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Розповсюджується безкоштовно

ВСТУПНИКУ – ТВІЙ ВИБІР САМЕ ТДАТУ! ВСТУПНИКУ – ТВІЙ ВИБІР САМЕ ТДАТУ! 
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Існують також і освітянські рейтинги: шкіл, університетів, 
коледжів тощо.

У світі глобалізованої вищої освіти міжнародні і націіональні 
рейтинги найкращих університетів стають дедалі актуальніши-
ми. Рейтинги враховують багатогранність діяльності універси-
тетів: освітню, наукову, міжнародну, винахідницьку діяльність і 
популярність університету в Інтернет-просторі.

М И  З А В Ж Д И  Н А  В И С О Т І
Понад 300 університетів 

України беруть участь у світо-
вих рейтингах, що є справою 
престижу. Рейтинг - показник 
успішності, якості освіти і по-
пулярності сучасного універ-
ситету! Чи потрібні рейтинги? 
Виявляється, рейтинги по-
трібні всім! 

У першу чергу, в них за-
цікавлені вступники. Як не 
помилитись з вибором універ-
ситету? Ось тут-то рейтинги 
й допомагають зробити пра-
вильний вибір.

Рейтинги потрібні універ-
ситетам. Ті з них, хто займає 
високе рейтингове місце, ма-
ють більше шансів отримати 
найпідготовленіших і тала-
новитих студентів, достойне 
фінансування від держави.

Рейтинги потрібні випус-
кникам. Статус університе-
ту, його високі показники в 
рейтингах – запорука якісної 

підготовки його випускників.
ТДАТУ представлений у 5 

міжнародних і 3 національних 
рейтингах.

Не зважаючи на дра-
матичні воєнні події року,
ТДАТУ гідно тримає свої по-
зиції у рейтингах університетів 
України. 

Початок 2023 року, по-
при складні умови роботи, 
ТДАТУ зустрічає добрими 
новинами. Один з найвпливо-
віших міжнародних рейтингів 
Webometrics Ranking of World 
Universities оголосив вже свої 
перші результати.

П о з и ц і ї  Т Д А Т У  у 
Webometrics Ranking сьогодні

- 51 місце серед 306 уні-
верситетів України

- 2 місце серед аграрних 
ЗВО України

- 3 місце серед ЗВО Запо-
різької області.

Н А У К АН А У К А
Результати рейтингу закладів вищої освіти базуються на 

показниках бази даних Scopus, що є інструментом для відсте-
ження індикаторів рейтингу: число наукових публікацій, кількість 
їх цитувань, індекс Гірша.

ТДАТУ входить до 100 кращих ЗВО України і посідає 97 
місце. 

Основні показники:
- кількість публікацій – 402;
- кількість цитувань – 1158;
- індекс Гірша – 16.
Такий результат став можливим завдяки публікаційній 

активності науково-педагогічних працівників у провідній на-
укометричній базі світу.

ПОПУЛЯРНІСТЬ В ІНТЕРНЕТ
UniRank – вебометричний неакадемічний рейтинг ЗВО 

світу, виходячи з популярності їхніх офіційних веб-сайтів та 
соціальних мереж. Рейтинг обчислюється за спеціальною 
формулою на основі індикаторів: рівень відвідуваності сайту 
університету; кількість активних сторінок; відвідуваності і 
перегляду сторінок на сайті ЗВО.

У 2022 р. ТДАТУ посів в UniRank University – 61 місце.
UniRank University також проводить моніторинг присут-

ності ЗВО у соціальних мережах, які сьогодні є важливою 
інформаційною складовою формування в них позитивного 
іміджу ЗВО. За останніми показниками:

- YouTube рейтинг – 1 місце;
- Facebook – 84 місце;
- Instagram – 49,
- Twitter – 49.

Т О П  –  2 0 0  У К Р А Ї Н А
Рейтинг «ТОП – 200 Україна» за 10 показниками враховує 

всебічність і багатогранність діяльності університетів: акаде-
мічна діяльність; науково-видавнича діяльність; міжнародна 
діяльність; якість представлення та популярність ЗВО у Інтер-
нет-просторі; якість підготовки; привабливість університету для 
абітурієнтів тощо.

За рейтингом «ТОП-200 Україна» ТДАТУ посідає 70 місце 
серед 200 кращих ЗВО України. 

Серед аграрних ЗВО – Таврійський ДАТУ посів 2 місце.
Серед університетів Запорізької області – 3 сходинка. 
Навіть у складній ситуації, що пов’язана з війною та пере-

міщенням ЗВО, ТДАТУ забезпечує достойний рівень вищої 
освіти, наукової та міжнародної діяльності!

В И Н А Х І Д Н И Ц Т В О
Науковці і студенти Таврійського державного агротехноло-

гічного університету імені Дмитра Моторного активно реалізову-
ють наукові ідеї через винахідницьку продукцію. У першу чергу, 
це патенти на технічні розробки, авторські права на наукові 
твори, які захищають охоронними документами.

ТДАТУ в останні п’ять років стабільно посідає 1-2 місця 
серед ЗВО України у рейтингу винахідницької діяльності. 
Університет демонструє результативну стабільність вина-
хідницької діяльності впродовж останніх років. Щороку понад 
100 заявок на захист технічних розробок і авторських прав на 
наукові твори подаються дослідниками і студентами ТДАТУ 
для реєстрації в Національний орган інтелектуальної власності 
України – УКРНОІВІ.

Сьогодні у світі проводиться безліч різних рейтингів 
Рейтинг – це числовий або порядковий показник успішності 
або популярності, який відображає важливість або вплив 
установи. Кожен рейтинг має свою методику і індикатори 
вимірювання показників.
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В С Т У П Н И К У  –  Т В І Й  В И Б І Р  С А М Е  Т Д А Т У !
20 перспективних спеціальностей пропонує вступни-

кам лідер вищої аграрної освіти України – Таврійський 
державний агротехнологічний університет імені Дмитра 
Моторного.

В нашому закладі ви-
щої освіти можна опанувати  
спеціальності, які популярні 
серед студентів багато ро-
ків: «Галузеве машинобу-
дування», «Агроінженерія», 

Електроенергетика, електро-
техніка та електромеханіка, 
«Економіка», так і відносно 
нові Туризм», «Готельно-рес-
торанна справа» та «При-
кладна механіка» за освіт-

ньо-професійною програмою 
«Комп’ютерне проектування 
і дизайн».

ТДАТУ пишається своїм 
науково-педагогічним колек-
тивом, у складі якого понад 
40 докторів наук, професорів, 
більше 250 кандидатів наук, 
доцентів, серед них: акаде-
міки та члени-кореспонденти 
галузевих академій наук Укра-
їни, науковий доробок яких 
відомий далеко за межами 
нашої держави.

Не дивлячись на повно-
масштабну війну в Україні 
та тимчасове переміщення 
університету, у ТДАТУ не на 
мить не зупинявся освітній 
процес. Здобувачі відвідують 
заняття у режимі онлайн.

Студенти Таврійського 
ДАТУ мають можливість про-
йти виробничу практику за 
кордоном. Університет співп-
рацює з багатьма країнами 
світу: США, Франція, Нідер-
ланди, Німеччина, Польща, 
Швеція, Швейцарія та іншими. 

Т Д А Т У  С Е Р Е Д  К Р А Щ И Х  У Н І В Е Р С И Т Е Т І В  У  Т О П  1 0
У ТОП-10 «Найкращі аграрні заклади вищої освіти Укра-

їни» ТДАТУ посідає 4 місце серед 18 аграрних ЗВО. 
У Рейтингу закладів вищої освіти Запоріжжя і області 

ТДАТУ також посідає 4 місце після ЗДМУ, ЗНУ, НУ «Запо-
різька політехника».

Різні аграрні інформаційні портали та часописи України: 
Агропортал, Латифундист, Агравері тощо, також ведуть свої 
рейтинги кращих аграрних університетів, а також публікують 
історії успіхів фахівців аграрної галузі, які досягли високих ре-
зультатів. Приємно, що Таврійський ДАТУ завжди входить до 
трійки провідних університетів з підготовки кадрів для аграрної 
та продовольчої галузі України. А випускники ТДАТУ на сторін-
ках видань діляться своїми історіями успіхів.

Українська освіта переживає важкі часи, але жива, працює 
і бореться.

Звичайно, місце університету в рейтингу – це далеко не 
головний показник його діяльності, але рейтингові показ-
ники також багато про що говорять, оскільки базуються на 
об’єктивних даних, які значною мірою відображають динаміку 
розвитку університету в сучасним умовах і його популярність 
серед вступників. 

ТДАТУ – університет з 90-річною історією, освітніми і на-
уковими традиціями, успішними випускниками завжди тримає 
високу планку у міжнародних і національних рейтингах. ТДАТУ 
завжди на висоті!

Студенти 3-4 курсів мають 
можливість пройти курси вій-
ськової підготовки та отрима-
ти звання офіцера запасу, що 
значно розширює можливості 
для працевлаштування.

У нас запроваджена ду-
альна форма навчання, коли 
здобувачі вищої освіти прак-
тичну частину матеріалу за-
своюють безпосередньо на 
підприємствах, тим самим, 
мають можливість гаранто-
ваного працевлаштування. З 
2020 року Таврійський дер-
жавний агротехнологічний 
університет імені Дмитра Мо-
торного став представником 
аграрних ЗВО півдня України, 
де успішно реалізується но-
вітня магістерська програма 
«Агрокебети».

Саме тут… якісна освіта, 
гарантоване працевлашту-
вання, міжнародна практика, 
військова підготовка … твій 
ТДАТУ!

Обери свою майбутню 
спеціальність прямо зараз.
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Сучасний Таврійський державний агротехнологічний Сучасний Таврійський державний агротехнологічний 
університет імені Дмитра Моторного створювався протягом університет імені Дмитра Моторного створювався протягом 
століття:століття:

реальне училище (1874р.)реальне училище (1874р.)
профтехнічна школа (1921 р.)профтехнічна школа (1921 р.)
механіко-будівельна школа (1922 р.)механіко-будівельна школа (1922 р.)
політехнічна профшкола (1926 р.)політехнічна профшкола (1926 р.)
технікум індустріалізації сільського господарства технікум індустріалізації сільського господарства 

(1930р.)(1930р.)
інститут з підготовки інженерів-машинознавців (1932р.)інститут з підготовки інженерів-машинознавців (1932р.)

VIVAT ТДАТУ! 90 РОКІВ – ВІД РЕАЛЬНОГО 
УЧИЛИЩА ДО СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

У 2022 році Таврійському державному агротехнологіч-
ному університету імені Дмитра Моторного виповнилося 
90 років. За цей час заклад вищої освіти зазнав чимало 
змін. Однак, незмінним залишається головне – якісна 
підготовка кваліфікованих фахівців. Пригадаємо основні 
моменти становлення університету.

1938 рік. 1938 рік. Мелітопольський інститут інженерів-механіків Мелітопольський інститут інженерів-механіків 
сільського господарствасільського господарства

МІІМСГ став функціонувати як самостійний вищий на-МІІМСГ став функціонувати як самостійний вищий на-
вчальний заклад.вчальний заклад.

1994 рік постановою Кабінету Міністрів України на базі 1994 рік постановою Кабінету Міністрів України на базі 
Мелітопольського Мелітопольського інституту механізації сільського госпо-інституту механізації сільського госпо-
дарства МІМСГ було створено Таврійську державну агро-дарства МІМСГ було створено Таврійську державну агро-
технічну академію.технічну академію.

2007 рік Таврійську державну агротехнічну академію – 2007 рік Таврійську державну агротехнічну академію – 
реорганізовано у Таврійський державний агротехнологічний реорганізовано у Таврійський державний агротехнологічний 
університетуніверситет

2019 рік ТДАТУ присвоєно ім’я Дмитра Моторного, ви-2019 рік ТДАТУ присвоєно ім’я Дмитра Моторного, ви-
пускника навчального закладу.пускника навчального закладу.
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МИТТЄВОСТІ ЖИТТЯ ТДАТУ... ПЕРШІ…

Перший керівник на -Перший керівник на -
вчального закладу – Грінчак вчального закладу – Грінчак 
Юрій Львович (1932-1937), Юрій Львович (1932-1937), 
репресований, реабілітова-репресований, реабілітова-
ний 1958 р.ний 1958 р.

Випускник,  став пер -Випускник,  став пер -
шим академіком – Михайло шим академіком – Михайло 
Степанович Рунчев, доктор Степанович Рунчев, доктор 
економічних наук, академік економічних наук, академік 
Васгніл, випускник 1934 року.Васгніл, випускник 1934 року.

Перша жінка-професор Перша жінка-професор 
– Луїза Іванівна Грачова, – Луїза Іванівна Грачова, 
д.т.н. ,  професор (1976), д.т.н. ,  професор (1976), 
зав. кафедрою гідравліки та зав. кафедрою гідравліки та 
теплотехніки МІМСГ 1973-теплотехніки МІМСГ 1973-
83 рр.83 рр.

Перший орденоносець Перший орденоносець 
МІМСГ – Яким Якимович МІМСГ – Яким Якимович 
Вербін, д-р с.-г. н.,  про-Вербін, д-р с.-г. н.,  про-
фесор, засновник і перший фесор, засновник і перший 

завідувач кафедри земле-завідувач кафедри земле-
робства з основами ґрунтоз-робства з основами ґрунтоз-
навства (1934-41). За аклі-навства (1934-41). За аклі-
матизацію африканського матизацію африканського 
проса був перший вчений проса був перший вчений 
МІМСГ нагороджений Ор-МІМСГ нагороджений Ор-
деном Трудового Червоного деном Трудового Червоного 
Прапора.Прапора.

Випускник – Герой Украї-Випускник – Герой Украї-
ни – Дмитро Костянтинович ни – Дмитро Костянтинович 
Моторний, випускник 1959р.Моторний, випускник 1959р.

Перший вчений МІМСГ Перший вчений МІМСГ 
– член-кореспондент НААН – член-кореспондент НААН 
України (1993р.) – д.т.н., України (1993р.) – д.т.н., 
професор Артур Сергійович професор Артур Сергійович 
Кушнарьов.Кушнарьов.

Перший вчений ТДАТУ Перший вчений ТДАТУ 
– лауреат Державної премії – лауреат Державної премії 
України – Володимир Мико-України – Володимир Мико-
лайович Кюрчев, д.т.н., про-лайович Кюрчев, д.т.н., про-
фесор, член-кореспондент фесор, член-кореспондент 
НААН України.НААН України.

Випускник – науковець Випускник – науковець 
Німеччини – Владислав Німеччини – Владислав 
Валентинов, доктор наук, Валентинов, доктор наук, 

професор Лейбніц Інституту професор Лейбніц Інституту 
сільськогосподарського роз-сільськогосподарського роз-
витку в країнах з перехідною витку в країнах з перехідною 
економікою. Випускник 1999 економікою. Випускник 1999 
року.року.

Перше навчальне ви-Перше навчальне ви-
дання викладача МІМСГ дання викладача МІМСГ 
англійською мовою – Воло-англійською мовою – Воло-
димир Юхимович Черкун. димир Юхимович Черкун. 
Cherkun V. Dismantling and Cherkun V. Dismantling and 
reassembly in repair shopsreassembly in repair shops
/Разборочные и сборочные /Разборочные и сборочные 
работы при ремонте машин/ работы при ремонте машин/ 
В. Е. Черкун, В. В. ЗабелинВ. Е. Черкун, В. В. Забелин

Перший заслужений ви-Перший заслужений ви-
нахідник у МІМСГ – Воло-нахідник у МІМСГ – Воло-
димир Юхимович Черкун, димир Юхимович Черкун, 
к.т.н., професорк.т.н., професор

Перша наукова школа Перша наукова школа 
МІМСГ – «Мелітопольська МІМСГ – «Мелітопольська 
наукова школа землероб-наукова школа землероб-
ської механіки», заснована ської механіки», заснована 
у 1967 році к.т.н. Артуром у 1967 році к.т.н. Артуром 
Сергійовичом КушнарьовимСергійовичом Кушнарьовим

УСПІШНІ ВИПУСКНИКИ – БРЕНД І  АВТОРИТЕТ
УНІВЕРСИТЕТУ

У нашого університету чудові університетські традиції, У нашого університету чудові університетські традиції, 
здобутки і досягнення. Але головний скарб навчального здобутки і досягнення. Але головний скарб навчального 
закладу – його успішні випускники.закладу – його успішні випускники.

Видатні випускники – це гордість та авторитет Універ-Видатні випускники – це гордість та авторитет Універ-
ситету:ситету:

► За час свого існуван-За час свого існуван-
ня ТДАТУ підготував понад ня ТДАТУ підготував понад 
80 тисяч спеціалістів для 80 тисяч спеціалістів для 
різних галузейрізних галузей

► 9 з них отримали 9 з них отримали 
звання Герой України ізвання Герой України і
Герой Соціалістичної ПраціГерой Соціалістичної Праці

► Тричі Герой – Дмитро  Тричі Герой – Дмитро 
Моторний, корифей аграр-Моторний, корифей аграр-
ної галузі, ім’я якого носить ної галузі, ім’я якого носить 
університет.університет.

► 3 лауреата Держав- 3 лауреата Держав-
них премій в галузі науки них премій в галузі науки 
і техніки (в Україні і інших і техніки (в Україні і інших 
країнах)країнах)

► 3 академіка галузевих  3 академіка галузевих 
державних академійдержавних академій

► 8 народних депутатів  8 народних депутатів 
різних скликаньрізних скликань

► 3 заступники міністрів 3 заступники міністрів
► 20 голів обласних,  20 голів обласних, 

міських і районних радміських і районних рад
► 5 ректорів універси- 5 ректорів універси-

тетівтетів

► 72 доктори наук і  72 доктори наук і 
професори в Україні і за професори в Україні і за 
кордономкордоном

► С от н і  к е р і в н и к і в  С от н і  к е р і в н и к і в 
аграрних, промислових під-аграрних, промислових під-
приємств.приємств.

Долучайся і ти до сього-Долучайся і ти до сього-
дення ТДАТУ, яке з часом дення ТДАТУ, яке з часом 
стане історією.стане історією.
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НАШІ СТУДЕНТИ – МАЙБУТНЄ ВІЛЬНОЇ УКРАЇНИ!
Історія Евеліни Лейнвебер здобувачки 11 МБЕК групи Історія Евеліни Лейнвебер здобувачки 11 МБЕК групи 

Евеліна з дитинства захоплю-
ється кінним спортом, її вподобання 
– це справжній взірець для наслі-
дування, приклад, коли в людини 
блищать очі під час розповідей. 
Дівчина обожнює своїх вихованців 
усією душею, вкладає в них сили 
та свій час. Дитяче вподобання 
розпочалось з цікавості, занять у 
кінній школі та власного вихованця 
Нормана, якого колись батьки при-
дбали для 11-річної доньки. Другий 
вихованець з’явся вже набагато піз-

Дитяче захоплення студентки 11 МБЕК групи Евеліни 
Лейнвебер під час війни загартувало її сили, подарувало 
супутника життя та знайшло відгуки небайдужих людей 
на іншому континенті.

ніше, коли дівчина була студенткою 
молодших курсів бакалаврату – це 
помірковане та зважене рішення, 
яке вимагає постійної відповідаль-
ності. Єва навчилась основам дре-
сури та ветеринарії, вона серцем 
відчуває настрій та емоції своїх 
улюбленців, про що вона вже мала 
змогу детально розповісти.

Війна порушили плани Єви, 
змусила хутко шукати рішення для 
евакуації свої улюбленців, постійне 
місцеперебування приватного до-

могосподарства розташовувалось 
у безпосередній близькості до вій-
ськового аеродрому м. Мелітополь.

Весною Єва разом з чоловіком 
Андрієм евакуювали чотирьох 
коней з м. Мелітополь до с. Броска 
Ізмаїльського району. На жаль, до 
цього важкого рішення їх підштов-
хнуло життя в окупації: знищення 
конюшні, відсутність харчової бази 
для тварин та неможливість віль-
ного пересування в межах рідних, 
колись вільних степів. Подорож до 
Одеської області тривала три доби, 
для людей випробуванням стало 
подолання 80 ворожих блок-постів, 
а для коней мандрівка взагалі ви-
далась справжнім стресом.

Непрості умови спіткали по-
дружжя і при облаштуванні на ново-
му місці, але на допомогу прийшли 
небайдужі та дуже завзяті місцеві 
жителі, але результатом їх витри-
валості та завзятості став кінний 
клуб «Лейнхорс». Не зважаючи на 
дуже складні часи школа знайшла 
прихильність багатьох охочих на-
вчитись верховій їзді, чи просто 
ментальному спілкування з конями. 
За підтримки місцевої влади по-
дружжя практикує заняття з іпоте-
рапії для діток, які постраждали в 
наслідок війни.

У вересні клуб «Лейнхорс» від-
відала волонтерка з Нової Зеландії 
Марджі Макалістер, яка щиро по-
ділилась враженнями особистого 
знайомства.

«Незважаючи на важкі випро-
бування, вони так щедро вітали 
дітей-біженців (які також втекли 
до Ізмаїла), щоб відвідати їх і по-
кататися на конях-біженцях. Це був 
чарівний день. Наприкінці Єва та 
Андрій розповіли про свої випро-
бування та скрутне становище, в 
якому вони зараз опинилися. Будь 
ласка, допоможіть мені зібрати 
трохи коштів для них, щоб створити 
нову школу, оплатити рахунки за 
корм і ветеринара та перемістити 
більше коней у безпечне місце.»

Пані Марджі взялась активно 
допомагати Єві та Андрію з ви-
рішенням буденних фінансових 
проблем, оголосивши збір коштів 
для вирішення нагальних потреб 
молодого подружжя!

Ми щиро впевнені, що усі мрії 
власників клубу «Лейнхорс» нео-
дмінно здійсняться, їх історія – це 
приклад натхнення, дієвості та 
незламності на шляху до спільної 
перемоги!

ВІКТОРІЯ ЛЕМЕЩЕНКО-ЛАГОДА – СТИПЕНДІАТ КАБІНЕТУ 
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

Серед стипендіатів – Вікторія 
Лемещенко-Лагода, старший ви-
кладач кафедри іноземних мов, ке-
рівник відділу міжнародних зв’язків 
ТДАТУ.

Відповідно до постанови пре-
зидії Комітету з Державних премій 
України в галузі науки і техніки від 
04 листопада 2022 року, стипендії 
Кабінету Міністрів України для 
молодих вчених призначили 312 
науковцям та продовжили виплату 
стипендії 6 молодим вченим.

Комітет з державних премій України в галузі науки і 
техніки оприлюднив список молодих вчених, яким при-
значили та продовжили виплату стипендій Кабінету 
Міністрів України.

Стипендії Кабінету Міністрів 
України для молодих вчених при-
значаються з метою підтримки вче-
них, які успішно проводять наукові 
дослідження, здійснюють актуальні 
науково-технічні розробки і вже до-
сягли визнаних результатів.

Університетська спільнота
ТДАТУ щиро  в і тає  В і к тор ію
Лемещенко-Лагоду.

Бажаємо нових освітніх та 
наукових здобутків, перемог та 
подальших успіхів!
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ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ 
ТДАТУ ВАЛЕРІЙ ГАЗАЄВ СЕРЕД КРАЩИХ СПОРТСМЕНІВ МІСТАТДАТУ ВАЛЕРІЙ ГАЗАЄВ СЕРЕД КРАЩИХ СПОРТСМЕНІВ МІСТА

Студентка ТДАТУ серед переможців обласногоСтудентка ТДАТУ серед переможців обласного
етапу ХХІІІ Міжнародного конкурсуетапу ХХІІІ Міжнародного конкурсу

з української мови ім. П. Яциказ української мови ім. П. Яцика

Наприкінці 2022 року міський голова м. Мелітополь 
Іван Федоров зустрівся з мелітопольськими спортсме-
нами у відкритому просторі допомоги «Саме тут» у Запо-
ріжжі. Міська влада Мелітополя, не дивлячись ні на що, 
не забула за провідних спортсменів та тренерів міста.

На зустрічі спілкувалися щодо 
напрямків розвитку спорту після 
звільнення Мелітополя. Управління 
фізичної культури та спорту Мелі-
топольської міської ради підвело 
підсумки 2022 спортивного року 

і нагородили наших чемпіонів за 
результатами змагань-2022.

Попри окупацію Мелітополя і 
вимушену розлуку з рідним домом 
мелітопольські спортсмени до-
водять, що вони є справжніми бій-

Напередодні Нового року студентка Таврійського дер-
жавного агротехнологічного університету імені Дмитра 
Моторного Євгенія Шипиленко (факультет агротехнологій 
та екології) взяла участь в обласному етапі Міжнародного 
конкурсу з української мови імені Петра Яцика.

Міжнародний конкурс з укра-
їнської мови імені Петра Яцика 
проводиться на виконання Указів 
Президента України від 09.11.2007 
№ 1078 «Про Міжнародний конкурс 
з української мови імені Петра Яци-
ка», від 28.11.2007 № 1155 «Про 
деякі заходи щодо піднесення ролі 
української мови».

Засновниками Конкурсу є Ліга 
українських меценатів, Міністер-
ство освіти і науки України.

Метою Конкурсу є сприяння 
утвердженню статусу української 
мови як державної, піднесення її 
престижу, виховання у молодого 
покоління українців поваги до мови 
свого народу.

В урочистій обстановці органі-
затори привітали усіх учасників та 

побажали креативності, творчого 
підходу до виконання завдань. 
Учасників було розподілено за 
віковими категоріями. Студенти 
отримали завдання, на виконання 
якого відводилося 4 години.

З великою відповідальністю 
Євгенія поставилась до роботи і 
за результатами обласного етапу 
конкурсу посіла почесне ІІ місце.

Вітаємо Євгенію і бажаємо по-
дальших успіхів!

цями, які гордо підіймають прапор 
України на національних і світових 
змаганнях.

У 2022 році 66 спортсменів 
завоювали призові місця.

Серед видатних спортсменів-
мелітопольців року, був відзначе-
ний завідувач кафедри фізичного 
виховання і спорту ТДАТУ Валерій 
Газаєв, який у 2022 році виборов І 
місце чемпіонату Європи і ІІ чемпі-

онату світу з богатирського багато-
борства, а також отримав звання 
«Заслужений майстер спорту Украї-
ни» і «Заслужений тренер України» 
з богатирського багатоборства.

Валерій Газаєв отримав відзна-
ку «Кращий спортсмен в неолімпій-
ських видах спорту 2022» і грошову 
премію від міськради Мелітополя.

Пишаємось нашими і разом 
йдемо до головної перемоги-2023!
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ГОТУЄМОСЬ ДО ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ГОТУЄМОСЬ ДО ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ – 2023 2023
Українські університети розпочали підготов-

ку до вступної кампанії – 2023. На сьогоднішній 
день ще немає остаточно затвердженого 
Міністерством освіти і науки України Порядку 
прийому, проте вже оголошено основні ново-
введення, які чекають на вступників. За інфор-
мацією міністра Шкарлета С.М., враховуючи 
воєнний стан та досвід, набутий в ході вступної 
кампанії 2022 року, пропонується наступне:

► Випускники шкіл та коледжів 
не будуть складати традиційне ЗНО, 
замість нього буде Національний 
мультипредметний тест, реєстрація 
на який почнеться в квітні. Проте 
будуть певні відмінності від того, що 
було в минулому році: тільки 2 пред-
мети будуть обов’язковими для всіх: 
українська мова та математика, тре-
тій предмет вступник зможе обрати 
на свій розсуд. Це може бути історія 
України, іноземна мова, фізика, хімія 
або біологія. При цьому заклади 
вищої освіти не будуть обмежувати 
вступників у виборі третього пред-
мету. Наприклад, склавши біологію, 
можна вступити і на технічні спеці-
альності, і на економічні. Для того, 
щоб предмет вважався успішно 
складеним, необхідно вірно виконати 
хоча б 10% завдань, для того ж щоб 
мати можливість вступити на бюджет, 
необхідно отримати не менше 130 
балів.

► Для вступу до магістратури 
передбачено складання Єдиного 
вступного іспиту (ЄВІ), що включа-
тиме в себе іспит з іноземної мови 

та тест навчальної компетентності; 
крім того, для вступу на економічні 
спеціальності необхідно буде скласти 
Єдине фахове вступне випробування 
(ЄФВВ);

► Будь-які вступники зможуть 
вступити без НМТ та ЄВІ на спеціаль-
ності з особливою підтримкою: 131 
Прикладна механіка, 133 Галузеве 
машинобудування, 141 Електроенер-
гетика, електротехніка та електро-
механіка, 181 Харчові технології, 
201 Агрономія, 203 Садівництво та 
виноградарство, 208 Агроінженерія, 
263 Цивільна безпека;

► В ході вступної кампанії 
вступники зможуть подати до 20 
заяв, в тому числі 5 заяв на місця 
державного замовлення;

► Рішення щодо порядку всту-
пу пільгових категорій, зокрема вступ-
ників з особливо небезпечних тери-
торій, буде прийнято Міністерством 
навесні. В будь-якому випадку для 
них буде передбачена можливість 
дистанційного вступу та спеціально 
виділені бюджетні місця.

Приймальна коміс ія  ТДАТУ:
(098) 75-17-448


