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 Наукова бібліотека презентує інформаційний буклет  

«Випускники МІМСГ-ТДАТА-ТДАТУ. Історії успіху», який 

створено до 85-річного ювілею Таврійського державного 

агротехнологічного університету. Даний буклет присвячено 

випускникам, які досягли вагомих успіхів у сфері адміністрування, 

управління та громадській діяльності. 
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ВСТУП 

 85 років вагома дата для навчального закладу. Це роки 

становлення, пошуку нових шляхів розвитку, вирішення безлічі 

проблем і питань.  Скільки пройдено і пережито за ці роки, скільки 

сил, енергії, натхнення та ентузіазму вкладено в те, щоб створити 

вищий навчальний заклад такого рівня. І  тепер  можна з гордістю 

сказати: ТДАТУ  не просто існує в цей непростий час, а й 

забезпечує якісну підготовку студентів. Колектив університету 

довів, що вміє навчати і виховувати, вміє ставити на крило 

молодих фахівців.  

 Гордість будь-якого університету – талановиті студенти, а 

головне його надбання, безсумнівно, успішні випускники. 

Університету є ким пишатися. За 85-річну історію існування вузу 

МІІМСГ-ТДАТУ дипломи отримали 76 тисяч випускників. Вони 

прославляли і прославляють рідний ВНЗ на теренах України та 

далеко за її межами. 

 З нагоди ювілею наукова бібліотека ТДАТУ   презентує  

інформаційні буклети під загальною назвою «Випускники МІМСГ-

ТДАТА-ТДАТУ.  Історії успіху».  

 Вашій увазі пропонуються біографії людей, які в різні 

роки отримали дипломи навчального закладу і є представниками 

різних поколінь. Таким чином охоплюється значний відрізок часу 

з історії університету. Запропонований буклет включає 

інформацію про випускників, які пов’язали свою трудову 

діяльність зі сферою управління, відбулися як особистості і як 

професіонали.  

 Досягнення та нагороди, які отримали, або ще отримають 

за свою трудову діяльність випускники ТДАТУ, займуть багато 

сторінок. Вони працюють в різних галузях, користуються 

заслуженим авторитетом і повагою, роблять вагомий внесок у 

розбудову держави, та дійсно слугують прикладом для наступних 

студентських поколінь. 
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Компанець 

Микола Прокопович 
Почесний президент Української 

зернової асоціації, 

член Наглядової ради ТДАТУ 

 

Випускник Мелітопольського 

інституту механізації  

сільського господарства 1960 року 

 

Микола Прокопович 

Компанець народився 15 серпня 

1937 року в с. Смолин 

Чернігівського району Чернігівської 

області. У 1955 році закінчив Ковпинську середню школу. В цьому 

ж році вступив до Мелітопольського інституту механізації 

сільського господарства, який закінчив здобувши кваліфікацію 

інженера-механіка (1960р.). Працював головним інженером в 

господарствах Хмельницької, Вінницької областей. З 1984 року 

працював першим заступником, а згодом міністром хлібопродуктів 

України. В червні 1991 року у зв’язку з ліквідацією  міністерства і 

створенням Державного комітету України по хлібопродуктах був 

призначений головою цього комітету. З 1998 року обіймає посаду 

президента Української зернової асоціації, яка займається 

лобіюванням інтересів вітчизняних зерновиробників, бере активну 

участь у створенні законів для аграрного сектору. М. П. Компанець 

як президент докладає багато зусиль, вміння, щоб робота асоціації 

давала позитивні результати.  

  Микола Прокопович з теплом і вдячністю згадує роки 

навчання у МІМСГу, де здобув не тільки теоретичні, а й практичні 

навички. Вже після першого курсу була практика на заводах 

«Колхіда», «Комунар». Пізніше, два роки поспіль приймав участь 

в жнивах в Казахстані, де комбайн чи трактор пізнавалися не по 

схемам, а в полі, в реальних умовах. Набуті знання та досвід стали 

фундаментом всього подальшого життя. 
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  Неординарна особистість, талановитий керівник, справжній 

патріот своєї землі – М. П. Компанець  є головою осередку 

Чернігівського земляцтва у Чернігівському районі. Академік, 

почесний доктор економічних наук Української технологічної 

академії. Його невтомна і наполеглива праця була відзначена 

багатьма державними нагородами: орденами «Знак пошани», 

Трудового Червоного прапора, медалями «За доблесну працю», 

«Ветеран праці», подяками та почесними грамотами Президента та 

Верховної Ради України. 

 

1. Горлач Л. Добром зігріте серце / Л. Горлач // Отчій поріг. – 

2012. – № 8. – С. 1; 6-7. 

 

2. Компанець Микола Прокопович // Таврійський державний 

агротехнологічний університет: [до 80-річчя заснування] / 

ред. рада: В. М. Кюрчев [та ін.]. –  [Запоріжжя], [2012]. – С. 

211. 

 

3. Компанець Микола Прокопович. – Режим доступу: https: 

//uk.wikipedia.org/wiki/Компанець_Микола_Прокопович 

 

4.  Наші Випускники //Агротаврія. – 2007. – № 8. – С. 8. 

 

5. Українська зернова асоціація. Президент Компанець М. П. // 

Київ та регіони. Хто є хто 2004-2005. – Режим доступу: http: 

//who-is-who.ua/main/bookmaket/kiev/ 10/65.html 
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Білоусенко 

Олександр Федорович 
Почесний доктор Запорізького 

національного університету, 

 віце-президент Запорізького обласного 

союзу промисловців і підприємців 

«Потенціал» 

 

Випускник Мелітопольського 

інституту механізації 

сільського господарства 1968 року 

 

  Народився 7 лютого 1937 року в селі Успенівка 

Бердянського району. Трудову діяльність розпочав у 1956 році в 

котломонтажному управлінні  м. Запоріжжя. Після закінчення 

Оріхівського сільськогосподарського технікуму працював 

головним механіком колгоспу «Світанок» Бердянського району і 

заочно навчався у Мелітопольському інституті механізації 

сільського господарства. Обирався першим секретарем 

Анріївського районного та Токмацького міського комітетів 

комсомолу, першим секретарем Токмацького міського комітету 

партії. Протягом 1977-1981 років очолює галузевий відділ 

Запорізького обкому партії, в цей період проводиться найбільш 

активна і системна робота по технічному переоснащенню 

підприємств області. Під керівництвом О. Ф. Білоусенко були 

розроблені регіональні програми економічного та соціального 

розвитку села, економії ресурсів, будівництва житла, 

водопостачання та ін. Більш ніж 2-мільйонне населення 

Запорізької області забезпечувалося в основному товарами і 

продуктами місцевого виробництва. Пізніше Олександр 

Федорович обіймав посади заступника та першого заступника 

голови Запорізького облвиконкому, очолював планову комісію та 

головне планово-економічне управління виконкому. Другу вищу 

освіту (економіст) здобував у Запорізькому національному 

університеті. У 1990 році О. Ф. Білоусенка було обрано народним 

депутатом України першого скликання. У Верховній Раді він 
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очолював підкомісію постійної комісії Ради з питань економіки, 

бюджету, планування і цін. Був ініціатором створення і першим 

Президентом Запорізького обласного союзу промисловців і 

підприємців «Потенціал» (УСПП). Олександр Федорович є членом 

Національної спілки журналістів України, автором книг «Про час і 

про себе», «У пошуках кращої долі», «Козацькі нащадки Сави 

Білоуса». 

 За сумлінну багаторічну працю, професійні якості О. Ф. 

Білоусенка нагороджений орденами Трудового Червоного 

Прапора, «За заслуги» III та ІІ ступеня, медалями «За доблесну 

працю» і «Ветеран труда», почесною грамотою Президії Верховної 

Ради УССР, присвоєно почесні звання «Заслужений економіст 

України», «Почесний доктор Запорізького національного 

університету». 

 

1. Білоусенко О. Ф. З Україною в серці. Статті / О. Ф. 

            Білоусенко. - Запоріжжя: Просвіта, 2017. – 240 с. 

 

2. Білоусенко О. Ф. Козацькі нащадки Сави Білоуса / О. Ф.  

            Білоусенко. – Запоріжжя: Дике поле, 2013. – 190 с. 

 

3. Білоусенко О. Ф.  Про час і про себе: [документальна   

            розповідь] / О. Ф. Білоусенко. - Запоріжжя: Дике поле, 

2007. – 320 с. 

 

4. Білоусенко О. Ф. У пошуках кращої долі / О. Ф. Білоусенко 

. – Запоріжжя: Дике поле, 2013. – 278 с. 

 

5. Шиханов Р. Б.   Хто є хто на Запоріжжі: біографічний  

           довідник / Р. Б. Шиханов. - Запоріжжя: РА «Тандем-У», 

           2013. – 280 с. 
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Шанін 

Геннадій Іванович 
Генеральний директор ЧАО 

«Мелавтотранс» 

 

Випускник Мелітопольського 

інституту механізації 

сільського господарства 1977 року 

 

 Народився Геннадій Іванович  

2 лютого 1947 року у місті Мелітополі. 

Його трудовий шлях розпочався у 1965 

році, після закінчення  автошколи 

працював водієм Мелітопольського вузла зв’язку. З 1969 року 

розпочав службу в Мелітопольському міському відділі міліції на 

посаді міліціонера. У 1977 році закінчив МІМСГ по спеціальності 

інженер-механік. Завдяки активній життєвій позиції та авторитету 

Геннадій Іванович неодноразово обирався депутатом міської та 

обласної рад, був головою постійної комісії обласної ради з питань 

законності та охорони прав громадян. В часи його керівництва 

ДАІ, в Мелітополі була створена школа юних інспекторів, а на базі 

школи № 14 з'явилося автомістечко. Службу в правоохоронних 

органах  Г. І. Шанін закінчив у званні полковника міліції, а згодом 

став директором підприємства «Мелавтотранс». Геннадій Іванович 

докладає багато сил для розвитку, модернізації та подальшої 

роботи підприємства, яке добре знають в Мелітополі та за його 

межами. Своїм прикладом доводить, що людина повинна постійно 

розвиватися, приносити користь суспільству.  

 Всі ці роки Геннадій Іванович не припиняє активної 

політичної, громадської, доброчинної діяльності. Має трудову 

відзнаку «Заслужений працівник транспорта України», нагрудний 

знак «Почесний автотранспортник», відзнаку «Меценат 2006-2010 

років». За трудові та громадсько-політичні досягнення  його 

неодноразово було нагороджено Почесними грамотами та 

відзнаками Міністерства аграрної політики, Запорізької обласної 
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ради, обласної ради працедавців у галузі автомобільних 

перевезень, обласної профспілки працівників автотранспорту та ін.   

 

 

 
 

1.  Геннадий Шанин // Кто есть кто в Запорожье: интернет- 

     справочник. – Режим доступа:  

     http://kto.zp.ua/index.php?id=2&pid=873 

 

2.  Геннадій Іванович Шанін // Таврійський державний    

     агротехнологічний університет: [до 80-річчя заснування] /  

     ред. рада: В. М. Кюрчев [та ін.]. – [Запоріжжя], [2012]. – С. 303. 

 

3.  Жителю Мелитополя присвоили звание заслуженного    

    автомобилиста. –  Режим доступа:      

     https://zp.comments.ua/news/2012/10/29/130357.html 

 

4.  Хмельницкая В. Юбиляр, который сделал себя сам / В.   

     Хмельницкая. – Режим доступа:  http://riam.tv/news/ 

     81472/yubilyar_kotoryiy_sdelal_sebya_sam.html    

     

 

5.  Шанин Геннадий Иванович // Кто есть кто на   

     Мелитопольщине: информационно-биографический сборник. -

Х.: Факт, 2004. – С. 451-452. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://riam.tv/news/
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Мітков 

Василь Васильович 

кандидат технічних наук, 
директор науково-виробничої 

компанії «Інтер-М», 

голова Запорізького обласного 

товариства болгарської культури 

 

Випускник Мелітопольського 

інституту механізації  

сільського господарства 1977 року 

 

Мітков Василь Васильович 

народився 8 березня 1951 року в с. Оріхівка Болградського району. 

У 1967 році закінчив середню школу. Після служби в армії вступив 

до Мелітопольського інституту механізації сільського 

господарства, який закінчив з відзнакою у 1977 році. Після 

закінчення навчання молодий фахівець був направлений на роботу 

до ЦНДІМЕТ Південної зони СРСР (м. Запоріжжя). Вдало 

поєднуючи роботу та наукові досліди, Василь Васильович 

підготував і захистив у 1987 році кандидатську дисертацію на 

здобуття наукового ступеню кандидат технічних наук. Декілька 

років працював на адміністративній роботі у Запорізькій обласній 

держадміністрації. З 2000 року директор ТОВ НПК «Інтер-М», яке 

виготовляє поліграфічну продукцію, у тому числі: буклети, 

брошури, листівки, журнали. Сьогодні підприємство активно 

розвивається, має сучасну виробничу базу і власне дизайн-бюро, 

вже видані близько 250 книг художнього і довідково-

інформативного характеру, а також – ряд видань науково-

просвітницького характеру для університетів. Василь Васильович 

вже багато років є головою Запорізького обласного товариства 

болгарської культури, одним з засновників та активістів Асоціації 

болгар в Україні, був почесним консулом Болгарії в Запоріжжі. 

Натхненна праця на культурній ниві слугувала поштовхом до 

більш ретельного вивчення історії та етнографії болгар 

Запорізького краю. Результатом кропіткої та напруженої робити 
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стали книги, які були схвально сприйняті як у наукових колах 

професійних істориків, так і болгарською громадою Запоріжжя. 

 

 

1. Митков В. В.  Болгары в Таврии: 150 лет истории: к 150-

летию переселения болгар из Бессарабии в Таврию / В. В. 

Митков; Запорожское областное общество болгарской 

культуры. – Запорожье: Интер-М, 2012. – 100 с.: цв. ил.  

 

2. Митков В. В.  Болгары на Запорожской земле: страницы 

истории и культуры / В. В. Митков. – Запорожье: "Тандем-

У", 2007. –  175 с. 

 

3. Митков В. В. Голгофа болгар Таврии: анатомия репрессий 

(1920-е – 1940-е годы) / В. В. Митков. – Запорожье: Тандем-

У, 2009. – 244 с. 

 

4. Митков В. В.  Разработка технологического процесса 

механической очистки корнеплодов и обоснование 

параметров конвейера-очистителя кормовой свеклы: 

автореферат дис. ... канд. техн. наук: 05.20.01 / В. В. 

Митков; УНИИМЭСХ. – 1987. –  17 с. 

 

5. Митков Василь Васильович // Таврійський державний 

агротехнологічний університет: [до 80-річчя заснування] / 

ред. рада: В. М. Кюрчев [та ін.]. – [Запоріжжя], [2012]. – 

С.265 . 
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Мангул  

Анатолій Ілліч 
 

Міський голова Мелітополя  

з 1990 по 1998 роки  

 

Випускник Мелітопольського 

інституту механізації 

сільського господарства 1983 року 

 Народився Анатолій Ілліч 24 

серпня 1952 року в селі Крутоярівка 

Одеської області. Закінчив середню 

школу у 1969 році. Пізніше переїхав 

до Мелітополя, і працював на заводі 

«Автокольорлит». Після демобілізації з строкової військової 

служби (1975) працює на різних посадах в Мелітопольському 

автомоторному технікумі, і паралельно навчається у 

Мелітопольському інституті механізації сільського господарства 

(1977-1983). В квітні 1987 року трудовий колектив технікуму 

обирає Анатолія Ілліча своїм директором. Під його керівництвом 

навчальний заклад активно розвивається: були обладнані ливарні 

майстерні, створений і добре оснащений комп'ютерний центр. На 

початку 90-х років А. І. Мангул став першим і єдиним в 

Мелітополі (за часів новітньої історії) обраним на посаду міського 

голови тричі. Саме під його керівництвом було газифіковано 

більшу частину міста, жорстко контролювалися тарифи на 

житлово-комунальні послуги. У ті роки були побудовані і введені в 

експлуатацію багатоповерхові житлові будинки (вул. Гетьманська 

і П. Ловецького), міська поліклініка № 2, будівля «Укртелекому» 

та інші об'єкти. На виборах у 1998 році мелітопольці обирають 

Анатолія Ілліча міським головою і народним депутатом Верховної 

Ради України. Набуваючи досвіду українського парламентаризму, 

він постійно опікується проблемами мелітопольської громади. По 

завершенню повноважень народного депутата України його 

призначають першим заступником Міністра  промислової 

політики. Згодом Анатолій Ілліч обіймав посади першого 
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заступника міністра у зв’язках з ВР України, першого заступника 

та керівника апарату Міністерства промислової політики. З 2012 

по 2015 рік заступник голови, потім директор Департаменту 

планування процесів приватизації та реформування власності у 

Фонді держмайна України. Трудовий шлях Анатолія Ілліча 

увінчаний багатьма нагородами. Та найголовнішою для себе він 

вважає визнання і вдячність людей. 

 

1. Мангул Анатолій Ілліч // Таврійський державний 

агротехнологічний університет : [до 80-річчя 

заснування] / ред. рада: В. М. Кюрчев [та ін.]. – 

[Запоріжжя], [2012]. – С. 208-209. 

 

2. Мангул Анатолий Ильич // Кто есть кто на 

Мелитопольщине: информационно-биографический 

сборник. – Х.: Факт, 2004. – С. 338-339. 

 

3. Мангул Анатолий Ильич. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мангул,_Анатолий_Ильич 

 

4. Мангул Анатолий Ильич // Кто есть кто на Запорожье: 

интернет-справочник по персонам города. – Режим 

доступа: http://kto.zp.ua/index.php?id=2&pid=1380 

 

5. Мангул Анатолий Ильич - первый заместитель министра 

промышленной политики Украины. – Режим доступа: 

http://belgorodmen.ru/publ/7-1-0-18. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мангул,_Анатолий_Ильич
http://kto.zp.ua/index.php?id=2&pid=1380
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Мордик 

Олександр Миколайович 
кандидат  технічних наук, 

голова Мелітопольської районної 

державної адміністрації 

 

Випускник Мелітопольського 

інституту механізації  

сільського господарства 1984 року 

 

 Народився Олександр 

Миколайович 6 червня 1960 року у  

м. Мелітополі. Розпочав свій трудовий 

шлях у 1977 році слюсарем механічно-збірних робіт 

Мелітопольського моторного заводу, у 1984 став завідуючим 

механічної майстерні, а в подальшому головним інженером 

радгоспу «Веселе» смт Веселе Запорізької області. Після 

повернення до м. Мелітополя  працював на різних посадах 

об’єднання «Райсільгоспхімія», а в 1991 році став головою 

об’єднання цього підприємства. Олександр Миколайович 

неодноразово обирався депутатом Мелітопольської районної ради, 

очолював Мелітопольську районну державну адміністрацію (1998-

2002, 2007- 2010, 2014-2015), був головою правління  ПАТ 

«Мелітопольський «Агрос». Член постійної комісії 

Мелітопольської районної ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку району. Має три вищі освіти:  

Мелітопольський інститут механізації сільського господарства 

(1984), Дніпропетровський регіональний інститут державного 

управління Національної академії державного управління при 

Президентові України (2004), Таврійська державна агротехнічна 

академія (2004). 

 У 2010 році рішенням спеціалізованої вченої ради 

Луганського національного аграрного університету, на підставі 

захисту дисертації, О. М. Мордику присуджено науковий ступінь 

кандидата технічних наук зі спеціальності «Машини і засоби 

механізації сільськогосподарського виробництва».  
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 Олександр Миколайович багато років працює в 

райдержадміністрації має 5-й ранг державного службовця, 

нагороджений орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» ІІІ 

ступеня, Грамотою Президента України, користується авторитетом 

серед колег та жителів Мелітопольського району. 
 

1.  Кушнарьов С. А. Дослідження зони руйнування 

       грудок ґрунту у прочісуючого органу картоплі того, 

       що копає / С. А .Кушнарьов, О. М. Мордик // Праці 

       Таврійської державної агротехнічної академії. –  

       Вип.30. – Мелітополь, 2005. – С. 106-110. 
 

2. Мордик О. М. До обґрунтування параметрів робочого   

                 органу картоплекопача для прибирання картоплі, що    

                 обробляється на  крапельному зрошуванні /О. М.   

                 Мордик // Праці Таврійської державної агротехнічної   

                 академії. – Вип. 13. – Мелітополь. – 2003. - с. 89-93. 
 

3. Мордик О. М. Закон руху бульби картоплі при дії на 

нього робочим органом прочісуючого типа /О. М. 

Мордик, С. А. Кушнарьов // Праці / Таврійської 

державної агротехнічної академії. – Вип. 26. – 

Мелітополь. - 2005. – С. 178-186. 
 

4. Мордик О. М. Обгрунтування параметрів робочих 

органів картоплекопача прочісуючого типу при 

вирощуванні картоплі на крапельному зрошувані: 

автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.05.11 / О. М. 

Мордик; ЛНАУ. – Луганск, 2009. – 16 с. 
 

5. Патент 16544А, Україна, МПК7 A01D31/00. 

Підкопувальний робочий орган / А. С. Кушнарьов, С. А. 

Кушнарьов, О. М. Мордик. – №2006601487. – Опубл. 

15.08.2006, Бюл. №8. 
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Мінько 

Сергій Анатолійович 
кандидата технічних наук, 

міський голова м. Мелітополь  

 

Випускник Таврійського 

державного агротехнологічного 

університету  2010 року 

 
 Народився 20 вересня 1973 

року у м. Павлодар, Республіка 

Казахстан. Закінчив середню школу 

№ 25 м. Мелітополя (1990). Трудову 

діяльність розпочав на заводі 

«Автогідроагрегат», працював помічником токаря, токарем. У 

1991-1992 рр. проходив строкову військову службу, після 

демобілізації повернувся до Мелітополя. З 1998 року займається 

приватною підприємницькою діяльністю у сфері сільського 

господарства. Так у 2002 році було засновано ООО «ПКФ 

«Мелітопольська черешня». На сьогоднішній день це 

агропромисловий холдинг, який об'єднує сільськогосподарські 

підприємства по вирощуванню фруктів, зернових, олійних та 

технічних сільськогосподарських культур. Також підприємство 

приділяє багато часу благодійності,  активно підтримує спорт, 

проводить іміджевий фестиваль «ЧерешнЁво». «Мелітопольської 

черешня» є спонсором автопробігу «Дорогами перемоги» в пам'ять 

загиблим під час Другої Світової війни. Сергій Анатолійович  

займає активну громадську позицію, обирався депутатом та був 

секретарем Мелітопольської міської ради. Вищу освіту отримав у 

ТДАТУ за спеціальністю «механізація сільського господарства» та 

здобув кваліфікацію інженера-механіка, входить до складу 

Наглядової ради університету. У 2017 році захистив дисертацію на 

здобуття ступеня кандидата технічних наук,  присвячену 

застосуванню інноваційної сільськогосподарської техніки для 

обробки ґрунту. 
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 За досягнення у трудовій та громадській діяльності Сергій 

Анатолійович був нагороджений медаллю «За громадську 

мужність», нагрудним знаком «За особистий внесок та вагомі 

досягнення в праці», трудовою відзнакою «Знак пошани», 

Почесними грамотами Союзу промисловців і підприємців, 

Федерації роботодавців України та ін.  

 У листопаді 2015 року С. А. Мінько обрано міським 

головою Мелітополя. 

 

1. Мінько Сергій Анатолійович // Таврійський державний 

агротехнологічний університет : [до 80-річчя заснування] / 

ред. рада: В. М. Кюрчев [та ін.]. – [Запоріжжя], [2012]. – С. 

264. 

 

2. Минько, Сергей Анатольевич // Кто есть кто на 

Запорожье: интернет-справочник по персонам города. – 

Режим доступа: http://kto.zp.ua/index.php?id=2&pid=1097. 

 

3. Минько Сергей Анатольевич. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wikі/Минько_Сергей_Анатольевич. 

 

4. Минько С. А. Обгрунтування параметрів робочих органів 

фрезерної машини для обробітку грунту пристовбурових 

смугах інтенсивного саду: автореферат дис. ... канд. техн. 

наук : 05.05.11 / С. А. Мінько; ТДАТУ. – Мелітополь, 2017. 

– 23 с. 

 

5. Сергей Минько официально стал мэром Мелитополя. – 

Режим доступа: https://zp.depo.ua/rus/melitopol/sergiy-minko-

ofitsiyno-stav-merom-melitopolya-20112015123100 
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Федоров 

Іван Сергійович  
заступник міського голови 

м. Мелітополя 

 

Випускник Таврійського 

державного агротехнологічного 

університету 2011 ріку 

 

 Народився 29 серпня 1988 

року в м. Мелітополі в родині лікарів. 

Середню освіту отримав у гімназії № 

10 (2006), і вступив до Таврійського 

державного агротехнологічного 

університету. Прагнення до саморозвитку спонукало Івана 

Сергійовича до вступу у Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний інститут» на заочне відділення.  

У 2011 році він з відзнакою закінчив ТДАТУ за фахом «економіка 

підприємства», паралельно отримавши кваліфікацію «бакалавр 

менеджменту» в КПІ. З 2012 по 2015 рік навчався у 

Дніпропетровському регіональному інституті державного 

управління Національної академії державного управління при 

Президенті України за напрямом - «державне управління та 

місцеве самоврядування». Свій трудовий шлях розпочав ще в 

шістнадцять років, в основному займався приватною 

підприємницькою діяльністю. Деякий час працював директором 

ПП «Центр комп’ютерної томографії», обирався депутатом міської 

ради, був членом комісії із земельних ресурсів та комунальної 

власності. Завдяки своїй наполегливості і активній життєвій 

позиції став наймолодшим за історію Мелітополя заступником 

міського голови (2014). Згодом І. С. Федорова обрано депутатом 

Запорізької обласної ради, він входить до постійної депутатської 

комісії з питань бюджету у облраді. Запорука кар'єрного успіху в 

такому ранньому віці – щоденна, кропітка праця та постійний 

розвиток, як стверджує сам Іван Сергійович у інтерв’ю: 

«…Навчання мені дуже багато дало. І не тільки в частині освітньої 
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сфери, а й в розширенні та розвитку мого кругозору. Це нові 

знайомства, нове спілкування…» 

 
 

1. Кумок  М. За все свои удачи и поражения человек отвечает 

сам» / М. Кумок. – Режим доступа: 
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3. Павлюченко С. Вице-мер Мелитополя Иван Федоров / С. 

Павлюченко. – Режим доступа: http://www.mego.org.ua/04-

05-2017/. 
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І. Федоров // Депутатский корпус. – 2017. – № 4. – С. 44-45. 
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