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ТДАТУ ДОЛУЧИСЯ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ 
ПРОГРАМИ «АГРОКЕБЕТИ» - АГРАРНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНЬОГО

Для цього до ТДАТУ при-
були голова наглядової ради 
програми Алекс Ліссітса, ко-
ординатор роботи з регіональ-
ними закладами вищої освіти 
з реалізації програми «Агро-
кебети» Алла Кравченко, 
керівник освітнього проекту 
«Агрокебети» Анатолій Цир-
кун та керівник групи компаній 
«Мелітопольська черешня» 
Антон Лукоянов. Координато-
ром програми від ТДАТУ буде 
зав. кафедри рослинництва 
імені професора В.В. Калитки 
Оксана Єременко. 

Нагадаємо, ініціатором 

Таврійський державний агротехнологічний університет 
імені Дмитра Моторного – представник південної України, 
де буде реалізовуватися новітня магістерська програма 
«Агрокебети».

цієї програми виступив про-
відний спеціаліст аграрного і 
харчового секторів економіки, 
президент асоціації «Україн-
ський клуб аграрного бізнесу» 
Алекс Ліссітса. Він відзначив, 
що нажаль реалії агроосвіти в 
Україні такі, що більшість сту-
дентів навіть не збираються 
в майбутньому працювати в 
сільському господарстві. Не 
готові студенти і працювати на 
селі. А викладачі аграрних ву-
зів дають інформацію в акаде-
мічному вигляді, що не дуже 
цікаво молоді. Саме тому і 
виникла ідея створення кар-

динально нового підходу до 
підготовки молодих аграріїв. 

Реалізація програми «Аг-
рокебети» стартувала у 2019 
році на базі НУБіП. Однак, 
щоб досягти основної мети 
проекту - повністю перезапус-
тити аграрну освіту у новому 
форматі в масштабах країни, 
було вирішено долучити до 
його реалізації ще чотири 
аграрних заклади вищої осві-
ти в різних регіонах, серед 
яких і ТДАТУ. До речі, саме 
наш університет буде єдиним 
ЗВО на сході країни, де буде 
впроваджена ця магістерська 
програма.

У Таврійському держав-
ному агротехнологічному уні-
верситеті імені Дмитра Мото-

рного програму «Агрокебети» 
будуть реалізовувати на базі 
факультету агротехнологій 
та екології. Ректор ТДАТУ 
Володимир Кюрчев зазначив, 
що наш університет має всі 
можливості, аби виконати всі 
умови програми. 

«Я сподіваюся, що реалі-
зація програми «Агрокебети» 
у нашому університеті до-
зволить забезпечити півден-
но-східний регіон України 
професійними аграрними 
менеджерами, які не тільки 
підвищать рентабельність іс-
нуючих сільгосппідприємств 
і компаній, а і будуть здатні 
створити власний успішний 
аграрний бізнес. А співпраця 
з роботодавцями значно під-

вищить рівень практичної під-
готовки наших випускників, що 
є запорукою розвитку держа-
ви», — зазначив Володимир 
Миколайович.

Ініціатор програми Алекс 
Ліссітса, спілкуючись зі сту-
дентами та викладачами ТДА-
ТУ нагадав, що ідея створити 
проект подібний «Агрокебе-
там» виник у нього ще п’ять 
років тому, коли з України по-
чали масово виїжджати люди 
за кордон. Тому головна мета 
проекту підготувати затребу-
ваного фахівця, який одразу 
після навчання стовідсотково 
буде забезпечений роботою у 
престижній компанії.

Галузі, де буде реалізову-
ватися програма «Агрокебе-

ти»: агрономія та інженерія. 
Під час навчання студент буде 
контактувати з ментером, 
- представником певної ком-
панії. Саме він буде готувати 
майбутнього фахівця, вихо-
дячи з потреб виробництва. 

Голова Запорізької облас-
ної організації Аграрний союз 
України Анатолій Тиховод, 
керівник ТОВ «Агро-Сервіс» 
Микола Бандура,  керуючий 
виробництвом ТОВ «СПП 
Лана» Олексій Верещага гото-
ві стати партнерами магістер-
ської програми «Агрокебети», 
однак за певних умов. Голо-
вна з них – студент готовий 
буде присвятити роботі в цій 
компанії після закінчення уні-
верситету:
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• Ми створюємо умови 
для студентів, які проходять 
у нас практику, знайомимо їх 
з виробництвом, докладаємо 
максимум зусиль, аби моло-
дим фахівцям було цікаво 
розвивати аграрну галузь. 
Однак, нажаль, у більшості 
випадків, після проходження 
практики вони зникають. Хо-
тілося б мати певні гарантії, 
що ми отримаємо спеціаліста, 
який буде працювати у нас 
й надалі, - зазначив Олексій 

Верещага.
Серед чисельних партне-

рів проекту «Агрокебети» від 
нашого регіону буде і крупна 
компанія «Мелітопольська 
черешня». Її керівник, Антон 
Лукоянов, повністю підтримує  
новітню програму «Агракебе-
ти» та виказав бажання нада-
вати всіляку підтримку для її 
впровадження. Керівники про-
екту «Агрокебети» та ТДАТУ 
запевнили аграріїв, що відбір 
студентів, які будуть брати 

участь у проекті буде дуже ре-
тельний. Головна умова – це 
готовність майбутнього спе-
ціаліста пов’язати своє життя 
з роботою в аграрній галузі. 

Підсумком зустрічі стало 
підписання меморандуму про 
відкриття програми «Агро-
кебети» у Таврійському дер-

жавному агротехнологічному 
університеті імені Дмитра 
Моторного між керівництвом 
ЗВО та керівниками проекту.

Денис Водоп’янов,
начальник РВВ
«Агро Таврія»

ЖИТТЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ. ПОРАДИ ЛІКАРЯ
З 12 березня 2020 року через спалах коронавірусної інфекції COVID-19 постановою 

Кабінету Міністрів України в усіх закладах освіти, в тому числі у Таврійському держав-
ному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного, було введено карантин, 
призупинені аудиторні заняття, заборонено проведення масових заходів і систематично 
проводяться профілактичні заходи.

Спалахи респіраторних за-
хворювань відбуваються вна-
слідок появи серед людей нового 
штаму вірусу, що і було ідентифі-
ковано у Китаї у січні 2020 року. 
Оскільки це вірус новий, у насе-
лення практично немає імунітету 
до нього. Це сприяє швидкому 
поширенню вірусу від людини до 
людини по всьому світу.

Як убезпечити себе та оточу-
ючих від коронавірусної інфек-
ції COVID-19, розповіла лікар     
ТДАТУ Людмила Москальова. 
Вона, насамперед, наголосила, 
що COVID-19, як і будь яка ін-

цієї процедури була найбільш 
ефективна, робити її треба пра-
вильно:

1. Намочіть руки водою.
2. Нанесіть стільки мила, щоб 

воно покривало всю по-
верхню рук.

3. Масажуйте долоня до до-
лоні.

4. Потріть правою долонею 
по поверхні лівої руки з 
переплетеними пальцями 
і навпаки.

5. Потріть руки долоня об 
долоню з переплетеними 
пальцями.

6. Зачепіть пальці і потріть їх.
7. Ретельно вимивайте великі 

пальці кожної руки.
8. Потріть долоні пальцями у 

круговому напрямку.
9. Змийте руки водою.

10. Витріть руки рушником од-
норазового використання.

11. Вимкніть кран рушником.
12. Тепер ваші руки в безпеці.

У разі, якщо немає мож-
ливості помити руки водою, їх 

можна обробити спиртовим роз-
чином або антисептиком.

Організація освітнього про-
цесу в ТДАТУ на період дії ка-
рантину здійснюється шляхом 
дистанційного навчання здобу-
вачів вищої освіти на Навчаль-
но-інформаційному порталі 
університету відповідно до ви-
кладених ведучими викладачами 
індивідуальних завдань з кожної 
навчальної дисципліни.

Науково-педагогічні і пе-
дагогічні працівники працюють 
зі здобувачами вищої освіти в 
дистанційному режимі, а також 
виконують методичну, наукову і 
організаційну роботу на основі 
індивідуальних завдань завід-
уючого кафедрою та керівництва 
деканату на цей період.

На період дії карантину 
посилюється контроль за за-
безпеченням дезінфекційного 
режиму та щоденної санітарної 
обробки приміщень на території 
університету та гуртожитків. З 
боку охорони університету та 
чергових корпусів посилено 
контроль за допуском сторонніх 
осіб та відвідувачів на територію 
університету.

прес-служба ТДАТУ

фекція, розповсюджується через 
близький контакт. Тому під час 
карантину необхідно якомога 
далі триматися від людей у 
яких є кашель або підвищена 
температура та обмежити відвід-
ування місць масового скупчення 
людей, таких як супермаркети, 
ринки, громадський транспорт 
тощо. Подорожі та відрядження 
по Україні і закордон взагалі 
треба відкласти.

Захисну маску, перш за все, 
треба носити, якщо у людини є 
респіраторні симптоми – кашель, 
ускладнене дихання або особам, 
які надають допомогу особам з 
такими симптомами. Не зайвим 
буде вдягти маску, якщо вам все 
ж таки довелось відвідати місця 
масового скупчення або працю-
вати серед людей.

І головне, для запобігання 
розповсюдження коронавірус-
ної інфекції треба виконувати 
елементарні правила гігієни, 
систематично мити руки з ми-
лом від 40 до 60 секунд. Аби від 
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СВЯТО ВЕСНИ, 8 БЕРЕЗНЯ, У ТАВРІЙСЬКОМУ ДАТУ

Вся дружня родина Тав-
рійського державного агро-
технологічного університету 
імені Дмитра Моторного гуч-
но та весело відсвяткувала 
Міжнародний жіночий день 
напередодні, 6-го березня. 
Розважальна святкова про-
грама яку підготували творчі 
колективи Центру культури і 
дозвілля ТДАТУ подарувала 
усім співробітникам та сту-
дентам бадьорий весняний 
настрій, посмішки й оптимізм.

Доктор технічних наук, про-
фесор, член-кореспондент 
Національної академії аграр-
них наук, Заслужений праців-

всіх жінок Володимир Кюрчев.
Володимир Миколайович 

виконав ще одну почесну 
місію. За сумлінну працю, 
відповідальне ставлення до 
своїх службових обов’язків, 
виховання студентської мо-
лоді та внесок у розвиток на-
вчального закладу він вручив 
Почесні грамоти Таврійського 
державного агротехнологічно-
го університету імені Дмитра 
Моторного кращім виклада-
чам та співробітникам.

АГРОТАВРІЯ,
березень 2020 р., № 3 (295)

ник освіти, депутат Запорізь-
кої обласної ради, ректор на-
шого університету Володимир 
Кюрчев привітав усіх жінок з 
наступаючим Міжнародним 
днем – 8 березня.  

- Зараз більше половини 
нашого колективу, а це понад 
900 співробітників, складають 
жінки. Вони роблять все мож-
ливе, щоб наш університет 
рухався уперед, показуючи 
приклад чоловікам. Шановні 
жінки, я хочу привітати вас зі 
святом та побажати  миру в 
ваших родинах та в Україні, 
здоров’я вам та вашим близь-
ким, зі святом, - звернувся до 

8 Березня давно вже вважається офіційним 
початком весни. Саме в цей день на вулицях усіх 
міст водночас розквітають різноманітні квіти, очі-
куючи покупців, переважно чоловіків. Це світле та 
весняне свято, яке ще і ще раз нагадує нам про 
найцінніше та найпрекрасніше, що є в нашому 
житті, кохання, сердечність і вірність.

Завітав на свято і 
заступник міського го-
лови, професор ТДА-
ТУ Сергій Прийма. 
Він приєднався до 
чисельних привітань 
на адресу жінок та 
вручив грамоти Мелі-
топольської міськра-
ди. Їх отримали асис-
тент кафедри вищої 
математики та фізики 
Лариса Халанчук, до-
цент кафедри ОПХВ 
ім. професора Ф.Ю. 
Ялпачика Валенти-
на Верхоланцева та 
директор наукової бі-
бліотеки ТДАТУ Ольга 
Білоцька.

Голова профкому 
Микола Андрущенко 
Зазначив, що до свята  
8 березня 246 най-
кращих співробітників 

отримали грошові премії. В 
цьому році на них було перед-
бачено 350 тисяч гривень.

Приємно здивував усіх 
присутніх у залі доцент кафе-
дри вищої математики і фізики 
Василь Кравець. Для чарівних 
жінок він виконав пісню «За-
чаровані слова». А проректор 
з НПР Володимир Надикто 
подарував пісню «Колдунья».

Протягом півтори години 
гарний настрій та святкову ат-
мосферу всім глядачам дару-
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вали чудові концертні номери. 
Владислав Поплавський та 
Вікторія Постнікова виконали 
«Віденський вальс», Ганна 
Отставнова подарувала пісню 
«Весна», солістка вокальної 
студії «Голден Войс» - пісню 
«Мама». Народний ансамбль 

народного та сучасного танцю 
«Юність» представив ком-
позиції «Ставки зроблені», 
«Туфлі на березі Дунаю» та 
«Таврійська крутуха». 

Під час виконання хо-
реографічним ансамблем 

«Я дівчина чепурна», Дмитра 
Литвиненка - «Девочка, де-
вушка, женщина» та солістку 
вокальної студії «Дівойс» з су-
часною композицією «Dance 
monkey».

Денис Водоп’янов,
начальник РВВ
«Агро Таврія»

«Веселі краплинки» танцю « 
Буги-вуги» глядачі активно 
аплодували. Дуже вразив 
усіх твір  Лесі Українки «Твої 
листи…» у виконанні учасни-
ці театральної студії МОСТ 
Алії Айбетової. Бурхливими 
оплесками глядачі зустріли  
Олену Дорошенко з піснею 

ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТУ АТЕ
СЕРЕД ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ «ЖІНКА РОКУ»

У Мелітополі, напередодні 8 Березня, вибира-
ють «Жінок року». Нагороди представницям пре-
красної статі сьогодні вручали на головній сцені 
Мелітополя – у великому залі ПК Шевченка.

До свята учасниці під-
готувалися ґрунтовно: для 
фотосесії і для виходу на 
головну сцену міста вони 
вибрали найкращі вбрання, 
зробили приголомшливі за-
чіски та ефектний макіяж. 
Серед переможців конкурсу 
«Жінка року» і декан факуль-
тету агротехнологій та екології 
ТДАТУ Ірина Іванова. Вона 
була визнана переможницею 
у номінації «Викладач».

Доцент Ірина Іванова, яка 
є деканом факультету з 2014 
року, працює в університеті 
більше 15 років. Вона є фа-
хівцем вищої кваліфікації, 
входить до Ради деканів за 
20-ю галуззю знань в межах 
аграрних закладів України 
НМЦ ФПО. З 2019 року є 
експертом з акредитації за 
галуззю знань 20 «Аграрні 
науки та продовольство» 
Національного агентства із 
забезпечення якості вищої 

освіти. 2020 року колективом 
ТДАТУ кандидатуру Ірини 
Іванової подано на щорічний 
конкурс «Жінка року», який 
проводиться у м. Мелітополь 
з 2017 року, відповідно до роз-
порядження міського голови, 
на честь святкування Міжна-
родного жіночого дня.

– Особисто для мене жін-
ка року – це жінка-лідер, яка 
вміє спілкуватися, креатив-
но мислити, вміє знаходити 
взаємозв’язок з молоддю. 
Для мене це дуже важливо, 
як для викладача. Для мене 

це визнання моїм колективом. 
Жінка року без підтримки і без 
команди не отримає ніяких 
нагород, – наголосила Ірина 
Іванова.

Колектив Таврійського 
державного агротехнологічно-
го університету імені Дмитра 
Моторного щиро вітає Ірину 
Іванову з перемогою та бажає 
натхнення, успіхів у роботі, 
вдячних студентів та колег.

Денис Водоп’янов,
начальник РВВ
«Агро Таврія»
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СУЧАСНА  УКРАЇНА.  НОВИЙ  ЧАС  –  НОВІ  ГЕРОЇ

Україну, а й її громадяни. Їх 
приклади надихають.

Новий час дав нам нових 
героїв: керівник Української 
академії лідерства Роман 
Тичківський; соціальний під-
приємець Леонід Остальцев; 
українські агроменеджери – 
Андрій Веревський, Олексій 
Вадатурський, Віктор Іванчик; 
лідери української IT-галузі 
– Тарас Кицмей, Олексій 
Кочерев, Денис Довгополий; 
волонтери – Нік Білогор-
ський, Ольга Кудиненко, Іри-
на Іванчик, Надія Шаломова, 
Гарік Корогодський.

Люди нового часу – це і 
наші знамениті випускники 
– голова Аграрного союзу 
України, генеральний дирек-
тор ПП «Аскон» Геннадій 
Новіков; депутат Верховної 

На патріотич-
ній годині були 
присутні студен-
ти енергетично-
го, економічного 
та агротехноло-
гічного факуль-
тетів.

Захід присвя-
чено українцям, 
які ефективно та 
яскраво рухають 
країну вперед. 
Сучасні українці 
встановлюють 
нові стандарти 
у різних сферах 
життя — від біз-
несу до культури. 
Історії їх життя 
доводять ,  що 
не тільки влада 
здатна змінити 

Наукова бібліотека ТДАТУ провела мотиваційну патріотичну годину «Люди 
нового часу». Захід супроводжувався мультимедійною презентацією, му-
зикальними композиціями, була підготовлена тематична виставка «Герої 
нового часу».

У Таврійському державно-
му агротехнологічному універ-
ситеті імені Дмитра Моторного, 
окрім якості навчання, велика 
увага приділяється також за-
охоченню студентів, які мають 
високі досягнення у навчанні 
та науковій діяльності.

У січні 2019 року на засі-

В’ЯЧЕСЛАВ ЛАТОША – ВОЛОДАР СТИПЕНДІЇ ДМИТРА МОТОРНОГО

данні вченої ради університету 
було прийняте рішення про 
заохочення студентів-відмін-
ників стипендією імені Димитра 
Моторного. Оскільки Дмитро 
Костянтинович Моторний був 
випускником факультету ме-
ханізації сільського господар-
ства, тому й стипендія призна-

чається виключно студентам 
механіко-технологічного фа-
культету спеціальності «Агро-
інженерія». Основні умови 
отримання цієї стипендії– від-
мінні успіхи у навчанні та високі 
досягнення у науковій роботі. 
Призначають її строком на 
один семестр додатково до 
основної стипендії.

На засіданні вченої ради 
університету, ректор ТДАТУ 
доктор технічних наук, про-
фесор Володимир Кюрчев 
вручив вже третю стипендію 
імені Дмитра Моторного. Цього 
разу її володарем став студент 
першого курсу магістратури 
спеціальності «Агроінженерія» 
В’ячеслав Латоша.

В’ячеслав Латоша вступив 
до ТДАТУ після закінчення 
Мелітопольського промислово-
економічного коледжу. За його 
словами з вибором професії 
він не вагався, тому що завжди 
захоплювався технікою та хотів 
працювати у агропромисло-
вому секторі нашої країни. За 
час навчання зарекомендував 

себе з позитивного боку, як до-
бросовісний, відповідальний, 
дисциплінований та різно-
сторонній студент. В’ячеслав 
навчається на «відмінно», є 
старостою групи, проявляє 
великий інтерес до профільних 
дисциплін за фахом обраної 
професії. Протягом навчання 
займається науковою робо-
тою, бере участь у наукових 
конференціях та предметних 
олімпіадах. Має диплом ІІІ 
ступеня у другому етапі Все-
української студентської олім-
піади з навчальної дисципліни 
«Взаємозамінність, стандарти-
зація та технічні вимірювання». 
Неодноразово нагороджувався 
грамотами та дипломами.

В’ячеслав щиро подякував 
за таке приємне заохочення 
та наголосив, що серйозне 
ставлення до навчання та на-
полегливість – це запорука до-
сягнення високих успіхів у на-
вчанні та науковій діяльності.

Надія Паляничка,
заступник декана з ОВР МТФ

Підготовка висококваліфікованих фахівців агропромис-
лового сектору, здатних швидко адаптуватися в умовах 
динамічного розвитку суспільства – це пріоритетне завдання 
всіх закладів вищої освіти.

Ради, мер Мелітополя з 2015 
– 2019рр. – Сергій Мінько та 
багато інших.

Для двох головних укра-
їнських кінопрем’єр останніх 
років — фільму «Кіборги», 
присвяченого захисникам 
Донецького аеропорту та 
стрічки «Дике поле», постав-
леної за романом «Вороши-
ловград» Сергія Жадана, 
сценарії написала молода 
драматург і сценарист На-
талія Ворожбит.

Світовий музичний су-
перхіт «Плакала» створи-
ла Олександра Зарицька 
– соліcтка групи Kazka. 130 
млн переглядів на відео-
сервісі YouTube, десятки 
тисяч коментарів слухачів з 
усього світу — неймовірний 
показник для українських ви-
конавців.

Світлана Голодова, 
зав. відділом

наукової бібліотеки
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кілограмів та понад 105 кілограмів.  
Перед початком змагань силачів із 
закордону та України привітав рек-
тор Таврійського ДАТУ Володимир 

АГРОТАВРІЯ,
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ПЕРЕМОГА ВАЛЕРІЯ ГАЗАЄВА НА ТУРНІРІ
БОГАТИРСЬКИХ ІГОР «СИЛАЧІ СТАРОЇ ШКОЛИ»

Участь у Богатирських іграх 
взяли десять спортсменів. Вони 
змагалися у трьох вагових кате-
горіях:  до 90 кілограмів, до 105 

Кюрчев.
– Сьогодні, подивившись на 

цих прекрасних спортсменів, кожен 
може долучитися до серйозної чо-
ловічої справи. Вони показали, що 
просто живуть цим видом спорту. 
Всім учасникам змагань бажаю 
проявити себе на повну, звернувся 
до учасників турніру Володимир 
Кюрчев.

Силові вправи, які виконували 
учасники змагань, були досить не 
класичними. Головна відмінність  
від традиційних богатирських вправ, 
це використання особливої техніки 
підйому знарядь, яка виникла на 
початку 19-го сторіччя. Такою тех-
нікою користувались силачі під час 
виконання циркових номерів, аби 
здивувати публіку.

За результатами змагань у ваго-
вій категорії до 105 кг призові місця 
розподілилися наступним чином: 
3 місце – Едгарас Стасюкявичус 
U105 (Литва, Вільнюс), 2 місце: 

МАГІСТРАНТ ТДАТУ – ОДИН З НАЙКРАЩИХ РУКОБОРЦІВ 
МІЖНАРОДНОГО ТУРНІРУ З АРМСПОРТУ «КУБОК ПУШКАРІВ»

На дводенне дійство з’їхалися 
близько 200 спортсменів з 6 країн 
світу (Болгарії, Молдови, Румунії, 
Швеції, Словаччини та України).

Призовий фонд змагань склав 
фантастичні 150 тисяч гривень. На 
турнірі були присутні представники 
з різних областей України: Волині, 
Полтавщини, Харківщини, Львівщи-
ни, Запорізького краю і не тільки. 
Жінки та чоловіки змагалися у восьми 
вагових категоріях для визначення 
найсильніших рукоборців змагань, а 

Valiko Pipia U105 (Грузия, Тбілісі), 
1- місце здобув зав. кафедри фі-
зичного виховання і спорту ТДАТУ 
Валерій Газаєв.

Денис Водоп’янов,
начальник РВВ
«Агро Таврія»

У Мелітополі відбувся Міжнародний турнір Богатир-
ських ігор «Силачі старої школи», який проходив на базі 
Таврійського державного агротехнологічного універси-
тету імені Дмитра Моторного. Учасниками змагань стали 
богатирі з Грузії, Литви та України.

також мали дотримуватись певних 
правил: до прикладу, якщо в процесі 
боротьби вийшов розрив захвату, 
рефері зв’язує руки спортсменів спе-
ціальним ременем, а перед початком 
сутички суддя має переконатися 
у правильності положення тулуба 
спортсменів.

Боротьба в армспорті відбува-
ється за системою – вибування після 
двох поразок. Тобто, якщо людина 
перемогла один раз, вона має ще 
шанс вийти навіть до фіналу. Поєди-

нок закінчується, коли рука одного з 
суперників доторкається до подушки 
або перетинає саму проекцію подуш-
ки. Поєдинок може тривати від однієї 
секунди до шести хвилин.

Як і завжди на змаганнях з арм-
рестлінгу в Україні, серед переможців  
був студент нашого навчального 
закладу, гордість всієї спортивної 
громади Мелітопольщини, майстер 
спорту України з армспорту, магі-
странт 21 групи МБЕК (факультет 
агротехнологій та екології) Денис 
Задорожний. У ваговій категорії до 90 
кг він зробив золотий дубль, посівши 
два перших місця (на правій та лівій 
руках), обігравши 14 чоловік, серед 
яких були 3 майстри спорту України, 
1 майстер спорту міжнародного класу 
й 1  заслужений майстер спорту. А в 
абсолютній ваговій категорії Денис 
виборов “бронзу”, поступившись 
більш іменитим та важким супер-
никам.

 Кафедра фізичного виховання 

З 28 лютого по 1 березня 2020 року в м. Кременець (Тернопільська область) відбувся 
Міжнародний турнір з армспорту “Кубок Пушкарів”, пам’яті Анатолія та Андрія Пушкарів, 
заслужених українських тренерів з армрестлінгу.

і спорту та спортивний клуб “Таврія-
Університет” бажає Денису багато 
нових нагород, медалей і кубків. Ми 
віримо, що ти в силах всім довести, 
що ти найсильніший і цілеспрямо-
ваний. Так нехай завжди ти будеш 
тільки на вершині п’єдесталу, а шлях 
до досягнення нових цілей, завжди 
буде гладким.

Денис Водоп’янов,
начальник РВВ
«Агро Таврія»
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У ТДАТУ ВІДБУВСЯ МІТИНГ
ПРИСВЯЧЕНИЙ ТАРАСУ ШЕВЧЕНКУ

Тарас Шевченко – людина, про яку знає кожен укра-
їнець. Він не лише оспівував свободу, а й сам сповна 
відчув її ціну. Понад усе він прагнув вільно творити у 
своїй країні.

ІСТОРІЯ ЦЕНТРУ КУЛЬТУРИ І ДОЗВІЛЛЯ ТДАТУ

Тоді у клубі працювали два 
драматичних гуртки. Вони вла-
штовували театралізовані ви-
стави за відомими творами: 
«Горе от ума» Олександра 
Грибоєдова, «Ревізор» Миколи 
Гоголя тощо. Функціонували: 
духовий оркестр, домровий ан-

самбль, відомий хор холостяків 
(100 учасників) та танцювальні 
гуртки.

Після війни та завершення 
відновлювальних робіт навчаль-
ного корпусу №1, у 1954 році, 
функції клубу виконувала ауди-
торія 1.127. Тоді там були сцена 

НАША ІСТОРІЯ

Його твори  увібрали в себе 
сучасні йому соціальні, політичні 
та культурні ознаки часу, і саме 
тому можуть виступати як пред-
мет історичного аналізу – в них 
страхи, прагнення, боротьба ми-
нулого, надії на краще майбутнє.

9 та 10 березня – пам’ятні 
дати великого Кобзаря. На його 
честь, у ТДАТУ біля пам’ятника 
Тарасові Григоровичу Шевченкові 

було організовано мітинг. Студен-
ти розповідали про поета, читали 
відомі вірші – «Мені тринадцятий 
минало…», «Минають дні, мина-
ють ночі», «Доля», «Іду я тихою 
ходою».

Нехай і надалі слово цієї 
людини продовжує надихати всіх, 
хто бореться за краще майбутнє.

Прес-служба ТДАТУ

Свою історію Центр культури і дозвілля ТДАТУ починає з 30-х років минулого сторіч-
чя з невеличкого клубу, який розташовувався на другому поверсі будівлі Краєзнавчого 
музею на вулиці Грушевського.

та глядацька зала. У 1978 році, 
після переїзду бібліотеки, розпо-
чав свою роботу «Студентський 
клуб» - сучасний заклад культу-
ри з глядацькою залою на 750 
місць, гуртками самодіяльності, 
де  налічувалося понад 350 
учасників. 

Гордістю нашого закладу 
вищої освіти був оркестр під 
керівництвом Олександра Чи-
грина. У 2015 році на честь 
шанування його керівника на 
вході до Центру культури і до-
звілля ТДАТУ була встановлена 
меморіальна дошка.

Людмила Петрова,
зав. музею університету


