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Як пройти 
співбесіду 
при праце-
влаштуванні
25 травня 2015 р. 
відбулось дру-
ге засідання Школи 
профспілкового лідера 
ТДАТУ, в рамках якого 
проводився тренінг на 
тему «як успішно пройти 
співбесіду?»

Успішне проходження 
співбесіди при працев-
лаштуванні - це справ-
жнє мистецтво, вивчення 
якого вимагає часу, але 
навчитися йому можна. 
А навчала наших студен-
тів психолог університе-
ту Яна Красуля.

Студенти мали мож-
ливість набути навичок 
ділового спілкування, 
вміння відчувати міру у 
своїх словах і здатність 
контролювати свої не-
свідомі реакції. Учасни-
ки тренінгу зрозуміли, 
щоб пройти співбесіду і 
отримати бажану поса-
ду, треба вміти поставити 
себе на місце працедав-
ця, зрозуміти і відчути, 
які вимоги будуть ста-
витися до людини, яка 
претендує на цю роботу. 
Сподіваємось, що набуті 
знання стануть у нагоді 
нашим студентам при їх 
працевлаштуванні і до-
поможуть отримати ба-
жані посади.

В. А. ГУМЕНЮК,  
заступник голови профкому  

по роботі зі студентами.

рейтинг ВНЗ «ТОП-200 Україна» ЮНЕСКО:
ТДАТУ - в 70-ці серед 200 кращих 
вищих навчальних закладів України

комплексних показників 20): якість науко-
во-педагогічного потенціалу (значимість до 
50%); якість навчання (значимість до 30%); 
міжнародне визнання (значимість до 20%).

За рейтингом «ТОП-200 Україна» ЮНЕС-
КО:

– ТДАТУ на 67 місці серед 200 кращих 
вузів України (2012 рік).

– ТДАТУ на 70 місці серед 200 кращих 
вузів України (2013 рік).

– ТДАТУ на 70 місці серед 200 кращих 
вузів України (2014 рік).

– ТДАТУ на 70 місці серед 200 кращих 
вузів України (2015 рік).

В цьому рейтингу:
-ТДАТУ серед аграрних ВНЗ – 3 місце, 

після НУБІП (12 місце) та ХНТУСГ ім. П. 
Василенка (62 місце);

– в Запорізькій області – 2 місце, після 
ЗНТУ (47 місце).

Тож, майбутнім абітурієнтам можна без-
помилково обирати для навчання наш уні-
верситет – один з найкращих в Україні!

Всього в рейтинговій таблиці серед 200 
найкращих ВНЗ України – аграрних уні-
верситетів – 17, Запорізької області – 10. 
Дані всіх рейтингів є важливим джерелом 
інформації для керівництва, науково-пе-
дагогічних працівників та співробітників 
навчальних закладів під час визначення 
шляхів та заходів з подальшого покращен-
ня діяльності у навчальній, науковій, мето-
дичній та організаційній роботі як з окре-
мих спеціальностей, так і університету 
взагалі.

Дуже важливо в теперішній час зберег-
ти рейтингові позиції нашого університе-
ту для подальшого розвитку, для його май-
бутнього!

Ігор ГРИЦАЄНКО,  
помічник ректора ТДАТУ.

Україна – університетська держава. 
Рейтингове оцінювання в Україні було за-
проваджено в системі вищої освіти у роз-
різі ВНЗ та груп з урахуванням досвіду 
міжнародних рейтингових агентств, ре-
зультати яких широко використовуються 
для оцінювання якості вищої освіти. Осно-
вою методології рейтингової оцінки ВНЗ є 
аналіз та оцінювання якісних і кількісних 
показників потенціалу та результативності 
їх діяльності. Інтерес до університетських 
рейтингів та їх громадська значимість 
визначена ще й тим, що вони являють-
ся темою багатьох державних заходів та 
міжнародних зустрічей (одна з них Між-
народна конференція “Міжнародні і націо-
нальні академічні рейтинги”, організатори 
ЮНЕСКО, МОН та інш.).

Університетський рейтинг «ТОП-200 
Україна» ЮНЕСКО – РЕЙТИНГ 200 НАЙ-
КРАЩИХ УКРАЇНСЬКИХ УНІВЕРСИТЕ-
ТІВ ЗА МЕТОДИКОЮ ЮНЕСКО. Прово-
диться на основі підписаного меморандуму 
з Європейським центром з вищої освіти 
ЮНЕСКО – СЕПЕС. З метою удосконален-
ня методики та підвищення об’єктивності 
рейтингу за системою рейтингів ЮНЕСКО 
була створена Міжнародна наглядова рада 
з визначення рейтингів університетів, від-
ділення якої діє і в Україні.

«ТОП-200 Україна» проводився у 2015 
році за результатами діяльності ВНЗ за 
2014 рік в дев’ятий раз. Головна мета рей-
тингу – оцінити шляхом порівняння пози-
цію (місце) університетів в цілому, їх до-
сягнення з основних напрямів діяльності 
незалежно від профілю навчального закла-
ду. Діяльність оцінюється за допомогою за-
гального індексу рейтингової оцінки, ко-
трий є інтегральним і визначається за 
трьома комплексними критеріями (всього 

У сучасному світі отримання якісної вищої освіти набуває усе 
більшої ваги для життя людини і соціуму в цілому. Оскільки 
кожен ВНЗ прагне вважати себе найкращим, виникає потреба в 
об’єктивній інформації стосовно рівня того чи іншого навчального 
закладу – що, певною мірою успішності, намагаються забезпечити 
рейтинги.
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Студенти ТДАТУ опанували курс німецької  
з підготовки до навчально-виробничої практики у ФРН

лені на темах перебування 
студентів у гостьових фер-
мерських сім’ях, основних 
процесах агровиробництва 
та особливостях німецької 
культури. Домінантною ж 
формою взаємодії на занят-
тях було обрано інтеракції 
для забезпечення комуні-
кативно-діяльнісної спря-
мованості мовного тренінгу. 
Керівник курсу – ст. викла-
дач С. Г. Мунтян.

По завершенню підготов-
ки, 20 травня, підводячи 
підсумки своєї напруженої 
роботи, студенти зазначи-
ли, що відносно мовної по-
ведінки почувають себе те-
пер вже досить впевнено і 
з нетерпінням чекають на 
4 червня, початок свого чо-
тиримісячного аграрного 
стажування у мальовничій 
місцевості Шварцвальда 
федеральної землі Бранден-
бург.

Кафедра іноземних мов ТДАТУ.

но, потребує певної мовної 
і мовленнєвої компетенції 
стажерів.

Саме на розвиток та-
кої компетенції було зорі-
єнтовано змістовний кон-
тент і технологію навчання 
при підготовці студентів у 
межах інтенсивного кур-
су з німецької мови. Клю-
чові акценти були розстав-

Ініціатором та спонсо-
ром спеціалізованої десяти-
тижневої мовної підготовки 
студентів виступило керів-
ництво німецької асоціації 
АРОLLO e.V., з якою Тав-
рійський державний агро-
технологічний університет 
співпрацює вже другий рік 
поспіль.

Асоціація АРОLLO e.V. 
проводить аграрні прак-
тики для студентів країн 
Східної Європи з 1991 року. 
При цьому суттєва увага 
закономірно приділяєть-
ся володінню кандидатами-
практикантами німецькою 
мовою, адже практика, як 
правило, проходить на не-
великих аграрних підпри-
ємствах, де стажери мешка-
ють і працюють пліч-о-пліч 
із фермерськими сім’ями.

Під час 
стажуван-
ня для його 
учасників 
влаштову-
ються чис-
ленні освіт-
ні семінари 
за спеці-
альністю, 
у рамках 
яких ви-
ступають 
провідні аграрії Німеччи-
ни, дискутуються найак-
туальніші теми сільського 
господарства, проводяться 
екскурсії до різнопрофіль-
них аграрних господарств 
та організуються біржі кон-
тактів із представниками 
відомих виробників сіль-
ськогосподарської техніки 
і насіння. Усе це, безумов-

У березні 2015 року на кафедрі іноземних 
мов у тісній співпраці із відділом 
міжнародних зв’язків ТДАТУ для гру-
пи студентів, які успішно пройшли 
попередній конкурсний відбір до про-
грам аграрних навчально-виробничих 
стажувань у Німеччині, був організований 
інтенсивний курс німецької мови.
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Життя вдалося. Життя триває…
23 червня ректор ТДАТУ, професор Володимир Миколайович Кюрчев відзначив 60-річчя. 

ляв допитливість,  був дуже 
старанним, навчався добре і 
був одним із кращих учнів 
у класі. Окрім навчання, 
він дуже любив займати-
ся громадською діяльніс-
тю і брати участь в худож-
ній самодіяльності - співав.    
Зі шкільної скам’ї Володя 
пішов працювати до рідно-
го колгоспу. 1973-1975 були 
роки служби в армії. Слу-
жив в Одеському військо-
вому окрузі в навчальному 
окремому автомобільному 
батальйоні. Володимир Ми-
колайович вважає, що ар-
мія - це серйозна школа, 
яка з підлітків здатна ви-
ховати справжніх чолові-
ків і сильних солдатів. І це 
його власний досвід. Адже 
починав Володя служити 
курсантом, а демобілізував-
ся заступником командира 
взводу.  

Повернувшись з армії, 
Володимир вступає до Мелі-
топольського інституту ме-

чевих була любов до праці. 
Тому маленькому Володі до-
водилось змалечку допома-
гати батькам по господар-
ству.

У 1962 році він пішов у 
перший клас. Володимир з 
раннього дитинства прояв-

світу». Володіти світом він 
не прагнув, але й ті висоти, 
яких зміг досягти, - чимале 
володіння. 

Дитинство його було, як 
і у багатьох сільських хлоп-
чаків, – рибалка, футбол.      
Але головною у родині Кюр-

23 червня 1955 р. в с. Ан-
дровка Бердянського райо-
ну в родині Варвари Васи-
лівни та Миколи Петровича 
Кюрчевих народився син, 
і назвали його Володимир. 
Ім’я має слов’янське похо-
дження  і  означає «володар 

Коли в житті людини настає чер-
говий ювілей,  майже кожен 
намагається переглянути сторінки 
свого життєвого шляху, згада-
ти  «злети та падіння», успіхи та 
невдачі, придбання та втрати - 
підбити підсумок своїх досягнень. 
Володимир Миколайович до сво-
го чергового ювілею прийшов з 
новим досягненням – захистив-
ши докторську дисертацію та от-
римавши вчену ступінь доктора 
технічних наук. і ось  сьогодні наш 
ювіляр  - ректор університету, док-
тор технічних наук, професор, За-
служений працівник освіти України, 
депутат Запорізької обласної ради. 
Можна сказати, що життя вдалося, 
але життя триває...
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ній сферах життя. Тому що 
він – талановитий керівник 
і жодного питання стосовно 
розвитку рідного універси-
тету не залишає осторонь.

І, незважаючи на ті ви-
соти, які досяг наш ювіляр, 
він не дивиться на життя  
зверхньо,  він знаходиться 
тут, на землі. Простий, до-
брозичливий, веселий чоло-
вік крокує широким жит-
тєвим шляхом  і не забуває 
ані на мить про тих, хто всі 
ці роки був поруч. Не забу-
ває ані про рідних, ані про 
односельців, ані про друзів, 
ані про колег.

Діти, ступаючи батьків-
ськими стопами, теж при-
святили своє життя ТДАТУ.  
В їх родинах підростають 
онуки Володимира Мико-
лайовича, які, може, теж 
захотять бути схожими на 
свого дідуся.

Життя вдалось. Але жит-
тя триває... І ще попереду 
стільки невідкритого, не-
звіданого, ще стільки тре-
ба зробити...  Дуже хочеться 
вірити, що ніякі негаразди 
не завадять Вам, шановний 
Володимире Миколайови-
чу, творити, рватися впе-
ред до нових вершин. У Вас 
це обов’язково вийде. У до-
бру подорож і попутного ві-
тру Вашому кораблеві, ка-
пітане!

Світлана ТУРЧИНА,  
начальник РВВ «Агротаврія».

дисертацією, яку захистив 
у 1989 році.

І це стало початком його 
поступового кар’єрного рос-
ту в рідному вузі - призна-
чення на посаду проректора 
з економічних питань, за-
відувача кафедрою «Маши-
новикористання в землероб-
стві», присвоєння звання 
доцента, отримання другої 
вищої освіти за спеціаль-

ністю «Економіка підпри-
ємств», призначення на по-
саду проректора з наукової 
роботи, директора НДІ ме-
ханізації землеробства пів-
дня України ТДАТА, при-
своєння звання професора, 
вибори на посаду ректора в 
той час ще Таврійської дер-
жавної агротехнічної акаде-
мії. Піком цього зростання 
став захист докторської ди- 

ханізації сільського госпо-
дарства. 

Того ж літа одружується 
і разом з вірною дружиною 
Валентиною  (14 серпня буде 
40 років їх шлюбу) переїз-
дить до Мелітополя.   

 У 1977 р. в молодій сім’ї 
народився первісток Сергій-
ко. Молодий батько  відчу-
вав величезну відповідаль-
ність перед своєю сім’єю. 
Але не меншу відповідаль-
ність він відчував і по відно-
шенню до навчання.

Працьовитий, вимогли-
вий, дисциплінований Во-
лодя відмінно вчиться і 
бере активну участь у гро-
мадському житті інституту. 
Два роки поспіль у складі 
одного з будзагонів побував 
на будівництвах Ханти-
Мансійського округу.

У 1981 році Володимир з 
відзнакою захистив диплом 
інженера-механіка. І в цьо-
му ж році був обраний се-
кретарем комітету комсо-
молу МІМСГу. Для когось 
комсомол - це всього лише 
радянське минуле. Але для 
тих сільських хлопців і ді-
вчат, яких звів комсомол і 
дав можливість проявити 
себе і відкрити в собі такі 
таланти, про які вони на-
віть не підозрювали, роки 
життя з комсомолом неза-
бутні. Комсомол навчив їх 
дружити, дорожити своїми 
товаришами і бути вірними 
цій дружбі все життя.

У 1985 році в сім’ї Кюрче-
вих народилася донька На-
таля. Сім’я зростала, а ра-
зом з нею ріс і сам Володя. 
Цілеспрямований, невга-
мовний, він продовжував 
свою активну діяльність. 
Обіймаючи посаду голови 
профспілкового комітету 
МІМСГу, він старанно пра-
цював над кандидатською 

сертації та присвоєння вче-
ного ступеню доктора тех-
нічних наук.

Сьогодні Володимир Ми-
колайович Кюрчев - керів-
ник одного з кращих ву-
зів країни. За той час, який 
він знаходиться на чолі уні-
верситету, досягнуто дуже 
багато і в науковій, і в на-
чальній, і в господарський, 
і в культурній, і в спортив-



наРодне мистецтво6 АгРОТАВРія,

чЕрВЕНь 2015 р., № 4 (262)

А над світом українська вишивка цвіте

В музеї історії ТДАТУ відбулася  
виставка декоративно-прикладного мистецтва

є, берегти в серці героїв, які 
віддали свої життя заради 
нашого майбутнього, май-
бутнього України.

Колектив кафедри украї-
нознавства висловлює вдяч-
ність усім учасникам і тим, 
хто не залишився байду-
жим і долучився до цього 
свята.

Кафедра українознавства.

У заході взяли участь не 
лише студенти, а й співро-
бітники нашого закладу. 
Проведення такого свята 
демонструє, що наша мо-
лодь відчуває себе справ-
жніми українцями та патрі-
отами, налаштованими на 
збереження культури, зви-
чаїв і традицій свого наро-
ду. Треба пам’ятати, хто ми 

Українська вишивка, як і 
українська пісня, є знако-
вим для нашої традиційної 
культури. Без любові до них 
не станеш справжнім укра-
їнцем і навіть не зрозумієш 
українську душу.

Саме для того, щоб під-
тримати сутність укра-
їнської вишивки, пропа-
гувати й зберігати славні 
українські традиції серед 
молоді та помилувати око 
розмаїттям вишивок 21 
травня в рамках Всеукра-
їнського свята вишиванки 
у ТДАТУ відбувся захід па-
тріотичного характеру на 
тему: «А над світом україн-
ська вишивка цвіте». Дрес-
кодом дня була вишиванка 
– і весь університет замайо-
рів різнобарвними візерун-
ками української вишивки 
на фоні українських пісень 
і танців.

Всеукраїнську акцію «День 
української вишиванки» 
було започатковано сту-
денткою факультету історії, 
політології та міжнародних 
відносин чернівецького 
національного університету 
ім. Ю. Федьковича Лесею 
Воронюк у 2007 році.

Вишиванка – це наша на-
ціональна гордість. Ще з си-
вої давнини відомо, що ви-
шита сорочка є символом 
здоров’я та краси, оберегом 
щасливої долі та родової 
пам’яті.

За традицією вишита со-
рочка передавалася з поко-
ління в покоління, з роду 
в рід як родинна релік-
вія. Цей український обе-
ріг пройшов крізь віки й 
нині символізує чистоту 
почуттів, глибину безмеж-
ної любові до Батьківщини. 

гія Петровича, в кожному корчі він ба-
чить щось незвичайне, і вже через де-
який час на світ з’являється свічник, 
комаха, а іноді й ціла композиція.

Персональна виставка декоратив-
но-прикладного мистецтва в 
стінах рідного закладу не пер-
ша: свої роботи С. Кочкін ви-
ставляв не тільки в Мелітополі, 
а й у Запоріжжі та Бердянську. 
За волею долі деякий час май-
стер жив у Росії, там з’явилися 
найдорожчі для серця роботи - 
«Розп’яття», «Запорізький ко-
зак», «Африканські мотиви». 

У творчій скарбничці май-
стра більше 80 робіт. Виставле-
ні експонати вражають своєю 
витонченістю і оригінальністю. 
Особливо для тих, хто полю-

Протягом 
червня в музеї 
історії ТДАТУ 
проходила 
виставка 
декоративно-
прикладного 
мистецтва 
різьбляра 
Сергія Кочкіна.

Сергій Петрович закінчив МІМСГ 
у 1977 р. Протягом тривалого часу ви-
кладав на кафедрі «Деталі машин», 
працював ст. науковим співробітни-
ком у НІС, потім - учителем праці в 
СШ-15, а зараз знаходиться на заслу-
женому відпочинку.

Займатися різьбленням по дереву 
почав 35 років тому. За словами Сер-

бляє і розуміє цей вид мистецтва, ви-
ставка була дуже вразливою і корис-
ною. 

Світлана ТУРЧИНА,  
начальник РВВ «Агротаврія».
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В гостях у вихованців 
центру психологічної 
реабілітації дітей

Активісти профбюро 
ТДАТУ дарували дітям 
гарний настрій

дуже вдячні.
Хочемо зазначити, що 

активісти виготовляли по-
дарунки своїми руками. Всі 
доклали великих зусиль, 
щоб створити незабутнє свя-
то та гарний настрій для ма-
леньких мешканців та гос-
тей міста.

Бажаємо нашим малень-
ким громадянам щасливо-
го дитинства, розуміння з 
боку батьків та сяючих по-
смішок!

Єлизавета БОНЧУЖНА,  
студентка 21 МК,  

голова студрадіо «StudLife».

Щороку в перший день літа 
відзначається Міжнародний 
день захисту дітей – свято 
радості та одвічної надії. 
Для студентського профбю-
ро університету цей день 
почався яскравою, веселою 
та водночас відповідальною 
справою.

Активісти вітали дітей у 
міському парку культури та 
відпочинку ім. Горького зі 
святом. Кожній дитині було 
вручено пам’ятні подарун-
ки: маленькі браслетики та 
повітряні кульки. Дітлахи 
були водночас здивовані та 

Не з жалем, а з любов’ю:  
студенти відвідали школу-інтернат

дереві заховані цукерки. Із 
цим завданням вони також 
впоралися, а всі знайдені 
цукерки з’їли. Наступни-
ми розвагами були загадки, 
які діти емоційно та весело 
розгадували. За правиль-
ні відповіді вони також на-
городжувалися солодкими 
призами.

У кінці зустрічі студен-
ти роздали всім діткам пові-
тряні кульки, сфотографу-
валися на згадку про веселу 
зустріч.

Студентська рада  
енергетичного факультету.

Долучилися для шляхетної 
справи і студенти енер-
гетичного факультету. 24 
травня та 3 червня відвідали 
вони Мелітопольську 
загальноосвітню санаторну 
школу-інтернат.

Студенти разом із дітьми 
гарно й бадьоро провели 
час. Спочатку хлопчикам 
та дівчаткам запропонува-
ли намалювати «Ким я себе 
бачу в майбутньому». Діти 
з цікавістю малювали, ким 
вони хочуть стати в своєму 
подальшому житті.

Після дружньої гри дітям 
запропонували знайти на 

свої права: на медичну до-
помогу, навчання, відпочи-
нок тощо.

Закінченням казкової по-
дорожі став музичний но-
мер з повітряними кулька-
ми. В цей день всі діти були 
вбрані в чудові костюми, 
на їхніх обличчях сяяли 
усмішки, їм вдалося проде-
монструвати масу своїх та-
лантів.

Цього дня вихованці цен-
тру отримали масу приєм-
них емоцій та цінних пода-
рунків від усіх небайдужих 
городян. Але ми закликає-
мо всіх студентів універси-
тету приєднатися до нашої 
команди і надати допомо-
гу дітям, які чекають нашої 
зустрічі щонеділі.

К. СТРАХОВА, 21 МК.

Дітям увага потрібна не 
лише 1 червня, а кожен 
день протягом усього ди-
тинства. Саме для того, 
щоб підтримувати життєвий 
дух дітей, які позбавлені 
батьківської любові, студен-
ти ФеБ щотижня вигадують 
цікаві ігри для вихованців 
Мелітопольського ко-
мунального центру 
психологічної реабілітації 
дітей.

У знак подяки 28 травня 
вихованці центру запроси-
ли студентів на святковий 
концерт. Діти і співробітни-
ки центру перевтілилися в 
казкових героїв і пройшли 
по сторінках всім відомих 
дитячих оповідань, але при 
цьому нагадали гостям про 
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26 травня – день, коли 
земля зупинилась… по-
стояла і знову почала 
обертатися, але вже наба-
гато швидше! А все тому, 
що в цей день вперше 
відбулося найяскравіше, 
найемоційніше та 
найочікуваніше шоу року 
– «Міс та Містер ТДАТУ 
– 2015» – конкурс, який 
дозволяє розкрити творчі 
здібності, знайти нових 
друзів, навчитись працю-
вати в команді, а також до-
стойно представити свій 
факультет.

Вперше за почесний ти-
тул і визнання залу зма-
галися пари, а не окремі 
учасники. У конкурсі взя-
ли участь 5 пар з усіх фа-
культетів. Головною умо-
вою участі в конкурсі було 
те, що юнак та дівчина по-
винні навчатись на одному 
факультеті.

Традиційно захід розпо-
чався вшануванням пам’яті 
жертв терористичних актів 
хвилиною мовчання та Гімн 
України.

У дебютному виході сту-
денти вийшли на сцену в 
образах, які представля-
ють їх факультети: механі-
ки – в комбінезонах і з ав-
томобільною покришкою, 
економісти – з грошами та 
документами, АТЕшники – 
з гітарою і колосками зрілої 
пшениці, енергетики – уви-
ті проводами, ІКТшники – 
з кресленнями проектів та 
комп’ютерними гаджета-
ми…

«Міс та Містер ТДАТУ - 2015»:  
шоу-конкурс на кращу пару

під час практики і привела 
до Мелітополя. Вони співа-
ли, танцювали, жартували 
і мріяли про те, щоб мелі-
топольські студенти їздили 
до Франції не на практику, 
а у відпустку, а Україна ста-
ла повноправною європей-
ською країною, народ якої 
буде жити в достатку. Не 
менш захоплюючими були 
презентації інших пар.

Останню крапку у цій 
сценічній феєрії поставила 
захоплююча військова по-
становка, організатор якої 
– Тетяна Ребриста. Тетя-
на вся в червоному вбранні, 
висотою біля 3 м, як статуя 
Батьківщина-Мати, воскре-
шала загиблих молодих во-
їнів – наших конкурсантів.

І звичайно ж, у фіналі 
глядачі побачили дефіле у 
вечірніх вбраннях, де учас-
ники змогли підкреслити 
свою зовнішність сучасним 
і стильним одягом модних 
трендів. Після чого журі ви-
рушили підбивати підсум-
ки конкурсу.

«Містер і Міс» – це не 
просто змагання за титул: 
на цьому конкурсі учас-
ники зі своєю групою під-

ординарність, потужна 
енергетика учасників пото-
ком струмували в зал, при-
голомшуючи і зачаровуючи 
членів журі та глядачів. Від 
хореографічних, вокальних 
та театральних контрас-
тів на сцені просто обертом 
йшла голова! Наприклад, 
студенти механіко-техно-
логічного факультету Юрій 
та Ганна дуже здивували 
глядачів цікавою театраль-
ною постановкою: зігра-
ли на сцені історію кохан-
ня, яка почалася у Франції 

Паралельно ведучий за-
ходу знайомив глядачів з 
конкурсантами, розповіда-
ючи про юнаків і дівчат у ві-
ршах та прозі, серйозно та 
з гумором. Молоді, краси-
ві, завзяті, талановиті пари 
намагалися показати себе в 
найвигіднішому світлі, про-
демонструвати артистизм та 
світ своїх захоплень.

У найяскравішому кон-
курсі «Домашнє завдання» 
конкурсанти чудово про-
явили творчу натуру і та-
лант. Індивідуальність, не-
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дозвілля, серед яких: зраз-
ковий ансамбль сучасної 
хореографії «Світлана», на-
родний ансамбль «Юність», 
дует «Дзеркало», солісти во-
кальної студії «Колаж» та 
інші.

Як завжди, журі довело-
ся дуже непросто – всі учас-
ники були гідні головного 
титулу. Але конкурс є кон-
курс, і дотримуючись пра-
вил гри, були визначені пе-
реможці.

У номінації «Містер 
стиль» був нагороджений 
Євген Русаков (ЕнФ), «Міс 
стиль» – Аліна Тимко (фа-
культет ІКТ).

Номінацію «Містер ар-
тистизм» завоював Юрій 
Никипорець (МТФ), «Міс 
артистизм» – Ганна Коше-
лева (МТФ).

Званням «Містер до-
сконалість» було нагоро-
джено Олександра Кули-
ка (факультет ІКТ), «Міс 
досконалість» – Віолетту 
Яценко (ЕнФ).

Найфотогенічніша пара 
факультету економіки та 
бізнесу Владислав Тур і 

тримки дарують оточуючим 
море позитиву, посмішок 
і відмінного настрою. Все 
це завдяки спільній твор-
чій діяльності, яка створює 
всеосяжну дружню і креа-
тивну атмосферу, що в свою 
чергу, підтримує в студент-
ському середовищі значи-
мість ідеалів дружби, вза-
ємної підтримки, чесної гри 
і доброго ставлення один до 
одного навіть у ситуації су-
перництва.

Конкуренція була при-
сутня, але яскраві вбрання, 
радісні емоції, сміх, бурх-
ливі оплески уболівальни-
ків перемогли – здавалося, 
атмосфера в ТДАТУ вибуха-
ла веселощами, не обминув-
ши нікого із присутніх.

Конкурсантів дуже гаря-
че підтримували емоційні 
вболівальники факультетів 
своїми бурхливими оплес-
ками, плакатами з іменами 
учасників, прапорами рід-
них факультетів тощо.

Традиційно у цьому за-
ході, як і в багатьох інших, 
взяли участь кращі колек-
тиви Центру культури та 

Ганна Горбань – «Містер 
фото» та «Міс фото».

«Глядацькі симпатії» за-
воювали студенти факуль-
тету АТЕ Дмитро Литвинен-
ко та Вікторія Башарина.

І далі головне! Віце-міс 
та Віце-містер ТДАТУ ста-
ла пара ФЕБ Владислав Тур 
і Ганна Горбань.

Найкраще себе прояви-
ли та отримали найвищу 
нагороду «Містер універси-
тет» та «Міс університет» 
студенти механіко-техно-
логічного факультету Юрій 
Никипорець та Ганна Коше-
лева.

Переможених немає, є 
лише переможці! Тож ми 
щиро вітаємо всіх учасни-
ків, зичимо їм подальших 
успіхів та чекаємо нових 
конкурсантів наступного 
року!

Дякуємо учасникам 
та студентському коміте-
ту університету за гарний 
настрій, чудові емоції та 
яскраві враження. Дякує-
мо ректорату і профкому за 
підтримку таких чудових 
ініціатив. Бажаємо всім 

нам подальших життєвих 
і творчих успіхів та профе-
сійних злетів!

Прес-служба ТДАТУ.  
Ганна ЄВТУШЕНКО,  

голова інформаційного сектору 
студради ТДАТУ.
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знань і вмінь.
Наш університет пред-

ставляв голова студент-
ської ради факультету АТЕ 
студент 42 ЕК групи Дми-
тро Кравцов. Він висловлює 
вдячність ректорату, про-

«Школа молодого агрополітика»
5-6 червня у м. Києві 30 
найкращих студентів, 
аспірантів і молодих 
науковців аграрних вНЗ 
й науково-дослідних 
інститутів з різних областей 
України стали учасниками 
«Школи молодого 
агрополітика». 

Даний проект дав можли-
вість молоді поспілкуватися 
із цікавими людьми: депу-
татами Верховної Ради, Мі-
ністром аграрної політики 
та європейськими експер-
тами з Німеччини та Фран-
ції, отримати відповіді на 
актуальні питання сього-
дення з розвитку сільського 
господарства та сільських 
громад, почути думки про 
скасування мораторій на 
продаж землі, визначити, 
які завдання необхідно ви-
рішувати на шляху до ста-
більного розвитку аграрно-
го сектору України. 

Кожна група предста-
вила свої напрацювання в 
стратегії розвитку сільсько-
го господарства та сільських 
територій на період 2015-
2020 рр., продемонстрував-
ши свій високий потенціал 

конференція  
з питань виробничої 
практики в сільгосп- 
підприємствах
Для студентів третього 
курсу напряму підготовки 
«Процеси, машини та об-
ладнання АПв» передбаче-
но проходження 8-тижневої 
виробничої практики в 
сільгосппідприємствах.

Протягом навчального 
року студенти, що навча-
ються за експерименталь-
ним навчальним планом, 
вже проходили практику в 
сільськогосподарських під-
приємствах – два тижні у 
лютому 2015 року.

Наприкінці травня 2015 
року на кафедрі сільсько-
господарських машин для 
студентів 31ПМ та 32ПМ 
груп механіко-технологіч-
ного факультету було прове-
дено конференцію-семінар 
студентів та викладачів-ке-
рівників виробничої прак-
тики. На конференції було 
обговорено попередні під-
сумки першого етапу ви-
робничої практики та 
задачі, що стоять перед сту-
дентами, які будуть прохо-
дити практику шість тиж-
нів з 29 червня 2015 року.

Студенти отримали на-
правлення, бланки пові-
домлення про прибуття на 
місце практики, завдан-
ня, щоденники із виробни-
чої практики, інструктив-
но-методичне забезпечення, 
інструктаж з порядку про-
ходження практики та охо-
рони праці, контролю за 
проходженням практики, 
рекомендації щодо оформ-
лення щоденника, складан-
ня звіту та організації при-
йому заліку.

Є. Ю. ГОРОДЕЦЬКИЙ, 
 ст. викладач кафедри СГМ.

фкому та факультету АТЕ 
за надану можливість учас-
ті та підготовку до «Школи 
молодого агрополітика».

Світлана ТУРЧИНА, 
 начальник РВВ «Агротаврія».
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За «круглим столом» надію на подальшу суміс-
ну співпрацю з фахівцями, 
що не залишились байду-
жими до справи зі створен-
ня нових конкурентно-
спроможних навчальних 
планів «Харчові технології» 
та «Машинобудування», та 
висловлює подяку пред-
ставникам ТОВ «Лідер» - 
інженеру- технологу В. В. 
Винярській, головному тех-
нологу О. Т. Михайленко та 
комерційному директору О. 
А. Романюті; ПАТ «Меліто-
польський м̀ ясокомбінат»   - 
інженерам- технологам Л. О. 
Коваль, В. В. Якимовичу та 
начальнику технологічно-
го відділу І. В. Ганзіній; го-
ловному технологу ПП «Мо-
локозавод «Олком» І. А. 
Радченко та головному ін-
женеру ПП Є. В. Радченко, 
комерційному директору і 
заввиробництвом ТОВ «Соц-
інновація» Р. В. Романову 
та П. В. Хижняк, приватно-
му підприємцю С. С. Тимо-
фєєву, провідному спціаліс-
ту ПрАТ «ОЕЗ» Л. Ф. Книш 
та ін.

Інформацію надала 
 І. Є. Іванова,  

декан факультету АТЕ.

ності в межах міжнародно-
го проекту бізнес- розвитку 
плодоовочівництва (Канада 
-Україна) можливо покра-
щити якість підготовки 
фахівців з агрономії. Май-
бутні агрономи вже з на-
ступного року будуть мати 
можливість працювати за 
оновленою літературою.

Завдяки рекомендаціям 
провідних агровиробників 
регіону, а саме: генерально-
го директора ПАТ «Племза-
вод «Степний» Кам̀ янсько-
Дніпровського району  
А. А. Волкова, головно-
го агронома ТОВ «АПК «Іс-
ток» М. П. Ткачука, дирек-
тора агрофірми «Ольвія» 
Приазовського району  
А. М. Тиховода, менеджерів 
гендерних програм та про-
грам кооперативного розви-
тку Українського проекту 
бізнес- розвитку плодоово-
чівництва В. Б. Морозовій, 
Н. Компанієць, О. Гармаш, 
було скориговано багато 
практичних питань.

Керівництво ТДАТУ має 

казом ректора робочі гру-
пи з кожної спеціальності 
протягом 2 місяців відпра-
цювали своє бачення мо-
делі фахівця, структурно-
логічної схеми та навчальні 
плани. Крім того, доведено, 
що розробка нових навчаль-
них планів проводиться з 
урахуванням чинного зако-
нодавства, потреб представ-
ників виробництва та в рам-
ках Українського проекту 
бізнес-розвитку плодоовочі-
вництва (Канада-Україна).

Декани факультетів АТЕ 
та ІКТ І. Є. Іванова та О. О. 
Вершков ознайомили при-
сутніх з проектом моделі фа-
хівця, структурно- логічною 
схемою та навчальним пла-
ном зі спеціальності «Агро-
номія», «Харчові техноло-
гії» та «Машинобудування».

Над проектом роботи 
«круглого столу» також 
працював директор Інсти-
туту післядипломної осві-
ти і дорадництва Г. В. Под-
шивалов. Саме завдяки 
його професійній спрямова-

головна мета аграрної 
освіти сьогодення – 
підготовка спеціалістів аг-
ропромислового комплексу, 
що будуть конкурентоспро-
можними на ринку праці 
та зможуть реалізувати аг-
ропромислову політику 
регіону та країни в цілому. 
Керівництво тДАтУ веде ак-
тивну роботу зі створен-
ня сучасних моделей всіх 
спеціальностей, що будуть 
максимально адаптовані на 
ринку праці.

16 та 19 червня відбула-
ся робота «круглих столів» 
за темою «Компетентнісний 
підхід освітньої діяльності 
ТДАТУ в межах формуван-
ня спеціальностей «Агроно-
мія», «Харчові технології» 
та «Машинобудування», в 
якіх взяли участь як про-
фесора та викладачи нашо-
го ВНЗ, так і провідні агра-
рії регіону. 

До уваги присутніх було 
представлено навчальні 
плани цих трьох спеціаль-
ностей, що планується по-
чати реалізовувати в межах 
навчального процесу 2015-
2016 року підготовки.

Розпочато роботу «круг-
лого столу» з виступу ректо-
ра ТДАТУ. Володимир Кюр-
чев акцентував увагу на 
тому, що ВНЗ сьогодення в 
межах своєї автономії згід-
но до нового Закону Украї-
ни про вищу освіту мають 
самостійно розробляти мо-
дель фахівця та навчальні 
плани з обов’язковим ура-
хуванням потреб і вимог ро-
ботодавців.

Проректор з НПР Олек-
сандр Ломейко довів до 
присутніх, що створені на-

КоротКо

волонтерська діяльність студентів 
факультету ІкТ

у цьому навчальному році на факультеті ІкТ була 
створена ініціативна група з волонтерської діяльності під 
керівництвом ст. викл. кафедри «вища математика та 
фізика» Є. п. рожкової. До складу групи входять студен-
ти 11 кн групи І. касілов, а. Джаврієв, а. коновальский, 
а. Заєць, С. Гаращенко, р. Циганов, Б. кекнадзе (кура-
тор С. Б. Бойко).

Хлопці постійно збирають кошти для учасників аТо, 
підтримують зв’язок із волонтером з активною життєвою 
позицією, завідувачем кафедри іноземних мов, к.ф.н., 
доцентом Ю. а. полікарповою, неодноразово відвідува-
ли мелітопольський педагогічний ліцей-інтернат «Твор-
чість».

Світлана ТУРЧИНА, начальник РВВ «Агротаврія».
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Команда «УТ-1» стала лауреатом 
10-го сезону Агроліги КВК

професійно відпрацювали 
і налаштували глядачів на 
двогодинне шоу. 

Ведучий гала-концерту, 
викликаючи команди Агро-
ліги по черзі до мікрофонів 
на сцені, теж вміло утриму-
вав темп фестивальної про-
грами і цей механізм співп-
раці багатьох людей зробив 
дійство цікавим. 

Плюсом до цього стала і 
робота журі, яка «не тягла 
на себе рядно», не затриму-
вала час розмахуванням 
оцінок. Згідно умов фести-
валю кожен із членів журі 
заповнював особистий про-
токол, не підглядаючи кого 
і як оцінюють його колеги. 
Після закінчення всіх ви-
ступів протоколи зібрали і 
підвели підсумки «таємно-
го» голосування...

Представник НМЦ ін-
формаційно-аналітично-
го забезпечення діяльнос-
ті ВНЗ «Агроосвіта» Ірина 
Лєпеха та президент Асоці-
ації «КВК України» Михай-
ло Агранат швидко і щедро 
роздали дипломи та подя-
ки, називаючи команди, що 
стали Дипломатами 10-го 
ювілейного фестивалю. Ко-
манда «УТ-1» стала лауреа-
том фестивалю. Перемож-
цями журі визнало команди 
«Агранавти» (Миколаїв-
ський НАУ), «Властелины 
полей» (Харківський НАУ 
ім. В. Докучаєва) та «Дроз-
ди» (Лубенський лісотехніч-
ний коледж). 

Вітаємо переможців і пи-
шаємося веселими і най-
кмітливішими «УТшни-
ками», які своїм яскравим 
виступом гідно представили 
наш університет.

Світлана ТУРЧИНА, 
 начальник РВВ «Агротаврія»  

(за матеріалами офіційного 
 сайту Асоціації КВК України).

Серед учасників марафону 
була команда «УТ-1» ТДА-
ТУ.

Переповнений глядачами 
актовий зал гаряче зустрі-
чав оплесками всі команди. 
Гостей міста і академії при-
вітав її перший проректор, 
професор Павло Писарен-
ко. Він подякував за приїзд, 
підбадьорив усіх учасників 
і побажав успіху. А ще біль-
ше учасників підбадьорив і 
додав наснаги сюрприз від 
місцевих організаторів. «Ро-
зігрівати» публіку вони за-
просили місцевих улюблен-
ців – команду «Манхеттен», 
учасника телевізійного про-
екту «Ліга сміху». Звичай-
но, що досвідчені гравці, 
які в минулі роки у складі 
різних команд КВК із Пол-
тави вигравали турніри 
Асоціації «КВК України», 

їни. І з того часу студент-
ське братерство продовжує 
щорічні огляди «веселості 
і найкмітливості», які тоді 
запропонував, а потім і до-
вгі роки очолював цей рух 
великий ентузіаст КВК Ми-
хайло Галушко. Його про-
ект об’єднання творчих ко-
лективів в одну боєздатну 
лігу студентів-аграріїв від-
разу підтримали і в про-
фільному міністерстві, і в 
Асоціації «КВК України». 
З часу заснування і до сьо-
годення вони й залишають-
ся «хрещеними батьками» 
ліги, і, звісно ж, організато-
рами проведення щорічних 
змагань. 

Цього року відбувся 10-й 
фестиваль Аграрної ліги 
КВК України. Пройшов він 
3-4 червня у студентському 
містечку Полтавської ДАА. 

Коли 9 років тому Аграр-
на ліга робила свої перші 
кроки і намічала пла-
ни на майбутнє, переваж-
на більшість учасників 
теперішнього ювілейного 
фестивального сезону була 
лише учнями початкових 
класів. 

Швидко спливає час, і ес-
тафетна паличка нових і но-
вих поколінь майбутніх ве-
селих аграріїв уже встигла 
декілька разів змінити на 
цьому шляху своїх госпо-
дарів, тих представників 
студентства, хто поспішає 
з нею до яскравих виступів 
і переможної мети на КВК-
сцені.

А розпочиналося все у 
Львові, куди у 2006 році 
з’їхалися представники 22 
аграрних ВНЗ з усієї Укра-
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Гирьовики ТДАТУ 
– чемпіони Запорізької області

Турнір з міні-футболу пам’яті О. В. Браташа 

Спартакіада 
«Здоров’я» у ТДаТу 
З 12 по 29 травня в 
університеті проходи-
ла спартакіада «Здоров’я» 
серед професорсько-
викладацького скла-
ду та співробітників з 
6 видів спорту: футбо-
лу, настільного тенісу, 
бадмінтону, шахів, шашок 
та волейболу.

За підсумками змагань міс-
ця розподілилися таким чи-
ном. 

Баскетбол, чоловіки: І місце 
– м. а. Терещенко (ФеБ); ІІ міс-
це – м. в. андрущенко (аТе); 
ІІІ місце – І. о. леженкін (ІкТ); 
жінки: І місце – н. в. Сербій 
(ІкТ).

волейбол: І місце – збірна 
команда енергетичного фа-
культету. 

Шашки: І місце – а. Г. За-
строжніков (ФеБ); ІІ місце – І. Г. 
величко (ІкТ); ІІІ місце – Ю. о. 
Сіціліцин (ІкТ).  

Шахи, чоловіки: І місце –  
І. м. Тітов (ІкТ); ІІ місце – І. Г. 
величко (ІкТ); жінки: І місце – 
о. о. Дереза (ІкТ).

Дартс: І місце – Д. в. лубко 
(ІкТ); ІІ місце – а. о. Беккауер 
(ІкТ); ІІІ місце – о. л. лут (ІкТ).

настільний теніс: І місце – 
Д. в. лубко (ІкТ); а. о. Бекка-
уер (ІкТ).

23 травня в м. токмак відбувся 
чемпіонат Запорізької області 
з гирьового спорту серед 
чоловіків. У змаганнях взяли 
участь більше 60 спортсменів 
з 5 районів. Спортсмени зма-
галися гирями вагою 32 кг.

ри були нагороджені меда-
лями та грамотами Запо-
різької ОДА та увійшли до 
складу збірної області з ги-
рьового спорту, яку будуть 
представляти на чемпіонаті 
України в серпні 2015 р.

МТФ, чемпіон Європи се-
ред юніорів Роман Конюхов. 
У вазі до 90 кг виступили 
відразу два студенти МТФ - 
Павло Маранді та Валентин 
Олійник, які посіли відпо-
відно ІІ та ІІІ місця.

Всі чемпіони та призе-

У складі збірної Меліто-
польського району успішно 
виступили студенти ТДА-
ТУ. Чемпіонами у своїх ва-
гових категоріях стали: до 
60 кг – студент МТФ, чемпі-
он світу серед юніорів Іван 
Кубрак; до 80 кг – студент 

вали високу майстерність 
та велику жагу до перемоги. 
Другими фінішували меха-
ніки, третіми – енергетики.

Переможці отримали ку-
бок та солодкий приз – ве-
ликий торт.

Вшанувати пам’ять 
Олександра Васильови-
ча зібралися 5 команд від 
кожного факультету. Пе-
реможцями турніру стали 
студенти факультету еконо-
міки та бізнесу, які протя-
гом турніру продемонстру-

З 26 по 28 травня на спор-
тивному майданчику ВСП 
«Мелітопольський коледж 
ТДАТУ» проходив турнір з 
міні-футболу пам’яті керів-
ника студентської футболь-
ної команди університету 
Олександра Браташа, який 
пішов з життя у жовтні 2014 
р. Турнір був організований 
за ініціативи студентського 
активу.

Сторінку підготував Володимир АРТЕМЕНКО, голова  
спортклубу, ст. викладач кафедри фізвиховання та спорту.
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«Студентська республіка - 2015»:
студенти ТДаТу – переможці обласного етапу міжнародної програми

Анатолію Шашкову, Оль-
зі Рачук, Марії Бінюк, Во-
лодимиру Ткаченку, Станіс-
лаву Захарченку, Катерині 
Біліндіновій, Юрію Мураш-
ковському, Дмитру Мури-
нюку, Марії Супрун та Де-
нису Денисенку.

Дякуємо ректорату, про-
фкому університету за на-
дану можливість участі у 
такому грандіозному моло-
діжному заході!

Студенти отримали масу 
позитиву, гарного настрою, 
драйву, нових знайомств та 
теплі спогади від гарячої 
літньої зустрічі.

Ганна ЄВТУШЕНКО,  
голова інформаційного сектору 

студради ТДАТУ.

тендента на звання Містера. 
Наш Владислав – 3-й з 9-ти 
учасників.

У незвичайному конкурсі 
«Фотоквест» потрібно було 
представити фотографії та-
ким чином, щоб заданий хе-
штег якнайкраще підходив 
до них. Наша команда по-
ставилась до цього завдан-
ня серйозно - фотографува-
ли сюжети та вигадували 
дуже веселі та цікаві ко-
ментарі. У «Фотоквесті» ми 
отримали диплом та медаль 
за перше місце. За сумою 
місць команда ТДАТУ та-
кож виявилась найкращою.

Студенти дякують за 
вкладені сили та творчий 
підхід оргкомітету заходу: 

університет найкращим ви-
ступом-візиткою. Не шко-
дуючи рук, хлопці та дівча-
та аплодували талановитій 
команді. Тож тут у нас 1-е 
місце.

У цей день студенти по-
бачили яскравий виступ 
збірної команди КВК ТДА-
ТУ «УТ-1». Хлопці яскра-
во жартували, радували 
веселими мініатюрами і по-
дарували глядачам море 
позитивних емоцій та неза-
бутніх вражень. Як резуль-
тат - наша команда третя.

У конкурсі «Містер Сту-
дреспубліки» студент ТДА-
ТУ Владислав Пилипенко 
подарував глядачам неза-
бутні враження від свого ви-
ступу. Активність, індиві-
дуальність, неординарність, 
яскрава та потужна енерге-
тика хлопця просто зачаро-
вувала усіх. Команда під-
тримки ТДАТУ вболівала 
за свого конкурсанта – най-
гарнішого, найяскравішого 
та найталановитішого пре-

6-7 червня на базі 
профілакторію ЗНУ (о. Хор-
тиця) відбувся регіональний 
етап Міжнародної програми 
«Студентська республіка», 
у якому взяли участь сту-
денти 9 вНЗ Запорізької 
області. Наш університет 
представляла команда з 10 
найактивніших студентів-
унікумів.

Програма «Студентська 
республіка» реалізується в 
кожному регіоні України, 
починаючи від рівня ВНЗ 
і до фінального всеукраїн-
ського етапу. Мета програ-
ми – виявлення у активної 
молоді інтелектуального і 
творчого потенціалу, що до-
зволить студентам реалізу-
вати свої амбіції, розвинути 
міжвузівські зв’язки задля 
реалізації спільних ідей та 
проектів.

Протягом двох днів сту-
денти розробляли «Про-
граму модернізації За-
поріжжя» на пленарних 
засіданнях, майстер-класах 
і дебатах.

Студенти мали можли-
вість проявити свої творчі 
вміння у командній робо-
ті: КВК, «Містер Студреспу-
бліки», «Фотоквест», «Ма-
фія», спортивні змагання і 
пляжні ігри. А яскрава про-
грама традиційної «Нічної 
туси» змусила битися серця 
студентів у єдиному ритмі 
«Студреспубліки-2015».

Протягом першого дня 
студенти ТДАТУ барвисто і 
корисно провели час, пока-
зали силу і активність мелі-
топольської молоді, творчо і 
з гумором представили свій 
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Майбутні студенти завітали до університету

Профорієнтаційна робота  
студентської ради факультету АТЕ

Сторінку підготувала 
 Оксана ЗАЙЦЕВА,  

голова інформаційного 
 сектору факультету АТЕ.

допомогою барвистої пре-
зентації розповіли 11-клас-
никам про спеціальнос-
ті факультету, дисципліни, 
які їм належить вивчати, 

Профорієнтаційний сектор 
факультету агротехнологій 
та екології продовжує 
свою активну діяльність. 26 
травня майбутні абітурієнти 
побували в стінах 
таврійського державного 
агротехнологічного 
університету.

Зустріч пройшла у не-
вимушеній та неформаль-
ній обстановці: для школя-
рів був накритий солодкий 
стіл, була запрошена сту-
дентська рада факультету. 
Почала зустріч зі словами 
привітання декан факульте-
ту АТЕ Іванова Ірина Євге-
нівна. Вона познайомилася 
зі школярами та розповіла 
інформацію наймолодший 
факультет університету.

Далі ініціативу перехо-
пили представники студра-
ди Руслан Кольцов і Ната-
лія Корольова. Хлопці за 

ва бібліотека й затишні, 
комфортні гуртожитки. Го-
лова інформаційного секто-
ру АТЕ Оксана Зайцева роз-
повіла про суспільне життя 
факультету та університе-
ту: культурно-масові захо-
ди, благодійні акції та гурт-
ки за інтересами.

Після пізнавальної пре-
зентації глава студент-
ської ради факультету 
АТЕ Дмитро Кравцов про-
вів для школярів коротку 
екскурсію корпусами на-
шого університету, і в ре-
зультаті привів їх на довго-
очікуваний захід «Містер і 
Міс ТДАТУ – 2015», від яко-
го вони залишилися у вели-
чезному захваті!

про робочі посади, які мо-
жуть займати випускни-
ки нашого ВНЗ, а ще про 
такі приємні бонуси як за-
кордонна практика, чудо-

практик.
Факультет АТЕ з радіс-

тю та нетерпінням чекає на 
своїх майбутніх студентів-
агрономів.

ймальної комісії С. В. Чау-
сов ознайомив присутніх з 
особливостями подачі доку-
ментів до нашого ВНЗ. За-
відуючі кафедр хімії та біо-
технологій та рослинництва 
М. О. Колесніков і Л. В. То-
дорова та декан факультету 
АТЕ І. Є. Іванова у подроби-
цях розповіли про кафедри 
факультету, наукові дослі-
дження, наукові гуртки та 
досягнення студентів та ви-
кладачів.

Студентська рада фа-
культету АТЕ представили 
відеопрезентацію та розпо-
віли про суспільне життя 
університету, святкові за-
ходи та діяльність студра-
ди. Не залишили без уваги 
і такі важливі питання, як 
можливість проходження 
закордонної та виробничої 

28 травня наш університет 
відвідали студенти 
василівського коледжу 
тДАтУ.

Хлопці вже визначилися 
з вибором – вони вступати-
муть до нашого ВНЗ за спе-
ціальністю «Агрономія». 
Тому для майбутніх студен-
тів університету була про-
ведена екскурсія стінами 
5-го корпусу, де розташова-
на провідна кафедра – «Рос-
линництво». Також вони на 
власні очі побачили інші 
навчальні корпуси та ресур-
си наукової бібліотеки.

Студентська молодь по-
знайомилась з доцентом ка-
федри рослинництва О. М. 
Алєксєєвою, яка розпові-
ла про найцікавіші аспекти 
навчання за спеціальністю 
«Агрономія». Секретар при-



вітаємо колектив ка-
федри філософії і соці-
ології з 80-річчям! не-
хай ніколи не вгасає ваша 
творча й ділова активність 
в області політології, соціо-
логії, філософії, психології, 
вихованні і навчанні ново-
го покоління висококвалі-
фікованих фахівців та на-
уковців. 

Щиро бажаємо міцного 
здоров’я, подальших успі-
хів у навчальній роботі та 
значних досягнень у науці!
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ювілей

вітаємо студента енергетич-
ного факультету владислава 
ломиша, який став переможцем 
обласного конкурсу наукових про-
ектів «енергозбереження та енер-
гоефективність очима молоді», що 
проходив протягом травня на базі 
Запорізького обласного центру 
молоді. робота владислава «ком-
бінована енергоекономічна систе-
ма керування вуличним освітлен-
ням» зайняла І місце. 

Щиро вітаємо нашого перемож-
ця та бажаємо натхнення і подаль-
ших успіхів!

житті університету.
Зустріч завершилась «віль-

ним» спілкуванням у теплій 
дружній атмосфері.

Студентська рада вислов-
лює вдячність ректорату та 
профкому за підтримку сту-
дентського самоврядування в 
університеті.

Щиро зичимо усім актив-
ним учасникам студентського 
руху університету нових звер-
шень, досягнень, командного 
духу, взаємоповаги, взаємо-
підтримки та розвитку на бла-
го нашого університету!

Студрада ТДАТУ.

врядування на майбутнє.
найкращі студенти – лідери 

студентського комітету – були 
відзначені дипломами за їх ак-
тивну участь у громадському 

який щиро привітав студентів 
з ювілеєм студентської ради, 
подякував за плідну працю, а 
також означив основні зада-
чі роботи студентського само-

ків виховної роботи ТДаТу.
не менш важливе питання 

наради стосувалось оновлен-
ня положення про студентське 
самоврядування ТДаТу відпо-
відно до потреб сьогодення.

Із привітаннями до само-
урядовців звернувся ректор 
ТДаТу володимир кюрчев, 

«Колегії студентів» ТДАТУ - 15 років!
3 червня в університеті від-
булось засідання президії 
студентської ради універси-
тету, присвячене 15-річчю 
заснування.

в тісній дружній атмосфе-
рі зібрались 23 представники 
студентського активу універ-
ситету, 5 заступників деканів 
факультетів з овр, помічник 
ректора з овр та студент-
ських справ І. м. Грицаєнко та 
ректор ТДаТу, професор в. м. 
кюрчев.

нарада розпочалась із ви-
ступу голови студентської 
ради університету Ірини 
Жмак, яка зазначила привід 
зібрання, акцентувала на так-
тичних та стратегічних завдан-
нях студентського самовряду-
вання університету.

Зокрема, було обговорено 
Закон україни «про вищу осві-
ту», рішення вченої ради та 
ректорату щодо студентсько-
го самоврядування та напрям-

ПоЗДоровляєМо!


