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ТДАТУ – АКТИВНИЙ УЧАСНИК СОБОРУ БОЛГАР УКРАЇНИ

До Мелітополя прибула 
делегація у складі: народного 
депутата України Антона Кіс-
се, Почесного консула Респу-
бліки Болгарія Сергія Желєва, 
Віце-прем’єра Уряду Болгарії 
2017-2018 рр. Валерія Си-
меонова, депутата народних 
зборів Йордана Апостоліва та 
заступника голови Одеської 

Мелітополь на два дні став центром Болгарської куль-
тури. Вперше в історії у нашому місті відбувся Собор 
болгар України, який, до речі, в Україні проводиться вже 
в дев’ятий раз. Собор болгар України – це головна подія 
в житті болгарської діаспори. Щорічно його проводили 
в Одеській області, а у 2020-му вирішили організувати у 
Медовому місті.

облради, голови Асоціації 
гагаузьких товариств України 
Юрія Дімчогло.

Програма проведення 
собору була насиченою 
та різноманітною. Серед 

заходів: відкриття погруддя 
болгарському національному 
ге р о ю  Х а д ж і  Д и м и т ру, 
уродженцю міста Слівен. Вже 
декілька років у Мелітополі 
існує сквер, названий на 
честь міста-побратима.

Не залишився осторонь 
від проведення заходів Со-
бору болгар України і Тав-
рійський державний агротех-
нологічний університет імені 
Дмитра Моторного. І це не 
дивно, адже зараз у нашому 
університеті здобувають вищу 
освіту більше 30-ти етнічних 
болгар. На базі ТДАТУ від-
булась робоча конференція: 

«Об’єднання болгар України». 
Її учасники розглянули важли-
ві питання порядку денного: 
«Про діяльність болгар Укра-
їни у 2019-2020 роках»; « Про 
стан та збереження вивчення 
болгарської мови. Проблеми, 
що виникли при реалізації 
нових законів» тощо.

ТДАТУ завжди підтримує 
інтеркультурні заходи. Багато 
років поспіль наш університет 
до Всесвітнього дня культур-
ного різноманіття в ім’я діало-
гу та розвитку організовував 
FEST «Діалоги культур», в 
рамках якого були представ-
лені: дні культур різних на-
ціональностей; тематичні та 
інформаційні виставки. Най-
яскравішим був останній день 
FEST, коли студенти різних 

національностей, які навча-
ються у Таврійському ДАТУ, 
демонстрували свої звичаї, 
традиції та дарували гостям 
свята свої національні танці.

Нажаль, у 2020 році, че-
рез пандемію коронавірусу, 
цей яскравий захід не був 
проведений. Сподіваємось, 
що після карантину він буде 
поновлений.

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

фото Віктор Пашин
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МЕЛІТОПОЛЬСЬКА ЧЕРЕШНЯ СТАЛА БРЕНДОМ
«Мелітопольська черешня» отримала офіційне геогра-

фічне визначення. Нагадаємо, процес реєстрації бренду 
«Мелітопольська черешня» був розпочатий за ініціативи 
науковців Таврійського державного агротехнологічного 
університету імені Дмитра Моторного.

Серед різноманітних рей-
тинГеографічне визначення 
«Мелітопольська черешня» в 
майбутньому стане підставою 
для охорони цього значення 
в Україні та ЄС. Продукти з 
географічним маркуванням 
мають унікальні особливості, 

пов’язані з їх проходженням 
певного регіону, вони відобра-
жають неповторні традиції, 
культурну спадщину та істо-
рію України. Така продукція 
забезпечить перспективи не 
лише розвитку локального 

НОВИЙ СКАНЕР ДЛЯ ТЕРМОМЕТРІЇ

виробництва, а і ефективну 
роботу на зовнішніх ринках, 
збільшення експортного по-
тенціалу та пізнаваності Укра-
їни, як виробника харчової 
продукції світового рівня.

Радісну новину про при-
своєння звання географічного 
бренду «Мелітопольська че-
решня» повідомила перший 
заступник міського голови 
Ірина Рудакова.

– 8 вересня Мелітополь-
ська Черешня получила офі-
ційне звання географічного 
бренду. У Мінекономіки рі-
шенням від 08.09.2020 за 
номером заявки і2019 00006 
зареєстровано географічне 
зазначення «Мелітопольська 
черешня» за висновком Ін-
ституту інтелектуальної влас-
ності від 08.09.2020 N587. Це 
відкриває нові можливості 
для нашого бізнесу та нові 
ринки збуту у країнах ЄС! Дя-
куємо «Асоціації виробників 

БЕЗПЕКА ПОНАД УСЕ

Новий навчальний рік розпочався в складних умовах. 
Через пандемію коронавірусу, заклади вищої та середньої 
освіти дотримуються багатьох протиепідемічних заходів. 
Серед них – щоденна термометрія, якою дотримуються і у 
Таврійському державному агротехнологічному універси-
теті імені Дмитра Моторного.

На входах навчальних 
корпусів та на в’їзді до універ-
ситету створені пункти заміру 
температури. Кожен студент, 
викладач та співробітник на-
шого закладу вищої освіти 
перед тим, як потрапити на 
територію повинен пройти 
термометрію.

Зробити це стало про-
стіше у навчальних корпусах 
№1 та №2, де найбільша 
проходимість викладачів та 
студентів. Там встановили 
сучасні безконтактні сканери 
TS-50. Його принцип роботи 
дуже простий.

Для швидкого і точного ви-
мірювання температури тіла 
необхідно помістити зап’ясті 
людини поруч з точкою ви-
явлення на відстані 1-2 см. 
При проходженні контролю 
персонал самостійно виконує 

вимірювання температури і 
при отриманні позитивного 
результату отримує доступ на 
територію університету.

Звуковою і колірною ін-
дикацією система сповістить 
про результати вимірювання, 
що дозволить запобігти по-
ширенню інфекції.

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

фото Віктор Пашин

мелітопольської черешні», 
у співпраці з якою нам вда-
лося отримати наш смачний 
бренд», – повідомила Ірина 
Рудакова.

Денис Водоп’янов,
начальник РВВ
«Агро Таврія»
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У ТДАТУ РАДО ЗУСТРІЛИ ПЕРШОКУРСНИКІВ
14 вересня Таврійський державний агротех-

нологічний університет імені Дмитра Моторного 
радо зустрічав першокурсників. Через пандемію 
коронавірусу, цього року в нашому закладі вищої 
освіти вирішили не організовувати традиційну лі-
нійку. Кожен факультет окремо готував свято для 
своїх студентів.

На факультеті агротехно-
логій та екології студентів 
першого курсу зустрічали 
куратори в аудиторіях, де від-
булась урочиста кураторська 
година, на якій студенти мали 
можливість познайомитись 
з деканом, куратором та ви-
кладачами кафедр.

До першокурсників із при-
вітаннями та найкращими по-
бажаннями звернувся ректор 
університету, Заслужений 
працівник освіти України, 
доктор технічних наук, про-
фесор Володимир Кюрчев, 
він побажав студентам миру, 
здоров’я, мудрості, Божого 
благословення та успіхів у 
здобутті обраного фаху.

Ректор університету вру-
чив нагороди першокурсни-
кам, які набрали найвищі 
бали за результатами ЗНО. 
Серед них і студенти фа-
культету АТЕ: Денис Черно-
бильський – спеціальність 
«Агрономія» (біологія – 186 
балів); Дар’яна Таралешко 
– спеціальність «Харчові 
технології» – випускник Ме-
літопольської школа № 6 ( 
біологя – 194 бали).

У дворі біля п’ятого корпу-
су була організована фотозо-
на на фоні якої першокурсни-
ки мали можливість зробити 
пам’ятне фото.

Влаштували для нових 

студентів невеличке свято і 
куратори механіко-техноло-
гічного факультета. Для них 
також були облаштовані фото 
зони та святково прикрашено 
аудиторії.

З привітальним словом 
до першокурсників зверну-
лося керівництво механіко-
технологічного факультету. 
Студентам побажали міцного 
здоров’я, успіхів у навчанні, 
нових відкриттів на шляху до 
знань та яскравих вражень, 
які будуть супроводжувати їх 
все життя.

Куратори, провели для 
своїх груп святкові куратор-

ські години, де також приві-
тали студентів з початком 
нової сторінки в житті – сту-
дентським навчанням. Вони 
детально розповіли про орга-
нізацію навчального процесу 
у ТДАТУ, провели екскурсії 
по університету та зробили 
пам’ятні фото цього святко-
вого дня.

Влаштували свято для 
першокурсників і на факуль-
тетах економіки та бізнесу 
та енергетики і комп’ютерних 
технологій. Кожен куратор 
доклав максимум зусиль, щоб 

створити першокурсникам 
святкову атмосферу.

Вітаємо зі вступом, не-
хай кожен рік, проведений у 
Таврійському державному 
агротехнологічному універси-
теті імені Дмитра Моторного 
стане для першокурсників 
роком розвитку й самовдос-
коналення.

Редакційно-видавничий 
відділ;

фото Віктор Пашин
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ЗА РІДНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ СКУЧИЛИ!
СТУДЕНТИ ПРО ТАВРІЙСЬКИЙ ДАТУ

На минулому тижні у Таврійському державному 
університеті імені Дмитра Моторного розпочалися 
заняття. У навчальних корпусах та на території 
ТДАТУ відновилось бурхливе студентське життя. 
Багато студентів чекали на початок нового на-
вчального року з нетерпінням, адже, зізнаються 
самі, за час вимушеного карантину, дуже скучили 
за рідною альма-матер.

Іван Водяницький, 41 ГМ: 
«Нарешті, ми знову поверну-
лися на заняття до універси-
тету. Я дуже скучив за своєю 
групою та викладачами, адже 
живе спілкування не замінить 
ніщо. Я дуже люблю свій уні-
верситет. Коли перед мною 
виник вибір моєї майбутньої 
професії я чітко розумів, що 
від цього залежить моє май-
бутнє. Спочатку я хотів бути 
архітектором і вже готував 
документи на вступ до Хар-

кова. Але в останній момент 
я передумав і вирішив зали-
шитися в своєму рідному місті 
Мелітополі. Тут я поступив у 
Таврійський агротехнологіч-
ний університет імені Дмитра 
Моторного. Я не пошкодував 
такого вибору. Зараз я вчуся 
на відмінно і отримую під-
вищену стипендією. Тут я 
знайшов багато цікавих друзів 
і людей, з ким можна поспіл-
куватися на цікаві теми. Всім 
своїм друзям я рекомендую 
приходити до ТДАТУ, адже 
саме тут збуваються мрії!»

Наталія Мартинова, 41 
МН: «Сумно, сумно аж за 
край….. І ні, це я не пісню 
співаю, а згадую як я провела 
вимушений карантин… Коли 
вперше почули що можливо 
введуть карантин – не буду 
лукавити, студенти зраділи. 
Але не на довго. Перші два 
тижні вдома ще якось я пере-
жила, але потім, мені просто 
кожного дня у сні являвся 
мій рідній Таврійський агро-
технологічний університет. Я 

передивлялась фотокартки 
яскравих моментів, раділа 
кожній парі в Zoom, бо там 
були мої люди, які стали 
мені рідними за 3 роки. Але 
живе спілкування – то зо-
всім інше. Це коли ти йдеш 
до університету, і зустрічаєш 
своїх знайомих-студентів з 
різних факультетів, даєш їм 
пятюню і щасливий летиш на 
пару, яка вже почалась. Або 
коли з нетерпінням чекаєш на 
якийсь захід, де скупчуються 
всі студенти. Такі зустрічі за-
ряджають мене, а на каран-
тині я начебто втратила всі ті 
набуті емоції, що отримувала. 

Тому бажаю всім 36,6, не хво-
рійте, дотримуйтесь правил 
та радійте разом зі своїми 
товаришами!»

Марія Севастьянович 31 
ГРС: «Університет – це тепер 
наш другий дім, де ми постій-
но зростаємо самі над собою. 
Я студентка Таврійського 
державного агротехнологіч-
ного університету імені Дми-
тра Моторного, спеціальності 
готельно-ресторанної справи. 
Не дивлячись на те що я все 
літо працювала, я встигла 
скучити за університетом. 
За колективом, за заходами, 
за великою студентською 
сім’єю».

Денис Водоп’янов,
начальник РВВ
«Агро Таврія»
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СПІВПРАЦЯ МІЖ ТДАТУ ТА УКРАЇНСЬКИМ НАЦІОНАЛЬНИМ 
КОМІТЕТОМ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГОВОЇ ПАЛАТИ (ICC UKRAINE)

4-го вересня у приміщенні НАН України під 
головуванням Президента ICC UKRAINE, члена 
Урядового комітету КМУ, члена Світової Ради між-
народної торгової палати Володимира Щелкунова 
відбулось засідання Правління Українського на-
ціонального комітету міжнародної торгової палати 
(ICC UKRAINE).

му державному агротехно-
логічному університеті імені 
Дмитра Моторного, як філіалу 
Запорізького регіонального 
представництва;

– Про нагородження з нагоди Дня 
підприємця.
За останній час проведено 

сумісні випробування приладу 
електромагнітної підготовки води 
в системах оборотного тепловодо-
постачання:

– кожухотрубного рекуператив-
ного теплообмінного апарату 
на виробничих потужностях 
Приватного акціонерного то-
вариства «Полтавський ГЗК» 
(м. Горішні Плавні, Полтавської 

На засідання правління Укра-
їнського національного комітету 
міжнародної торгової палати (ICC 
UKRAINE) було запрошено: рек-
тора Таврійського державного 
агротехнологічного університету 
імені Дмитра Моторного докто-
ра технічних наук, професора, 
член-кореспондента НААН Укра-
їни Володимира Кюрчева та в.о. 
завідувача кафедри геоекології і 
землеустрою ТДАТУ, к.т.н., доцента 
Сергія Мовчана.

Серед рішень порядку денного 
були й ті, що безпосередньо стосу-
ються нашого університету:

– Про відкриття представництва 
ICC UKRAINE при Таврійсько-

області);
– на теплообмінниках дистиляту 

СК-1 хімічного цеху Виробни-
чого підприємства «Запорізька 
АЕС» Державного підприєм-
ства «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» 
(м. Енергодар, Запорізької 
області).
За цим напрямком співпраці 

проведено ряд наукових розробок 
та досліджень, які знайшли своє 
практичне впровадження на під-
приємствах водогосподарського 
комплексу України.

Розробка новітніх підходів під-
тверджується шістьома патентами 
на корисну модель (у тому числі 
одне авторське свідоцтво на твір), 
сімома патентами на корисну мо-
дель на які вже отримано позитивні 
рішення; чотирма статтями у фахо-
вих виданнях України, декількома 
тезами та виступами на Всеукраїн-

ських та регіональних конференці-
ях півдня країни тощо.

Рішенням засідання Правління 
ICC UKRAINE нагороджено:

– ректора Таврійського дер-
жавного агротехнологічного 
університету імені Дмитра 
Моторного, доктора технічних 
наук, професора, члена-корес-
пондента НААН України Во-
лодимира Кюрчева «Орденом 
ICC UKRAINE».

– в.о. завідувача кафедри гео-
екології і землеустрою Тав-
рійського державного агро-
технологічного університету 
імені Дмитра Моторного, к.т.н., 
доцента Сергія Мовчана ме-
даллю «Золота скіфська пек-
тораль».

Редакційно-видавничий 
відділ, за поданням

Сергія Мовчана,
в.о. зав. кафедри ГЕЗ

У ТАВРІЙСЬКОМУ ДАТУ СТАРТУВАЛИ «АГРОКЕБЕТИ»
В цьому році Таврійський державний агротехнологіч-

ний університет імені Дмитра Моторного став офіційним 
представником аграрних ЗВО півдня України, де буде 
реалізовуватися новітня магістерська програма «Агро-
кебети». 

21 вересня за допомогою 
онлайн платформи Zoom керівни-
цтво, студенти та викладачі ТДАТУ 
мали нагоду поспілкуватися з ке-
рівниками проєкту «Агрокебети». 

Першим до учасників онлайн зу-
стрічі звернувся ініціатор програми 
«Агрокебети» Алекс Ліссітса. Він 
наголосив, що 2020-й рік видався 
занадто складний. Через панде-
мію коронавірусу в економічних та 
інших процесах життєдіяльності 
відбулись зміни. Нажаль не на кра-
ще. Вплинула епідемія і на освітній 

процес. Однак, Алекс сподівається 
на особисту зустріч з кожним.

-Я сподіваюсь, що ми з вами 
зустрінемось віч на віч з кожним, 
познайомимось та поспілкуємось 
стосовно навчання. Бажаю всім 
здоров’я та надзвичайних успіхів.

Керівник освітнього процесу 
програми «Агрокебети» Анатолій 
Циркун також долучився до онлайн 
зустрічі. Він зауважив, що перший 
місяць навчання буде проходити у 
змішаному режимі. Багато лекцій 
будуть проходити в онлайн режимі. 

Тим не менш, столичні представ-
ники програми планують провести 
особисті зустрічі в кожному закладі 
вищої освіти, де впроваджена про-
грама Агрокебети.

Студентів Таврійського ДАТУ 
цікавило питання, чи зможуть вони 
бути учасниками агро подій. Най-
ближча з них UCAB демонстрація, 
що відбудеться 7 жовтня. Алекс 
Ліссітса повідомив, що не бачить 
жодних проблем стосовно участі. 
Всім бажаючим треба скласти спи-
сок учасників зустрічі.
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У МЕЛІТОПОЛІ БУДУТЬ ПОПУЛЯРИЗУВАТИ ФУТБОЛ
Окрім представників асоціації 

футболу, на засідання прибули по-
чесні гості: народний депутат Украї-
ни Сергій Мінько, перший заступник 
голови Запорізької обласної держав-
ної адміністрації Іван Федоров та 
голова облради Григорій Самардак.

Перед початком засідання, го-
лова Запорізької асоціації футболу 
Віктор Межейко виконав почесну мі-
сію. Він вручив Подяку голові асоціа-
ції футболу Мелітополя Володимиру 
Кюрчеву від Запорізької обласної 
асоціації футболу. На жаль, сам Во-
лодимир Миколайович не зміг бути 
присутнім, почесну нагороду йому 
передасть нардеп Сергій Мінько.

Віктор Межейко з гордістю на-
голосив, що Мелітополь та район 
лідирує в області по кількості вста-
новлення футбольних майданчиків, 
а міський стадіон «Спартак» ім. 
О. Олексенка признаний одним з 
кращих в Україні.

У Таврійському державному агротехнологічному уні-
верситеті імені Дмитра Моторного відбулось розширене 
засідання виконкому громадської спілки «Запорізької об-
ласної асоціації футболу». Наш університет було обрано 
не випадково, адже ректор ТДАТУ Володимир Кюрчев в 
цьому році був обраний головою асоціації футболу міста 
Мелітополя.

Медаль «За розвиток футболу 
в Запорізькій області» отримав 
перший заступник голови облдер-
жадміністрації Іван Федоров.

На засіданні члени Асоціації 
розглянули ряд важливих питань. 
Серед них: про підсумки Чемпіонату 
Запорізької області серед аматор-
ських команд сезону 2020. Плану-
ють в області і відродити обласний 
турнір серед аматорських команд 
«Кубок голови Запорізької облас-
ної державної адміністрації», який 
останній раз проводився в 2013 році.

Головна задача для тренерів 
області – підготувати висококвалі-
фікованих футболістів, які будуть 
гідно представляти наш регіон на 
Чемпіонатах різних рівнів.

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

фото Віталій Дімітріу

Організатором змагань ви-
ступила Федерація футболу міста 
Мелітополя, яку очолює ректор 
ТДАТУ, д.т.н., професор Володимир 
Кюрчев.

У турнірі брали участь п‘ять 
студентських команд університетів і 
коледжу Мелітополя: ТДАТУ-1, ТДА-
ТУ-2 (головний тренер – Михайло 

16-17 вересня на футбольному майданчику зі штучним 
покриттям кафедри фізичного виховання і спорту Таврій-
ського державного агротехнологічного університету імені 
Дмитра Моторного відбувся перший турнір по мініфутбо-
лу серед студентів закладів вищої освіти м. Мелітополя, 
присвячений Міжнародному дню студентського спорту, 
який відзначається щороку 20 вересня.

Зоря), МДПУ-1, МДПУ-2 (головний 
тренер – Андрій Проценко), МФК 
ТДАТУ (команда Мелітопольського 
коледжу ТДАТУ, головний тренер – 
Юрій Ярмошенко).

Перед початком турніру до 
учасників змагань звернувся ректор 
ТДАТУ Володимир Кюрчев, він при-
вітав усіх присутніх та зазначив, що 
цей турнір є першим на чудовому 
спортивному майданчику зі штуч-
ним покриттям біля спорткомплек-
су ТДАТУ, і є надія, що він стане 
традиційним, щороку розширюючи 
свою географію на всю Запорізьку 
область. Переможець турніру отри-
має наступного дня Кубок. 

Були згадані славетні футболь-
ні традиції Мелітополя, студентська 
команда “Буревісник” нашого уні-
верситету, яка в 1963-1966 роках 

ПЕРШИЙ ТУРНІР З МІНІФУТБОЛУ СЕРЕД СТУДЕНТІВ
ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ МЕЛІТОПОЛЯ

виступала в зоні УРСР класу “Б” 
чемпіонату СРСР, була бронзовим 
призером на Європейських змаган-
нях інститутських футбольних збір-
них команд та переможцем серед 
студентів СРСР, славетні на весь 
світ вихованці мелітопольського 
футболу Хачеріді Євген (Олком, Во-
линь, Динамо Київ, ПАОК (Греція), 
Динамо Брест) та Чеберко Євген 
(Дніпро, Зоря, ЛАСК (Австрія). 
Наостанок В.М. Кюрчев побажав 
усім учасникам турніру здоров’я, 
спортивних успіхів та перемог.

Після закінчення останнього 

матчу турніру, відбулась церемо-
нія нагородження. Ректор ТДАТУ 
Володимир Кюрчев привітав всіх 
учасників турніру і подякував за 
участь у ньому.

Підсумки турніру:
І місце – ТДАТУ-2 – 12 очок
ІІ місце – ТДАТУ-1 – 6 очок
ІІІ місце – МФК ТДАТУ – 5 очок
IV місце – МДПУ-1 – 4 очка
V місце – МДПУ-2 - 1 очко

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

фото Віктор Пашин
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ДРЕС-КОД В УНІВЕРСИТЕТІ. ЯКИМ ВІН МАЄ БУТИ?
Зовнішній вигляд студентів – питання для багатьох 

наболіле, особливо актуально воно постає на початку кож-
ного навчального року, коли осіннє сонячне проміння не 
жаліє власного тепла для землі, а на вулиці ще спекотно.

Зважаючи на температуру 
повітря, деякі студенти дозволя-
ють собі приходити до універси-
тету в літніх капцях, футболках і 
навіть у шортах.

Отже, давайте розберемося, 
яким повинен бути дрес-код.

Основні правила, що форму-
ють зовнішній вигляд:

• діловий стиль в одязі озна-
чає строгий, підтягнутий вид, 
корпоративність;

• акуратність, тобто охайний, 
доглянутий видгляд (одяг, 
взуття, волосся, нігті);

• стриманість – помірність в 
підборі колірних рішень для 
одягу, взуття, аксесуарів;

• стильність – гармонійне по-
єднання всіх складових гар-
деробу;
Правила дрес-коду для сту-

дентів:
Студентський одяг підроз-

діляється на парадний, повсяк-
денний і спортивний.

Парадний одяг – це одяг 
ділового стилю. Рекомендовані 
кольори для костюма чи сукні: 
сірий, коричневий, синій, чор-
ний. Сорочка або блуза білого 
кольору допускається темний 
низ і світлий верх. Студенти 
зобов’язані носити парадний 
одяг в дні проведення урочистих 

заходів, офіційних свят, іспитів 
і захисту курсової чи випускної 
кваліфікаційної роботи. На пе-
ріод проведення святкових, роз-
важальних і спортивно-масових 
заходів можливі послаблення у 
вимогах дрес-коду.

Повсякденний одяг – кос-
тюм чи сукня ділового стилю. 

Рекомендується однотонний 
одяг приглушених тонів: клітка, 
смужка, малопомітний орнамент, 
джинсовий одяг класичного 
стилю.

Спортивний одяг – включає 
спортивний костюм чи сукню, 
футболку, шорти, кросівки або 
кеди. У дні уроків фізичної куль-
тури студенти зобов’язані при-
носити з собою спортивний одяг 
та взуття.

Діловий стиль студентів пе-
редбачає дотримання наступних 
правил, що стосуються зовніш-
нього вигляду.

Юнакам рекомендується:
• рубашка або водолазка;
• брюки, класичні джинси;
• джемпер, пуловер, светр,

жилет;
• костюм;
• галстук.

Дівчатам рекомендується:
• сукня;
• блузка або водолазка;
• спідниця середньої

довжини;
• брюки (класичні, джинси);
• жакет, жилет, кардиган;
• туніка, сарафан.

В університеті заборонено 
перебувати:

• в одязі з яскравими нашивка-
ми, наклейками і написами 
слоганами, що закликають до 
міжнаціональної ворожнечі;

• в блузах, які по довжині не до-
сягають поясу, оголюють жи-
віт, в напівпрозорих блузах;

• в блискучому або занадто 
яскравому одягу;

• в брюках із заниженою талією  

та легінсах без туніки;
• в занадто коротких спідницях 

(довжина спідниці не корот-
ше ніж 10 см.);

• в блузах з глибоким декольте 
або з відкритою спиною;

• в шортах, в капрі спортивного 
або неділового стилю;

• в майках, топах;
• з пірсингом і татуюваннями на 

відкритих частинах тіла;
• у верхньому одязі у приміщен-

нях університету.
Охайний зовнішній вигляд 

і діловий стиль одягу розташо-
вують до ділового спілкування, 
висловлюють повагу один до од-
ного, налаштовують на робочий 
лад і повноцінний навчальний 
процес; сприяють підвищен-
ню репутації та затвердженню
іміджу Таврійського державного 

агротехнологічного універси-
тету імені Дмитра Моторного, 
як установи високої культури, 
моральності і професіоналізму.

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

фото Віктор Пашин


