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Поспішаємо подарувати яскравий букет душевних побажань, шановний ректоре. 
Це справжній талант — бути професіоналом своєї справи.
Хочемо висловити величезну подяку за Ваш талант організатора, який Ви вміло поєднуєте 

з такими чудовими людськими якостями, як доброта, привітність і почуття гумору.
Бажаємо Вам, подібно до легендарного царя Соломона, бути мудрим і далекоглядним, 

сильним і красномовним, удачливим і харизматичним.
Бажаємо від життя брати тільки найцінніші дари, а підводні камені хай змиває бурхливий 

потік самих щирих і світлих почуттів. 
Бажаємо Вам творчих успіхів, сімейного благополуччя і нехай фортуна завжди посміхається 

Вам у всіх добрих справах!

З повагою, директор
ВСП «Бердянський фаховий коледж ТДАТУ»,

 заслужений працівник освіти України Галина Шишкіна

Вельмишановний Володимире Миколайовичу!
Усім нашим дружним колективом вітаємо Вас з Днем народження!

Ви унікальна особистість! Ваша унікальність у Вашій долі й у Ваших вихованцях!
Ви дивовижна особистість, що поєднує в собі відданість обраній справі й навчальному за-

кладу, який багато років очолюєте і плідно працюєте.
Ви мудра людина, зі своєю життєвою філософією, що дивує простотою й водночас неймо-

вірною далекоглядністю, що дає Вам сил і наснаги.
Вас, як романтика, приваблюють подорожі і природа, поезія й музика, що надихає й живить 

Вашу душу.
Ви щаслива людина, тому що очолюєте велику університетську родину, де жоден не за-

лишається без уваги.
Ви Керівник, Психолог і Викладач в одній особі, що тонко відчуває всі його перипетії.
Ми бажаємо Вам міцного здоров’я та незмінного почуття гумору й оптимізму, щирих і щедрих 

слів подяки.
Нехай у Ваших очах світиться надія, у серці не вгасає віра й любов, а на душі буде світло 

й комфортно.

З повагою, від колективу 
ВСП «Мелітопольський фаховий коледж ТДАТУ»,

директор Олександр Мельник

Шановний Володимире Миколайовичу!
Колектив ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ імені Дмитра Моторного»

вітає Вас з Ювілеєм, 65-річчям від Дня народження!

Сторінки Вашої біографії сповнені нарисами років, які Ви присвятили натхненному служін-
ню рідній Україні. За роки сумлінної праці Ви здобули беззаперечний авторитет компетентного 
науковця, досвідченого фахівця, мудрого й розсудливого керівника та щирого патріота свого 
закладу освіти -ТДАТУ.

За Вашими плечима – багаторічний досвід і визнання. Професіоналізм, талант, безмежна 
відданість справі, працьовитість і наполегливість дали Вам змогу досягти значних успіхів у про-
фесійній та науковій діяльності, здобути шану та любов серед колег і студентства. Ви – справжній 
лідер, талановитий учений, мудрий наставник, креативний керівник, душевна і щира людина. 

У цей святковий день, коли оцінюється зроблене й окреслюються плани на майбутнє, бажаємо 
Вам, Володимире Миколайовичу, міцного здоров’я, щастя, успішного здійснення задумів, тепла 
і поваги рідних та підтримки друзів. Нехай Вам таланить на однодумців, колег, доброзичливих і 
щирих людей, а накопичений життєвий досвід і мудрість допоможуть досягти нових звершень!

З повагою, від колективу 
ВСП «Василівський фаховий коледж ТДАТУ»,

в.о. директора Юлія Опанасенко

Шановний Володимире Миколайовичу!
Прийміть щирі вітання й найкращі побажання з нагоди Вашого ювілею!
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Бути хорошим керівником дано не кожному, але колективу ТДАТУ пощастило! Це справжній 
талант — бути фахівцем своєї справи.

Керівник — це лідер, мозковий центр освітнього закладу! На Ваші плечі лягає відповідаль-
ність за весь колектив. Ви приймаєте рішення і створюєте комфортний мікроклімат.

Ваша багатогранна діяльність, заснована на високому професіоналізмі та порядності, 
чуйному ставленні до людей, завжди призводила до успішного вирішення всіх поставлених 
завдань. І тому закономірно, що, пройшовши багато сходинок кар’єрного зростання, сьогодні 
Ви – талановитий, принциповий, мудрий керівник, організатор і педагог, який усі свої сили віддає 
справі підготовки висококваліфікованих спеціалістів для аграрного сектору економіки України.

У цей день хочеться побажати Вам здоров’я і оптимізму, сімейного благополуччя і добро-
буту, бадьорості духу й стабільності, позитивних, яскравих подій і незабутніх вражень. А також 
амбітних планів, пошуку нових можливостей, гідних людей і вірних друзів, широкого життєвого 
шляху та щасливих поворотів долі.

З повагою, від педагогічного колективу,
ВСП «Ногайський фаховий коледж ТДАТУ»,

директор Олександр Герченов

Шановний Володимире Миколайовичу!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди Вашого Ювілею!

Бажаємо весняних захоплень, літнього тепла, осінньої мудрості, зимових діамантових вра-
жень. Нехай життя грає яскравими фарбами, що випромінюють тільки добро, любов і позитив.

Високо цінуємо Ваш життєвий і професійний досвід, Вашу доброзичливість і відвертість.
Бажаємо Вам невпинного руху вперед, творчого завзяття, неперевершених ідей, міцного 

здоров’я, родинної злагоди і затишку, вірних, надійних друзів та партнерів, здобуття нових вершин 
у всій Вашій багатогранній науковій, управлінській та суспільній діяльності.

Нехай доля і надалі буде прихильною до Вас, даруючи радість життя, незрадливу удачу. 
Божого благословення Вам!

З повагою, колектив 
ВСП «Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ», 

в.о. директора коледжу Лариса Назарова

Шановний Володимире Миколайовичу!
Прийміть щиросердечні вітання з нагоди Вашого ювілею!

В червні ночі чарівні, і дні як медові,
Квіти надто яскраві, і зорі блищать!
І в цю пору хлопчисько з’явився чудовий!
Вже пройшло шістдесят. І минуло ще п’ять.

Він завжди був таким – весь в житті, у турботах.
Перед ним були злети, нові відкриття!
Все горіло в руках – навчання і робота.
Та активним було і громадське життя.

Наукову роботу ж ніяк не полишив.
Всі студенти, колеги підтвердять про те,
Що, професор став ректором кращого вишу, 
І турботливим батьком для всіх ВСП.

За дорученням колективу, 
ВСП «Оріхівський фаховий коледж ТДАТУ»,

директор Віктор Наранович

Та людина успішна і справді щаслива,
Коли маєш надійний, улюблений тил.
Без дружини, дітей дата ця не можлива!
Онучата також дарять дідові сил.

Хай же будуть у Вас, дорогий іменинник,
Лиш безхмарні події, і сонячні дні!
Без простоїв іде Ваш здоров’я годинник,
Та минають події важкі і складні.

Колектив наш від серця бажає наснаги!
Хай любов буде поряд, і радість, і сміх!
Так радійте життю! Бо ви гідні поваги!
З днем народження Вас від оріхівців всіх!

Шановний Володимире Миколайовичу!
Прийміть щиросердечні вітання з нагоди Вашого ювілею!
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Так співпало, що 2020 рік став роком подвійного 
ювілею ректора Таврійського державного агротех-
нологічного університету імені Дмитра Моторного 
Володимира Кюрчева.

23 червня Володимиру 
Миколайовичу виповнюється 
65 років. Ця дата - важливий 
рубіж насиченого подіями 
життя. 14 років ректорства. 
Зроблено за цей час дуже 

багато для рідної Аlma mater. 
Змінено статус, навчальний 
заклад піднявся на вищий 
щабель освіти і став універ-
ситетом – Таврійський дер-
жавний агротехнологічний 
університет. ТДАТУ впер-
ше був акредитований за ІV 
найвищим рівнем. Активно 
розширювалися освітянські 
і наукові можливості, було 
відкрито нові спеціальності, 
розвивалася міжнародна 
співпраця, зріс і зміцнів док-
торський і професорський 

корпус, зміцнювалася мате-
ріальна база.

За успіхами університету 
завжди стоїть його керма-
нич. Володимир Миколайо-
вич – харизматичний лідер 
Університету, особистість, 
людина з сильним харак-
тером, здатна відстоювати 
інтереси навчального закладу 
і гідно його представляти на 
різних рівнях.

Є ще одна важлива юві-
лейна дата у житті ректора 
– 45 років разом з ТДАТУ. 
Такі дати спонукають озирну-
тися, згадати і замислитися. 
Володимир Миколайович – 
вихованець МІМСГу. У 1975 
році він прийшов до інституту 
на підготовчі курси, потім 
студентські роки… Так скла-
лася доля, що своє життя він 

пов’язав із Аlma mater на довгі 
45 років, пройшовши шлях від 
студента до ректора, і нині 
розвиває університет. Саме 
тут відбулося його становлен-
ня як успішного освітянського 
адміністратора.

Володимир Миколайович 
- великий патріот ТДАТУ. Його 
життєвий шлях - яскравий 
приклад служіння універ-
ситету. За роки керівництва 
він зумів не лише зберегти 
здобутки своїх попередників, 
а й розвинути потенціал уні-
верситету. 

«Я пишаюся тим, що моє 
життя нерозривно пов’язане 
із ТДАТУ. Університет - це 
моє єдине місце роботи. Мені 
ніколи не хотілось працювати 
в іншому місці. Університет 
для мене – другий дім. Універ-
ситет - це моє все», - вважає 

Володимир Миколайович.
З кожним ювілеєм за-

кінчується один етап життя і 
починається інший. 

Дуже важливо рухатися 
вперед і не зупинятися на 
досягнутому. 

Віримо, що так і буде.

ОСОБИСТІСТЬ.  ПРОФЕСІОНАЛ
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ТАМ,  ДЕ  ТВОЄ  КОРІННЯ,  ТАМ  І  МІСЦЕ  СИЛИ
СТОРІНКАМИ  БІОГРАФІЇ

Володимир Миколайо-
вич народився 23 червня 
1955 року у селі Андрівка, 
що розкинулося на березі 
річки Кильтичії у Північному 
Приазов’ї України. Останній 
мрійник епохи Антуан де 
Сент-Екзюпері писав, що «усі 
ми родом із дитинства». У 
кожного завжди зберігаються 
спогади про дитинство. 

У 1962 році він пішов у 
перший клас. Навчання у шко-
лі давалося легко, був охочий 
до наук, вчився залюбки, чим 
радував і батьків, і вчителів. 
Школа дала знання, які стали 
фундаментом у подальшому 
навчанні, а також сформу-

вала розуміння справжньої 
дружби, відповідальності. 
Уже в школі з’явилися риси 
лідера, організатора – з за-
доволенням займався гро-
мадськими справами і брав 
участь у художній самодіяль-
ності. А крім цього, були улю-
блені захоплення - рибалка і 
футбол. Він знав майже всі 
команди, був завзятим убо-
лівальником. Активно брав 
участь у футбольних матчах, 
що проходили на луках рідно-
го села.

Батьки, Микола Петрович 
і Варвара Василівна, невтом-
ні працелюби, щирі, чуйні 

люди, виховували своїх дітей 
суворо, але головне - прище-
плювали любов до праці. З 
дитинства вчили доньку і сина 

жити чесно, робити людям 
добро, нести у серці повагу 
до родини, до свого краю, до 
справедливості.

Варвара ВасилівнаМикола Петрович
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МОЛОДІСТЬ… ВОНА ЛЕГКА, ВІДВАЖНА І КРИЛАТА

9 листопада 1973 року 
18-річним юнаком Володи-
мир Кюрчев був призваний 
в армію. Закінчив службу 5 
листопада 1975 року коман-
диром взводу. Володимир 
Миколайович вважає, що 
армія - серйозна школа, яка 
з підлітків здатна виховати 
справжніх чоловіків і захис-
ників Батьківщини.

Вибір професії – це вибір 
життєвого шляху. За направ-
ленням колгоспу у 1975 році 

вступив на підготовче від-
ділення Мелітопольського 
інституту механізації сіль-
ського господарства і ра-
зом з молодою дружиною 
переїхав до Мелітополя. 
Через рік, у 1976 році став 
студентом факультету меха-
нізації сільського господар-
ства МІМСГ. Роки навчання 
були хоч і складними, але 
неймовірно щасливими і на-
сиченими важливими жит-
тєвими подіями: навчання, 

громадська діяльність у 
комсомолі, чотири тру-
дових семестри у сту-
дентських будівельних 
загонах.. народження 
первістка Сергійка.

У 1981 році Воло-
димир з відзнакою за-
хистив диплом інжене-
ра-механіка. І в цьому ж 
році був обраний секре-
тарем комітету комсомо-
лу МІМСГу.

УНІВЕРСИТЕТ - ЙОГО ДОЛЯ

В подальшому все життя і 
діяльність Володимира Мико-
лайовича пов’язане з Універ-
ситетом: секретар комітету 
комсомолу (1981-1985); голо-
ва профспілкового комітету 
(1986—1991); проректор з 
економічних питань (1991—
2000) і завідувач кафедри 
«Експлуатація машинно-трак-
торного парку» (1991—2006); 
проректор з наукової роботи 
та директор Науково-дослід-
ного інституту механізації 

землеробства півдня України 
ТДАТУ (2000—2006).

У 1989 році у Харківсько-
му інституті механізації та 
електрифікації сільського 
господарства В. М. Кюрчев 
захистив кандидатську дис-
ертацію за спеціальністю 
«Експлуатація, відновлення 
та ремонт сільськогосподар-
ської техніки» на тему «Ре-
сурсозбереження при діагнос-
туванні щілинних ущільнень 
гідророзподілювачів сільсько-

господарської техніки». 
1989 - присвоєно науко-

вий ступінь кандидата тех-
нічних наук.

1993 - присуджено вчене 
звання доцента. 

1999 - отримав другу вищу 
освіту за фахом «Економіка 
підприємства» у Таврійській 
державній агротехнічній ака-
демії (ТДАТА).

2006 - присвоєно вчене 
звання професора

На конференції трудо-
вого колективу 26 травня 
2006 року значною більшіс-
тю голосів ректором ТДАТА 
було обрано Володимира 
Миколайовича Кюрчева. З 
кожним новим керівником 
починається новий етап роз-
витку навчального закладу. 
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За усі 14 років ректорства 
Володимира Кюрчева універ-
ситет активно розширював 
освітянські і наукові можли-
вості, наполегливо і плідно 
працював у різних напрямах 
міжнародного співробітни-
цтва, брав активну участь у 
різноманітних міжнародних 
проектах, конференціях, про-
грамах обміну студентами, 
викладачами та науковцями. 
Завдяки глибокому знанню 

справ, вмінню мислити масш-
табно Володимиру Микола-
йовичу вдалося набагато 
примножити і закріпити по-
передні досягнення навчаль-
ного закладу. Незаперечною 
його заслугою є формування 
стабільного, працездатного, 
ініціативного та перспектив-
ного колективу викладачів і 
співробітників. На чергових 
виборах на посаду керівника 
університету в 2011 і у 2016 
роках переважною більшістю 
голосів Володимира Кюрчева 

було знову обрано на рек-
торство.

Володимир Миколайо-
вич - харизматичний лідер 
університету, особистість, лю-
дина з сильним характером, 

здатний відстоювати інтереси 
навчального закладу і гідно 
його представляти на різних 
рівнях. У вирішенні робочих 
питань він нерідко займає 
жорстку і принципову пози-
цію, але при цьому керується 
інтересами університету, а 
не особистими амбіціями. 

Ректор завжди відкритий 
для діалогу і завжди вирішує 
принципові питання, пов’язані 
з ефективним розвитком на-
укових і освітніх напрямків 
тих чи інших структурних 
підрозділів. 

Головним життєвим деві-
зом Володимира Миколайо-
вича Кюрчева є «Не зупиняти-
ся на досягнутому!». Хай він 
стане для університетської 
молоді життєвою аксіомою. 
На будь-якому етапі життя 
потрібно рухатися далі. І 

пам’ятати, що доля винагоро-
джує успіхом та перемогою 
тих, хто не зупиняється, хто 
готовий йти вперед, допома-
гати іншим, ділитися своїми 
знаннями, своїм досвідом. 
Лише тоді можна стати ліде-
ром у своїй справі.
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Колектив Таврійського державного агротехнологічного 
університету імені Дмитра Моторного від щирого серця вітає 
Вас із подвійним ювілеєм, 65-річчям від дня народження та
45 річчям  спільної долі з ТДАТУ.

Не покидаючи стін рідного навчального закладу, Ви пройшли 
дорогу від студента до ректора. На цьому шляху розкрилися 
найкращі Ваші якості: педагогічний і науковий талант, управ-
лінське обдарування.

Вітаємо Вас з ювілеєм, бажаємо, щоб найкращі миті у 
Вашому житті були ще попереду, щоб кожен день приносив 
радість і задоволення, а Ваша робота відкривалася новими, 
цікавими гранями.

Бажаємо завжди зберігати в собі той величезний заряд по-
зитивної енергії, який передається всьому колективу ТДАТУ 
і надає впевненість у тому, що університет під вашим керів-
ництвом буде і далі розвиватися і вносити вагомий внесок в 
розвиток і зміцнення  потенціалу Запорізького краю і України.

ШАНОВНИЙ ВОЛОДИМИРЕ МИКОЛАЙОВИЧУ!


