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Урочистост і  з  нагоди 
89-річчя Таврійського ДАТУ 
відбулися у Центрі культури 
і дозвілля. Привітати рідний 
заклад вищої освіти прийшли 
почесні гості: народний де-
путат України Сергій Мінько, 
мер Мелітополя Іван Федо-
ров і голова Мелітопольської 
райдержадміністрації Ігор 
Судаков. Всі вони у різні роки 
здобували освіту у ТДАТУ.

Народний депутат Сергій 
Мінько зазначив, що вва-
жає себе частиною колективу 
ТДАТУ, тому що він постійно 
бере активну участь у житті 
університету.

– Для мене велика честь 
брати участь у житті ТДАТУ, 
через роки відчувати себе час-
тиною нашого рідного універ-
ситету і спостерігати за його 
розвитком. Я, як випускник, 
пишаюся тим, що Таврійський 
арготехнологічний університет 
займає лідируючі позиції се-
ред аграрних ЗВО України за 
якістю освіти та з підготовки 
затребуваних фахівців, – під-
креслив Сергій Мінько.

Сергій Мінько вручив По-
чесну Грамоту Верховної Ради 
України «За особливі заслуги 
перед українським народом» 
ректору ТДАТУ Володимиру 
Кюрчеву.

Грамотами Верховної 
Ради України «За заслуги 
перед українським народом» 
також були нагороджені: Га-
лина Шишкіна, директор Бер-
дянського фахового коледжу 

ТАВРІЙСЬКОМУ ДАТУ - 89 РОКІВ!
Традиційно у вересні вся університетська спільнота 

ТДАТУ відзначає День університету. Це свято було засно-
вано рішенням вченої ради у 1992 році.

У 2021 році Таврійському ДАТУ виповнилось 89 років.

ТДАТУ; Ігор Назаренко, декан 
факультету енергетики та 
комп’ютерних технологій, док-
тор технічних наук, професор; 
і Віктор Наранович, директор 
Оріхівського фахового коле-
джу ТДАТУ.

Мер Мелітополя Іван 
Федоров побажав великій і 
дружній сім’ї ТДАТУ успіхів і 
процвітання. Він також вва-
жає себе частиною колективу 
університету.

– Складно переоцінити 
той внесок, що зробив Уні-
верситет у життя Мелітополя. 
Кілька поколінь мелітопольців 
здобували освіту саме у ТДА-
ТУ. Сьогодні університет за-
ймає свої міцні позиції у науці 
не тільки в Запорізькій області, 
а й в країні, – з гордістю сказав 
Іван Федоров.

За високий професіона-
лізм та багаторічну сумлінну 
працю та з нагоди Дня за-
снування Таврійського дер-
жавного агротехнологічного 
університету імені Дмитра 
Моторного Почесною грамо-
тою Мелітопольської міської 
ради були нагороджені: Ірина 
Бандура – доцент кафедри 
«Харчових технологій та го-
тельно-ресторанної справи»; 
Сергій Кюрчев – декан меха-
ніко-технологічного факуль-
тету, доктор технічних наук, 
професор; 26,15 Олександр 
Скляр – завідувач кафедрою 
технічного сервісу і систем в 
АПК, кандидат технічних наук, 
професор.

Привітав з 89 Днем наро-
дження і голова Мелітополь-
ської РДА Ігор Судаков. За 
його словами, підготовка фа-
хівців в аграрному напрямку 
сьогодні є пріоритетом.

За сумлінну плідну пра-
цю, високий професіоналізм, 
вагомий особистий внесок у 
навчанні і вихованні підрос-
таючого покоління та з нагоди 
Дня заснування ТДАТУ, кращі 
співробітники та студенти 
були нагороджені грамотами 
Запорізької обласної дер-
жавної адміністрації, Меліто-
польської районної державної 
адміністрації та Таврійського 
державного агротехнологіч-
ного університету.

Ректор ТДАТУ Володимир 
Кюрчев відзвітував перед 
колективом за 15 років його 
роботи на посаді ректора уні-
верситету. У своєму виступі 
він зупинився на найбільш 
важливих аспектах.

Вже у 2007 році йому вда-
лося, тоді ще Таврійську дер-
жавну агротехнічну академію, 
реорганізувати в Університет. 
Тоді ж ЗВО був акредитований 
за вищим 4 рівнем. За цей час 
було сформовано регіональ-
ний університетський центр, 
до його складу увійшли 6 ко-
леджів, які є відокремленими 
структурними підрозділами 
університету. Створені і пра-
цюють 5 НДІ, реорганізовані 
деякі факультети і кафедри, 

відкриті нові затребувані спе-
ціальності. Проведена модер-
нізація освітнього процесу, 
введена дуальна форма на-
вчання, введена в експлуата-
цію агрохімічна лабораторія 
і лабораторія з вирощування 
грибів.

– У ТДАТУ впроваджуєть-
ся новітня магістерська освіт-
ня програма «Агрокебети», 
завдяки підписанню мемо-
рандуму між Університетом і 
керівництвом проєкту на чолі з 
президентом українського клу-
бу аграрного бізнесу Алексом 
Ліссітса. Це стало можливим 
завдяки підтримці народного 
депутата Сергія Мінько. Для 
кращої практичної підготовки 
студентів, Університет отри-
мав ліцензію на підготовку 
фахівців за 12 робітничими 
спеціальностями. Ми є одним 
з кращих університетів, пара-
лельно з освітніми рівнями 
магістра і бакалавра надають 
і робітничі професії», – зазна-
чив Володимир Кюрчев.

На завершення Володи-
мир Миколайович з гордістю 
вручив Ордени III ступеня «За 
заслуги перед Запорізьким 
краєм». Ці нагороди отрима-
ли: проректор з науково-пе-
дагогічної роботи Олександр 
Ломейко; доктор економічних 
наук, професор, завідувач ка-
федри менеджменту Світлана 
Нестеренко; і завідувач кафе-
дрою фізичного виховання і 
спорту Валерій Газаєв.

Наприкінці урочистого за-
ходу Максим Дуков, у супрово-
ді хореографічного ансамблю 
«Юність», виконав разом із 
залом «Оду Таврійському 
університету».

Редакційно-видавничий 
відділ



АГРОТАВРІЯ,
вересень 2021 р., № 7 (309) НАША ІСТОРІЯ 3

ТАМ, ДЕ ПУТІВКУ У ЖИТТЯ ДАЮТЬ.
90-РІЧЧЮ ТАВРІЙСЬКОМУ ДАТУ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ

Таврійський державний агротехнологічний універси-
теті імені Дмитра Моторного існує майже 90 років. За цей 
час ТДАТУ від індустріального училища перетворився на 
сучаснийзаклад вищої освіти. Змінювалися назви, реорга-
нізовувалися факультети і спеціальності, але, незмінним 
залишилося головне – якість підготовки фахівців.

За 90 років у житті Універ-
ситету відбулось чимало важ-
ливих подій. Про найцікавіші з 
них ми розповімо на шпальтах 
нашої газети. Перша публі-
кація присвячується першо-
му керівнику закладу освіти 
Юрію Гринчаку. Він керував 
їм з 1932 по 1937 роки.

Юрій Гринчак був першим 
керівником закладу, який 
від невеличкого училища 
перетворився на сучасний 
заклад освіти. З початку Юрій 
Львович очолив майстерні, 
після чого перетворив їх на 
профшколу, далі був технікум, 
який готував трактористів-
реконструкторів. На цьому 
Гринчак не зупинився, він 
жив ідеєю створити перший 
у провінціальному Мелітополі 
інститут.

Ця ідея була дуже дореч-
ною, адже на селі завершу-
вався процес колективізації, 
була потрібна техніка для 
великих масивів землі, буду-
валися заводи сільгоспма-
шин, одночасно надходила і 
техніка із-за кордону. Для її 
обслуговування були потріб-
ні інженери і техніки. Тому, 
ідею створення інституту 
підтримали обласна і місцева 
влада. Однак залишалась го-

ловна проблема – відсутність 
фінансування.

Для вирішення фінан-
сових питань Юрій Гринчак 
їздив до столиці, стукав у 
двері чиновників. Він прагнув 
створити цілий комплекс – ін-
ститут плюс завод. Студенти 
частину дня навчаються, ре-
шту часу присвячують роботі 
на заводі і на землі. Це чу-
дова практика при підготовці 
фахівців. Не менш важливий 
факт для розвитку інституту 
– продаж продукції, кошти з 
якого можна направити на 
розвиток закладу освіти.

В решті-решт, у Меліто-
полі таки з’явився великий 
гібрид: завод-комбінат. Офі-
ційна назва якого – Вище 
технічне училище-завод ім. 
ОГПУ (ВТУЗ). Юрій Гринчак 
підтримував зв’язок зі своїми 
випускниками, тому коли від-
крився ВТУЗ, багато з них при-
їхали до Мелітополя вчитися 
та працювати. Студентами 
стали моряки з Севастополя, 
а досвідчених викладачів 
Юрій Львович знайшов у 
Житомирі, Харкові та Києві. 
В подальшому багато хто з 
них стали професорами та 
доцентами.

Йшли 1932-33 голодні 

роки, коли вимирали села, 
а в містах щодня вмирали 
сотні людей. ВТУЗ рятував 
учгосп в Ейгенфельді. Кожен 
студент мав можливість по 
талонам отримати тричі на 
день тарілку пшоняного «кан-
деру» та 3-4 ложки пшеничної 
каші. Одного разу бухгалтер 
поскаржився Гринчаку, що 
серед студентів виявилися 
шахраї, які дають фальшиві 
талони. На що Юрій Льво-
вич відповів: «Серед наших 
студентів немає і не може 
бути шахраїв. Є голодні, які 
не мають грошей навіть на 
талони. Тому, наказую обіди 
давати усім студентам»

Студенти дуже любили 
і поважали Гринчака, однак 
трохи боялися, як строгого 

керівника. Юрій був відмінним 
психологом та добре розби-
рався в людях. Він знав кому 
вірити, а кому – ні, цінував 
людей за їх вчинки, а не за 
красиві слова. Сварив сту-
дентів, якщо ті були не праві, 
однак в образу не давав.

Система «сам собі до-
бувач» цілком виправдала 
себе. Дуже скоро ВТУЗ за-
купив собі обладнання для 
лабораторій та навчальні 
посібники. Будівля реально-
го училища стала замалою 
і не відповідала потребам. 
Гринчак переконав відомого 
столичного архітектора В.М. 
Дяченка взятися за проекту-
вання нового корпусу, Перше 
каміння  в його фундамент 
заклав, звісно ж, директор. 

У 1937 році Юрія Грінчака 
було заарештовано як «во-
рога народу», розстріляно і 
лише у 1958 – реабілітовано 
за відсутністю складу зло-
чину. Він залишив після себе 
сотні висококваліфікованих 
фахівців, сотні машин, які 
створили або відремонтували 
ці люди. Нащадки тих, кого 
Гринчак врятував від голо-
дної смерті і, нарешті, чудову 
будівлю у центрі Мелітополя, 
яка і сьогодні радує око сту-
дентів, викладачів, городян 
та гостей міста.

Денис Водоп’янов,
начальник РВВ
«Агро Таврія»
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На урочистий захід були 
запрошені почесні гості, се-

На урочистий захід були На урочистий захід були ської районної державної ської районної державної 
адміністрації Ігор Судаков та адміністрації Ігор Судаков та 
голова наглядової ради Уні-голова наглядової ради Уні-
верситету, голова Аграрного верситету, голова Аграрного 
союзу України, генеральний союзу України, генеральний 
директор приватного підпри-директор приватного підпри-
ємства «Аскон», випускник ємства «Аскон», випускник 
ТДАТУ Геннадій Новіков.ТДАТУ Геннадій Новіков.

Сьогодні ТДАТУ – про-Сьогодні ТДАТУ – про-
відний заклад вищої освіти відний заклад вищої освіти 
південно-східного регіону південно-східного регіону 
України, який динамічно України, який динамічно 
розвивається, впевнено йде розвивається, впевнено йде 

УРОЧИСТА ПОСВЯТА ПЕРШОКУРСНИКІВ
У СТУДЕНТИ ТАВРІЙСЬКОГО ДАТУ

Першого осіннього дня у Таврійському державному 
агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного 
відбувся традиційний День знань. Посвята вчорашніх 
школярів у студенти проходила на площі Слави Універ-
ситету перед головним корпусом. ТДАТУ урочисто зустрів 
першокурсників, які успішно здали ЗНО, обрали майбутню 
професію і готові здобувати нові знання. Гарний настрій 
всім присутнім дарували творчі колективи Центру куль-
тури і дозвілля.

в майбутнє до нових висот і в майбутнє до нових висот і 
досягнень.досягнень.

Урочистості розпочалися Урочистості розпочалися 
з привітання першокурсни-з привітання першокурсни-
ків ректором університету, ків ректором університету, 
доктором технічних наук, доктором технічних наук, 
професором, членом-ко-професором, членом-ко-
респондентом УААН України респондентом УААН України 
Володимира Кюрчева.Володимира Кюрчева.

«Сьогодні на площі Сла-«Сьогодні на площі Сла-
ви ми традиційно приймає-ви ми традиційно приймає-
мо першокурсників у свою мо першокурсників у свою 
університетську родину. Ще університетську родину. Ще 
тиждень тому ми відсвятку-тиждень тому ми відсвятку-
вали 30-річчя Незалежності вали 30-річчя Незалежності 
нашої України. Саме тоді нашої України. Саме тоді 
ми почали будувати вільну ми почали будувати вільну 
і незалежну сучасну дер-і незалежну сучасну дер-
жаву. Саме ті ,  хто зараз жаву. Саме ті ,  хто зараз 
стоять на урочистостях, у стоять на урочистостях, у 
майбутньому будуть продо-майбутньому будуть продо-
вжувати будувати майбутнє вжувати будувати майбутнє 

України. Шановні першо-України. Шановні першо-
курсники, влітку цього року курсники, влітку цього року 
ви пройшли перше серйоз-ви пройшли перше серйоз-
не випробування у житті. не випробування у житті. 
Результати ЗНО – це перша Результати ЗНО – це перша 
значна перемога, яка від-значна перемога, яка від-
криває дорогу у світ знань і криває дорогу у світ знань і 
можливостей», – наголосив можливостей», – наголосив 
Володимир Миколайович.Володимир Миколайович.

Серед першокурсників Серед першокурсників 
відзначилися ті, хто здав відзначилися ті, хто здав 
ЗНО з найвищими балами. ЗНО з найвищими балами. 
Ректор університету вручив Ректор університету вручив 
їм подарунки і побажав по-їм подарунки і побажав по-
дальших досягнень і пере-дальших досягнень і пере-
мог.мог.

Першокурсників приві-Першокурсників приві-
тали почесні гості. Голова тали почесні гості. Голова 

Запорізької обласної адмі-Запорізької обласної адмі-
ністрації Олександр Старух ністрації Олександр Старух 
наголосив, що перше ве-наголосив, що перше ве-
ресня для багатьох займає ресня для багатьох займає 
важливе місце у житті. Хтось важливе місце у житті. Хтось 
вчиться, хтось викладає, а у вчиться, хтось викладає, а у 
когось у родині діти або ону-когось у родині діти або ону-
ки здобувають освіту.ки здобувають освіту.

Мер Мелітополя Іван Мер Мелітополя Іван 
Федоров звернувся до всіх, Федоров звернувся до всіх, 
хто з сьогоднішнього дня но-хто з сьогоднішнього дня но-
сить горде звання здобувача сить горде звання здобувача 
вищої освіти Таврійського вищої освіти Таврійського 
ДАТУ.ДАТУ.

Під час урочистого захо-Під час урочистого захо-
ду були покладені квіти до ду були покладені квіти до 
пам’ятника Героя України, пам’ятника Героя України, 
випускника МІМСГ Дмитра випускника МІМСГ Дмитра 
Моторного, чиє ім’я носить Моторного, чиє ім’я носить 
Таврійський ДАТУ, а також Таврійський ДАТУ, а також 
пам’ятників поета Т.Г. Шев-пам’ятників поета Т.Г. Шев-
ченка, Героя Миколи Малюги ченка, Героя Миколи Малюги 
та загиблим студентам і ви-та загиблим студентам і ви-
кладачам університету, які кладачам університету, які 
брали участь у Другій світо-брали участь у Другій світо-
вій війні. Також живі квіти вій війні. Також живі квіти 
поклали до меморіальної поклали до меморіальної 
дошки ректора академії Ми-дошки ректора академії Ми-
коли Крижачківского.коли Крижачківского.

На завершення урочис-На завершення урочис-
тостей Володимир Кюрчев, тостей Володимир Кюрчев, 
як знак посвяти в першо-як знак посвяти в першо-
курсники, вручив студентам курсники, вручив студентам 
символічні атрибути: ключ символічні атрибути: ключ 
від Країни Знань і Студент-від Країни Знань і Студент-
ський квиток. Перший дзво-ський квиток. Перший дзво-
ник, що пролунав на святі, ник, що пролунав на святі, 
ознаменував початок нового ознаменував початок нового 
навчального року.навчального року.

Редакційно-видавничий 
відділ
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ЗЛІТ ВІДМІННИКІВ ТДАТУ
ЗІБРАВ НАЙКРАЩИХ СТУДЕНТІВ

3-5 вересня 2021 року на базі спортивно-оздоровчого 
комплексу «Салют» ТДАТУ в смт Кирилівка на узбережжі 
Азовського моря пройшов черговий Зліт відмінників на-
вчання та студентського активу ТДАТУ.

Лазурне узбережжя Азов-
ського моря вітало теплим 
морем та яскравим сонцем 
найактивнішу та найрозум-
нішу студентську молодь, а 
оргкомітет на чолі з ректором 
університету влаштували сту-
дентам гостинний прийом та 
незабутнє свято.

У заході взяли участь 112 
кращих студентів універси-
тету та 6-ти коледжів ТДАТУ: 
відмінників навчання, актив-

них учасників студентського 
самоврядування, переможців 
предметних олімпіад різних 

рівнів, студентів-науковців, 
учасників художньої самоді-
яльності – лауреатів творчих 
конкурсів, видатних студен-
тів-спортсменів – призерів 
спортивних змагань різних 
рівнів.

Студенти не тільки від-
почивали, але й плідно по-
працювали: у перший день 

відбулось урочисте відкриття 
і була проведена студентська 
конференція. З вітальним 
словом до студентів звер-
нулися ректор університету, 
д.т.н., професор, Володимир 
Кюрчев, проректор з науко-
вої роботи, доктор с-г. наук, 
професор Оксана Єременко 
і голова студентської ради уні-
верситету Микита Семенов.

На студентській конфе-
ренції учасники заходу ви-
ступили з цікавими пізнаваль-
ними доповідями, обмінялися 
оригінальними ідеями, озна-
йомилися з виставкою сту-
дентських досягнень кожного 
факультету. За традицією, 
також були визначені найкра-
щі студенти університету, які 
отримали стипендію Дмитра 
Моторного та ректорські сти-
пендії за відмінне навчання 
та активну участь у житті 
університету.

Після конференції від-

булось традиційне фотогра-
фування учасників зльоту. У 
другій половині дня на березі 
моря були проведені веселі 
спортивні естафети та зма-
гання зі стрибків. Завершився 
день запальною дискотекою, 
де кожен міг показати себе, 
звільнити цілу купу енергії та 
добре повеселитися.

На другий день Зльоту 
проходили змагання з дартсу, 
тенісу, волейболу та баскет-
болу. Увечорі на всіх учасників 
чекав найочікуваніший тради-
ційний захід Зльоту – «Зустріч 
біля багаття», для якої кожен 
факультет підготував розва-
жальну програму із танцями, 
співами та веселими розвага-
ми біля вогнища.

На третій день було під-
ведено підсумки. Переможці 
спортивних заходів та кон-
курсів, активісти та учасники 
конференції були заохочені 
грамотами, пам’ятними при-
зами та преміями.

Особливістю Зльоту було 
як ніколи єдність ректорату 
університету, студентів усіх 
факультетів і коледжів. На 
заключному зібранні студен-
ти стоячи виконали пісню 
про улюблений Таврійський 
державний агротехнологіч-
ний університет імені Дмитра 
Моторного.

Південне сонце і примор-
ський степовий клімат додали 
студентам енергії та сил для 
нових досягнень, звершень 
у новому навчальному році.

Наталя Болтянська,
начальник Науково-

методичного центру
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СТУДЕНТСЬКИЙ ТАБІР «ЗДОРОВ’ЯК»:
МОРЕ, СОНЦЕ, ПОЗИТИВ

25 серпня студенти Таврійського ДАТУ вирушили до 
СОК «Салют», аби феєрично провести останній тиждень 
літа. На узбережжі Азовського моря було організовано 
студентський табір «Здоров’як».

Вже першого дня кемпе-
рам не довелося сумувати. 
Окрім різноманітних актив-
ностей на пляжі та купання у 
морі, була організована «Га-
вайська вечірка». Барвисті 
костюми, цікаві конкурси, за-
пальна музика не залишили 
байдужим жодного.

У другий день відбувся 
турнір з волейболу. Гра була 
неймовірною, свідками того 
є вболівальники, які не стри-
мували емоцій та вигуків 
підтримки. Лазурне море та 
золотий пляж забезпечили усі 
умови для релаксу. Ввечорі 
студенти запалювали на дис-
котеці під хіти різних поколінь.

Зі спортивного активу по-
чався і третій день Здоров’яка. 

канських спортивних мотивів 
відбувся турнір з баскетболу. 
Не лише спортивними розва-
гами був наповнений четвер-
тий день, а й великим квестом 
на всій території бази. Після 
насиченого дня на студентів 
чекав.

П’ятий день розпочався 
з універсальної спортивної 
гри – піонербол. Відчувши, що 
табір вже зовсім скоро завер-

Пройшов турнір з футболу. 
Нестримні баталії розгора-
лися під час проведення шоу 
«Хто крутіше». Веселі завдан-
ня ще раз показали наскільки  
хлопці і дівчата різні, унікальні 
та талановиті.

Студенти кожного дня ді-
ляться у соціальних мережах 
яскравими фотознімками 
та відео. Вони надзвичайно 
задоволені та чекають, що 
ж буде у наступні дні. А далі 
буде ще крутіше.

Другу половину кемпу 
студенти провели не менш 
цікаво. У четвертий день 
наші спортсмени змагалися 
за звання «найвлучніший» 
в улюбленій грі багатьох – 
дартс. Для любителів амери-

шується, студенти провели 
майже весь день на пляжі. 
Ввечері наші співочі студенти 
не стримували свого таланту 
в караоке.

Шостий день також був 
наповнений різними актив-
ностями: стрибки у довжину, 
естафети, ігри на пляжі. Ви-
шнею на торті стала остання 
вечірка в честь закриття та-
бору. За традицією в останній 
вечір студенти влаштовали 

«Нептун паті» з величезним 
вогнищем, гучною музикою, 
масою смаколиків та невга-
мовними танцями.

За цей час деякі відкрили 
в собі справжніх чемпіонів 
у спортивних активах. Інші 
знайшли в собі творчий по-
тенціал за рахунок імпровіза-
ційних шоу, конкурсу караоке, 
танцювальних батлів та інших 
креативних завдань.

Не засмучуйся, якщо в 
тебе не вийшло провести 
цей тиждень разом із нами. 
Протягом навчального року 
планується багато крутих за-
ходів різного характеру. Тож 
не втрачай нас з виду, а ще 
краще стань частинкою сту-
дентського активу.

Єлизавета Семенюк,
голова інформаційного 

сектору студради ТДАТУ
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Він зібрав 12 найсильні-
ших богатирів старого конти-
ненту у ваговій категорії до 
105 кг з 6 країн світу (Грузії, 
Германії, Швеції, України, 
Литви та Туреччини). Серед 
спортсменів і був гордість 
нашого університету, міста 
Мелітополя і всієї України, 
майстер спорту України між-
народного класу, завідувач 
кафедри фізичного вихован-
ня і спорту Валерій Газаєв, 
для якого це вже був чет-
вертий особистий чемпіонат 
Європи. У 2017 та 2018 році 
він став срібним призером 
європейської першості, а у 
2019 – п’ятим.

У першій змагальній впра-
ві «Лог-ліфт (Підйом колоди)» 
Валерій Газаєв розділив І 
місце з двома грузинськими 
атлетами.

У другій вправі «Трак пул» 
(тяга автомобіля корпусом 
за допомогою спеціальної 
упряжки, підтягуючись за 
канат) наш богатир став дру-
гим, поступившись лише 0,22 
секунди.

У третій вправі – «Піднят-
тя гігантської гантелі вагою 95 
кг» – він став єдиним спортс-
меном, хто зміг подолати 
цю вагу та забезпечити собі 
відрив від найближчого пере-

ВАЛЕРІЙ ГАЗАЄВ – ЧЕМПІОН ЄВРОПИ
2021 РОКУ З БОГАТИРСЬКОГО БАГАТОБОРСТВА

ULTIMATE STRONGMAN U105

слідувача в 11 балів.
У четвертій вправі – «Бо-

гатирська тяга» – для до-
строкової перемоги для Ва-
лерія Газаєва потрібно було 
зайняти не нижче 5-го місця. 
Але він досить таки впевнено 
посів 3 місце і достроко-
во став чемпіоном Європи. 
Необхідності виходити на 
завершальну вправу вже не 
було. Напрацьований роками 
досвід та шалена мотивація 
зробили своє, і саме тому 
п’ятірка найкращих атлетів 
чемпіонату Європи 2021 року 
по богатирському багатобор-
ству Ultimate Strongman U105 
виглядає наступним чином:

І місце – Валерій Газаєв 
(Україна)

ІІ місце – Едріан Андерсон 
(Швеція)

ІІІ місце – Лука Чіквіладзе 
(Грузія)

IV місце – Фолькер Бауер 
(Германія)

V місце – Рамунас Лієбус 
(Литва)

Є цікавим той факт, що 
це перший чемпіон Європи, 
українець, який здобув свій 
титул за межами України. 
Також треба відмітити, що 
Валерій Газаєв на сьогодні є 
чемпіоном Європи в парному 
заліку (2019 рік) та 3-крат-

У грузинському місті Батумі відбувся цьогорічний чем-
піонат Європи по богатирському багатоборству Ultimate 
Strongman U105.

ним чемпіоном Європи в 
командних змаганнях (2018, 
2021рр.).

Як зазначив, після ви-
снажливих та видовищних 
змагань, сам Валерій, це були 
п’ять довгих та важких років, 
якими він йшов за цим титу-
лом, як танк, не дивлячись ні 
на що: «Були отруєння, двічі 
розірваний меніск, травмо-
вані коліна, лікті, зап’ястя, 
передпліччя, плечі …. І як 
же зараз приємно домогтися 
свого! Після перемоги я від-
чув спочатку полегшення, а 
потім вже радість. Вийшло!

У 2017 році зайняв ІІ міс-
це. Був в шикарній формі. 
Настрій був тільки на пере-
могу. За 2 дні до турніру 
отруївся, через що отримав 
виснаження і зневоднення 
організму. На змаганнях на 
третій вправі рву меніск. Ви-
граю третю і четверту вправи, 
але для перемоги цього трохи 
не вистачає.

2018 рік – знову ІІ місце. 
Форма була хороша. Сер-
йозних травм не було. Але 

Грегорш Ланевський з Польщі 
виявився сильнішим за мене.

2019 рік – V місце. Їхав 
до Чехії з хворими колінами, 
травмованим передпліччям 
і плечем. По ходу турніру 
сильно травмував зап’ястя. 
Шансів на потрапляння в при-
зи з таким «багажем» не було.

2020 рік – найкраща фор-
ма в кар’єрі, але я не зміг 
через жорсткі карантинних 
обмежень виїхати в Польщу.

І нарешті 2021 рік – дов-
гоочікувана перемога!

Я віддавав усього себе 
своєї мети, не зважаючи ні 
на що. Був відданий спорту, 
упертий, постійний. Сьогодні 
я щасливий. Все вийшло. 
Знаю, що багато хто скаже – 
«Воно того не варто…». А я 
скажу наступне – варто. Це 
те, що робить мене щасливим 
і вільним. Не потрібно нама-
гатися це зрозуміти. Просто 
порадійте разом зі мною».

Олексій Нестеров,
старший викладач
кафедри фізичного
виховання і спорту
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АНСАМБЛЬ НАРОДНОГО ТА СУЧАСНОГО ТАНЦЮ 
«ЮНІСТЬ» ТДАТУ ЗДОБУВ ЧЕРГОВУ ПЕРЕМОГУ

Творчі колективи Центру культури і дозвілля Тав-
рійського державного агротехнологічного університету 
імені Дмитра Моторного постійно беруть участь у різних 
фестивалях та конкурсах.

У середині серпня у Києві 
відбувся Третій Всеукраїнський 
багатожанровий дистанційний 
конкурс «Битва Жанрів ІІІ». 
Серед багатьох учасників, свою 
майстерність продемонстрували 
і вихованці народного ансамблю 
народного та сучасного танцю 
«Юність». Результат не змусив 
себе довго чекати. Наші тан-
цюристи стали Лауреатами 1 
ступеню у номінації народний 
танок дорослої категорії +23 .

Керівник танцювально-
го колективу «Юність» Ірина 
Лук’яненко отримала подяку 
від організаторів та оргкомітету 
конкурсу.

Ми щіро вітаємо учасників 
нашого танцювального колекти-
ву і його керівника.

Бажаємо нових та яскравих 
перемог.

Світлана Цвігун,
директор ЦКіД

ПЕРЕД ГОЛОВНИМ КОРПУСОМ ТДАТУ
ПЕРЕХОЖИХ РАДУЄ КВІТКОВИЙ ОАЗИС

У самому центрі міста, 
перед головним корпусом 
Таврійського державного 
агротехнологічного універ-
ситету імені Дмитра Мото-
рного перехожих радує ве-
личезна клумба з петуній та 
чорнобривців. Це результат 
кропіткої роботи садівників 
університету, які вкладають 
частинку своєї любові до 
кожної висадженої квітки. 
Радувати око мелітопольців  
клумба буде до перших моро-
зів, а вже навесні наступного 
року тут розкинеться тюльпа-
нове море.

Редакційно-видавничий 
відділ

На календарі вересень, з кожним днем на деревах 
з’являється все більше жовтого листя. Осінь вступила в 
свої законні права.


