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У лабораторії «Навчальне 
кафе ТДАТУ» студенти 1-3 
курсів спеціальностей 181 
«Харчові технології» та 241 
«Готельно-ресторанна спра-
ва» знайомилися Японською 
кухнею. Для них студентка 
3 курсу Карина Полянських 
провела майстер-клас з при-
готування з однієї з найпопу-
лярніших страв світу – ролів.

ІНТЕРАКТИВНИЙ МАЙСТЕР-КЛАС ДЛЯ МАЙБУТНІХ
РЕСТОРАТОРІВ ТА ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІВ

Карина навчається на 
спеціальності «Готельно-рес-
торанна справа» за дуальною 
формою і вже другий семестр 
вдало поєднує навчання в 
ТДАТУ імені Дмитра Мото-
рного з навчанням на робо-
чому місці. Вона оволоділа 
професією сушиста і тепер із 
задоволенням ділиться свої-
ми знаннями та практичним 
досвідом.

Для підвищення рівня підготовки фахівців кафедра 
харчових технологій та готельно-ресторанної справи вве-
ла традицію проведення майстер-класів від студентів, що 
навчаються дуально і працюють су-шефами, кухарями, 
сушистами в закладах ресторанного господарства.

Упродовж заходу за її ро-
ботою спостерігали студенти 
– майбутні ресторатори та 
харчові технологи. Для них 
це була чудова можливість в 
реальних умовах побачити, 
як працює професіонал сво-
єї справи, перейняти досвід 
і задати питання. Студенти 
навчилися робити декілька 
видів ролів: Філадельфія, 
Нантай і Сирного. Карина 
розкрила перед присутніми 
всі нюанси приготування ро-
лів – від правил оцінки якості 
сировини до тонкощів техно-
логічного процесу. Навички, 
отримані у процесі майстер-
класу, студенти «перевірили 
на смак» впродовж фінальної 
дегустації.

Валентина Жукова,
доцент кафедри

харчових технологій 
та готельно-ресторанної 

справи

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОЄКТУ «АГРОКЕБЕТИ-СХІД»ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОЄКТУ «АГРОКЕБЕТИ-СХІД»
10 лютого відбулася презентація проєкту «Агрокебети-

Схід», модератором якої став Керівник освітнього проєкту 
«Агрокебети» Анатолій Циркун. Він ознайомив з командою, 
метою, задачами проєкту та робочим планом.

З вітальним словом ви-
ступив Президент Асоціації 
«Український клуб аграрного 
бізнесу» (УКАБ), Генеральний 
директор компанії «ІМК», Го-
лова Ради з питань аграрної 

гіям Ірина Озаринська та PR 
менеджер Дмитро Чепур.

Були обговорені питання 
підвищення рівня престиж-
ності праці в аграрній сфері 
та навчання усебічно розви-
нених спеціалістів.

По завершенні презентації 
учасники залишись задоволе-
ними результатами зустрічі. 
Проректор з наукової роботи 
Таврійського державного 
агротехнологічного універси-
тету імені Дмитра Моторного, 
куратор проєкту «Агрокебе-
ти» ТДАТУ, доктор с.-г. наук, 
професор Оксана Єременко 
подякувала за презентацію 
програми «Агрокебети-Схід» 
та висловила побажання на 
подальшу плідну співпрацю.

Кафедра рослинництва
імені професора

В.В. Калитки

освіти МОН України Алекс 
Ліссітса. Алекс привітав об-
даровану молодь – магістрів 
програми «Агрокебети» Тав-
рійського державного агро-
технологічного університету 

імені Дмитра Моторного ко-
манду «Green Choice» з пере-
могою у конкурсі «Агрокебети 
Competition 2020».

У засіданні взяли участь 
представники Департаментів 
агропромислового розвитку 
Запорізької, Луганської та 
Донецької обласних адміні-
страцій та вищих навчаль-
них закладів Сходу України: 
Таврійського державного 
агротехнологічного універси-
тету імені Дмитра Моторного, 
Луганського національного 
аграрного університету.

З доповідями виступили: 
Керівник напрямку стало-
го економічного розвитку, 
Проєкт USAID «Економічна 
підтримка Східної України» 
Брайан Мілаковски; експерт 
по академічному співробітни-
цтву Алла Кравченко, експерт 
по онлайн освітнім техноло-
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НАЛАГОДЖЕННЯ СПІВПРАЦІ З ПРИАЗОВСЬКИМ 
ДЕРЖАВНИМ ТЕХНІЧНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ

Робоча група Таврійського державного агротехноло-
гічного університету імені Дмитра Моторного у складі 
помічника ректора з міжнародних питань Олени Тітової, 
завідувача кафедри мехатронних систем та транспортних 
технологій (МСТТ) Анатолія Панченка, доцента кафедри 
обліку і оподаткування Олени Демчук та ст. викладача 
кафедри МСТТ Сергія Волкова, 21 січня відвідали При-
азовський державний технічний університет (ПДТУ) у
м. Маріуполь.

Головною метою візиту 
було налагодження зв’язків 
з ПДТУ у сфері науки, освіти 
та співпраці у межах міжна-
родних програм. Відбулися 
зустрічі з проректором з на-
укової роботи, начальником 
відділу міжнародних проєктів 
і завідувачем кафедри елек-
троенергетичних комплексів 
та систем.

Проректор з наукової ро-
боти, Ігор Ленцов, предста-
вив Маріупольський Центр 
Інноваційного Підприємни-
цтва, заснований на базі При-
азовського державного тех-
нічного університету в рам-
ках проєкту «Зміцнення гро-
мадської довіри», що фінан-
сується Агентством США 
з міжнародного розвитку 
(USAID), за сприяння Мініс-
терства освіти і науки України, 
Маріупольської міської ради 
та фонду розвитку Маріуполя.

Завданням Центру є реа-
лізація інноваційного потен-
ціалу викладачів та студентів 
середніх і вищих навчальних 

закладів регіону та перетво-
рення цікавих ідей і наукових 
розробок на успішні стартапи.

З начальником відділу 
міжнародних проєктів, Катери-
ною Полупановою, обговорю-
валися робочі питання щодо 
реалізації проєкту DigEco 
(Erasmus+) Digitalization of 
economic as an element of 
sustainable development of 
Ukraine and Tajikistan (Діджіта-
лізація економіки як елемент 
сталого розвитку України і 
Таджикістану), де ТДАТУ є 
університетом-партнером.

Завідувач кафедри елек-
троенергетичних комплексів 
та систем, Вікторія Саравас, 
презентувала методичні роз-
робки стосовно віртуальної 
та доповненої реальності в 
межах проєкту Energy Literacy 
Implementation, що фінансу-
ється Агентством США з між-
народного розвитку (USAID).

Олена Тітова, помічник 
ректора з міжнародних 

питань

Вітаємо усіх учасників освітнього процесу за освітніми програмами: «Менеджмент», «Публічне управління та адмі-
ністрування» та «Садівництво та виноградарство» з успішним проходженням акредитаційної експертизи.

26 січня 2021 року на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти були акредитовані, терміном на 
5 років, освітні програми, які проходили акредитаційну експертизу у жовтні-листопаді 2020 року.

Вітаємо усіх з успішним проходженням акредитації освітніх програм та бажаємо подальших успіхів у професійній діяльності.
Ректорат

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ УНІВЕРСИТЕТУ
УСПІШНО ПРОЙШЛИ АКРЕДИТАЦІЮ
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Наталя Мартинова – сти-Наталя Мартинова – сти-
пендіат Запорізької обласної пендіат Запорізької обласної 
державної адміністрації. На-державної адміністрації. На-
вчається у Таврійському дер-вчається у Таврійському дер-
жавному агротехнологічному жавному агротехнологічному 
університеті імені Дмитра університеті імені Дмитра 
Моторного з 2017 року. За-Моторного з 2017 року. За-
раз є студенткою 4-го курсу раз є студенткою 4-го курсу 
факультету «Економіка та факультету «Економіка та 
бізнес» напряму підготовки 

Активно вболіває за команду 
КВН.КВН.

Наталя – людина з актив-
ною життєвою позицією. За 

ласної ради.ласної ради.

Артем Філоненко – сти-Артем Філоненко – сти-
пендіат Запорізької обласної пендіат Запорізької обласної 
державної адміністрації. На-державної адміністрації. На-
вчається у Таврійському дер-вчається у Таврійському дер-
жавному агротехнологічному жавному агротехнологічному 
університеті імені Дмитра університеті імені Дмитра 
Моторного на спеціальності Моторного на спеціальності 
«Агроінженерія». З 2018 по «Агроінженерія». З 2018 по 
2020 роки обіймав пост голо-2020 роки обіймав пост голо-
ви студентської ради ВСП ви студентської ради ВСП 
«Мелітопольський фаховий «Мелітопольський фаховий 
коледж ТДАТУ». З 2019 року коледж ТДАТУ». З 2019 року 
– голова комітету з питань – голова комітету з питань 

бізнес» напряму підготовки бізнес» напряму підготовки 

Активно вболіває за команду Активно вболіває за команду 

ною життєвою позицією. За ною життєвою позицією. За 

економіки та молодіжного економіки та молодіжного 
підприємництва Молодіжно-підприємництва Молодіжно-
го парламенту Мелітополя. го парламенту Мелітополя. 
З 2021 року Артем - голова З 2021 року Артем - голова 
студентської ради механіко-студентської ради механіко-
технологічного факультету. технологічного факультету. 
Артем постійно бере участь Артем постійно бере участь 
в організації міських заходів: в організації міських заходів: 
«Брейн Ринг до 235 річниці «Брейн Ринг до 235 річниці 
Мелітополя», «Черешньово» Мелітополя», «Черешньово» 
та Time to speak.та Time to speak.

Микита Семенов – сти-Микита Семенов – сти-
пендіат Запорізької обласної пендіат Запорізької обласної 
ради. Навчається у Таврій-ради. Навчається у Таврій-
ському державному агро-ському державному агро-
технологічному університеті технологічному університеті 
імені Дмитра Моторного з імені Дмитра Моторного з 
2018 року за напрямом під-2018 року за напрямом під-
готовки «Комп’ютерні Науки».готовки «Комп’ютерні Науки».

КРАЩІ СТУДЕНТСЬКІ АКТИВІСТИ – ОБЛАСНІ СТИПЕНДІАТИКРАЩІ СТУДЕНТСЬКІ АКТИВІСТИ – ОБЛАСНІ СТИПЕНДІАТИ
Чотири студенти Таврійського державного агротех-

нологічного університету імені Дмитра Моторного стали 
стипендіатами Запорізької обласної ради та Запорізької 
обласної державної адміністрації у другому семестрі 
2020-20201 навчального року.У 2021 році здобувачів ви-
щої освіти на призначення цих стипендій збільшено у 
двічі. У ТДАТУ стипендіатами стали: Микита Семенов та 
Надія Шац (стипендії ЗОР), Наталя Мартинова та Артем 
Філоненко (стипендії ЗОДА).

За час навчання заре-За час навчання заре-
комендував себе як орга-комендував себе як орга-
нізаційна, дисциплінована, нізаційна, дисциплінована, 
старанна та цілеспрямована старанна та цілеспрямована 
людина. Микита навчається людина. Микита навчається 
на «відмінно», відповідаль-на «відмінно», відповідаль-
но ставиться до виконання но ставиться до виконання 

громадських доручень сту-громадських доручень сту-
дентського самоврядування дентського самоврядування 
факультету та університету. факультету та університету. 
З 2019 року – голова комітету З 2019 року – голова комітету 
з питань культури, спорту та з питань культури, спорту та 
туризму молодіжного парла-туризму молодіжного парла-
менту Мелітополя. З 2018 менту Мелітополя. З 2018 
року входить до складу сту-року входить до складу сту-
дентської ради факультету. дентської ради факультету. 
У 2019 році обраний головою У 2019 році обраний головою 
організаційного сектору сту-організаційного сектору сту-
дентського самоврядування. дентського самоврядування. 
Він є студентським омбудсме-Він є студентським омбудсме-
ном Університету.ном Університету.

У 2020 році, Микита – сти-У 2020 році, Микита – сти-
пендіат Запорізької обласної пендіат Запорізької обласної 
державної адміністрації , він державної адміністрації , він 
також увійшов до рейтингу також увійшов до рейтингу 
ТОП-10 кращих студентів ТОП-10 кращих студентів 
ТДАТУ у номінації: «Студент ТДАТУ у номінації: «Студент 
– лідер студентського само-– лідер студентського само-
врядування року».врядування року».

Надія Шац – стипендіат Надія Шац – стипендіат 
Запорізької обласної ради. Запорізької обласної ради. 
Навчається у Таврійському Навчається у Таврійському 
державному агротехнологіч-державному агротехнологіч-
ному університеті на 1 курсі ному університеті на 1 курсі 
магістратури за напрямом магістратури за напрямом 
підготовки «Цивільна без-підготовки «Цивільна без-
пека».пека».

Була неодноразовим Була неодноразовим 
учасником Зльоту відмінни-учасником Зльоту відмінни-
ків ТДАТУ (100 найкращих ків ТДАТУ (100 найкращих 
студентів ТДАТУ) за активну студентів ТДАТУ) за активну 
участь у житті факультету участь у житті факультету 

та університету. До виконан-та університету. До виконан-
ня громадських доручень ня громадських доручень 
ставиться відповідально. З ставиться відповідально. З 
першого курсу Надія – старо-першого курсу Надія – старо-
ста групи, активний член сту-ста групи, активний член сту-
дентського самоврядування дентського самоврядування 
факультету та університету. факультету та університету. 
Постійно бере активну участь Постійно бере активну участь 
у справах групи, у громад-у справах групи, у громад-
ському житті факультету, ському житті факультету, 
Університету та міста Мелі-Університету та міста Мелі-
тополя.тополя.

У структурі студентського У структурі студентського 
самоврядування обіймає самоврядування обіймає 
посаду голови студентської посаду голови студентської 
ради ТДАТУ. У травні 2019 ради ТДАТУ. У травні 2019 
року Надію було обрано голо-року Надію було обрано голо-
вним координатором Запо-вним координатором Запо-
різької області у Всеукраїн-різької області у Всеукраїн-
ській громадській організації ській громадській організації 
«Українська асоціація сту-«Українська асоціація сту-
дентів». Також Надія є волон-дентів». Також Надія є волон-
тером молодіжного центру тером молодіжного центру 
Мелітополя «PEOPLE.UA». Мелітополя «PEOPLE.UA». 
Була волонтером на першому Була волонтером на першому 

фестивалі електронної му-фестивалі електронної му-
зики у Мелітополі «PURPLE зики у Мелітополі «PURPLE 
FASE». Також увійшла до FASE». Також увійшла до 
рейтингу ТОП-10 кращих рейтингу ТОП-10 кращих 
студентів ТДАТУ у номінації: студентів ТДАТУ у номінації: 
«Студент – суспільний діяч «Студент – суспільний діяч 
року».року».

Нагадаємо, що обласні Нагадаємо, що обласні 
стипендії є традиційними. стипендії є традиційними. 
Вони призначається відмін-Вони призначається відмін-
никам освіти кожні пів року за никам освіти кожні пів року за 
поданням вищих навчальних поданням вищих навчальних 
закладів та висновками про-закладів та висновками про-
фільної комісії з гуманітарних фільної комісії з гуманітарних 
питань Запорізької обласної питань Запорізької обласної 
ради.ради.

Редакційно-видавничий 
відділ
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СТУДЕНТ ТДАТУ В’ЯЧЕСЛАВ КОПОТЬ – СРІБНИЙ ПРИЗЕР 
ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ З ВІЛЬНОЇ БОРОТЬБИ 2021 РОКУ
У харківському палаці спорту «Локомотив» відбувся 

Чемпіонат України з вільної боротьби серед чоловіків 
пам’яті заслуженого тренера України, майстра спорту 
СРСР Леоніда Дуная. У змаганнях взяли участь 200 най-
кращих борців з 17 областей країни. Також на цих перших 
змаганнях у 2021 році проводився відбір на чемпіонат 
Європи та інші ліцензійні турніри, де спортсмени отрима-
ють шанс поборотися за путівку на Олімпіаду. У зв’язку з 
карантинними заходами чемпіонат проходив без глядачів.

І дійсно, дуже приємною но-
виною для всієї нашого універси-
тетської спільноти стало те, що 2 
студентам IV курсу ТДАТУ випала 
неймовірна честь представляти 
у складі збірної команди Запо-
різької області з вільної боротьби 

нашу альма-матер та всього міста 
Мелітополя. Це найяскравіші зірки 
сучасної школи Мелітопольської 
боротьби, яку вже 20 років поспіль 
очолює заслужений тренер Укра-
їни, майстер спорту СРСР Алтай 
Абдуллаєв, старший викладач 
кафедри фізичного виховання 

ТДАТУ – майстри спорту України, 
студенти факультету енергетики і 
комп’ютерних технологій В’ячеслав 
Копоть (21 СЕЕ) та Руслан Дехтя-
ренко (41 ЕЕ).

На жаль, застаріла травма 
плеча не дозволили Руслану Дехтя-

ренку досягти найкращого резуль-
тату і він ще на стадії 1/8 фіналу у 
ваговій категорії до 86 кг поступився 
з рахунком 2-4 представнику Київ-
ської школи боротьби Олександру 
Ефтехарі.

А ось В’ячеславу Копотю по-
щастило дещо більше. Він дійшов 

до фіналу вагової категорії до 79 
кг. Неймовірний результат і по-
справжньому ефектне досягнення 
для нашого талановитого борця, 
який зовсім недавно в жовтні 2020 
року стало срібним призером Від-
критого Кубка України з вільної 
боротьби серед чоловіків, при-
свячений видатним українським 
борцям і тренерам (KYIV OPEN 
WRESTLING CUP).

Шлях до фіналу видався на-
шому спортсмену нелегкий, але він 
з неабиякою мужністю та справж-
ньою спортивною настирністю його 
подолав – три перемоги в трьох 
сутичках.

1/8 фіналу – перемога над 
представником Львівської області 
Богданом Тіторенко (12-1).

1/4 фіналу – перемога над 
представником Сумської області 
Віталієм Жуковим (2-1).

1/2 фіналу – переможений зем-
ляк із Запорізької області Кирило 
Кобзар (13-3).

У фіналі вагової категорії до 
79 кг нашого В’ячеслава чекало 
серйозне випробування в особі од-
ного з найсильніших борців України 
вільного стилю, майстра спорту 
України міжнародного класу Васи-
ля Михайлова (Одеська область), 
який у 2020 році став бронзовим 
призером двох найпрестижніших 
міжнародних змагань з вільної бо-
ротьби – Чемпіонату Європи (Італія, 
2020) і Індивідуального Кубка Світу 
(Сербія, 2020).

На жаль, В’ячеслав поступився 

Василю у двох періодах, показавши 
гідний опір. Але, хай там що, скарб-
ничка спортивної слави Таврійсько-
го державного агротехнологічного 
університету імені Дмитра Моторно-
го поповнилася черговою срібною 
нагородою Чемпіонату України з 
вільної боротьби серед чоловіків 
2021 року, завоював яку майбутній 
інженер-енергетик В’ячеслав Ко-
поть. До речі, він нарешті увійшов 
до складу збірної команди України з 
вільної боротьби у ваговій категорії 
до 79 кг, і буде разом з іншими най-
кращими борцями країни проходити 
декілька навчально-тренувальних 
зборів для підготовки до Чемпіонату 
Європи, який відбудеться з 19 по 25 
квітня у Польщі.

Підготував наших борців не-
змінний тренерський штаб ТДАТУ – 
Алтай Абдуллаєв та його помічники, 
випускники нашого університету, 
майстри спорту України Руслан 
Куксов та Володимир Соболь.

Спортсмени та тренерський 
склад висловлюють слова вели-
чезної подяки ректору ТДАТУ, д.т.н., 
професору Володимиру Кюрчеву 
та голові профспілкового комітету 
нашого університету Миколі Ан-
друщенку за величезну допомогу у 
проведенні навчально-тренуваль-
ного збору та підготовці до змагань 
такого рівня.

Олексій Нестеров,
старший викладач
кафедри фізичного
виховання і спорту
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УНІКАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТІ
СОЛОДОЩІ ВІД НАУКОВЦІВ ТДАТУ

Улюблені нами продукти можуть стати ще корисні-
шими, якщо їх правильно приготувати. Студенти Тав-
рійського державного агротехнологічного університету 
імені Дмитра Моторного розробляють інноваційні рецепти 
страв, які завдяки корисним речовинам, виходять легкими 
і низькокалорійними.

Про технологію виробни-
цтва унікальної лінійки про-
дуктів, яка стала результатом 
досліджень студентів кафе-
дри харчових технологій та 
готельно-ресторанної справи, 
розповіла декан факультету 
агротехнології та екології 
Ірина Іванова та зав. кафе-
дри харчових технологій та 
готельно-ресторанної справи 
Олеся Прісс.

– «Наприклад, у рамках 
наукових гуртків, студенти 
разом з викладачами, розро-
бляють рецептури пряно-аро-
матичних сиропів, до складу 
яких входять екстракти рос-
лин, інвертний цукор. Склад 
запропонованих пряно-аро-
матичних сиропів активізує 
обмін речовин, що допо-
магає знижувати вагу. Так 
само, колективом викладачів 
і студентів розробляються 
заморожені концентрати з на-
туральними наповнювачами 
з підвищеною біологічною 

речовинами. Наші цукати не 
піддаються хімічній обробці, 
екологічно чисті, без додаван-
ня хімічних реагентів, їх мож-
на запропонувати до раціону 
харчування дітей і вживати 
при дієтичному харчуванні. 
Крім того, тим хто стежить за 
балансом поживних речовин 
в організмі, здоровим хар-
чуванням і прагне до втрати 
зайвої ваги, цукати ми про-
понуємо використовувати за-
мість цукерок, як їх замінник. 
Якщо пряно-ароматичні сиро-
пи і заморожені концентрати 
можуть використовувати як 
рідина у боксах, то цукати мо-
жуть вживатися як елементи 
десерту. Крім того, як еле-
менти десерту, ми можемо 
запропонувати зефір, пастилу 
з пониженим вмістом цукру. 
Рецептура продуктів повніс-
тю розроблена в рамках на-
укових гуртків викладачами 

цінністю. Наприклад, малина 
+ імбир, апельсин + м’ята, 
також наповнювачами ви-
ступають плоди журавлини 
і кизилу. Такі заморожені 
суміші не тільки сприяють 
розщепленню жирів, а й під-
вищують імунітет, що дуже 
важливо у зимовий період», 
– констатує завідувачка ка-
федри харчових технологій та 
готельно-ресторанної справи 
Олеся Прісс.

Також в арсеналі розро-
бок: цукати з черешні і вишні 
з корегованим смакоарома-
тичним складом. За словами 
Ірини Іванової, вони повністю 
натурального походження, і 
за якістю перевершують про-
дукцію, що представлена у 
магазинах сьогодні.

– «Цукати, які зараз про-
даються на ринку України, 
вони як правило, мають освіт-
лений колір, освітлення від-
бувається за рахунок оброб-
ки спеціальними хімічними 

і студентами», – розповідає 
Ірина Іванова.

Крім цього, в одній з на-
укових робіт представлена 
унікальна рецептура варення 
з вишні і черешні з замінни-
ком цукру.

– «Зараз на стадії завер-
шення знаходиться реферат, 
де нами будуть запропонова-
ні зразки продуктів переробки 
з пониженим вмістом цукру. 
За рахунок використання 
природного цукрозамінника 
стевії. Сьогодні вже відпра-
цьовані концентрації стевії, 
що дозволяють отримати 
гармонійний смак варення, 
джему, конфітюру з низьким 
вмістом калорій. Для гар-
монізації смаку продукції, 
так само, нами знайдений 
ряд додаткових природних 
компонентів і відпрацьовані 
їх концентрації. Результатом 
нашої роботи буде лінійка 

продуктів з мінімальним 
вмістом калорій з гармо-
нійним, а іноді і екзотич-
них смаком. Це також 
дозволить жінкам та 
дівчатам знижувати вагу. 
Унікальність ще в тому, 
що вся плодова продук-
ція, яка розробляється і 
переробляється у лабо-
раторії харчування фа-
культету агротехнологій і 
екології, вирощується на 
науково-виробничому 
полігоні Університету. 
Наші агрономи і садів-
ники використовують 
технології вирощування 
плодових культур, за-
вдяки яким ми отриму-
ємо високий і якісний 
урожай. Крім того, на 
науково-виробничому 
полігоні Університету 
приділяється увага і 
еколого-біологічному 
рослинництву, – підсу-
мувала Ірина Іванова.

Редакційно-
видавничий відділ
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Зараз особлива увага 
націлена на профорієнтацію 
молоді. Важливо показати мо-
лодим людям, де і ким можна 
працювати у рідному місті. 
Ще краще, якщо у шкільні 
роки дати розібратися дитині, 
до чого у неї є максимальні 
можливості. Як це зробити 
найкраще, обговорювали під 
час засідання круглого столу 
– «Знайди себе у Мелітополі».

Участь у засіданні взяли 
представники Таврійського 
державного агротехноло-
гічного університету імені 
Дмитра Моторного міської 

УЧАСТЬ ПРЕДСТАВНИКІВ ТДАТУ У ЗАСІДАННІ
КРУГЛОГО СТОЛУ «ЗНАЙДИ СЕБЕ У МЕЛІТОПОЛІ»

влади, ЗВО, профтехучилищ, 
ліцеїв, коледжів, гору, центру 
зайнятості, а також активісти 
і бізнесмени.

Питання порядку денного 
– перспективи профорієнта-
ції мелітопольців, які будуть 
застосовані в місті в самий 
найближчий час.

В.о. зав. кафедри бізнес-
консалтингу та міжнародного 
туризму ТДАТУ Сергій Кар-
ман розповів про захід, який 
успішно відбувся в Універси-
теті «Знайди себе у Мелітопо-
лі». Протягом робочого тижня 
хлопці відвідали п’ять локацій 

– різних галузей життєдіяль-
ності міста. Тоді з’ясувалося, 
що про деякі підприємства, на 
яких можна пройти професій-
ну підготовку і знайти гідну ро-
боту, молодь і зовсім не зна-
ла. У цьому зізналася майже 
половина з трьохсот учасників 
заходу. Тобто, це молодь, яка 
змінила свою думку про рідне 
місто, і здебільшого змінила 
свої пріоритети. Лише 20% 
з учасників повідомили, що 
радикально не змінили думку 
про майбутню професію, але 
захід змусив їх задуматися 
про це. Головна мета – зму-
сити молодь залишитися у 
рідному місті.

Не секрет, що найголо-
вніше – це самореалізація і 
не тільки у професії. На за-
сіданні було представлено 
програму з профтестування. 
Його аналіз за декількома 
методиками проведуть до-
свідчені психологи. Після чого 
нададуть профпаспорт на 165 
сторінок в електронному ви-
гляді з таблицями, графіками. 
Серед усього іншого в паспор-

ті будуть вказані схильності 
тестованого до тих чи інших 
професій у процентному спів-
відношенні.

Варто зазначити, що такий 
детальний аналіз – платний, 
але для мелітопольців будь-
якого віку він буде безкоштов-
ний. Реалізувати його можна 
буде за договором з керівни-
ками навчальних закладів. Їм 
буде надано спеціальний код 
доступу.

Ознайомитися з тестуван-
ням можна на сайті.

Свої позитивні відгуки 
щодо програми та її пер-
спективи висловили всі гості 
зустрічі, а також висловили 
сподівання, що можливість 
отримати паспорт, з’явиться 
у мелітопольців найближчим 
часом, і висловили побажан-
ня, щоб пройти таке тесту-
вання могли учні 9-х класів. 
Безумовно, користь від нього 
відчують старшокласники і 
навіть, дорослі мелітопольці.

Редакційно-
видавничий відділ

ДЕНЬ ФАКУЛЬТЕТУ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ

Ще у кам’яному віці камінці, шкури та пшениця – стали 
першою «валютою», ознаменувавши зародження примітивної 
товарно-грошової системи. Тоді з’явилися економіка та бізнес. 

З давніх часів економіка була найважливішим факто-
ром розвитку людства. Багато речей, які нам так знайомі, 
здавалося б, настільки звичайні, були б не можливі, якщо 
б людство не винайшло економіку, науку про управління 
фінансами – двигуном прогресу в усі часи.

У 1990 році був засно-
ваний факультет економіки і 
бізнесу Мелітопольського ін-
ституту механізації сільського 
господарства. Тоді країна сто-
яла на межі змін, в епоху, яка 
встановила абсолютно нову 
економічну систему. Розвиток 
бізнесу, свобода підприємни-
цтва, стали тим, що породило 
попит на фахівців нового типу 
– економістів безлічі профілів: 
банкірів, податкових агентів, 
менеджерів, маркетологів, 
біржовиків, клерків, експертів 
в сфері туризму і управлінців 
вищої та середньої ланки.

15 лютого 1993 року фа-
культет став самостійним 
структурним підрозділом. Ми 
розуміємо важливість нашого 
профілю, адже економіка – це 

основа діяльності будь-якої 
держави. Саме тому, ми ви-
пускаємо на ринок праці фа-
хівців усіх сфер економічної 
діяльності, ми надаємо мож-
ливість своїм випускникам 
стати кращими, займати висо-
кі пости у великих корпораціях 
і державних структурах, ство-
рювати бізнес – приносити 
«вигоду» собі. 

У наш час, важлива тіль-
ки одна валюта – знання. А 
знання, що надає факультет 
економіки та бізнесу є тим 
стартовим капіталом, що є 
необхідним для створення 
нових та поліпшення вже іс-
нуючих напрямків економіки 
нашої країни.

Богдан Мальчев, сектор
журналістики студради ФЕБ



АГРОТАВРІЯ,
лютий 2021 р., № 2 (304)СВЯТА8

«АГРОТАВРІЯ» (заснована 6 листопада 1990 р. як «Студенческий вестник»). Засновник і видавник - ТДАТУ. Свідоцтво про державну реєстрацію серія ЗЗ № 826-101-пр від 12.12.2007 року,
видане головним управлінням юстиції в Запорізькій області. Газета «АГРОТАВРІЯ» використовує статті, листи, інформацію в стислому викладі.

Рукописи не повертаються й не рецензуються. Листування з читачами не ведеться. Скорочення текстів - за необхідністю. За достовірність інформації відповідальність несе автор.
Адреса редакцїї: 72312, м. Мелітополь, Запорізька область, пр. Б.Хмельницького, 18, тел. (0619) 44-03-49. Начальник РВВ «Агротаврія» Денис Водоп’янов., дизайн та верстка Наталя Ломейко

ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА У ТАВРІЙСЬКОМУ ДАТУ
Щороку, 14 лютого, у світі відзначається День святого 

Валентина, або День усіх закоханих. В Україні це свято 
з’явилося відносно недавно, і одразу стало дуже попу-
лярним.

Історія походження Дня свя-
того Валентина оповита числен-
ними легендами та міфами. В 
одній з них йдеться про те, що 
начебто був такий собі простий 
римський священник Валентин, 
якого під час гонінь на християн 
імператором Клавдієм у 269 році 
схопили, піддали жорстоким 
тортурам, а потім стратили. На-
чебто він не тільки проповідував 
християнство, але й вінчав за 
християнським звичаєм молодят. 
Згодом понівечене тіло Валенти-
на християни поховали в ката-
комбах біля Фламінієвої дороги.

Наприкінці середніх віків в 
Англії з’явився звичай у день 

З ЮВІЛЕЄМ!
20 лютого 2021 року виповнилося70 років з Дня наро-

дження Абдулмелік Мухтаровича Аюбова. Рада ветеранів 
ТДАТУ щиро вітає ювіляра з цією знаменною датою!

Бажаємо з радістю та по-
смішкою зустрічати кожен день, 
обов’язково досягати всього, чого 
бажає Ваше серце. Нехай у діяль-
ності завжди буде море гідних ідей 
та перспектив, нехай у житті завжди 
на Вас чекає безліч радощів, при-
ємних зустрічей та цікавих подій!

Бажаємо Вам, Абдулмелік 
Мухтарович, міцного здоров’я, сі-
мейного щастя, довгих років життя 
та успіхів у роботі.

Ректорат, профком

Святого Валентина надсилати 
коханій записку з освідченням у 
коханні. Такі послання почали на-
зивати «валентинками», і дівчата 
навпаки відповідали коханим, 
називаючи їх Валентинами. Не в 
останню чергу це було пов’язано 
зі стародавнім повір’ям, що 14 
лютого паруються птахи.

Напередодні Дня усіх закоха-
них Центр культури та дозвілля 
ТДАТУ разом зі студентською 
радою та студентським радіо 
традиційно зібрали закохані пари 
у фойє ЦКІД.

Центр культури
і дозвілля


