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ТДАТУ НАГОРОДЖЕНИЙ ГРАН-ПРІ
«ЛІДЕР НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

НА XI МІЖНАРОДНІЙ ВИСТАВЦІ
«СУЧАСНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ – 2020»

Таврійський державний агротехнологічний університет імені 
Дмитра Моторного на ХІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади 
освіти – 2020» нагороджений найвищою нагородою ГРАН-ПРІ 
«Лідер наукової та науково-технічної діяльності». Крім того, наш 
університет був нагороджений Золотою медаллю у номінації 
«Дуальна форма здобуття освіти як дієвий механізм підвищен-
ня якості підготовки фахівців». Відзначили ТАДТУ і за активну 
участь у презентації досягнень із модернізації вищої освіти.

Ці досягнення стали можливим завдяки плідній науковій 
діяльності всього колективу науково-педагогічних працівників 
і студентів ТДАТУ.

За останні роки ТДАТУ двічі отримував Гран-прі «Лідер 
вищої освіти», Гран-прі «Лідер наукової діяльності», «Лідер 
міжнародної діяльності», «Лідер післядипломної освіти» та є 
багаторазовим переможцем у різних номінаціях з інноваційної 
освіти.

Вітаємо усіх науковців університету з міжнародним визна-
нням наукових досягнень.

Відділ інформації і аналітики ЦІТІС

4-6 серпня у місті Київ відбулася XI Міжнародна ви-
ставка «Сучасні заклади освіти – 2020». Традиційно на 
виставці презентував свої здобутки ТДАТУ.

РЕЙТИНГ WEBOMETRICS.
ТДАТУ ПІДТВЕРДЖУЄ ВИСОКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

27 липня Національна дослідницька рада Іспанії опри-
люднила міжнародний рейтинг університетів світу Ranking 
Web of Universities (Webometrics). З 2004 року «Рейтинг 
вебометріі» публікується двічі на рік (дані збираються 
в перші тижні січня і липня для публікації в кінці обох 
місяців), охоплюючи більше 30 тисяч вищих навчальних 
закладів по всьому світу.

Т в о р ц і  п р о е к т у 
Webometrics своїм основним 
завданням вважають сприян-
ня університетам в публікації 
наукових досягнень і їх пре-
зентації широкій аудиторії. 
Їхній головний намір – моти-
вувати як навчальні заклади, 
так і вчених на присутність в 
Інтернеті і відкритості наукової 

діяльності. Індикатори рейтин-
гу постійно удосконалюються.

У липневому випуску рей-
тингу представлено близько 
12000 університетів світу, з 
них – 317 українських універ-
ситетів різних форм власності.

ТДАТУ достойно підтвер-
див попередній січневий ре-
зультат і посів 44-е місце 

серед ЗВО України, тим самим 
вдруге увійшов до 50 кращих 
університетів України. При-
ємно, що в літній сесії рей-
тингів ТДАТУ вже був серед 
50 кращих у академічному 
національному рейтингу «ТОП 
200 Україна».

Аналіз показників рейтингу 
Webometrics нашого Універ-
ситету демонструє позитивну 
динаміку індикаторів присут-
ності ТДАТУ у веб-просторі і 
головне, збільшення кількості 
цитувань науковців за даними 
Google Scholar Citations.

Серед ЗВО Запорізької об-
ласті ТДАТУ впевнено посідає 
3-ю позицію після ЗНУ і ЗНТУ 
( відповідно 13 і 31 позиції); 
МДПУ – 58 місце, ЗДІА і ЗДМУ 
відповідно 92 і 100 місця.

Серед аграрних ЗВО ТДА-
ТУ покращив свій попередній 
результат і вперше посів 2-е 
місце, поступившись постій-
ному лідеру НУБІПу -18 місце 

у загальному рейтингу. Перша 
п’ятірка кращих ЗВО України 
майже стабільна:

КНУ ім. Тараса Шевченка; 
НТУ КПІ ім. І. Сікорського; 
Сумський державний уні-
верситет; Харківський на-
ціональний університет В. Н. 
Каразіна; НТУ «Харківський 
політехнічний iнститут».

Серед світових лідерів 
вищої освіти – університети 
США: Гарвардський, Стен-
фордський університети, 
Массачусетський Техноло-
гічний інститут тощо. І лише 
Оксфордський університет 
(Великобританія) – 7 місце, 
зумів представити Європей-
ську освіту у першій десятці 
кращих.

Рівняймося на кращих! 
Будемо кращими!

Ольга Білоцька,заступник 
керівника ЦІТІС



АГРОТАВРІЯ,
липень-серпень 2020 р., № 6 (298) ДОСЯГНЕННЯ 3

АКАДЕМІЧНИЙ РЕЙТИНГ «ТОП-200 УКРАЇНА».
ТДАТУ ВПЕРШЕ СЕРЕД 50-ТИ КРАЩИХ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ

Показником успішності і якості освіти сучасного університету є його позиція у на-
ціональних та міжнародних рейтингах закладів вищої освіти.

Серед різноманітних рей-
тингів, які проводилися у 2020 
році, найбільш визнаним є 
академічний рейтинг ЗВО 
України «Топ-200 Україна». 
Цей рейтинг щорічно про-
водить Центр міжнародних 
проектів «Євроосвіта» у парт-
нерстві з міжнародною групою 
експертів IREG Observatory 
on Academic Ranking and 
Excellence. Його методика ба-
зується на використанні даних 
прямих вимірів та експертних 
думок. Рейтинг українських 
університетів в цьому році 
розраховувався за десятьма 
показниками, шість з них є 
міжнародними, чотири – на-
ціональними.

У загальному рейтингу 
ЗВО України у 2020 році Тав-
рійський державний агротех-
нологічний університет імені 
Дмитра Моторного посів 48 
місце і покращив на 18 позицій 
свої результати у порівняні з 
минулим роком. ТДАТУ впер-
ше увійшов до 50-ти кращих 
університетів України. Слід за-
значити, що цей успіх універ-
ситету є яскравим підсумком 
плідної і ефективної діяль-

ності у 2019-20 навчальному 
році усіх науково-педагогічних 
працівників і студентів ТДАТУ!

Наразі ТДАТУ серед усіх 
аграрних ЗВО України до-
стойно посідає 2 місце після 
НУБІПа (14 місце). Далі – Ми-
колаївський НАУ (77 місце) 
та Харківський НТУСГ ім. 
П.Василенка (81 місце).

Також ТДАТУ є у трійці кра-
щих ЗВО Запорізької області, 
поступаючись лише Запо-
різькому національному уні-
верситету (22 місце) та Націо-
нальному університету «Запо-
різька політехніка» (34 місце). 
Далі – Запорізький ДМУ (71 
місце) та Мелітопольський 
ДПУ ім. Б.Хмельницького (84 
місце).

Традиційно, до першої 
п’ятірки національного рей-
тингу «ТОП-200 Україна» 
увійшли такі визнані ліде-
ри української освіти: НТУ 
«КПІ ім. І.Сікорського», КНУ 
ім. Т.Шевченка, Сумський 
державний університет, НУ 
«Харківський політехнічний 
університет», НУ «Львівська 
політехніка».

Цього року для оцінюван-

ня рейтингу ЗВО додатково 
враховувалися: Scopus та 
Google Scholar Citations (пу-
блікаційна активність вчених 
університету); Webometrics 
та UniRank (якість представ-
лення та популярність ЗВО 
в Інтернет-просторі на основі 
незалежних вебометричних 
показників); участь в програ-
мах Erasmus+ Європейського 
Союзу (міжнародна діяль-
ність, стажування та практики 
за кордоном); результати 
Всеукраїнських студентських 
олімпіад і конкурсів наукових 
робіт (якість підготовки); наяв-
ність стипендіатів Президента 
України та Кабінету Міністрів 
України для молодих вчених 
(результативність навчально-
наукової роботи); кількість 
отриманих патентів вченими 
університету (винахідницька 
діяльність).

Враховуючи рекомендації 
останнього Лісабонського фо-
руму IREG-8 та гостру потребу 
України здійснювати високо-
технологічний, інноваційний 
розвиток своєї економіки для 
ранжування ЗВО додатково 
введено критерій «Інновацій-

на діяльність університетів». 
Цей критерій кількісно вимі-
рювався обсягом інвестицій, 
зроблених приватним, висо-
котехнологічним бізнесом в 
стартапи університетів. За-
значимо, що в якості стартапів 
розглядалися не лише новітні 
технічні розробки, а й проекти 
у різних галузях людської 
діяльності (аграрній, біоло-
гічній, медичній та інших), які 
ґрунтувалися на новітніх ідеях 
і мали затребуваність на спо-
живчому ринку.

Отже, навіть у складній 
ситуації, що пов’язана з ре-
формуванням системи вищої 
освіти України та в умовах 
пандемії коронавірусу у сві-
ті, Таврійський державний 
агротехнологічний універси-
тет імені Дмитра Моторного 
забезпечує високий рівень 
вищої освіти та наукової і між-
народної діяльності!

Тому, напередодні початку 
приймальної кампанії 2020 
року майбутні абітурієнти 
повинні розуміти, що для 
отримання достойної вищої 
освіти не треба їхати за кор-
дон, або шукати щасливої 
долі у великих містах. Можна 
стати висококваліфікованим і 
конкурентоспроможним фа-
хівцем, навчаючись у ТДАТУ, 
який є лідером не тільки у 
південно-східному регіоні, а 
й у всій Україні!

Прес-служба ТДАТУ
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КРАЩИМ СТУДЕНТАМ ТДАТУ – ІМЕННІ СТИПЕНДІЇ
Студентка ТДАТУ Анастасія Діоба, спеціальність 

«Агроінженерія», отримала стипендію імені Героя 
Небесної Сотні Дмитра Пагора. Стипендію Запорізь-
кої обласної ради призначена Володимиру Славову, 
спеціальність Електроенергетика, електротехніка 
тта електромеханіка. Микиті Семенову, спеціаль-
ність Комп’ютерні науки, призначена стипендія 
Запорізької обласної державної адміністрації.

Обласні стипендії Запо-
різької обласної ради і Запо-
різької обласної державної 
адміністрації є традиційними 
й призначається відмінникам 

освіти кожні пів року за по-
данням навчальних закладів 
та висновками профільних 
комісій.

Вже другий рік поспіль сту-
денти та курсанти, які мають 
найкращі показники у навчанні 
та відомі своєю активною 
громадянською позицією, 
отримуватимуть протягом на-
вчального року стипендії на 
честь 10 наймолодших Героїв 
Небесної Сотні.

«Стипендія імені Героїв 
Небесної Сотні» – це шана 
тим наймолодшим та найсмі-
ливішим учасникам Революції 
Гідності, які відстоювали май-
бутнє України, тому ми маємо 
підтримувати підростаюче 

покоління в пам’ять про них.
Загалом визначено 43 

стипендіата. Крім активної 
громадської, наукової та спор-
тивної діяльності, вони мають 
високі навчальні результати. 
Розмір щомісячної стипендії 2 
тис 480 грн – для студентів, які 
навчаються за освітньо-квалі-
фікаційним рівнем “Бакалавр” 
або “Магістр”, 2 тис 130 грн – 

для студентів закладів вищої 
освіти III-IV рівня акредитації 
та наукових установ, 2 тис 
027 грн – для курсантів. Ви-
плата стипендій почнеться з 
1 вересня 2020 року.

Відділ інформації
та аналітики

СЛУЖУ  НА  ВІРНІСТЬ  УКРАЇНИ!
СТУДЕНТИ  ТДАТУ  СКЛАЛИ  ПРИСЯГУ

Студенти Таврійського державного агротехноло-
гічного університету імені Дмитра Моторного мають 
можливість отримати військову підготовку. Вони 
навчаються на кафедрі військової підготовки Запо-
різького національного технічного університету, з 
яким плідна співпрацює ТДАТУ.

Паралельно з опануван-
ням основної професії наші 
студенти протягом двох років 
вивчають військові дисципліни 
та загартовують у собі бойо-
вий дух, складають іспити і 
напередодні останнього тижня 
літа стають випускниками ка-
федри військової підготовки.

18 серпня 18 студентів 
Таврійського ДАТУ склали 
присягу і їм присвоєно вій-
ськове звання офіцер. Це дає 
можливість молодим людям 

працевлаштуватися до вій-
ськових частин і підрозділів 
Міністерства оборони України, 
Служби безпеки України, Мі-
ністерства внутрішніх справ, 
Державної пенітенціарної 
служби, Національної гвардії 
України, Державної прикор-
донної служби України та 
інших силових структур.

Денис Водоп’янов,
начальник РВВ
«Агро Таврія»
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СПІВПРАЦЯ ТДАТУ З ОБЛАСНОЮ ВЛАДОЮ
До Таврійського державного агротехнологічно-

го університету імені Дмитра Моторного з офіций-
ним візтом завітали заступник голови Запорізької 
облдержадміністрації (стажування) Олександр 
Свистун та заступник директора Департаменту 
освіти і науки Запорізької облдержадміністрації 
Олена Сороченко.

В ході візиту відбулася зу-
стріч представників обласної 
влади з керівництвом ТДАТУ: 
ректором університету Воло-
димиром Кюрчевим, прорек-
тором з НПР Олександром 
Ломейко та деканами фа-
культетів Сергієм Кюрчевим, 
Ганною Ортіною і Іриною 
Івановою.

Під час зустрічі були об-
говорені основні напрямки 
співпраці обласної адміні-
страції та університету: під-
готовка у ТДАТУ за регіональ-
ним замовленням фахівців 
з гостродифіцитних спеці-
альностей для об’єднаних 
територіальних громад, ін-
женерів-технологів і інже-
нерів-конструкторів для ма-
шинобудівних підприємств 
регіону, а також фахівців для 
аграрного сектору економіки 
та переробної промисловості 
Запорізької області.

Гості ознайомилися з ма-
теріально-технічною базою 
університету, після чого від-

значили високий рівень тех-
нічного оснащення навчаль-
них лабораторій і навчальних 
аудиторій (мультимедійні 
проектори, телевізори, інтер-
активні дошки тощо). Пред-
ставникам обласної влади 
було презентовано віртуальні 
лабораторні роботи та стиму-
лятори, які підвищують рівень 
теоретичної підготовки фахів-
ців інженерного спрямування.

За результатами зустрічі 
Олександр Свистун відзначив 
високі досягнення і рейтинг 
Таврійського державного 
агротехнологного універси-
тету імені Дмитра Моторного 
не лише в області, а й на 
всеукраїнському рівні. За-
ступник голови Запорізької 
ОДА запевнив керівництво 
університету у своїй всебічній 
підтримці провідного закладу 
вищої освіти України.

Олександр Ломейко,
проректор з НПР;

фото Віктор Пашин

УЧАСТЬ ТДАТУ У МІСЬКИХ ЗАХОДАХ
З НАГОДИ ДНЯ ПРАПОРА ТА ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

21 серпня о 8-30 на площі Перемоги стартували уро-
чисті заходи, присвячені Дню прапора та Дню Незалеж-
ності. На деякий час центр міста замайорів десятками 
державних прапорів.

В урочистостях взяли участь представники колективів міських 
підприємств та навчальних закладів міста, керівництво міста, спів-
робітники управлінь виконкому. Була на святі і делегація Таврій-
ського державного агротехнологічного університету імені Дмитра  
Моторного.

Вітання з державними святами лунали від народного депутата 

Україні Сергія Мінька, першого 
заступника голови Запорізької 
обласної державної адміністра-
ції Івана Федорова та секретаря 
міської ради Романа Романова. 

На святкуванні відбулася 
церемонія нагородження меда-
лями: «За розвиток Запорізького 
краю» та «За службу державі», 
грамотами Запорізької облдер-
жадміністрації, Запорізької об-
ласної ради та Мелітопольсько-
го виконавчого комітету.

Почесне звання «Заслуже-
ний працівник освіти України», 

присуджене Указом Президента, 
отримала керівник Центру поза-
шкільної освіти Олена Дубініна.

З державними святами ме-
літопольців привітав Академіч-
ний козацький ансамбль пісні і 
танцю «Запорожці» Запорізької 
обласної філармонії.

З а ве р ш и л и с я  ур оч и с -
тості покладанням квітів до 
пам’ятника Тарасу Шевченку.

Денис Водоп’янов,
начальник РВВ
«Агро Таврія»
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ ТДАТУ ПОКАЗАВ УРОЖАЙ

Аспірантка кафедри рослинництва імені професора В.В. 
Калитки Альона Федосова досліджує цікаву культуру – саф-
лор красильний (Carthamus tinctorius L.). Її робота зводиться 
до головної мети, – покращити якість насіння досліджуваної 
культури та збільшити її продуктивність. Вплив абіотичних та 
біотичних факторів на кінцевий результат, покаже врожайність, 
тому на неї з нетерпінням чекають науковці. І ось, цей день 
настав.

За активної участі здобувачів вищої освіти зі спеціальності 
201 – Агрономія було відібрано зразки з різних варіантів до-
сліду. Участь студентів у науковій роботі не тільки формує у 
них фахові компетентності, але і допомагає адаптуватися під 
майбутню професію.

Альона Федосова проводить свої дослідження на полі 
ТОВ «Енергія-2000», за що завдячує керівнику підприємства 
Миколі Бандурі.

Кафедра рослинництва імені професора В.В. Калитки

У Таврійському державному агротехнологічному унМолоді науковці Таврійського державного агро-
технологічного університету імені Дмитра Моторного постійно проводять дослідження з вдосконалення 
технології вирощування сільськогосподарських культур.

ПІДПИСАННЯ ГРАНТОВОЇ УГОДИ ЩОДО ПІДТРИМКИ 
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ МІЖ ТДАТУ ТА USAID

Заклади вищої освіти України вже накопичили певний 
досвід дистанційного навчання через глобальну пандемію 
COVID-19 та попередні періоди обмежень у навчальній ді-
яльності, спричинених грипом.

ференцій через низьку якість запису.
Виходячи з прогнозів дослідників 

щодо подальших наслідків COVID-19 
для всіх сфер суспільства, очіку-
ються можливі широкі систематичні 
обмеження щодо регулярних занять 
(включаючи сферу освіти). Таким 
чином, існує очевидна потреба у 
підтримці університетів-партнерів 
Проєкту USAID «Економічна підтрим-
ка Східної України» (Проєкт USAID).

Міністерство освіти і науки Укра-
їни заявило про намір замінити 

На даний час найбільш попу-
лярною і широко використовуваною 
платформою для дистанційного 
навчання є Moodle, хоча навчальні 
заклади також використовують про-
дукти Microsoft Office та інші доступні 
сервіси дистанційного навчання, які 
обслуговують навчальні заклади. 
Найбільш критичною проблемою 
у впровадженні дистанційного на-
вчання у рамках існуючої освітньої 
системи є технічна інфраструктура 
та ноу-хау у забезпеченні відеокон-

позашкільну освіту дистанційним та 
включити дистанційне навчання, як 
інтегративний компонент навчально-
го процесу для всіх рівнів освіти. Крім 
того, МОН вже прийняло рішення 
дотримуватись змішаного підходу до 
навчання і навіть охарактеризувало 
відповідні методичні рекомендації 
у червні 2020 року. Також є план 
переходу на онлайн-навчання для 
університетів, підкресливши змішане 
навчання для навчальної програми 
на осінь 2020 року.

Варто зазначити, що й досі не 
існує офіційної підтримки вдоскона-
лення технічної інфраструктури для 
дистанційного навчання універси-
тетів. Проєкт USAID планує підтри-
мати п’ять університетів-партнерів 
серед яких і Таврійський державний 
агротехнологічний університет імені 
Дмитра Моторного таким же чином, 
оснастивши дві лабораторії відео- та 
ІТ-обладнанням, а також забезпечив-
ши чотири індивідуальні комплекти 
обладнання для викладачів, які 
використовували б за встановле-
ним графіком роботи для кожного 
університету.

У серпні відбулось обговорення 
Грантової угоди щодо підтримання 

дистанційного навчання представ-
никами Таврійського державного аг-
ротехнологічного університету імені 
Дмитра Моторного і Проекту USAID 
«Економічна підтримка Східної 
України». Від ТДАТУ в обговоренні 
взяли участь проректор з науково-
педагогічної роботи, к.т.н., доцент 
Олександр Ломейко, начальник На-
уково-методичного центру, к.т.н., до-
цент Наталя Болтянська та керівник 
Центру інформаційних технологій і 
систем Ігор Маніта.

Від Проєкту USAID «DAI Global 
LLC» взяли участь в обговорен-
ні Senior Workforce Development 
Manager Snizhana Leu, Workforce 
Development Manager Volodymyr 
Ternovsky, Gender and Vulnerable 
Populations Inclusion Specialist 
Krystyna Shostyr,  M&E Off icer 
Oleksandr Tertyshnyk, M&E Officer 
Anton Aloshyn, Grant Officer Anton 
Stukalo. Грантову угоду від ТДАТУ 
підписав ректор, д.т.н., професор, 
член-кореспондент НААН України 
Володимир Кюрчев.

Наталя Болтянська,
доцент кафедри ТСС АПК;

фото Віктор Пашин
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Кюрчеву. На церемонії її відкриття 
Володимир Миколайович пригадав 
цікаву історію. Коли подвір’я, тоді 
ще Інституту механізації сільсько-
го господарства, було засаджене 
тополями, пух якого дошкуляв усім, 
Василь Дмитрович запропонував 
керівництву знести ці дерева і за-
мість них засадити іншими. Так і 
зробили. Замість тополь насадили 
платани, Василь Дмитрович роз-

ВІДКРИТТЯ МЕМОРІАЛЬНОЇ ДОШКИ НА ЧЕСТЬ
ХУДОЖНИКА ВАСИЛЯ ДОБРОВОЛЬСЬКОГО

Він був відомим художником 
у Мелітополі і Запорізькій області, 
який присвятив своє життя рідному 
місту та ТДАТУ. Протягом 38 років 
Василь Дмитрович перетворював 
територію університету на чудо-
вий сад.

Ідея встановлення меморіаль-
ної дошки на честь Василя Дмитро-
вича належить ректору Володимиру 

робив ландшафтний дизайн усієї 
території університету, який потім 
був реалізований у життя.

«Він вивчав особливості кожної 
рослини та дерева, обирав місце, 
де їх висадити, щоб перетворити 
подвір’я університету на справжню 
красу. Територія ТДАТУ сьогодні 
найкрасивіша у Мелітополі». Ва-
силь Дмитрович вирішував питання 

миттєво. Коли я запропонував ство-
рити алею пам’яті ректорів , він на 
другий день приніс мені ескіз та по-
казав майбутнє місце.», – з гордістю 
зазначив Володимир Миколайович.

Сьогодні кампус ТДАТУ при-
крашений альпійськими гірками, 
фонтанчиками, тут розбиті зелені 
куточки та квітучі клумби. Крім 
того, рідкісні для нашого регіону 
рослини, які ростуть на території 

21 серпня, у день пам’яті художника університету 
Василя Добровольського, у Таврійському державному 
агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного 
відбулося відкриття меморіальної дошки, як данина шани 
і поваги чудовому митцю і людині. Василь Дмитрович 
пішов з життя 21 серпня 2018 року на 71-му році життя.

навчального закладу – альбіція 
іранська, ялівець, гібіскус, бузина, 
кримська сосна і багато інших – 
були висаджені за його ініціативою. 
Навесні всіх перехожих радує поле 
тюльпанів перед головним корпу-
сом університету, – все це проекти 
Василя Добровольського.

Василь Дмитрович своїми рука-
ми відновлював зруйновані ванда-
лами написи на могилах меморіаль-
ного комплексу «Братська могила». 

За життя Василь Добровольський 
був учасником численних міських та 
обласних конкурсів, прославляючи 
рідне місто і університет. Прикраса 
центру нашого міста – пам’ятник 
Тарасу Шевченку на площі Пере-
моги, а також сквер мікрорайону на 
Брів-ла-Гайард Мелітополя – все це 
проекти Василя Добровольського.

На відкриття меморіальної до-
шки була присутня вдова Василя 

Добровольського Лариса Пантеліїв-
на, вона щиро подякувала ректору 
і колективу Таврійського ДАТУ за 
вшанування пам’яті її чоловіка, 
який повністю віддавав себе роботі.

«Василь Дмитрович казав, що 
головне не тільки запропонувати 
ідею, а і втілити її у життя. Майже всі 
його ініціативи знайшли підтримку 
та впроваджені»,- подякувала Ла-
риса Пантеліївна.

Відтепер, кожен, хто прийде до 
Таврійського державного агротех-
нологічного університету, побачить 
меморіальну дошку митцю, який 
створив красу, що радує студентів, 
викладачів та гостей ТДАТУ.

Денис Водоп’янов,
начальник РВВ
«Агро Таврія»;

фото Віктор Пашин
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ЙОГО ІМ’Я НОСИТЬ НАШ УНІВЕРСИТЕТ.
У ТДАТУ ВШАНУВАЛИ ПАМ’ЯТЬ ВЕЛИКОГО АГРАРІЯ – 

ДМИТРА КОСТЯНТИНОВИЧА МОТОРНОГО
30 липня 2018 року пішов з життя Дмитро Костянтино-

вич Моторний, Герой України, двічі Герой Соціалістичної 
Праці, організатор виробництва, який понад 50 років очо-
лював сільськогосподарське підприємство, випускник і 
Почесний професор нашого університету.

Як данина пам’яті про вели-
кого хлібороба, на площі Слави 
ТДАТУ, де встановлено погруддя 
Дмитра Моторного, відбувся 
пам’ятний мітинг і покладання 
квітів. Співробітники ТДАТУ на 
чолі з ректором Володимиром 
Кюрчевим зібралися щоб при-
гадати, якою чудовою людиною 
він був.

Володимир Миколайович, 
який добре знав Дмитра Костян-
тиновича, нагадав основні віхи 
життя славетного випускника і 
поділився особистими спогада-

ми про зустрічі з ним.
«Повага простих людей і 

колег-аграріїв до Дмитра Кос-
тянтиновича була величезна. На 
його дні народження приїжджали 
майже всі Герої України і видатні 
аграрії. Багато видатних аграріїв 
називали Дмитра Моторного 
своїм учителем і це свідчить 
про його авторитет серед колег. 
Будучі керівником великого сіль-
госппідприємства, Дмитро Мото-
рний робив усе, щоб робітники і 
селяни жили у достатку. З його 

села майже ніхто не виїжджав. 
Багато спеціалістів, після отри-
мання вищої освіти, поверталися 
в рідне село. Його людяність, 
професіоналізм, доброта завжди 
цінувалися усіма, хто спілкував-
ся з Дмитром Моторним», – при-
гадав Володимир Кюрчев.

Дмитро Костянтинович – лю-
дина, яка досягла успіху, слави 
виключно завдяки своїй праці і 
завзятості. Він пройшов шлях від 
головного інженера до голови по-
тужного аграрного підприємства, 
яке очолював понад 50 років. 
Його по праву називали патріар-
хом українського села, якому він 
віддав усе до останку — гострий 
розум, селянську мудрість, свою 
синівську любов.

З 2019 року Таврійський 
державний агротехнологічний 
університет носить ім’я Дмитра 
Моторного, а 21-го червня того 
ж року на площі Слави було уро-
чисто відкрито погруддя на його 
честь. До слова, це вже друге 
погруддя Дмитра Моторного. 
Перше, бронзове, ще за життя 
Дмитра Костянтиновича було 
встановлено у 1986 році, коли 
він отримав вдруге звання Героя 
Соціалістичної Праці.

Денис Водоп’янов,
начальник РВВ
«Агро Таврія»;

фото Віктор Пашин


