 

своїми танцями, піснями та жартами! 

Здається,що в той день весь університет 

чув, як факультет АТЕ голосно сміявся. 

Крім виступів кожній групі ведучі 

приготували випробування. Звичайно, 

першокурсники гідно показали себе. 

Кожна група була найкраща в своїй 

номінації : 

«Найартистичніші» - 11ХТ  

«Найдружніші»- 11ГЗ та 11СГЗ  16 
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Студентська спартакіада – чудова 

нагода позмагатися, проявити себе, доб-

ре провести час та насолодитися як акти-

вною участю, так і жаданою перемогою! 

Традиційний щорічний спортивний 

захід ТДАТУ відбувся і цього року. 

3 жовтня на базі школи № 4 такою 

подією стала студентська спартакіада, а 

саме – змагання з футболу між факульте-

тами ТДАТУ. У цей осінній день гарний 

настрій нашим студентам був забезпече-

отримати яскраві враження! 

За результатами змагань рахунок має 

такий вигляд: 

ИКТ-АТЕ 4:3 

МТФ-АТЕ 2:2 

АТЕ-ЕНФ 3:1 

АТЕ-ФЕБ 8:0 

Вітаємо переможців! 
Заступник голови інформаційного 

центру Гончаренко Єлизавета, 
прес-служба ТДАТУ 

ний! 

Спартакіада має на меті чимало за-

вдань. Це не лише прекрасна можливість 

зібрати разом всіх студентів різних факу-

льтетів  в атмосфері спортивного свята, 

це і можливість показати свої уміння, 

позмагатися в силі, вправності та швид-

кості в умовах спортивної боротьби, аза-

рту, особистої і командної взаємодії. 

Студенти можуть роззнайомитися один з 

одним, більше дізнатися про життя ін-

ших факультетів, потоваришувати та 

14 жовтня в нашій країні відзнача-

ється День українського козацтва. З 

історії України ми знаємо козаків як 

сміливих, витривалих та сильних ду-

хом чоловіків. Оскільки ми живемо на 

Запорожжі, то доцільно вважати нас 

їхніми нащадками. Аби перевірити 

це, члени студентської ради факульте-

ту агротехнологій та екології, виріши-

ли влаштувати хлопцям іспит! 

10 жовтня на великій перерві у 

холі 5-го корпусу було проведено 

розважальні конкурси. Хлопці мали 

змогу помірятися витривалістю, муж-

ністю, винахідливістю та іншими та-

лантами. Наші студенти неабияк про-

явили власні якості і довели, що їм 

нестрашні жодні труднощі: ні фізичні 

навантаження, ні розумові задачі.  

Але ж, окрім воєнного мистецтва, 

козаки займалися і побутовими спра-

вами, тому студентам випала нагода 

розкрити свої кулінарні здібності; до 

речі, варенички вийшли чудові!  

Відомо, що на Запорізькій Січі не 

було жінок, то ж козаки мали писати 

листи своїм коханим, тому певна осві-

дченість відігравала важливу роль. 

Наші юні козаки показали, що наділе-

ні не лише грамотністю, але й бага-

тим словниковим запасом. 

Певно, що під час змагань хлопці 

втомились і нагуляли вовчий апетит! 

Дівчата нагодували парубків ситним 

обідом, але не просто так, а на випе-

редки. Хлопці залишились задоволе-

ними і наполягали, аби частіше про-

водились подібні заходи! 

Всіх учасників було нагороджено 

смачними призами, а саме свіжими 

пиріжечками, зробленими руками 

наших студенток. А також кожен міг 

пригоститися солодким пирогом від 

зам декана Шлєїної Л.І.. 

Дякуємо організаторам свята на 

чолі із студенткою 4-го курсу, голо-

вою культмасового сектору, Слобод-

нюк Іриною та ведучими, що вперше 

спробували себе у цій ролі - Кузекіну 

Тимофію та Шульзі Артему ! 
Студентка 11ГЗ 

Галкіна Єлизавета 
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17 жовтня 2018 року на факультеті 

АТЕ проведено надзвичайно  цікаву 

кураторську годину. Андрущенко Ми-

кола Васильович розказав про перспек-

тиви і переваги розвитку Бджільницт-

ва. Пасічники-практики розповіли сту-

дентам найголовніше про бджіл, про-

дукцію бджільництва та безліч фактів, 

що ніхто навіть і не здогадувався про 

особливості бджіл. 

Випускник факультету АТЕ Генси-

цький Максим один з провідних зареє-

строваних виробників продукції бджі-

льництва. На демонстраційній лекції, 

він розповів про рентабельність справи 

на власному досвіді. Студенти 2-4 кур-

сів спеціальностей «Агрономія», 

«Екологія», «Цивільна безпека» та 

«Харчові технології» ставили багато 

питань, стосовно медоносів. Молодь 

подякувала за цінну і важливу інфор-

мацію, що обов’язково знадобиться в 

житті.  

Всіх охочих здобути знання з 

бджільництва, запрошуємо на курси 

«Пасічник». За інформацією можна 

звернувшись до деканату факульте-

ту АТЕ, з 8:00  до 16:30 години. 
Головний редактор газети 

Шамро Анастасія 

17 жовтня на кураторській годині 

Студентська рада нашого університету 

провела зустріч зі студентами першого 

курсу факультету АТЕ. Задачею зустрі-

чі було ознайомлення першокурсників 

зі студенстським самоврядуванням 

ТДАТУ. 

Розпочав презентацію помічник 

ректора з організаційних питань, вихо-

вної роботи та студентських справ 

ТДАТУ — Грицаєнко Ігор Миколайо-

вич. Він переконав, що студентське 

аби проявити себе. 

Наступним виступив голова студе-

нтської ради факультету АТЕ Євгеній 

Швед, який підсумував вище сказане 

та запевнив студентів, що не слід зволі-

кати чи боятися взяти на себе відпові-

дальність. Жодний вклад студента не 

залишається непоміченим, а у разі нев-

дачі — серед студентської ради завжди 

знайдеться підтримка та допомога.  

Наприкінці зустрічі першокурсники 

мали можливість поставити  запитання, 

що їх зацікавили.  

Команда Студентської ради запро-

шує усіх охочих стати частиною друж-

нього колективу студентського активу 

Таврійського державного агротехноло-

гічного університету.  
Студентка 11ГЗ групи, 

Галкіна Єлизавета  

самоврядування є важливою складо-

вою навчально-виховного процесу уні-

верситету, адже саме воно формує ам-

біційність. Час швидкоплинний, і сьо-

годнішні студенти вже завтра опинять-

ся на робочих місцях: для професіона-

ла, що прагне кар'єрного росту, необ-

хідно вчитись вже зараз реалізувати 

свої творчі здібності та професіональні 

навички. Ректорат університету піклу-

ється про гармонійний розвиток особи-

стості, а також  виховання лідерських 

якостей студентів. 

Більш детально питання розкрила 

Надія Шац. Вона ознайомила присут-

ніх з організаційною структурою сту-

дентської ради. Значні переваги актив-

ної діяльності студентів підтверджува-

ли яскраві знімки з найяскравіших свят 

університету. Надія розказала про ку-

льтурні заходи, що плануються на най-

ближчий час та закликала взяти участь, 
18 
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17 жовтня о 8:00 в аудиторії 5.102 

відбулося обговорення про присвоєння 

ТДАТУ імені Дмитра Моторного, двічі 

Героя Соціалістичної праці, Героя 

України, випускника нашого навчаль-

ного закладу.  

навчального закладу.  

У результаті, учасники зібрання 

погодилися з думкою виступаючих й 

підтримали дану ініціативу. 
Студентка 11ГЗ  

Галкіна Єлизавета 

На зустрічі були присутні викладачі 

факультету АТЕ та представники сту-

дентського самоврядування. 

Зі словом виступив кандидат істо-

ричних наук старший викладач кафед-

ри суспільно-гуманітарних наук Ми-

хайлов Володимир Вікторович з хроно-

логічним екскурсом діяльності Дмитра 

Костянтиновича Моторного, випускни-

ка нашого університету. Він розповів 

про заслуги аграрного та політичного 

діяча, розповів про значимість даної 

зміни для нашого університету. 

Присутнім було запропоноване го-

лосування з правом висловити свою 

позицію щодо внесення змін до назви 

24 жовтня відбулася кураторська 

година, на якій були запрошені  май-

бутні випускники магістратури факу-

льтету агротехнологій та екології, а 

саме: 21 МБ ХТ (куратор Коляденко 

ля закінчення навчання та подальші 

перспективи кожного студента. Всі 

подробиці та нюанси за темою роз’яс-

нив Сингаєвський В.А. та пообіцяв 

надавати будь-яку допомогу студен-

там щодо питань працевлаштування. 
Студентка 21 МБ ЦБ групи 

Бурич Катерина 

В.В.), 21 МБ ЕК  (куратор Щербина 

В.В.),  21 МБ АГ (куратор Нєжнова 

Н.Г.), 22 МБ АГ (куратор Золотухі-

на  З.В.),  21 МБ ЦБ (куратор Мазілін 

С.Д.).  На зустрічі обговорювалися 

питання щодо працевлаштування піс-

Громадська організація 

«Українська асоціація міст, що навча-

організацій-партнерів, тренери та уча-

сники, відбулося 27 жовтня в одній з 

ються» запросила усіх мешканців Ме-

літополя та регіону відвідати освітні 

заходи Свята-ярмарку тренінгів і май-

стер-класів особистісного та профе-

сійного розвитку для дорослих, яке 27

-28 жовтня відбулось за підтримки 

Таврійського державного агротехно-

логічного університету та факультету 

агротехнологій та екології. 

Офіційне відкриття, на якому були 

присутні представники міської влади, 19 



 ТДАТУ АТЕ      Випуск № 5 Вересень - Жовтень 2018 

аудиторій п’ятого корпусу ТДАТУ. Зі 

словами привітань перед присутніми 

виступили заступник міського голови 

Сергій Прийма, заступник керівника 

«Української асоціації міст,що навча-

ються» Наталія Іванова, почесна гос-

тя, регіональний директор представ-

ництва «Німецьке об’єднання народ-

них університетів» (DVV International) 

в Україні, Білорусі та Молдові Беттіна 

Бранд, з короткими презентаціями 

своїх тренінгів та майстер-класів ви-

ступили тренери. Це дозволило учас-

никам, які, можливо, ще не визначи-

лися з тренінгом, зробити свій вибір. 

Впродовж 27-28 жовтня ТДАТУ 

представляли ректор університету, 

д.т.н.. професор.  голова постійної 

комісії з гуманітарних питань Запорі-

зької обласної ради Володимир Мико-

лайович Кюрчев, проректор з НВР 

Ломейко Олександр Петрович та де-

кан факультету агротехнологій та еко-

логії Іванова Ірина Євгенівна. 

27 жовтня для ТДАТУ почалось з 

відкриття свята-ярмарку, тренінгів і 

майстер-класів особистого та профе-

сійного розвитку для дорослих. У пе-

ріод жовтневих вихідних співробітни-

ки та студенти факультету агротехно-

логій та екології зустрічали гостей 

міста та професійних коуч-

тренерів  різного профілю. 

Керівництво факультету АТЕ зав-

жди дбає про особистий розвиток на-

national в Україні та сприяння Федера-

льного міністерства економічного 

співробітництва та розвитку Німеччи-

ни. 

Слід зазначити, що наша молодь 

проявила високу особливу зацікавле-

ність у  заходах щодо  розвитку гармо-

нійної особистості. Деканат факульте-

ту висловлює подяку студентам, які 

гідно представили себе та ТДАТУ під 

час проведення заходу. Заслуговує 

уваги активна позиція щодо організа-

ції свята   проректора з НВР – Ломей-

ка О.П., декана факультету АТЕ –

  Іванової І.Є., завідувача кафедри го-

тельно-ресторанної справи Прісс Л.П., 

та старшого викладача Кулик А.С., 

заступників  декана Григоренко О.В., 

Шлєіної Л.І., Євтушенко Г.О. 

Під час проведення свята-ярмарку 

працював профорієнтаційний майдан-

чик, де всі гості мали можливість 

отримати інформацію про університет 

та спеціальності. Було представлено 

буклети та фотоматеріали про цікаве 

студентське життя. ТДАТУ став гід-

ним партнером форуму  «Міста, що 

навчаються: нові можливості для роз-

витку громади». 
Заступник декана АТЕ з ОВР 

Шлєіна Л.І. 

шої молоді та вже декілька років пос-

піль працює з передовими педагогами, 

психологами та коучами з метою  ком-

фортної адаптації молодих фахівців 

аграрної сфери на ринку праці та в 

сучасному суспільстві. 

27-28 жовтня з 9.00 до 19.00 вже 

вдруге в Мелітополі цей масштабний 

освітній захід відбувся як приклад 

практичної реалізації концепції 

«Місто, що навчається» і пройшло 

цього року в рамках Тижнів Німеччи-

ни в Україні. 

Тематика заходів найрізноманітні-

ша – від професійних тренінгів з мар-

кетингу та просування особистого 

бренду – до курсів масажу та самома-

сажу. Звичайно не обійшлося без май-

тер-класу«Розпис печива» під керівни-

цтвом  Кулик Аліни Степанівни  від 

кафедри харчових технологій та готе-

льно-ресторанної справи. 

Початок першої сесії розпочався о 

10.00. Тривалість однієї сесії 1 година 

40 хвилин, з 20-тихвилинними перер-

вами, під час яких можна було насоло-

дитись смачною кавою та смаколика-

ми від навчальної лабораторії харчу-

вання факультету АТЕ кафедри харчо-

вих технологій та готельно-

ресторанної справи. Наприкінці кож-

ного дня для всіх учасників освітніх 

заходів було проведено розігриш лоте-

реї. 

Свято-ярмарок – один з публічних 

заходів проекту, який ГО «Українська 

асоціація міст, що навчаються» реалі-

зує в місті Мелітополі та Мелітополь-

ському районі. «Соціальне підприємс-

тво «Центр освіти дорослих» – інстру-

мент реалізації концепції «місто, що 

навчається» за підтримки DVV Inter-
20 
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30 жовтня 2018 року  відбулось 

засідання вченої ради. На початку за-

сідання ректор університету Кюрчев 

В.М. нагородив за активну профорі-

єнтаційну роботу декана факультету 

АТЕ Іванову Ірину Євгенівну, голову 

інформаційного сектору факультету 

АТЕ Івову Наталію та завідувача ка-

відзвітувала щодо роботи навчального 

закладу впродовж 2013-2018 років. 

Вченою радою були запропоновані 

заходи стосовно вдосконалення навча-

льного процесу у коледжі. 

3. Про результати підготовки 

основних фондів і комунікацій уні-

верситету та його відокремлених 

структурних підрозділів до осінньо-

зимового періоду. 
Проректор з НАПГР Рижков О.М. 

та директори коледжів доповіли щодо 

особливостей опалювального сезону 

2018-2019 осінньо-зимового періоду з 

метою утеплення учбових аудиторій 

та гуртожитків. 

4. Різне 
Прес-служба ТДАТУ 

федри «Цивільна безпека» Рогача 

Юрія Петровича. 

Порядок денний на 30.10. включав 

наступне: 

1. «Про стан та перспективи роз-

витку спеціальності «Цивільна без-

пека». 

Завідувач кафедри «Цивільна без-

пека» Рогач Ю.П. наголосив на важли-

вості проведення профорієнтаційної 

роботи на підприємствах та необхід-

ність пропагування спеціальності 

«Цивільна безпека» через СМІ. 

2. Звіт директора коледжу щодо 

діяльності ВСП «Бердянський ко-

ледж ТДАТУ» 
Директор коледжу Шишкіна Г.В. 

Дуальне навчання – це форма здо-

буття освіти, заснована на тісній взає-

модії підприємств, що володіють ресу-

рсами, необхідними для здійснення 

навчання, проведення навчальної, ви-

робничої практик, здійснення інших 

видів освітньої діяльності та навчаль-

них закладів на основі соціального пар-

тнерства між виробництвом та освітою, 

де обидві сторони виступають рівноп-

равними партнерами, які спільно роз-

робляють і координують освітній про-

цес, здійснюють контроль за його 

результатами. 

та Прищепа Анатолій мають можли-

вість ознайомитися на практиці з су-

часними інтенсивними технологіями 

вирощування польових та плодових 

культур. 

Колектив кафедри рослинництва 

імені професора В.В.Калитки вислов-

лює велику подяку усім керівникам 

господарств за співпрацю. 

Головний редактор газети 

Шамро Анастасія 

За дуальною формою навчаються 

студенти 12 МБ АГ групи спеціальнос-

ті ―Агрономія‖. Так, студентки Башарі-

на Вікторія та Лісова Олена проходять 

стажування у спеціалізованому магази-

ні ―Агроном‖, де отримують практич-

ний досвід із застосуванням добрив та 

засобів захисту рослин. 

ТОВ ―Агрофірма Ольвія‖, в особі 

директора Тиховода Анатолія Микола-

йовича, кожен рік охоче приймає на 

практику студентів нашого університе-

ту. У цьому році студенти Жужа Артем 

21
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Традиційно на п’ятому навчально-

му тижні студенти ІІ курсу та 1 с курсу 

спеціальності «Агрономія» проходили 

навчальну практику із дисципліни 

«Ґрунтознавство з основами геології». 

Базою практики була територія Ме-

літопольського району, навчальні ауди-

торії та лабораторії ТДАТУ та Меліто-

польської дослідної станції садівництва 

імені М.Ф. Сидоренка ІС НААН, музей 

розвитку садівництва, дослідні ділянки 

для проведення наукових досліджень. 

Характерною особливістю практики 

є можливість дослідження ґрунтів без-

посередньо у польових умовах. Майбу-

тнім агрономам для забезпечення про-

дуктивного використання природних 

ресурсів, отримання сталих високих 

врожаїв сільськогосподарських куль-

тур з високою якістю продукції важли-

вими є знання про ґрунти та їх агроно-

мічні властивості.  Метою навчальної 

практики є  пізнання ґрунтового покри-

ву як середовища росту сільськогоспо-

дарських культур, вивчення закономір-

ностей основних процесів ґрунтоутво-

рення і  особливостей дослідження ґру-

нту. 

Під час практики студенти мали 

змогу викопати ґрунтовий  розріз, дати 

них горизонтів найбільш активними 

були Сергій Кіосов, Катерина Ковалев-

ська, Анастасія Лісова, Анастасія Кова-

ленко, Віктор Бодня, Анна Педан, Іван 

Іванов, Данило Свириденко, Валерія 

Гогунська  та інші. Основним докумен-

том у польових дослідженнях ґрунтів є 

бланк морфологічного опису ґрунтово-

го профілю, який всі студенти старанно 

вели та оформлювали належним чи-

ном. 

Крім того, студенти мали змоги 

ознайомитися з особливостями дослі-

дження плодових рослин з використан-

ням фенокліматографічних моделей, 

оцінити  конструктивні та технологічні 

параметри датчиків виміру індексу 

швидкості ксилемного потоку в стов-

бурі дерев. Розглянули методику що-

денної добової реєстрації фізіологічних 

показників індексу ксилемного потоку 

та температурних змін у листках рос-

лин. Найбільше ці питання зацікавили 

Артема Леону, Кіосова Сергія, Олега 

Симоненка, Олександра Смешка, Арте-

ма Олексенка. Особливості формуван-

ня врожайності та якості плодів яблуні 

в умовах чорноземів південних важко-

го гранулометричного складу зацікави-

ли Євгена Коваля, Валерія Кучинсько-

го, Анастасію Коваленко, Анну Педан, 

Івана Іванова, Віктора Бодню та ін. До 

наукових досліджень щодо вивчення 

раціональних систем утримання ґрун-

ту, мульчування та режимів зрошення 

ґрунту у плодових насадженнях безпо-

середньо долучилися Влад Кислих, 

Євген Пархоменко та Артем Миронен-

ко. 

Така практика розвиває не лише 

професійні навики майбутніх агроно-

мів, а й сприяє екологічному вихован-

ню, умінню працювати у команді, за-

кладає основи наукової роботи,  вихо-

вує дбайливе ставлення до ґрунтів і, 

безсумнівно, згуртовує студентів! 
Головний редактор газети 
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характеристику умовам ґрунтоутворен-

ня та описати профіль чорнозему пів-

денного легкосуглинкового на давньоа-

лювіальних відкладах за морфологіч-

ними ознаками. Також студентами опа-

новано методику відбирання зразків 

ґрунту за генетичними горизонтами 

для лабораторного аналізу. 

Крім того, студенти закріпили знан-

ня з основ геології про властивості 

алювіальних порід та лесів як одних з 

найбільш потенційно родючих мате-

ринських порід. Майбутні агрономи 

відзначили роль різних рослинних фор-

мацій у ґрунтоутворенні, захисті ґрун-

тів від ерозії, гумусоутворенні. 

Найкраще «засвоїли» нелегку мето-

дику закладки польового розрізу та 

виділення генетичних горизонтів Ар-

тем Коноваленко, Ігор Ємець, Мак-

сим   Сур, Віктор Тиховод, Артем Ми-

роненко, Станіслав Петрук. Зусиллями 

цих хлопців був закладений ґрунтовий 

розріз, завдяки якому всім вдалося де-

тально дослідити морфологічні власти-

вості ґрунту. 

Одним із найцікавіших моментів 

стало визначення гранулометричного 

складу ґрунтів методом мокрого скачу-

вання або «методом шнура». У цьому 

питанні  на висоті були всі дослідники. 

У дослідженні особливостей структури 

та складання ґрунту, забарвлення, но-

воутворень і включень, описі генетич-
22 
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Здобувачі вищої освіти факультету 

агротехнологій та екології 21 та 31 ХТ 

груп у рамках вивчення дисциплін, що 

викладаються на кафедрі ХТ та ГРС 

відвідали підприємства Херсонської 

області та дізналися за якими показни-

ками відбирають сировину для подаль-

шої переробки. 

Першим пунктом екскурсії ТОВ 

«Раздольное» – єдине підприємство на 

Півдні України, яке займається шоко-

вим заморожуванням фруктів та ово-

чів, а саме: вишні, ягід малини, цибулі, 

моркви, солодкого перцю, цвітної ка-

пусти. Потужності підприємства – до 

3000 кг/год по зеленому горошку. 

Складські морозилки, в яких підтриму-

ють температуру на рівні мінус 18 гра-

як виготовляють заморожений перець, 

розповів історію підприємства почина-

ючи із 2008 року. Насамкінець, Юрій 

Васильович відповів на всі питання 

майбутніх технологів. Дівчата та хлоп-

ці залишились в захваті від побаченого 

та почутого, а дехто, навіть, почав за-

думуватися над відкриттям власної 

справи. 

Після екскурсії студенти пообідали 

та відправилися на ПрАТ «Чумак», яке 

виготовляє кетчупи, соуси, майонези, 

томатну пасту, соки, соняшникову 

олію, консервовані овочі та макаронні 

вироби. Віднедавна, компанія виготов-

ляє снеки із чотирма різними смаками. 
Головний редактор газети 
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дусів, дозволяють зберігати до 900 

тонн замороженої продукції. Практич-

но всі процеси на підприємстві механі-

зовані. Продукція характеризується 

дуже високим рівнем якості саме за-

вдяки використанню шокового заморо-

жування, яке здійснюють при темпера-

турі від мінус 40 до мінус 35 градусів, 

залежно від виду продукту. Готові за-

морожені кубики або соломку пакують 

в картонну тару, попередньо вистелену 

поліетиленовою плівкою. 

«В основному, вся продукція йде на 

експорт, і, невелика частина – в мережі 

«Фора, Фоззі, Сільпо»» – розповів нам 

директор підприємства – Біліченко 

Юрій Васильович.  Він особисто провів 

надзвичайно цікаву екскурсію, показав, 

часну та розвинену систему охоло-

дження, зберігання, транспортування 

готової продукції. Досвід роботи у та-

кій компанії навить студентів вирішу-

вати різноманітні задачі з первинної 

обробки продукції. 

Головний редактор газети 
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Студенти спеціальностей «Харчові 

технології», «Агрономія» й 

«Садівництво та виноградарство» отри-

мують навички збирання, сортування 

та інспекції яблук у ТОВ «БЛЭКСИ 

Фрут компани». Підприємство має су- 23
 



 ТДАТУ АТЕ      Випуск № 5 Вересень - Жовтень 2018 

Замовник: Відділ розвітку професійно-технічної освіти управління 

освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації. 

Видавець: Таврійський державний агротехнологічний університет 

Газету засновано: 01 вересня 2016 

Адреса редакції: 72310, Україна, Запорізька обл., м. Мелітополь, 

пр. Б. Хмельницького, 18 

Телефон: +38 (0619) 42-06-18  

Веб-сайт: http://www.tsatu.edu.ua 

E-mail: office@tsatu.edu.ua  

Мова видання: українська, російська. 

Редакція може не поділяти точки зору авторів. 

Передруковування матеріалів можливе з обов'язковим посиланням на газету. 

Листування з читачем ведеться на сторінках газети. 

Відповідальність за достовірність публікацій несе автор. 

Редагування: Івова Наталія  

Комп'ютерна верстка: Шамро Анастасія 

Відповідальний за випуск: Шлєіна Людмила Іванівна 

Запрошую вас до навчання в нашому університеті та до плідної співпраці! 

Давайте і надалі будуватимемо наш світлий, прекрасний будинок – ТДАТУ на 

благо та щастя всіх нас, для розвитку і розквіту нашої Батьківщини! 
Ректор ТДАТУ, д.т.н., професор, член-кореспондент НААН України  

Кюрчев Володимир Миколайович 
 

72312, Запорізька область, 
м. Мелітополь, пр-т Б.Хмельницького, 18 
тел.(0619) 42-31-27 (приймальна комісія) 

тел.(0619) 44-81-00 (деканат факультету АТЕ) 

24 


