
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Відокремлений структурний підрозділ 

«Бердянський коледж Таврійського державного агротехнологічного 
університету» 

 
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 1 
зборів трудового колективу 

 
03 вересня 2018 р.                                                                         м. Бердянськ 
За списком членів трудового колективу: 113 осіб 
Присутні на зборах: 98 осіб 
 
Головував: Ніколаєва І.В.  
Члени президії: Шишкіна Г.В., Ніколаєва І.В., Попова О.І. 
Місце проведення зборів трудового колективу: актова зала ВСП 
«Бердянський коледж Таврійського державного агротехнологічного 
університету» 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
2. Про присвоєння Таврійському державному агротехнологічному університету 

імені Дмитра Костянтиновича Моторного. 
2. СЛУХАЛИ: Ректора університету Кюрчева В. М., про присвоєння 

Університету імені Дмитра  Костянтиновича Моторного. 
У своєму виступі Кюрчев В. М. зазначив, що Дмитро Костянтинович 

Моторний, український аграрій і політик, двічі Герой Соціалістичної праці, 
Герой України, почесний член Української академії аграрних наук, більше 50 
років пропрацював керівником приватно-орендного кооперативу «Зоря» і 
найголовніше – випускник Мелітопольського інституту механізації і 
електрифікації сільського господарства, правонаступником якого є Таврійський 
державний агротехнологічний університет, інженер-механік. 

Протягом усього життя Д. К. Моторний підтримував тісні зв’язки з 
Таврійським державним агротехнологічним університетом, де був постійним 
членом Наглядової ради ТДАТУ, Почесним професором ТДАТУ. 

Дмитро Костянтинович прожив довге, насичене перемогами життя. Він 
був найвидатнішим, легендарним аграрієм своєї доби, досвідченим 
господарником, головою приватно-орендного кооперативу «Зоря». Він дбав не 
лише про матеріальний добробут рідного села, а й про культурне та духовне 
процвітання краю. Ректор ТДАТУ Кюрчев В.М. зазначив, що для Університету 



буде великою честю носити ім’я видатного легендарного аграрія Дмитра 
Моторного. 
ВИСТУПИЛИ: Шишкіна Г.В. директор ВСП «Бердянський коледж 
Таврійського державного агротехнологічного університету», яка підтримала 
пропозицію щодо присвоєння Таврійському державному агротехнологічному 
університету ім’я Д. Моторного, видатного аграрія України. 
 

Рибалко Є.В., завідувач економічного відділення, який зазначив що 
Таврійський аграрний університет має багатолітню історію.   Кожен виший 
навчальний заклад пишається своїми випускниками, їх досягнення – це 
результат того що викладачі вклали в них як у спеціалістів. Дмитро 
Костянтинович Моторний це один з таких випускників, який досяг значних 
висот у своїй професії. Тому запропонував підтримати пропозицію щодо 
присвоєння Таврійському державному агротехнологічному університету імені 
Д. Моторного. 
  
Шатохіна В.І., викладач,  запропонувала підтримати пропозицію щодо 
присвоєння імені Дмитра Моторного Таврійському державному 
агротехнологічному університету, зазначивши що це дуже добра ідея. Молоде 
покоління повинно знати ім’я видатного аграрія, який мав велику кількість 
нагород та заслуги перед рідним краєм.   
 
Питання винесли на голосування «За» присвоєння Університету імені 
Дмитра Костянтиновича Моторного  - одноголосно 
Проти – 0 
Утримались – 0 
 
2. УХВАЛИЛИ: Підтримати рішення ректорату ТДАТУ щодо присвоєння 
університету імені Дмитра Костянтиновича Моторного. 
 

Заступник директора     І.В. Ніколаєва 
з навчальної роботи                                        

 
Секретар                                                        О. І. Попова 

 
 


