
6-8 жовтня 2016 року прой-

шли Міжнародні дні освіти 

дорослих у Запорізькій облас-

ті за підтримки Міністерства 

освіти і науки України, Націо-

нальної академії педагогічних 

наук України, Запорізької об-

ласної державної адміністра-

ції та ін. 

ливими освітніми потребами 

та людей похилого віку». 

7-8 жовтня у м. Мелітополі 

було проведено Міжнародну 

науково-практичну 

конференцію «Освіта дорос-

лих у контексті 

цивілізаційних змін: досвід, 

проблеми, перспективи». 

6 жовтня 2016 року у 

м. Запоріжжі було проведе-

но Міжнародний форум 

«Освіта дорослих – 

регіональний розвиток: 

досвід, виклики, стратегії». 

Після засідання учасники 

продовжили роботу за 

секціями: «Освіта дорослих 

для економічного розвитку 

Запорізької області», 

«Освіта дорослих у 

формуванні громадянського 

суспільства в Україні», 

«Центри освіти дорослих у 

територіальній громаді», 

«Навчання дорослих з особ- 1 



На майдані Перемоги було 

організовано виставку 

провайдерів освітніх послуг 

для дорослих Запорізької 

області. 

Таврійський державний 

агротехнологічний універси-

тет на цьому грандіозному 

святі освіти, звичайно ж, 

представив неабияку експо-

зицію з цікавими інформа-

ційними матеріалами від ко-

жного факультету, дослідни-

ми зразками тощо. Студенти 

університету подарували 

учасникам заходу та городя-

нам нашого міста святковий 

представниками органів 

місцевого самоврядування, 

роботодавцями тощо. 

Особлива увага 

приділялась проведенню 

масштабної інформаційної 

кампанії з популяризації 

освіти упродовж життя та 

позиціювання Запорізької 

області як регіону, який 

навчається. 

Прес-служба ТДАТУ 

Олеся Данилюк 

Фото Ганни Бовкун 

флеш-моб. У заході взяли 

участь викладачі, студенти 

та художні колективи 

Центру культури та дозвілля 

ТДАТУ. 

Колектив університету за 

найактивнішу серед ВНЗ 

участь було відзначено най-

вищою нагородою – 

сертифікатом та статуеткою, 

номінація «Професіоналізм» 

на виставці провайдерів 

освітніх послуг для дорослих 

Запорізької області. 

Також у рамках 

Міжнародних днів освіти бу-

ли проведені круглі столи з 
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8 жовтня 2016 року в рамках 

відкритих дверей Таврійського 

державного агротехнологічного 

університету факультет 

агротехнологій та екологій також 

відчинив двері усім ба-

жаючим. 

Знайомство з 

дентським активом було 

організовано стенд ПОР 

матеріалів, в межах якого 

абітурієнти знайомились з 

спеціальностями та подіями фа-

культету АТЕ ТДАТУ. Молодь 

факультету також працювала з гос-

тями університету особисто – су-

ТДАТУ майбутні абітурієнти поча-

ли у Центрі культури та дозвілля, 

де співробітники кафедр та студе-

нтський актив університету прово-

дили реєстрацію, відповідали на 

запитання школярів та їх батьків, 

роздавали інформаційні буклети 

факультетів, газети. 

Від факультету АТЕ сту-
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проводжувала бажаючих в музей 

ТДАТУ та на Площу Перемоги 

міста, де відбувалась виставка 

університету. У серці Мелітополя 

ведучими викладачами факультету 

було представлено майстер-класи 

за спеціальностями «Харчові 

технології» , «Агрономія». 

Знайомство з факультетом 

агротехнологій та екології вступ-

ники почали із зустрічі з деканом 

Івановою Іриною Євгенівною, та-

кож було підготовлено 

демонстрацію фільму про 

спеціальності факультету, проведе-

но міні-анкетування. Абітурієнтів 

було ознайомлено з новими захо-

дами, що будуть проведені в по-

точному навчальному році студен-

тами та викладачами факультету 

для більш детального ознайомлен-

ня молоді з спеціальностями фа-

культету: «Агрономія», 

«Екологія», «Харчові технології», 

«Цивільний захист». Після 

питанням «Куди піти навчатись?». 

Для того, щоб школярі змогли по-

ринути у студентське життя, їх бу-

ло запрошено на Дебют першо-

курсника, метою якого є адаптація 

студентів у дружній колектив. Цей 

захід є традиційним на факультеті. 

Завідувач кафедри хімії та 

біотехнологій» Колесніков М.О. 

розповів хлопцям та дівчатам про 

порядок проведення традиційного 

заходу «Тиждень хімії», в межах 

якого у школярів буде можливість 

брати участь у цікавих заходах ра-

зом з студентами факультету, 

представниками  шкіл міста та 

коледжів. 

Факультет АТЕ гостинно 

запрошує всіх бажаючих на нав-

чання! Адже якість роботи профе-

сорсько-викладацького складу 

визначається успіхом їх 

випускників! 

Голова ПОР сектору  

факультету АТЕ Овечко І.О. 

реєстрації гостям університету 

була проведена екскурсія по 5 

кафедрам, де вони мали змогу 

ознайомитись з освітнім проце-

сом та  спеціальностями факуль-

тету. 

Про студенське життя школя-

рам із шкіл Мелітополя, Михай-

лівського, Веселівського та Мелі-

топольського районів розповів 

голова студентської ради факуль-

тету Бєлий Євген. 

Майбутні абітурієнти с захоп-

ленням дивились відео про цікаву 

подорож до Азово-Сиваського 

національного парку на острові 

Бірючий, що відбулася для  шко-

лярів міста 1.10.16 р. з метою 

ознайомлення молоді з спеціаль-

ністю «Екологія». 

У формі пізнавальних  

заходів факультет АТЕ 

намагається допомогти молоді 

міста та районів визначитись з 
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День захисника України – 

свято, що відзначається в 

нашій державі 14 жовтня у 

день святої Покрови Прес-

вятої Богородиці водночас з 

Днем Українського козацт-

ва.  

12 жовтня 2016 року на 

базі кафедри фізичного ви-

ховання і спорту ТДАТУ 

відбулися спортивні змаган-

на другому – факультет агро-

технологій та екології, на 

третьому – інженерії та ком-

п’ютерних технологій. Пере-

можці були нагороджені дип-

ломами та «солодкими пода-

рунками». 

Дякуємо усім за участь у 

цьому заході! 
Головний редактор газети 

Шамро Анастасія 

ня «Козацькі забави». Органі-

заторами заходу виступили 

кафедра фізичного виховання 

і спорту та кафедра суспільно

-гуманітарних наук ТДАТУ. 

У змаганнях взяли участь ко-

манди усіх факультетів уні-

верситету, які складалися з 

козаків «Студентського ко-

зацького куреня ТДАТУ». У 

програмі змагань було пере-

тягування канату, стрибки в 

мішку, дартс, піднімання ги-

рі, силова естафета. 

Перше місце вибороли сту-

д е н т и  м е х а н і к о -

технологічного факультету, 

віків, але ми зуміли зберегти па-

м’ять про наших славних захис-

ників. 

13 жовтня на великій перерві 

об 11-20 на факультеті АТЕ сту-

дентська рада провела захід, 

який називався «Козацькі розва-

ги». Щоб перевірити наших хло-

пців на мужність та силу, ведучі 

провели декілька конкурсів. 

Перший конкурс називався 

«Хто швидше». Всі ми знаємо, 

як козаки любили добре поїсти. 

Ми впевнені, що наші хлопці 

також мають неабиякий апетит. 

Тому за стародавнім українсь-

ким звичаєм вирішили їх наго-

дувати національною стравою – 

вареничками. Цей конкурс про-

ходив дуже весело під пісню 

Михайла Поплавського 

Запорізька козаки відомі на 

весь світ. Споконвіків вони були 

символом мужності, сміливості 

та свободи. Саме вони відважно 

захищали свій народ від ворогів 

та боролися за незалежність не-

ньки України. Пройшло декілька 
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кі козаки дуже сміливі, кмітливі 

та сильні. І дівчата за ними, як за 

кам’яною стіною. 

Дякуємо всім за участь та ві-

таємо чоловіків з Днем козацтва! 

Голова інформаційного сектору 

Івова Наталія 

ще дали пампушки та молоко, 

щоб заїдати та запивати. Кон-

курс пройшов добре, ніхто зі 

студентів не постраждав. (J) 

Далі ведучі перевіряли хлоп-

ців на фізичну підготовку, вина-

хідливість, ерудованість, вміння 

ліпити вареники та на знання 

ласкавих слів своїм коханим. 

Свято пройшло весело, ми 

ще раз впевнилися, що українсь-

15 жовтня 2016 року студенти 

факультету АТЕ під керівництвом ви-

кладачів відвідали екскурсію «Жива 

історія» у заповіднику "Кам'яна Моги-

ла. Організаторами проведення цього 

заходу стали представники деканату 

факультету АТЕ, кафедра суспільно-

гуманітарних наук та керівник агентст-

ва Expert-info, сертифікований коуч-

тренер  – Коломоєць - Гаркуша Олена 

В’ячеcлавівна. У рамках заходу ми ма-

ли можливість представити універси-

тет та провести профорієнтаційну ро-

боту серед молоді. Усім зацікавленим 

було представлено рекламні проспекти 

ТДАТУ за всіма спеціальностями, ін-

формація щодо підготовчих курсів, 

запрошення на «Тиждень хімії» та на 

«Дебют першокурсника»  факультету 

АТЕ ТДАТУ  і особисте звернення де-

кана факультету Іванової Ірини Євгені-

ївни.  

Цей проект було розроблено в 

рамках навчальної програми 

«Співпраця бібліотек і музеїв Меліто-

польщини як ресурс розвитку освіти 

дорослих». 

Програма включала такі заходи: 

відкриття свята, початок роботи алеї 

майстрів, відкриття лучної точки, інте-

рактивна екскурсія «Обряди Приазов-

ського степу», історичні ігрища 

(змагання на спритність, силу та інша 

розважальна програма для всіх охо-

чих), робота майстер-класів. 

Свято проводилося в рамках міні-

проекту «НІАЗ «Кам’яна Могила» - 

територія пізнання та творчості». Ме-

тою якого було створення на базі запо-

відника інтерактивного майданчика 

задля популяризації історико-

культурної спадщини рідного краю, 

5 

«Варенички мої», яку дружньо 

підспівували всі присутні. Учас-

ників було нагороджено смачни-

ми домашніми пиріжками. 

Наступний конкурс був для 

справжніх екстрималів та люби-

телів гостренького. Умови такі: 

якнайшвидше з’їсти червоний 

перець. Ні, ні, не подумайте, що 

організатори вирішили познуща-

тися над студентами. Учасникам 
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19 жовтня у Центрі культури 

та дозвілля студентів нашого 

університету відбувся щорічний 

міжфакультетський конкурс 

«Нові імена – 2016». У конкурсі 

взяли участь 20 талановитих сту-

дентів усіх факультетів. 

А у тому, що вони таланови-

ті переконались усі! Конкурсан-

ти виступали у таких жанрах: 

вокал, хореографія, художнє чи-

тання, образотворче мистецтво, 

інструментальний жанр та вока-

льно-інструментальний жанр. А 

дві найголовніші номінації – це 

«Приз глядацьких симпатій» та 

«Гран-Прі». 

За багаторічною традицією 

право відкривати конкурс нада-

вався переможцю минулорічного 

конкурсу «Нові імена» Дмитру 

Пузанову. 

Усі художні номери оціню-

вало наше журі: голова журі, ди-

ректор ЦКіД Ганна Семенова, 

хореограф-постановник Ірина 

Лук’яненко, художній керівник 

Олександра Козинець, зав. відді-

лом масової роботи Неля Лисен-

ко, керівник музичної студії 

«Академія» Віктор Кірчев. 

Наприкінці конкурсу, поки 

журі підводили підсумки, на сце-

ні виступали солісти вокальної 

студії «Колаж». 

Отже, переможці були наго-

роджені дипломами за такими 

номінаціями: 

Володар «Гран-Прі» – Сер-

дюк Аліна (факультет економіки 

та бізнесу). 6 

міжкультурного діалогу, активізації 

творчого і пізнавального потенціалу 

мешканців м.Мелітополя і Мелітополь-

ського району.  

Протягом дня на території запові-

дника студенти нашого вишу мали мо-

жливість познайомитись з алеєю майс-

трів декоративно-ужиткового мистецт-

льки поїздка на Кам’яну Могилу являє 

собою своєрідну маленьку історію, в 

якій поповнюєш свої знання  та вчишся 

цінувати справжню красу, написану 

самою природою. 

Дякуємо всім за цікаву подорож! 

Заст. декана з ОВР 

Шлєіна Л.І. 

ва та різноманіттям майстер-класів: 

«Гончарне коло», «Стрільба із лука», 

«Гра на етнобарабанах», «Горловий 

спів», «Виготовлення ліпних глиняних 

виробів», «Археологічна пісочниця».  

За час екскурсійного виїзду і сту-

денти, і викладачі відпочили і отрима-

ли заряд позитиву на довгий час. Оскі-

«Приз глядацьких симпатій» 

– Теслюк Руслан (факультет аг-

ротехнологій та екології). 

Номінація «Образотворче 

мистецтво»: 

Дипломи I ступеня: Антон 

Онипсенко (механіко-

технологічний факультет), Олег 

Шестопалов (факультет інжене-

рії та комп’ютерних технологій), 

Анастасія Дмитрик (факультет 

агротехнологій та екології). 

Диплом IІ ступеня: Сокіл 

Аліна (факультет агротехнологій 

та екології). 

Номінація «Вокал»: 

Дипломи I ступеня: Теслюк 

Руслан (факультет агротехноло-

гій та екології), 

Анастасія Желябіна 
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Душеніна, Єлізавета Романенко 

(факультет економіки та бізнесу). 

Диплом II ступеня: Олег На-

умов (факультет агротехнологій 

та екології). 

Номінація 

«Інструментальний жанр»: 

Диплом I ступеня: Ольга Не-

мцева (факультет економіки та 

бізнесу). 

Номінація «Вокально-

інструментальний жанр»: 

Диплом I ступеня: Денис Ка-

рякін (механіко-технологічний 

факультет). 

Номінація «Художнє читан-

ня»: 

Диплом I ступеня: Тетяна 

Неживенко (факультет агротехно-

(факультет агротехнологій та 

екології). 

Дипломи II ступеня: Чер-

ванська Анастасія (факультет 

економіки та бізнесу), Яна Баса-

шки (факультет інженерії та ком-

п’ютерних технологій), Анастасія 

Злоєдова (факультет агротехно-

логій та екології). 

Дипломи IIІ ступеня: Ганна 

Стоянова (механіко-

технологічний факультет), Олена 

Бахіркіна (факультет економіки 

та бізнесу), Ольга Малінська 

(факультет економіки та бізнесу). 

Номінація «Хореографія»: 

Дипломи I ступеня: Ганна 

логій та екології), Анастасія Дми-

трик (факультет агротехнологій 

та екології), Бородіна Марина 

(факультет економіки та бізнесу). 

Диплом II ступеня: Лілія 

Пінджаева (механіко-

технологічний факультет). 

Переможці номінацій «Гран-

Прі» та «Приз глядацьких симпа-

тій» отримали пам’ятні подарун-

ки та кубок. 

Колектив Центру культури та 

дозвілля висловлюють вдячність 

нашому профспілковому коміте-

ту за підтримку конкурсу «Нові 

імена». 
Зав. відділом культмасової 

роботи Лисенко Н.І. 

Фото Ганни Бовкун 

Студенти спеціальності «Харчові 

технології та інженерія»  Таврійського 

державного агротехнологічного уні-

верситету у співпраці з Українським 

проектом бізнес-розвитку плодоовочі-

вництва мали можливість відвідати 20 

жовтня 2016 року провідні підприємс-

тва Півдня України. 

Компанія «Грін Тім» розпочала 

свою діяльність у 2010 році як 

багатофункціональне овочесховище, 

вертикально інтегроване у структуру 

зберігання овочів більш ніж 40 млн. 

доларів США. 

За п’ять років компанія «Грін Тім» 

виросла від стартап-бізнесу до лідера 

ринку послуг зі зберігання, фасування 

та реалізації продукції власного брен-

ду, яка користується попитом не лише 

на внутрішньому ринку України, але й 

на експортних ринках Середнього 

Сходу та Європи. 

Представників ТДАТУ зустріла PR

-менеджер компанії Карасевич Наталя 

Олексіївна. Вона ознайомила гостей з 

розвиненого агропромислового ком-

плексу Херсонської області. Це схови-

ще для холодного зберігання овочів є 

найбільшим в Україні та одним з 

найпотужніших у Європі і розрахова-

не на 50 тис. тон одночасного 

зберігання овочевої продукції. Вироб-

нича зона обладнана сучасними 

лініями з сортування, доробки та паку-

вання продукції. Інвестори вклали у 

будівництво складу холодного 7 
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діяльністю компанії «Грін Тім», про-

вела екскурсію по приміщенню ово-

чесховища та цеху з очистки цибулі. 

В офісі компанії викладачі 

університету зустрілися з генеральним 

директором ТОВ «Грін Тім» Сазоно-

вим Денисом Володимировичем, де 

відбулася цікава бесіда. 

Пізнавальною була й зустріч з 

представниками ПрАТ «Чумак» – од-

ного з найбільших виробників кетчу-

пів, майонезів, солінь, соків, макаронів 

тощо. 

Українська компанія ЗАТ «Чумак» 

була заснована 29 травня 1996 року із 

стартовим капіталом у 4.1 мільйона 

Одним з цікавих моментів 

екскурсії був сучасний центр 

управління автоматизованою лінією 

виробництва, де усім виробничим про-

цесом управляють за допомогою ERP-

системи, що була спеціально створена 

для компанії. Програма регулює не 

тільки процеси виробництва, а також 

передає дані до інших структурних 

підрозділів, наприклад, до бухгалтерії. 

Завдяки тісним зв’язкам з УПБРП, 

сподіваємося на подальші знайомства 

з передовими виробниками сільсько-

господарської продукції та переробни-

ками сходу та півдня України. 

Директор ІПОД Подшивалов Г.В. 

доларів США. Засновниками компанії 

були шведські підприємці Йохан Бо-

ден та Карл Стурен. 

Компанія «Чумак» вперше пред-

ставила свій кетчуп українським спо-

живачам. Раніше у нормативних доку-

ментах державного департаменту кон-

тролю за якістю, у реєстрі харчових 

продуктів, не використовували термін 

«кетчуп» – найближчим аналогом бу-

ла назва «томатний соус». 

Зараз це одна з найбільших пере-

робних компаній півдня України. 

Делегації з університету показали 

весь цикл виробництва від складу си-

ровини, цеху з виготовлення кетчупу, 

томатної пасти та майонезу, до складу 

готової продукції та її відвантаження 

покупцям. 

«Стань донором – врятуй жит-

тя». Під таким девізом в Таврійсь-

кому державному агротехнологіч-

ному університеті проводиться 

акція зі збору крові для студентсь-

кого фонду, який існує уже протя-

гом 7 років. 

З 1 по 4 листопада студентське 

профбюро ТДАТУ втілило в жит-

тя традиційних захід День Донора. 

У цьому році був змінений термін 

проведення, додано ще два дні, 

щоб більшість студентів мала змо-

гу вибрати зручний для них день. 

Організованно люди збиралися в 

університеті щодня, протягом вка-

заного терміну акції, та прямували 

до центру здачі крові. Кожен ба-

жаючий студент міг приєднатися 

та стати донором. 

Вражає те, що в цьому році бі-

льшість людей вперше йшли зда-

вати кров, проте було приємно 

бачити й донорів, які не одноразо-

во беруть участь у даному заході. 

Студенти з усіх факультетів взяли 

активну участь. Дякуємо всім, хто 

не був байдужим та взяв активну 

участь. Також дякуємо профкому 

університету. 

Голова студентського 

профбюро Бончужна Єлизавета 

Фото Ганни Бовкун 

8 
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У рамках реалізації Україн-

ського проекту бізнес-

розвитку плодоовочівництва, 

у співпраці з Таврійським 

державним агротехнологіч-

ним університетом, 2 листо-

пада 2016 року для студентів 

спеціальності «Харчові техно-

логії та інженерія» була про-

ведена професійна екскурсія з 

метою ознайомлення з робо-

тою переробних підприємств 

Каховського району та м. Ка-

ховки, а саме Виноробне гос-

подарство ім. Князя П.М. 

Трубецького та ПрАТ 

«Чумак». 

Свою екскурсію студенти 

розпочали з відвідування ви-

норобного господарства ім. 

князя П. М. Трубецького. Це 

старовинне виноробне підп-

риємство, яке з початку свого 

існування виготовляє винну 

продукцію за традиційними 

технологіями. 

Екскурсовод ознайомив 

студентів з переробкою вино-

граду, перетворенням його в 

вино і наступним зберіганням. 

Процес переробки винограду, 

не був показаний, так як збір 

його було вже завершено, 

проте відвідали винні підвали 

для витримки і зберігання 

вин, почули історію виник-

нення підприємства і пройш-

лися історичними місцями 

заводу. На останок поїздки 

студенти відвідали ПрАТ 

«Чумак» – компанію націона-

льного рівня, одну з найбіль-

ших підприємств в Україні. 

Основна діяльність компанії – 

виробництво продуктів харчу-

вання – кетчупи, соуси, майо-

нези, томатна паста, соки, со-

няшникова олія, консервовані 

овочі та макаронні вироби. 

Грицай О.М. цікаво розпо-

віла про історію створення 

ПрАТ «Чумак», основні на-

прямки діяльності підприємс-

тва, його професійну структу-

ру. На експорт компанія відп-

равляє до 20% продукції 

(країни-імпортери: Білорусь, 

Естонія, Молдова, Казахстан, 

Узбекистан, Ізраїль, Німеччи-

на, Італія, Іспанія, Непал, 

США). 

З виробничим процесом на 

підприємстві учасників екску-

рсії детально ознайомив майс-

тер зміни Савченко А.В. Сту-

денти мали можливість спо-

стерігати за роботою уклада-

льників-пакувальників, укла-

дальників продуктів консер-

вування, сортувальників у ви-

робництві харчових продук-

тів, водіями навантажувачів 

ін. 

Екскурсія вийшла пізнава-

льною та цікаво. Адже вона 

дала можливість студентам 

побачити наживо як працю-

ють переробні підприємства 

та зрозуміти, продукція якої 

якості йде на переробку сиро-

вини для подальшого вигото-

влення кінцевого продукту. 
Директор ІПОД 

Подшивалов Г.В. 

9 
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2 листопада 2016 року в рам-

ках проведення Тижня хімії в 

ТДАТУ на факультеті агротех-

нологій та екології відбулися 

тематичні кураторські години, 

проведені викладачами кафедри 

хімії та біотехнологій. 

Так, студентам агрономам, 

екологам, харчовим технологам 

та інженерам з охорони праці 

було запропоновано поспілкува-

тися на тему «Чи варто боятися 

ГМО?» з переглядом фільмів 

«ГМО. Еда раздора» та «Опасны 

ли ГМО?» (ст. викладач, к.б.н. 

Пащенко Ю.П.). 

Також студентам було запро-

поновано поміркувати над не-

звичними властивостями найу-

нікальнішої речовини на планеті 

Земля – води (доц. Герасько 

Т.В.). Питання, що обговорюва-

лися під час відкритих тематич-

них годин, викликали велику 

зацікавленість у студентів та 

бажання дізнатися більше інфо-

рмації за тематикою, піднятою у 

презентаціях викладачів кафед-

ри хімії та біотехнологій. 

Конкурс на кращі стінгазети 

за темою «Досягнення хімії в 

нашому житті». Переглянути 

роботи наших студентів можна 

на першому поверсі корпусу № 

5 (корпус факультету АТЕ). 

Також на першому поверсі 

головного корпусу № 1 ТДАТУ 

представлена галерея інфографі-

ки на тему «Цікава хімія плодів 

та овочів». 

Головний редактор газети 

Шамро Анастасія 

3 листопада у ТДАТУ було 

проведено щорічну інтелектуаль-

но-розважальну гру «Хімічний 

брейн-ринг» в рамках «Тижня 

хімії у ТДАТУ». 

У цьому році організатори за-

ходу – кафедра хімії та біотехно-

логій (завідувач доц. Колесніков 

М.О.) – обрали тематикою гри 

польські ЗОШ №1, №4, №6, №7, 

№8, №15, №20, №23, УВК №16, 

гімназії №5, №9, №19, ВСП 

«Мелітопольський коледж ТДА-

ТУ», факультет агротехнологій 

та екології ТДАТУ. Всього у грі 

взяли участь 32 учні шкіл та сту-

денти з чотирьох команд 

(Агрономії, Екології, Харчових 

цікаву хімію рослин, рослинних 

продуктів, грунтів, добрив. 

Хімічний брейн-ринг було 

проведено за підтримки Україн-

ського проекту бізнес-розвитку 

плодоовочівництва (UHBDP). До 

гри були запрошені учні шкіл 

міста, та студенти ТДАТУ. 

У заході взяли участь Меліто-10 
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технологій та Цивільної безпе-

ки). 

З вступними словами до при-

сутніх звернулася начальник 

центру профорієнтації та довузів-

ської підготовки Кушнарьова 

Т.Т. 

У запеклій боротьбі команди 

намагалися довести, що саме во-

ни є найсильнішим у знаннях з 

хімії. У залі вирували емоцій та 

гравці намагалися якнайшвидше 

знайти відповіді на непрості за-

питання ведучої брейн-рингу, 

студентки ІІІ курсу, голови нау-

кового сектору факультету АТЕ 

Корольової Наталії. Гравцям бу-

ли представлені питання, вікто-

рини, фото та відео загадки, по-

в’язані з цікавою хімією рослин і 

не тільки. Запрошені вчителі 

шкіл міста визначили найбільш 

цікаві на їх погляд питання, під-

готовані викладачами кафедри 

хімії та біотехнологій. 

Слідкували за порядком та 

дотриманням правил шановне 

журі, яке представляли керівник 

центру довузівської підготовки 

та профорієнтації  Кушнарьова 

Т.Т., декан факультету АТЕ, доц, 

к.с.-г.н. Іванова І.Є., завідувач 

кафедри хімії та біотехнологій, 

доц, к.с.-г.н. Колесніков М.О., 

заступник декана з виховної ро-

боти Шлеїна Л.І., голова студко-

му факультету Бєлий Є. 

У ході гри учасники команд 

продемонстрували чудові знання 

хімії, кмітливість, отримали гар-

ний настрій та задоволення. Піс-

ля зіграних 4-х турів журі визна-

чило переможців. Так, в резуль-

таті чесного змагання перше міс-

це посіла команда Екології, друге 

почесне місце зайняла команда 

Агрономії, а третє місце розділи-

ли команди Харчових технологій 

та Цивільної безпеки. 

Після гри на кафедрі хімії та 

біотехнологій відбулася зустріч 

викладачів кафедри та вчителів 

хімії шкіл міста, де у неформаль-

ній обстановці були обговорені 

питання подальшого співробіт-

ництва та шляхи популяризації 

дисциплін природничого циклу. 

Усі гравці нагороджені грамо-

тами та отримали цінні призи від 

проекту UHBDP. А всі гравці ко-

манди переможців отримали 

флеш-накопичувачі. 

Колектив кафедри хімії та біо-

технологій висловлює глибоку 

вдячність вчителям хімії 

(Конопацькій В.В., Фроловій 

Л.О., Донець Т.А., Черкасовій 

Л.В., Голіковій С.П., Дрізік Г.В., 

Григоренко Я.В., Китляр Ж.І., 

Корнєвій А.Д., Матвієнко О.В., 

Чебирюк О.М.), які підготували 

учнів, підтримували своїх вихо-

ванців та мали можливість бути 

присутніми на святі. Особлива 

подяка методисту управління 

освіти Мелітопольської міської 

ради Савченко І.М. та директору 

ІКЦ «Агро-Таврія» Подшивалову 

Г.В. за допомогу в організації 

даного заходу. 

Сподіваємося, що присутні 

отримали справжню насолоду від 

гри. Віримо, що учні використа-

ють свої знання в подальшому 

навчанні, а наш університет ста-

не для них тим закладом, де мож-

на в майбутньому отримати спра-

вжню професію, стати фахівцем 

своєї справи та гідним громадя-

нином країни. 

ТДАТУ – це твоє гідне майбут-

нє!  

Кафедра хімії та біотехнологій 
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З метою підвищення рівня 

практичної підготовки студентів 

аграрних навчальних закладів, 

запровадження нових сучасних 

технологій в освітній процес та 

набуття майбутніми фахівцями 

професійних навичок на базі 

Науково-методичного центру 

«Агроосвіта» було проведено 3 

етапи огляд-конкурсу на кращий 

структурний підрозділ 

«Дослідне поле». 

На базі НМЦ «Агроосвіта» 

8 листопада 2016 року відбувся 

завершальний етап огляд-

конкурсу на кращій структур-

ний підрозділ «Дослідне поле» 

аграрного вищого навчального 

закладу. На заході університет 

було представлено деканом фа-

культету Агротехнологій та еко-

логії Івановою І.Є. 

Конкурсна папка з науково- 

та навчально-методичними ма-

теріалами  готувалась кафедрою 

«Рослинництво» в межах  спеці-

альності «Агрономія» факульте-

ту АТЕ ТДАТУ. Представники 

конкурсної комісії переглянули: 

Положення про підрозділ 

“Дослідне поле” ТДАТУ. 

Паспорт дослідного поля 

ТДАТУ: 

2.1. Відділення 1: 

«Навчально-науково-

Кафедрою хімії та біотехно-

логій було проведено конкурс на 

кращі стінгазети за темою 

«Досягнення хімії в нашому 

житті» серед студентів нашого 

університету в рамках «Тижня 

хімія у ТДАТУ». 

Експозиція була представлена 

кладену інформацію, незвичні 

факти, були оригінально та есте-

тично оформлені. 

Дякуємо усім учасникам за 

чудові та цікаві стінгазети! 

Кафедра хімії та біотехнологій 

на першому поверсі корпусу фа-

культету АТЕ і роботи наших 

студентів можна було перегляну-

ти протягом Тижня хімії. 

Журі відзначило три стінгазе-

ти (Бугаєва Т., Колісниченко К. – 

21 ХТ, Пересунько Д. – 11 ХТ), 

які містили найбільш цікаво ви-

12 
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виробничий центр Лазурне» 

2.2. Відділення 2: «Науково-

дослідний сад» 

2.3. Відділення 3: «дослідне 

поле кафедри «Рослинництво» 

Загальна характеристика та 

показники структурного підроз-

ділу «Дослідне поле» факульте-

ту АТЕ ТДАТУ . 

Графік проведення практик 

для студентів спеціальності 

«Агрономія» факультету АТЕ 

ТДАТУ у 2016-2017 навчально-

му році. 

Робочі програми практик сту-

дентів, що проводять у структу-

рному підрозділі “Дослідне по-

ле” ТДАТУ. 

Перелік науково-дослідних 

тем дослідження за якими про-

водять в межах структурного 

підрозділу «Дослідне поле» 

ТДАТУ. 

Технологічні карти вирощу-

вання сільськогосподарських 

культур в межах структурного 

підрозділу «Дослідне поле» 

ТДАТУ. 

Відео-представлення струк-

турного підрозділу «Дослідне 

поле» ТДАТУ. 

8.1. Матеріально-технічне 

забезпечення структурного під-

розділу «Дослідне поле» ТДА-

ТУ. 

8.2. Проведення навчальної 

практики, науково-дослідної ро-

боти студентів та науково-

педагогічних працівників. 

За результатами експертного 

оцінювання поданих матеріалів 

та представлених презентацій, 

Таврійський державний агротех-

нологічний університет було 

нагороджено дипломом другого 

ступеня та 2-м місцем в огляді 

конкурсі на кращій структурний 

підрозділ «Дослідне поле» серед 

аграрних вищіх навчальних за-

кладів! 

Конкурсна комісія засвідчи-

ла, що подані своєчасно на кон-

курс матеріали були представле-

ні на високому рівні, а відео-

огляд висвітлив значну роботу, 

проведену науково-

педагогічними колективом на-

вчального закладу, зокрема  ка-

федрою «Рослинництво» щодо 

ефективного використання дос-

лідних полів у навчальному про-

цесі  при підготовці фахівців 

спеціальності «Агрономія». 

Факультет Агротехнологій та 

екології  висловлює величезну 

подяку ректору університету, 

професору, доктору технічних 

наук Кюрчеву В.М. за підтрим-

ку структурного підрозділу та 

зокрема колективу кафедри 

«Рослинництво» при організації  

всіх видів робіт в межах підроз-

ділу «Дослідне поле” ТДАТУ» 

протягом всього звітного конку-

рсного періоду – 5 ти років! 

Декан факультету АТЕ 

Іванова І.Є. 

13 
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Український народ має дав-

ню історію, оригінальну і непо-

вторну культуру, відому на весь 

світ. 

Однак його найбільшою ду-

ховною цінністю , основою його 

буття була, є і буде його мова. 

Це найдорожчий скарб, що пе-

редається українцями з поколін-

ня в покоління, виплеканий у 

добрій казці, влучній приказці, 

народній пісні.  

гуманітарних наук з цим святом, 

подарувавши смачні тістечка 

власного виробництва у вигляді 

перших літер прізвищ виклада-

чів. Звичайно, це був несподіва-

ний та приємний сюрприз, тому 

і студенти, і викладачі залишися 

задоволені та зі святковим на-

строєм пішли на пари. 

Голова інформаційого сектору 

Івова Наталія 

9 листопада Україна святкує 

День української писемності та 

мови. Це свято було встановле-

но указом президента України в 

1997 році і відзначається щоро-

ку на честь українського літопи-

сця Нестора. Дослідники вважа-

ють, що саме з нього і почина-

ється писемна українська мова. 

На нашому факультеті цей 

день пройшов по-особливому. 

Студентський актив щиро приві-

тав кафедру суспільно-

Першокурсник…Скільки для 

нього невідомого… «Що? Які 

ще зелені тижні?», «В якій ми 

аудиторіі?», «А скільки стипен-

дія?», «А що таке ПМК?». Але 

пройшло небагато часу, і вони 

вже все знають. А це означає, 

що прийшов час урочистої при-

святи першокурсників в студе-

нти. 

Щорічно в листопаді на фа-

культеті АТЕ проводиться тра-

диційний «Дебют першокурс-

ника», де вони можуть себе 

представити та показати на що 

здатні. 

Часто далекі від життя ТДА-

ТУ люди помилково вважають, 

що в нашому виші 

«вирощують» виключно техна-

рів – людей, здібних лише до 

операцій з цифрами. Однак ко-

жного року, з прибуттям на на-

вчання нового першого курсу, 

ми можемо сміливо заявити, 

що наші першокурсники за спе-

ціальностями: агрономія, еко-

логія, цивільна безпека та хар-

чові технології  – і творчі, і та-

лановиті.  

Чим тільки першокурсники 

нас не дивували! І танцювали, і 
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співали, веселили зал студент-

ськими жартами, показували 

акробатичні номери та багато 

іншого. Святкова зала була пе-

реповнена не лише студентами 

нашого факультета, а й студен-

тами з інших факультетів. Ко-

жен, хто прийшов на присвяту, 

не пожалкував, що познайомив-

ся з нашими першокурсниками. 

Дебют першокурсника - це 

важлива подія у житті першо-

курсників. Але вона неможлива 

без згуртованої роботи всього 

колективу АТЕ. До організації 

та проведення конкурсу докла-

ли великих зусиль рада студе-

нтського самоврядування факу-

льтету, куратори, студенти-

старшокурсники. І тому ця по-

дія пройшла з великим емоцій-

ним піднесенням і стала святом 

не лише для першокурсників, а 

й для всього факультету. 

Підводячи підсумки конкур-

су, журі та організатори відзна-

чили високий рівень підготовки 

конкурсу та розвитку студент-

ської художньої самодіяльнос-

ті , привітали студентів солод-

кими подарунками та нагороди-

ли їх грамотами за номінація-

ми: 11 САГ- найдружніші, 12 

САГ- найкреативніші, 11 СХТ-

найвинахідливіші, 11 АГ-

найагрономічніші, 11 ЦБ –

найвеселіші. 11 ЕК- найяскраві-

ші, 11 ХТ – найартистичніші. 

Однозначно була досягнута 

головна мета Дебюту: згуртува-

ти першокурсників та долучити 

їх до студентського активу. 

Дякуємо за організацію свята 

заступнику декана з ОВР Шлєі-

ній Л.І. та голові культмасового 

сектору Слободнюк Ірині! 

Голова інформаційного сектору 

Івова Наталія 

Як прийнято вважати, осінь – 

це час печалі та суму. Але не в 

нашому університеті! Адже кож-

ного року проводиться вже тра-

диційний «Осінній бал», де оби-

раються Король та Королева 

Осені. 15 листопада це яскраве 

шоу зібрало молодь ТДАТУ та 

жителів міста в просторому та 

гостинному залі ЦКіД. 

Цього року наш факультет 

представляли тендітна  Телюк 

Поліна та мужній Білий Євгеній. 

Перед ними стояли непрості за-

вдання, але вони гідно пройшли 

всі випробування. 

Першим був конкурс відео-

візиток. Глядачі та журі відзна-

чили гарний сюжет, цікаву ідею 

та чудову акторську гру наших 

студентів.  

Наступне завдання творче – 

створення осінніх букетів. І тут 

наша пара показала себе на ви-

щому рівні. Що може бути кра-

ще, ніж букет зроблений своїми 

руками, в який учасники вклали 

всю свою душу! 

В цьому році бал мав нововве-

дення – голосування за учасни-

ків на інтернет-сайті. Боротьба за 

кожний голос не припинялася ні 

на хвилину до останніх секунд. 

Ми щиро вітаємо нашу Поліноч-
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ку зі званням «Королева Фото», 

яке вона дійсно заслужила. 

Не можна не відзначити поту-

жну підтримку та енергетику від 

вболівальник факультету АТЕ. Їх 

номер підкорив серця журі та 

залу. Кожен присутній побачив, 

всім за підтримку та допомогу у 

цьому конкурсі! 

А ми щиро вітаємо їх та бажає-

мо творчої наснаги та успіхів! 

Голова інформаційного сектору  

Івова Наталія 

яка все ж таки дружна наша сі-

м’я АТЕ. 

Наша пара отримала приз гля-

дацьких симпатій. Отже, можна 

вважати, що вони стали перемо-

жцями. Бо їх обрали щирі гляда-

чі, яким вони припали до душі. 

Поліна та Євгеній дякують 

День, який з нетерпінням 

чекає молодь, нарешті настав. 

Свято всіх студентів в Україні, 

як і в більшості країн, відзнача-

ється 17 листопада. Не оминуло 

це свято і наш факультет АТЕ. 

16 листопада в холі п’ятого 

корпусу зібралась еліта факуль-

тету – кращі з кращих. Декан 

Іванова Ірина Євгеніївна щиро 

Алєксєєв Сергій. 

Студентська рада факульте-

ту АТЕ щиро вітає всіх студен-

тів з Міжнародним Днем студе-

нта! Бажаємо, щоб всі життєві 

іспити були пройдені на відмін-

но та студентські роки запам’я-

талися як найкращі в житті! 

Голова інформаційного сектору 

Івова Наталія 

привітала всіх присутніх з на-

ступаючим Міжнародним Днем 

студента та разом із замдека-

ном з виховної роботи Шлєі-

ною Людмилою Іванівною вру-

чили дипломи, грамоти та по-

дяки за наукову діяльність, ус-

пішні успіхи у навчанні, високі 

досягнення у спортивній діяль-

ності та активну участь у суспі-

льному житті факультету та 

університету молоді факульте-

ту. Після цього ми дружно тан-

цювали під запальну пісню, яку 

співали Пузанов Дмитрій та 16 
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Профорієнтаційні заходи – це 

чудова можливість представити наш 

університет серед випускників шкіл 

та студентів коледжів. Гарні та якіс-

ні профорієнтаційні заходи – є осно-

вою успішного та багаточисленного 

вступу до ТДАТУ. 

18 листопада представники нашо-

го університету брали участь у … 

виставці, яка проходила у Веселівсь-

кій районній різнопрофільній гімна-

зії.  Наш університет представляли 

студенти факультету АТЕ (Івова На-

талія 21 ОП, Алєксєєв Сергій 

21САГ, Пузанов Дмитро 22 САГ), 

декан факультету Іванова Ірина Єв-

геніївна, доцент кафедри кафедри 

суспільно-гуманітарних наук Тара-

ненко Галина Григоріївна. 

У першу чергу представники на-

ті, можливість отримати подвійний 

диплом та ін. Розповідь продовжила 

Івова Наталія розповівши про її склад-

ний вибір ВУЗу, про вдалий вступ до 

лав нашого університету, про можли-

вість кожного студента поїхати на 

закордонну практику, про студентське 

самоврядування та багато іншого. 

Презентація ТДАТУ завершалася яск-

равим виступом співаків факультету 

АТЕ Пузанова Дмитра та Алєксєєва 

Сергія.   

За словами школярів, наш універ-

ситет було представлено найкраще та 

найцікавіше серед інших навчальних 

заходів на цьому заході. 

Дякуємо всім, хто взяв участь у 

цьому міроприємстві! 

Голова інформаційного сектору 

Івова Наталія 

шого вишу розда- вали профорі-

єнтаційні матеріали, спілкувалися зі 

школярами зі всього району, розпо-

відали, які перспективи чекають на 

них у нашому університеті. Особли-

во приємним сюрпризом для підліт-

ків, що вчаться в гімназії, була зу-

стріч з Івовою Наталією, тому що 

вона випускниця цієї школи. Випус-

кники почули з перших джерел, як їй 

подобається вчитися в ТДАТУ та яке 

цікаве студентське життя вирує в 

університеті. 

Після цього всі учні зібралися, 

щоб подивитися на презентацію ко-

жного навчального закладу, що був 

присутнім на виставці. Декан факу-

льтету АТЕ Іванова Ірина Євгеніївна 

розповіла їм про наш ВНЗ, його 

структуру, факультети, спеціальнос-

У сучасному світі важливо 

сприяти розвитку особистості, що 

володіє комплексом таких якос-

тей, як активність, ініціативність, 

здатність самостійно приймати 

рішення і організовувати умови 

для виконання цих рішень. 

жить не від кількості годин у добі, 

а від уміння розпоряджатися своїм 

часом і справами. Наступною те-

мою 9 листопада булла зустріч на 

тему «Лідерство», де було  ви-

явлено та вирішено бага-

то питань, пов’язаних 

з розвитком лідер-

Протягом жовтня та листопа-

да на факультеті агротехнологій 

та екології за ініціативою керів-

ництва факультету були проведе-

ні зустрічі студентів з керівником 

агенції «EXPERT-INFO», коуч-

тренером з особистісного росту 

Коломоєць О.В.  

Вже вкотре студенти факуль-

тету АТЕ з великим задоволенням 

приходять на кураторські години. 

Саме про тайм-менеджемент 

(«управління часом») 19 жовтня 

на кураторській годині студенти 

факультету дізналися про те, що 

особиста продуктивність зале- 17
 



ських якостей.  

Заключний тренинг для сту-

дентів факультету АТЕ, команд 

КВН ТДАТУ та усіх учасників 

осіннього балу відбувся 1 грудня 

2016 року. Скількі доріг потрібно 

пройти, скільки усього зробити, 

щоб стати успішною людиною? 

Про все це дізналася молодь на-

шого університету на авторсько-

му одноденному тренінгу «Вісім 

сходинок  до успіху». 

свої правила, бути кращими, зада-

вати рівень та тон, бути зразком! 

Виходити  з зони комфорта та 

надихати! Бути відданими  своїй 

мрії – БУДТИ УСПІШНИМИ! 

Студенти нашого вишу вдяч-

ні за такі інформативні та корисні 

зустрічі! Вони впевнені, що ці 

знання обов’язково допоможуть 

їм у житті! 

Зам. Декана з ОВР 

Шлєіна Л.І. 

Наприкінці зустрічі Олена 

В’ячеславівна побажала учасни-

кам тренінгу досягнень постав-

ленних цілей, амбіціних планів на 

майбутнє та їх грандіозного вті-

лення у житті! Грати, створювати 
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У жовтні-листопаді 2016 року 

відбувся ІІ Всеукраїнський конкурс 

«Молодь і прогрес у раціональному 

природокористуванні-2016».  

Організаторами конкурсу висту-

пили Міністерство освіти і науки 

України, Національний авіаційний 

університет, Навчально-науковий 

інститут екологічної безпеки, кафедра 

екології, Український науково-

дослідний та навчальний центр хімо-

тології та сертифікації паливно-

мастильних матеріалів і технічних 

рідин та Спілка хімотологів. 

Конкурс проводився за 15 номіна-

ціями, серед яких були: 

оцінка стану довкілля, 

екологічні бази да-

них та прогнозування розвитку при-

родно-техногенних процесів; оцінка 

екологічних ризиків та екоуправлін-

ня; ідентифікація джерел забруднення 

та оцінка стану водних об’єктів; водо-

постачання, водовідведення, техноло-

гії очистки забруднених вод; збере-

ження біотичного різноманіття та 

формування екомережі; екологічно 

чисті технології та збалансований 

розвиток суспільства та ін. 

Переможці І-го етапу конкурсу в 

кожній номінації були нагороджені 

грамотами, а переможці ІІ-го туру 

отримали почесні дипломи та пода-

рунки. 

Студенти факультету АТЕ ТДА-

ТУ Євгенія Люта та Владислав Сти-

ценко (41 ЕК та 21 МБ ЕК, науковий 

керівник – к.б.н., старший викладач 

кафедри екології та охорони навколи-

шнього середовища В.В. Щербина) 

взяли  активну участь у цьому конку-

рсі зі спільною науковою роботою 

«Поліморфізм, метричні та морфоло-

гічні ознаки листових пластинок де-

коративної шовковиці плакучої фор-

ми та їх динаміка під впливом факто-

рів оточуючого середовища» та стали 

переможцями ІІ-го туру у номінації 

«Оцінка стану довкілля, екологічні 

бази даних та прогнозування розвитку 

природно-техногенних процесів» 

Бажаємо Євгенії та Владиславу 

творчої наснаги та подальших 

успіхів!  

Головний редактор газети 

Шамро Анастасія 
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У Таврійському державному 

агротехнологічному університе-

ті в  період з 1 листопада по 7 

грудня для студентів за напрям-

ком «Харчові технології та 

інженерія» було проведено 

творчий конкурс «Кращий за 

професією» за темою 

«Інноваційні підходи та сучасні 

тенденції переробки і консерву-

вання плодоовочевої 

продукції», розроблений у рам-

ках  співпраці з ІКЦ «Агро – 

Таврія»,  з Українським проек-

том бізнес – розвитку 

плодоовочівництва. 

Студенти представили свої 

конкурсі роботи, серед яких 

члени комісії відібрали найкра-

щі. Нагородження студентів – 

переможців творчого конкурсу 

відбулося 07 грудня 2016р. Пе-

реможцями стали: 

во-ягідних джемів» 

V – студентка 41 

ХТ  Івашина Т. О., робота: 

«Сучасний стан та перспективи 

розвитку геродієтичних 

продуктів функціонального 

харчування» 

VІ – студентка 31 ХТ 

Гарабажій К. А., робота: 

«Дослідження фізико-хімічних 

та мікробіологічних показників 

якості соку яблучного нату-

рального у відповідності до ви-

мог стандартів» 

VІІ – студентка 31 ХТ Чек-

мак А. П., робота: «Аналіз про-

гресивних технологій вирощу-

вання, зберігання та переробки 

картоплі в Україні та Європі». 

Головний редактор газети 

Шамро Анастасія 

І місце – студентка 41ХТ Фе-

нагеєва Д. К., робота: 

«Інноваційні технологічні 

підходи та сучасні тенденції 

розвинутих країн Європи при 

зберіганні плодів яблук» 

ІІ місце – студентка 21 

ХТ  Карпіної М. О., робота: 

«Розробка технології плодово-

ягідних соусів з використанням 

соків чорної смородини, 

порічок червоних та бананів» 

ІІІ місце – студентка 41 ХТ 

групи Вовченко А. А., робота: 

«Сучасні технології виробниц-

тва пастильно-мармеладних та 

желейних виробів з плодової 

сировини». 

ІV – студентка 31 ХТ Масло-

вська А. С., робота: 

«Інноваційні інгредієнти у 

технології виробництва плодо-
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Поздравляю с днем рождения. 

Желаю радости, веселья, 

Улыбок массу, много смеха 

И в жизни только лишь успеха. 

 

Желаю много денег, дачу, 

Коллекцию машин в придачу. 

Еще хочу я пожелать 

Тебе ни дня не унывать! 

Жовтень 

1) Асистент Кравченко Тетяна Миколаївна (9 жовтня); 

2) Зав. лабораторії Бєбєшко Анатолій Прокопович (16 

жовтня); 

3) Лаборант Євстафієва Катерина Сергіївна (19 жовт-

ня); 

4) Асистент Кліпакова Юлія Олександрівна (28 жовт-

ня). 

Листопад 

1) К.с.-г.н., доцент Колесніков Максим Олександрович (6 

листопада); 

2) К.с.-г.н Прісс Олеся Петрівна (14 листопада); 

3) К.с.-г.н., сумісник Малюк Тетяна Валеріївна (19 лис-

топада); 

4) Асистент Ткаченко Марія Юріївна 

С днем рожденья поздравляю 

И от всей души желаю: 

Пусть мечты сбываются, 

Достаток умножается. 

 

А все горести, ненастья 

Пусть скорей заменит счастье. 

Пусть душа лишь молодеет, 

Тело крепнет, не стареет. 

 

Все невзгоды пролетают, 

Пусть все ценят, уважают. 

Жизнь твоя пускай всегда 

Будет радостей полна! 


