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На захід з’їхалась елі-
та студентів-аграріїв з усіх 
куточків країни, переможці 
першого етапу конкурсу, що 
проводився на базі рідних за-
кладів освіти.

За результатами першого 
етапу конкурсу, що відбувся 26 
травня, представляти честь 
ТДАТУ випала студенту чет-
вертого курсу механіко-техно-
логічного факультету Кирилу 
Кузьміну. Спільним рішенням 
було утворити команду зі сту-
дентів півдня України, у склад 
якої ввійшли представники 
таких навчальних закладів як 
Миколаївського національ-
ного аграрного університету 
(МНАУ), Технолого-економіч-
ного коледжу МНАУ, Херсон-
ського державного аграрно-
економічного університету та 
безпосередньо Таврійського 

ФІНАЛ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУФІНАЛ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ
«АГРОПОЛІТИЧНІ ДЕБАТИ 2021»«АГРОПОЛІТИЧНІ ДЕБАТИ 2021»

11 червня у місті Київ на території Науково-методичного 
центру вищої та фахової передвищої освіти (НМЦ) МОН 
України відбувся другий етап щорічного Всеукраїнського 
конкурсу «Агрополітичні дебати». Конкурс проводиться за 
підтримки проєкту «Німецько-український агрополітичний 
діалог».

державного агротехнологічно-
го університету імені Дмитра 
Моторного.

За добу до дебатів ме-
тодом жеребкування було 
визначено питання, яке мала 
дебатувати наша команда 
– «Виробництво аграрної 
сировини або переробка – ви-
клики і можливості (в контексті 
експорту та забезпечення 
внутрішнього споживання)», 
а також позиція, яку має від-
стоювати команда – «надати 
пріоритет переробці».

Спочатку до всіх учасників 
з дуже цікавою лекцією на 
тему «Сучасні тенденції на 
світових аграрних ринках і ви-
клики для аграрного сектора 
і аграрної політики України» 
звернувся старший науковий 
співробітник відділу аграрних 
ринків інституту ІАМО доктор 

наук Олександр Перехожук.
Після повторного озву-

чення правил, розпочалися 
агрополітичні дебати. Наша 
команда, виступаючи пер-
шою, поставила високу план-
ку для наступних. Студенти 
гідно відстоювали свою по-
зицію, наводили аргументи, 
вели справжній політичний 
діалог. Нашій команді вда-
лося переконати присутніх у 
правоті своєї позиції, проте 
не вдалося отримати найви-
щі бали від експертів. Наша 
команда зайняла почесне 
четверте місце, серед більш 
як 20 аграрних ЗВО. Дуже 
достойний результат.

За 2 дні перебування на 
конференції конкурсанти здо-
були багаж нових знань, до-

свіду, практичних навичок та 
знайомств.

Вітаємо Кирила Кузьміна 
з гідним виступом у другому 
етапі Всеукраїнського конкур-
су «Агрополітичні дебати». 
Бажаємо успіхів у наступних 
кроках. Дякуємо представни-
кам НМЦ за привітний прийом 
та організацію такого цікавого 
заходу.

Через карантинні обме-
ження закордонні експерти 
не змогли приїхати до Києва, 
тому робота журі, як і весь 
захід, транслювався за допо-
могою платформи Zoom.

Єлизавета Семенюк,
голова інформаційного 

сектору студради ТДАТУ
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ТДАТУ СЕРЕД ЛІДЕРІВ АГРАРНОЇ ОСВІТИ
У РЕЙТИНГУ «ТОП-200 УКРАЇНА»

У сучасному світі отримання якісної вищої освіти на-
буває усе більшої ваги для життя людини і соціуму в 
цілому. Показником успішності і якості освіти сучасного 
університету є його позиція у національних та міжнарод-
них рейтингах закладів вищої освіти.

Академічний рейтинг 
«ТОП-200 Україна» – рейтинг 
200 найкращих українських 
ЗВО. Центр міжнародних 
проєктів «Євроосвіта» пре-
зентував п’ятнадцятий ака-
демічний рейтинг закладів 
вищої освіти України «ТОП-
200 Україна 2021».

За рейтингом «ТОП-200 
Україна» ТДАТУ посів 63 
місце серед 200 кращих ЗВО 

України.
Серед аграрних ЗВО – 

Таврійський ДАТУ посів 2 
місце після НУБІП.

Серед університетів За-
порізької області – ТДАТУ 
обіймає третю сходинку після 
ЗНУ та ЗНТУ.

Впродовж багатьох років 
ТДАТУ посідає достойні міс-
ця у національному акаде-
мічному рейтингу ТОП-200. 

Слід зазначити, що цей успіх 
Університету є яскравим під-
сумком плідної і ефективної 
діяльності у 2020-2021 на-
вчальному році усіх викла-
дачів, науковців та студентів 
ТДАТУ! Навіть у складній 
ситуації, що пов’язана з пан-
демією коронавірусу у світі, 
Таврійський державний аг-
ротехнологічний універси-
тет імені Дмитра Моторного 
забезпечує високий рівень 
вищої освіти, наукової та між-
народної діяльності!

При складанні цьогорічно-
го рейтингу експерти врахо-
вували сучасні тенденції роз-
витку вищої освіти в Україні 
і світі, яка зазнає глибинних 
змін, у тому числі в результаті 
впливу пандемії COVID-2019.

Цього року для оцінюван-
ня рейтингу ЗВО додатково 
враховувалися: Scopus та 
Google Scholar Citations (пу-
блікаційна активність вчених 
університету); Webometrics 
та UniRank (якість представ-
лення та популярність ЗВО в 

Інтернет-просторі на основі 
незалежних вебометричних 
показників); участь в програ-
мах Erasmus+ Європейського 
Союзу (міжнародна діяль-
ність, стажування та практики 
за кордоном); результати 
Всеукраїнських студентських 
олімпіад і конкурсів наукових 
робіт (якість підготовки); наяв-
ність стипендіатів Президента 
України та Кабінету Міністрів 
України для молодих вчених 
(результативність навчально-
наукової роботи); кількість 
отриманих патентів вченими 
університету (винахідницька 
діяльність).

Напередодні початку при-
ймальної кампанії 2021 року 
майбутні абітурієнти повинні 
розуміти, що можна стати 
висококваліфікованим і конку-
рентоспроможним фахівцем, 
навчаючись у ТДАТУ, який є 
лідером не тільки у південно-
східному регіоні країни, а й у 
всій Україні!

Ігор Грицаєнко,
помічник ректора

УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ 
«КРАЩИЙ КУРАТОР АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ»

У Таврійському державному агротехнологічному уні-
верситеті імені Дмитра Моторного завершено універси-
тетський, третій, етап всеукраїнського конкурсу «Кращий 
куратор академічної групи» 2020-21 навчального року. 

Конкурс проводиться за 
ініціативи Науково-методич-
ного центру вищої та фахової 
передвищої освіти.

Основним завданням 
Конкурсу є аналіз і оцінка 
роботи куратора, виявлення 
і розповсюдження кращого 
досвіду роботи кураторів в 
Університеті.

Конкурс проводиться у 
три етапи: перший – відбір-
ковий кафедральний, серед 
кураторів кафедр; другий 
– факультетський, за участі 
переможців першого етапу; 
третій – заключний, за участі 
кращих кураторів факультетів, 
переможців другого етапу.

Оцінка роботи куратора 
здійснюється за основними 
показниками: успішність і від-
відування занять студентами 
групи; проведення куратор-
ських годин: зміст; участь 
студентів групи в олімпіадах, 
конференціях, тематичних 
конкурсах різних рівнів; за-
лучення студентів до наукової 
роботи, участі у спортивних 
секціях, художній самодіяль-
ності тощо.

За результатами факуль-
тетських етапів Конкурсу учас-
никами університетського 
фіналу були визначені:

– Тетяна Чорна (Механі-
ко-технологічний ф-т, каф. 
Машиновикористання в зем-
леробстві, гр. 21 АІ);

– Діна Нестерчук (ф-т 

Енергетики та комп’ютерних 
технологій, каф. Електротехні-
ки і електромеханіки ім. проф. 
В.В. Овчарова, гр. 21 ЕЕ);

– Інна Якушева (ф-т Еко-
номіки та бізнесу, каф. Фі-
нанси, банківська справа та 
страхування, гр. 31 ФБ);

– Зоя Білоусова (ф-т Агро-
технологій та екології, каф. 
Рослинництво ім. проф. В.В. 
Калитки, гр. 21-22 АГ).

У фіналі конкурсу учасни-
ки презентували свої підходи 
до роботи кураторів. 

За результатами дипломи 
ректора ТДАТУ отримали: 
Діна Нестерчук (І місце), Зоя 
Білоусова (ІІ місце), Інна Яку-
шева (ІІІ місце).

Ігор Грицаєнко,
помічник ректора з ОВР 
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Фолькер Зассе, керівник 

ня молодих фахівців до їх 

Фолькер Зассе, керівник Фолькер Зассе, керівник 

ня молодих фахівців до їх ня молодих фахівців до їх 

вирішення. Також експерт вирішення. Також експерт 
підняв питання про особли-підняв питання про особли-
вості та переваги відкриття вості та переваги відкриття 
ринку землі в України для ринку землі в України для 
кожної групи населення. кожної групи населення. 
Учасники активно диску-Учасники активно диску-
тували, ставили питання, тували, ставили питання, 
ділились своїми думками.ділились своїми думками.

СТУДЕНТ ТДАТУ – ПРИЗЕР КОНКУРСУ
«СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК АГРАРНОГО СЕКТОРУ – 
БАЧЕННЯ МОЛОДИХ УКРАЇНСЬКИХ СПЕЦІАЛІСТІВ»

У Києві на базі Науково-методичного центру вищої 
та фахової передвищої освіти (НМЦ) МОН України від-
бувся фінал традиційного Всеукраїнського конкурсу 
серед майбутніх фахівців-аграріїв. На урочистому від-
критті зі словами привітання до студентів звернулася 
директор НМЦ, професор Тетяна Іщенко. Далі відбувся 
тур-представлення учасників.

У фіналі взяли участь У фіналі взяли участь 
9 студентів аграрних ЗВО 9 студентів аграрних ЗВО 
з різних куточків України, з різних куточків України, 
переможці першого етапу. переможці першого етапу. 
Кожен мав десять хвилин Кожен мав десять хвилин 
на представлення своєї до-на представлення своєї до-
повіді та ще десять хвилин повіді та ще десять хвилин 
для відповідей на питання для відповідей на питання 
від учасників та журі. До від учасників та журі. До 
складу журі входили пред-складу журі входили пред-
ставники європейських кра-ставники європейських кра-
їн та українські експерти, ке-їн та українські експерти, ке-
рівники успішних агрофірм. рівники успішних агрофірм. 
Дискусія проходила виключ-Дискусія проходила виключ-
но англійською мовою.но англійською мовою.

Фінал був непростим, Фінал був непростим, 
запекла конкуренція ви-запекла конкуренція ви-
бивала деяких учасників з бивала деяких учасників з 
рівноваги. Адже декілька рівноваги. Адже декілька 
років поспіль студенти де-років поспіль студенти де-
монструють високі резуль-монструють високі резуль-
тати в конкурсі, що говорить тати в конкурсі, що говорить 
про високий рівнем знань про високий рівнем знань 
майбутніх фахівців. Тож за майбутніх фахівців. Тож за 
рішенням компетентного рішенням компетентного 
журі студент Таврійського журі студент Таврійського 
ДАТУ Кирило Кулінчен-ДАТУ Кирило Кулінчен-
ко зайняв почесне третє ко зайняв почесне третє 
місце. Експерти виділили місце. Експерти виділили 
його за підготовку якісного його за підготовку якісного 
матеріалу, конструктивну матеріалу, конструктивну 

презентацію, змістовні від-презентацію, змістовні від-
повіді на питання та цікавий повіді на питання та цікавий 
досвід проведення швидко-досвід проведення швидко-
го онлайн-опитування серед го онлайн-опитування серед 
присутніх для наглядного присутніх для наглядного 
підтвердження, зроблених підтвердження, зроблених 
у ході дослідження, висно-у ході дослідження, висно-
вків.вків.

Фінал конкурсу «Страте-Фінал конкурсу «Страте-
гічний розвиток аграрного гічний розвиток аграрного 
сектору – бачення молодих сектору – бачення молодих 
українських спеціалістів» українських спеціалістів» 
2021 року видався динаміч-2021 року видався динаміч-
ним та надзвичайно ціка-ним та надзвичайно ціка-
вим. Студенти мали можли-вим. Студенти мали можли-
вість запропонувати діячам вість запропонувати діячам 
у галузі аграрної політики в у галузі аграрної політики в 
Україні нові ідеї щодо аналі-Україні нові ідеї щодо аналі-
зу аграрної політики з пояс-зу аграрної політики з пояс-
ненням можливих наслідків ненням можливих наслідків 
від змін в законодавстві та від змін в законодавстві та 
адміністративній структурі.адміністративній структурі.

Вітаємо Кирила з успіш-Вітаємо Кирила з успіш-
ним виступом у фіналі Все-ним виступом у фіналі Все-
українського конкурсу! Дя-українського конкурсу! Дя-
куємо представникам НМЦ куємо представникам НМЦ 
за професійний підхід та за професійний підхід та 
чудову організацію заходу!.чудову організацію заходу!.

Єлизавета Семенюк,
голова інформаційного 

сектору студради ТДАТУ
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БУДУЙ СВОЄ МАЙБУТНЄ. ДЕ МОЛОДЬ МЕЛІТОПОЛЯ
МОЖЕ НАВЧАТИСЯ НА ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ

Між Таврійським державним агротехнологічним універ-
ситетом імені Дмитра Моторного та ГО «Маріупольська 
спілка Молоді» укладено меморандум про партнерство. 
Серед основних задач, що прописані у Меморандумі, є 
популяризація технічних спеціальностей серед молоді.

В рамках цього напрямку 
3 червня відбулася ознайом-
ча онлайн-зустріч для випус-
кників Мелітополя. Спікерами 
заходу були представники 
закладів профтехосвіти міста, 
а також студентські активісти 
Таврійського державного 
агротехнологічного універси-
тету імені Дмитра Моторного.

Модератором зустрічі ви-
ступив локальний адміністра-
тор програми «Розширення 
можливостей працевлашту-
вання молоді та жінок в Азов-
ському регіоні» в Мелітопо-
лі, проєктний менеджер КУ 
«Агенція розвитку Мелітопо-
ля» Олександр Мостовий.

Студентські активісти 
ТДАТУ, разом з начальником 
відділу профорієнтації та до-
вузівської підготовки Тетяною 
Циновською представили 
технічні спеціальності, на 
яких навчають у Таврійському 
ДАТУ. Спікери нашого за-
кладу вищої освіти відійшли 
від стандартних презентацій, 
натомість підготували жва-
вий виступ з різних локацій. 
Вступне слово взяв голова 
студради Микита Семенов.

Він зазначив, що наш 
Університет розташований у 
самому серці міста, навчальні 
аудиторії та лабораторії осна-
щені найсучаснішим устат-

куванням, мультимедійною 
та комп‘ютерною технікою. 
ТДАТУ гарантовано забезпе-
чує студентів проживанням у 
комфортних гуртожитках, що 
знаходяться поряд з універ-
ситетом, а студенти 3-4 курсів 
мають можливість пройти 
курси військової підготовки 
та отримати звання офіцера 
запасу.

Завдяки відділу міжна-
родних зв‘язків, у студентів 
є можливість навчатися та 
проходити стажування за кор-
доном, також впроваджено 
навчання за дуальною фор-
мою освіти, коли студент має 
змогу вчитися та опоновувати 
практичні знання на підприєм-
стві, де отримувати заробітну 
плату. Щодо студентського 
самоврядування, то воно 
складається зі студентських 
рад факультетів та студент-
ської ради Університету. Ряди 
активних студентів постійно 
поповнюються, бо тут розви-
ваються лідерські навички та 
організаторські здібності.

Ніхто краще не може роз-
повісти про спеціальності ніж 
здобувачі, які на них навча-
ються. Студенти Таврійського 
ДАТУ ознайомили учасників 
зустрічі щодо особливостей 
навчання та переваг по кож-
ній технічній спеціальності: 
Агроінженерія, Галузеве ма-
шинобудування, Прикладна 

механіка, Електроенергетика, 
електротехніка та електро-
механіка, Комп’ютерні на-
уки, Харчові технології, а 
також були представлені інші 
спеціальності факультету 
агротехнологій та екології 
та спеціальності факультету 
економіки та бізнесу.

У зустрічі взяв участь 
секретар приймальної комісії 
ТДАТУ Іван Чижиков, школярі 
та студенти закладів про-
фтехосвіти могли поставити 
свої запитання стосовно умов 
вступу до нашого Універси-
тету. Молодь цікавило, який 
конкурсний бал потрібен на 
певну спеціальність, кален-
дар вступної кампанії, необ-
хідний перелік документів 
тощо. Спілкування пройшло 
жваво та цікаво.

Всього в онлайн-зустріч 
взяли участь близько ста мо-
лодих людей. Саме їм буду-
вати майбутнє нашого міста.

Проєкт «Розширення 
можливостей працевлашту-
вання молоді та жінок в Азов-
ському регіоні» реалізується 
за сприяння Проєкту USAID 
«Економічна підтримка Схід-
ної України».

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

за поданням
відділу профорієнтації

та довузівської підготовки
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У ТДАТУ НАГОРОДИЛИ ПЕРЕМОЖЦІВ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ

У Таврійському державному агротехнологічному 
університеті імені Дмитра Моторного відбулось свято, 
на якому в урочистій обстановці привітали найкращих 
учнів міських шкіл, які стали переможцями Всеукраїнської 
олімпіади ТДАТУ.

Через епідеміологічну си-
туацію, аби уникнути скупчен-
ня, школярів вітали трьома 
групами.

Перед початком урочис-
тостей до випускників звер-
нувся ректор Таврійського 
ДАТУ Володимир Кюрчев. Він 
привітав всіх, хто брав участь 
у предметних олімпіадах, тим 
самим вирішив обрати саме 
наш Університет. Володимир 
Миколайович зазначив, що 
головна задача, яку зараз 
треба зробити випускникам 
шкіл, – це вибір майбутньої 
професії, адже від цього зале-
жить подальша доля кожної 
окремої особистості.

На жаль, останнім часом, 
спостерігається тенденція, 
коли молоді люди залишають 
рідне місто та докладають 
великих зусиль аби здобути 
вищу освіту в інших містах 
України чи за кордоном. Од-
нак, стати успішними людьми 
можна і тут. Ректор наголосив, 
що молодій команді мера за 
останні п’ять років вдалося 
перетворити Мелітополь на 
комфортне, сучасне місто.

«Через 5-6 років саме ви 
можете приєднатися до моло-

культетах і в нашому уні-
верситеті справді насичене 
та захоплююче студентське 
життя. ТДАТУ розташований 
у самому серці Мелітополя, 
навчальні аудиторії та лабо-
раторії оснащені найсучасні-
шим устаткуванням, мульти-
медійною та комп‘ютерною 
технікою. Університет гаран-
товано забезпечує студентів 
проживанням у комфортних 
гуртожитках, що знаходяться 
поряд з університетом, а сту-
денти 3-4 курсів мають мож-
ливість пройти курси військо-
вої підготовки та отримати 
звання офіцера запасу. У нас 
працює відділ міжнародних 
зв‘язків, завдяки якому ми 
маємо можливість навчатися 
та проходити стажування за 
кордоном, також діє програма 
подвійного диплому. Окрім 
цього впроваджено навчання 
за дуальною формою освіти, 
коли студент має змогу вчи-
тися та отримувати практичні 
знання на підприємстві разом 
із заробітною платнею»,- роз-
повів Микита Семенов.

Проректор з НПР Олек-
сандр Ломейко повідомив, 
що випускники, в основно-
му, проходили олімпіади з 
української мови та літе-
ратури. Однак, були й такі, 
хто отримав максимальну 
кількість – 20 балів з декількох 
предметів. Учень ліцею №10 

дої креативної команди керів-
ництва міста і відбудовувати 
Мелітополь, робити його ще 
комфортнішим. Багато керів-
ників структурних підрозділів 
виконкому на чолі з мером 
Іваном Федоровим, а також 
комунальних та промислових 
підприємств – випускники 
ТДАТУ. Зараз в Університеті 
працюють 50 докторів наук, 
професорів, вік багатьох з них 
не перевищує 40 років, а це 
означає, що спілкуватися із 
молоддю та розділяти їх по-
гляди їм легко», – звернувся 
до випускників Володимир 
Кюрчев.

Ніхто краще не може роз-
повісти про заклад вищої 
освіти, ніж самі студенти. 
Про якість та умови навчання 
одинадцятикласникам розпо-
вів голова студентської ради 
ТДАТУ, який, до речі, нещо-
давно був обраний головою 
об’єднаної студентської ради 
аграрних ЗВО, Микита Семе-
нов. Він розповів, чому саме 
декілька років тому обрав 
Таврійський ДАТУ.

«Наш заклад вищої осві-
ти готує фахівців за 20-ма 
спеціальностями на 4 фа-

Владислав Кузнецов отримав 
сертифікат одразу з трьох 
предметів. Випускники ліцею 
№10: Діана Радіна, Микита 
Кастирін, Анастасія Сиркіна, 
Яна Сидоренко та ліцею №9 
Аріана Хитрюк отримали 
сертифікати з двох предме-
тів. Випускниця ліцею №10 
Катерина Петрова здобула 
максимальну кількість балів 
в олімпіаді з іноземної мови, 
Руслан Солдатов – з фізики, а 
Денис Краско – з математики.

В урочистій обстановці 
сертифікати випускникам вру-
чив ректор ТДАТУ Володимир 
Кюрчев. Всього переможцями 
Всеукраїнських олімпіад ТДА-
ТУ, які набрали максимальну 
кількість балів стали понад 
250 мелітопольських шко-
лярів.

Секретар приймальної 
комісії Іван Чижиков розповів 
майбутнім абітурієнтам як 
покращити конкурсний бал 
при вступі.

Таврійський державний 
агротехнологічний універси-
тет імені Дмитра Моторного 
чекає на нових вступників, 
які вже першого вересня 
поповнять дружню родину 
Таврійського ДАТУ.

Денис Водоп’янов,
начальник РВВ
«Агро Таврія»
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Це почесне спортивне 
звання він здобув на чемпі-
онаті України з сумо серед 
дорослих і молоді віком до 23 
та до 21 років, який проходив 
з 19 по 24 лютого у місті Луцьк 
Волинської області. Подія зі-
брала понад 600 спортсменів 
із 13 регіонів України.

За підсумками змагань 
Руслан, виступивши у двох 
вікових категоріях та показав-
ши гарну спортивну форму, 
здобув два комплекти брон-
зових нагород: у ваговій ка-
тегорії до 85 кг серед молоді 
до 21 років посів ІІІ місце, а 
також у складі команди За-
порізької області з 4-ох осіб 
виборов ІІІ місце командної 
першості серед чоловіків, що 
йому дозволили виконати 
норматив «Майстер спорту 
України з сумо».

До речі, цікавий факт – 
Руслан Дехтяренко вже є 
майстром спорту України з 
боротьби вільної й тренуєть-
ся в збірній команді ТДАТУ 
з вільної боротьби та сумо 
під керівництвом старшого 

У ТДАТУ ПІДГОТОВЛЕНО НОВОГО МАЙСТРА
СПОРТУ УКРАЇНИ З БОРОТЬБИ СУМО

викладача кафедри фізич-
ного виховання і спорту, за-
служеного тренера України 
з вільної боротьби, майстра 
спорту СРСР Алтая Абдулла-
єва. Руслан є неодноразовим 
переможцем і призером все-
українських змагань з вільної 
боротьби, стипендіатом місь-
кого голови Мелітополя Тож 
сумо стало для нього новим 
етапом в його надзвичайно 
насиченій спортивній кар’єрі.

Для Алтая Абдуллаєва 
це чергове звання «Майстра 
спорту України» його вихо-
ванця увійшло в, і без того 
бездонну, скарбничку спор-
тивних успіхів і перемог. А 
скарбничка ця дійсно вражає. 
Тільки уявіть, з 1996 року він 
виховав:

• 2 заслужених май-
стра спорту України;

• 8 майстрів спорту 
України міжнародного класу;

• 60 майстрів спорту 
України;

• його вихованці заво-
ювали 14 медалей чемпіонату 
Європи, чемпіонату і Кубка 

Спортивний клуб ТДАТУ святкує у своїй славетній 
спортивній історії неабияку подію – в чималих рядах 
університетських майстрів спорту України міжнародного 
класу та майстрів спорту України з’явився новий майстер 
спорту з унікальної японської боротьби сумо. Ним став 
Руслан Дехтяренко (наказ Міністерства культури, молоді 
та спорту України №1717 від 25.05.2021 р., посвідчення 
№1930), студент 41 групи ЕЕ факультету енергетики і 
комп’ютерних технологій.

світу серед дорослих.
Кафедра фізичного вихо-

вання і спорту разом зі спор-
тивним клубом ТДАТУ вітає 
Руслана Дехтяренко з визна-
чним спортивним досягнен-
ням – отриманням почесного 
спортивного звання, та його 
тренера Алтая Абдуллаєва 
– за підготовку спортсмена 
високого класу. Бажаємо в 
майбутньому сил, спортивної 
наснаги та нових перемог! 
Частіше надихайтесь своїми 
результатами і рекордами, 
з вірою в себе безперервно 
рухайтеся назустріч великим 
мріям і життєвим цілям!

P.S. Сумо – вид єдино-
борства, в якому два борці 
виявляють сильнішого на 
круглому полі. Цей вид спорту 
походить із Японії та вважа-
ється одним з видів бойових 
мистецтв. Традиція сумо ве-
деться з давніх часів, тому 
кожен поєдинок супроводжу-
ється численними ритуалами.

Сумо характеризується 
чіткою регламентацією від-
повідно до Міжнародних пра-
вил змагань, змістом вправ, 
високими вимогами до рівня 

підготовленості спортсменів. 
Цей вид спорту активно роз-
вивається у понад 80 країн 
світу. В Україні сумо, як вид 
спорту, зародилось наприкінці 
XX століття.

Сумо, як вид спорту, було 
визнано Міжнародним Олім-
пійським Комітетом у 1995 
році, знову підтверджено у 
жовтні 2018 року.

Протягом 15 років націо-
нальна збірна команда Укра-
їни з сумо входить у трійку 
світових лідерів. Федерація 
сумо України створена у 1999 
році, офіційного зареєстро-
вана у 2001 році. У 2003 році 
СУМО офіційно було визнано 
як вид спорту в Україні. Сумо 
входить до програм Всесвіт-
ніх Ігор та Всесвітніх Ігор з 
єдиноборств.

Федерація сумо України є 
дійсним членом міжнародної 
федерації сумо (IFS) і Єв-
ропейської федерації сумо 
(EFS).

Олексій Нестеров,
старший викладач
кафедри фізичного
виховання і спорту
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В РАМКАХ ЛІТНЬОЇ ШКОЛИ ДО ТДАТУ ЗАВІТАЛА 
ОБДАРОВАНА УЧНІВСЬКА МОЛОДЬ

З 8 по 17 червня для обдарованої учнівської молоді у 
Запорізькій області проходить П’ята обласна Літня школа. 
Кращих 80 слухачів шкіл нашого регіону відвідують запо-
відні та пам’ятні місця області, а також ознайомлюються 
з провідними закладами вищої освіти.

В рамках літньої школи, 17 
червня обдаровані діти завітали 
до Таврійського державного 
агротехнологічного універси-
тету імені Дмитра Моторного. 
Ректор ТДАТУ, професор, д.т.н. 
Володимир Кюрчев, звертаю-
чись до школярів зазначив, що 
від вибору закладу вищої освіти 
залежить їх подальша доля. 
Володимир Миколайович навів 
приклад розвитку Мелітополя, 
який, завдяки керівництву міста, 
за останні 5 років  перетворився 
на сучасний комфортний насе-
лений пункт.

«У минулому році ми відкри-
ли басейн, який відвідують понад 
1000 містян, буквально вчора був 
урочисто відкритий перший в 
Україні палац спорту, наступний 
крок – відкриття Льодової аре-
ни», - з гордістю розповів учням 
шкіл Володимир Кюрчев.

Для подальшого розвитку 
міста потрібні висококваліфіко-
вані кадри, тому обдарованим 
дітям області треба вступати до 
ТДАТУ. Ректор наголосив, що 
більшість представників міської 
влади та керівників підприємств 

у різні часи закінчували саме 
Таврійський ДАТУ.

Проректор з НПР Олександр 
Ломейко розповів гостям, чим 
сьогодні живе Університет. Гор-
дістю кожного закладу освіти 
– це його викладачі. Зараз у 
ТДАТУ працюють 50 докторів 
наук, професорів. Вік багатьох 
з них не перевищує 45 років, а 
це означає, що у своїй методиці 
викладання вони використову-
ють сучасні технології та більше 
розуміють студентів. У підтвер-
дженні цих слів для школярів 
була організована тематична 
екскурсія. Розділившись на дві 
групи, у супроводі проректорів 
Оксани Єременко та Олександра 
Ломейка, хлопців та дівчат озна-
йомили з матеріально-технічною 
базою та основними розробками 
науковців ТДАТУ. 

А пишатися Таврійському 
ДАТУ дійсно є чим. Так, на ка-
федрі обладнання переробних 
і харчових виробництв імені 
професора Ф.Ю. Ялпачика, під 
час лабораторних робіт, здо-
бувачі вищої совіти випікають 
смачні пончики, виробляють 

морозиво і попкорн, а майбутні 
ресторатори на кафедрі ХТГРС 
опановують майстерність при-
готування смачних страв у лабо-
раторії «Навчальне студентське 
кафе». Зараз сезон символу 
Мелітополя – черешні. До речі, 
цю смачну ягоду найкращих 
сортів вирощують у науково-до-
слідному саді ТДАТУ. Слухачі 
шкіл із задоволення скуштували 
солодощі, зокрема  мед з власної 
бджолярні Університету.

ТДАТУ має сучасну лабора-
торію моніторингу якості ґрунтів 
та продукції рослинництва. Вона 
обладнана сучасним обладнан-
ням, що дозволяє виконувати 
спектрометричні, потенціоме-
тричні, титрометричні, гравіме-
тричні вимірювання, полуменеву 
спектрофотометрію, що дозво-
ляють здійснювати визначення 
широкого спектру показників 
рослинної сировини.  

Приємно, що у ході дискусії 
з викладачами, школярі виявили 

інтерес до розробок науковців 
і дослідників ТДАТУ. Молодь 
цікавилась, чи можна з ними 
ознайомитися. 

Викладачі кафедри технічної 
механіки і комп’ютерного проєк-
тування імені В.М. Найдиша по-
казали молодим людям сучасні 
технології комп’ютерного моде-
лювання. Не менш цікавим для 
школярів було ознайомлення з 
роботою сучасного 3D-принтера 
та принципом роботи новіт-
ньої розробки «Розумний дім». 
Продемонстрували на виставці 
розробки науковців кафедри 
геоекології і землеустрою та 
комп’ютерних наук. Побачили 
слухачі шкіл і обладнання, яке 
використовують в освітньому 
процесі на кафедрі цивільної 
безпеки, а також при утриманні 
перепелів на кафедрі технічного 
сервісу та систем в АПК.

Денис Водоп’янов,
начальник РВВ «Агро Таврія»


