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З 2019 року наш універ-
ситет носить ім’я корифея 
аграрної галузі двічі Героя 
Соціалістичної Праці, Героя 
України, кавалера ордена 
Ярослава Мудрого, академіка 
УААН Дмитра Моторного. Для 
університету Дмитро Костян-
тинович був не пересічною 
людиною: член Наглядової 
ради університету, почесний 
професор, друг, порадник, 
безмежно щира, добра і про-

користувачів мережі Інтер-
нет. Рейтинг університетів 
Webometrics, складається 
однією з найбільших наукових 
установ Європи – Національ-
ною дослідницькою радою Іс-
панії і оцінює близько 30 тисяч 
закладів вищої освіти світи.

Таврійський державний 
агротехнологічний універси-
тет взяв участь у двох між-
народних виставках: «Сучасні 
заклади освіти» та «World 
Edu». Серед провідних ЗВО 
України наш університет 
отримав престижну високу 
нагороду – Гран-Прі «Лідер 
післядипломної освіти Укра-
їни». ТДАТУ також отримав 
престижну нагороду – золоту 
медаль у номінації «Ство-
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ГОЛОВНІ ДОСЯГНЕННЯ ТАВРІЙСЬКОГО ДАТУ ЗА 2019 РІК

ста людина. Ні одна з важ-
ливих подій університету не 
обходилася без його участі.

За  даними рейтингу 
Webometrics-2019, ТДАТУ 
серед 50-ти кращих універси-
тетів України! Наш універси-
тет посів 47-у позицію серед 
українських ЗВО і покращив 

попередній рейтинг на 51-ну 
позицію (98-е місце у 2018 
році).

Університет продовжує де-
монструвати високий рівень 
діяльності та присутності в 
інтернет-просторі, а також 
забезпечує максимальну до-
ступність інформації для усіх 

рення та впровадження сис-
теми моніторингу якості осві-
ти та освітньої діяльності 
в закладах вищої освіти».

Це висока оцінка результа-
тивності освітнього процесу 
університету останніх років, 
ефективний початок роботи 
в університеті відділу мо-
ніторингу якості освітньої 
діяльності НМЦ ТДАТУ. Наш 
університет було відзначено 
дипломом Міністерства освіти 
і науки України та Національ-
ної академії педагогічних наук 
України «За активну участь у 
реформуванні Національної 
системи освіти». Наш ЗВО 
також отримав «Сертифікат 
якості наукових публікацій». 
Це висока оцінка наукових до-
сягнень та інтернет-публікацій 
ТДАТУ останніх років.

Ректору Таврійського дер-
жавного агротехнологічного 
університету, депутату Запо-
різької обласної ради, доктору 
технічних наук, професору, 
член-кореспонденту НААН 
України Володимиру Кюрчеву 
присуджена державна пре-
мія в галузі науки і техніки 
за роботу «Високоефективні 
комплекси технічних засобів 
для вирощування зернових та 
інших культур». Над роботою 
«Високоефективні комплекси 
технічних засобів для виро-
щування зернових та інших 
культур» працювали багато 
науковців: д.т.н. Адамчук В.В., 
к.т.н. Насонов В.А., Антонець 
С.С., д.т.н. Булгаков В.В., д.т.н. 
Кюрчев В.М., Калапа С.Г., По-
номар Ю.В., Гавриленко П.М. 
Вона має високу практичну та 
наукову цінність для сільсько-
го господарства України.

Студентка 4-го курсу спе-
ціальності «Облік та аудит» 
ТДАТУ Анастасія Подопри-
гора, отримала грант на на-
вчання у Німеччині. Це стало 
можливим завдяки співп-
раці нашого університету із 
закладом вищої освіти Ан-
хальт (Hochschule Anhalt) / 
Німеччина.  Співробітництво 
було започатковано ректором 
ТДАТУ, д.т.н., професором 
В.М. Кюрчевим. Угода про 
співпрацю, укладена між ТДА-
ТУ і факультетом сільського 
господарства, екотрофологiї 

та ландшафтного розвитку 
Hochschule Anhalt, передба-
чає різнопланову взаємодію 
в академічній та науковій 
сферах.

Переможниця конкурсу 
«Чому я обираю Агро?» Ві-
олетта Індік провела вікенд 
у Берліні. Цей конкурс есе 
провів Агропортал. Студенти 
аграрних університетів та 
коледжів розміщали у соцме-
режах свої есе щодо обраної 
спеціальності. В рівній бо-

2019 рік у житті Таврійського державного агротехноло-
гічного університету був насиченим та багатим на важливі 
події. Пригадаємо разом про головні з них.

ротьбі все ж таки найкращою 
стала студентка  факультету 
АТЕ Таврійського державного 
агротехнологічного універси-
тету імені Дмитра Моторного 
– Віолетта Індик. Від такого 
подарунку дівчина була у 
захваті.  Протягом вихідних 
Віолетта відвідала пам’ятки 
Берліну та ознайомилася 
з інфраструктурою столиці 
Німеччини.

Денис Водоп’янов,
начальник РВВ
«Агро Таврія»



АГРОТАВРІЯ,
квітень 2017 р., № 3 (277) 3НАВЧАННЯАГРОТАВРІЯ,
грудень 2019 р., № 9 (292)

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ У ТАВРІЙСЬКОМУ ДАТУ

Якість освіти залежить від 
багатьох факторів, серед яких 
–  як доброчесно ставляться 
учасники освітнього процесу 
до своїх обов’язків. Тобто, од-
ним із критеріїв якості освіти є 
«академічна доброчесність». 
Останні роки питання акаде-
мічної доброчесності є дуже 
актуальним для співробітників 
нашого університету. Адже не-
припустимою є ситуація, коли 
наукові роботи виконуються на 
замовлення за гроші; коли у 
наукових текстах перефразо-
вують чужі думки та видаються 

Одним з основних завдань Закону України «Про освіту» 
є удосконалення правових механізмів реалізації конститу-
ційного права громадян на рівний доступ до якісної освіти 
на всіх рівнях; створення умов для освіти особи упродовж 
життя; удосконалення нормативно-правової бази освіти.

за власні без посилання на їх 
справжнього автора; коли метою 
наукового дослідження є не нове 
наукове знання, а отримання 
вченого ступеню; коли в сус-
пільстві такий стан речей сприй-
мається як норма. Українська 
наукова та освітня спільнота все 
більше звертається до питань 
академічної доброчесності та 
впровадження міжнародних 
академічних стандартів. Амери-
канські ради з міжнародної освіти 
спільно з Міністерством освіти і 
науки України розпочали Проект 
сприяння академічній доброчес-
ності в Україні. Стаття 42 Закону 
України «Про освіту» присвячена 
академічній доброчесності. В 
ТДАТУ питання академічної до-
брочесності регламентуються 
документами, наведеними на 
офіційному веб-сайті університе-
ту в розділі «Протидія корупції».

Керівниками структурних під-
розділів регулярно проводяться 
засідання з підлеглими, на яких 

акцентується увага на докумен-
тах, що містять політику і стан-
дарти дотримання академічної 
доброчесності в межах струк-
турних підрозділів та визначають 
політику та стандарт дотримання 
норм академічної доброчесності 
у ЗВО.  Відповідно затверджених 
планів проводяться вчені ради 
університету та факультетів, де 
обов’язковим є розгляд означе-
них питань, проводяться семі-
нари для кураторів академічних 
груп, засідання кафедри.

Дотримання засад академіч-
ної доброчесності є двосторон-
нім процесом, в який включені 
викладачі та здобувачі вищої 
освіти. Саме викладачі є прикла-
дом та взірцем для наслідування 
молодого покоління. Втілення в 
життя ідеалів доброчесності та 
високого професіоналізму нади-
хає молодь розвиватися, створю-
вати власні проекти та досягати 
нових вершин в освіті та науці 
на принципах академічної до-
брочесності. Інформацію з даних 
питань здобувачі вищої освіти 
обговорюють на зібраннях груп 
з деканами та кураторами, в ро-
боті наукових гуртків та клубів за 

інтересами, на яких у здобувачів 
вищої освіти формується свідо-
мість та відповідальне ставлення 
до написання наукових робіт та 
відчуття відповідальності за свій 
авторський результат.

В університеті запроваджені 
жорсткі вимоги до виявлення 
плагіату, роботи перевіряються 
за допомогою відповідного про-
грамного забезпечення і лише 
після цього підлягають чи то 
випуску, якщо це наукова стаття, 
чи то допускаються до захисту, 
якщо це стосується дипломних 
чи дисертаційних робіт. Плагіат 
є серйозним порушенням акаде-
мічних норм та правил поведінки 
як студентів, так і науковців. Тому 
робота з перевірки на плагіат 
проводиться і серед викладачів 
при написанні статей наукового 
та науково-методичного характе-
ру і при виданні підручників, на-
вчальних посібників, монографій.

Отже, питання академічної 
доброчесності сьогодні має дуже 
велике значення в освітньому 
процесі. Кожен, хто має відно-
шення до освітнього закладу, 
повинен пам’ятати про моральні 
норми та доброчесність.

ЗА ДОПОМОГОЮ ГРАНТУ У ТДАТУ
БУДУТЬ РОЗВИВАТИ ОРГАНІЧНЕ БДЖІЛЬНИЦТВО

Доцент кафедри харчових 
технологій та готельно-ресто-
ранної справи Микола Васи-
льович Андрущенко за програ-
мою Глобального екологічного 
фонду виграв грант у розмірі 
50 тис. грн. на реалізацію 
інноваційного бджільницького 
проекту у Таврійському дер-

жавному агротехнологічному 
університеті імені Дмитра Мо-
торного.

Цей фонд з 1992 року на-
дає фінансово-технічну під-
тримку проектам, що зберіга-
ють та відновлюють біорізно-
маніття, підвищують добробут 
людей.

На отримані кошти на базі 
нашого університету ство-
рено демонстраційну пасіку 
загальною площею 2 га, де 
використовуються інноваційні 
технології органічного бджіль-
ництва і проходять навчання 
бджолярі. Застосування на па-
сіці спеціального обладнання 
та сонячних панелей дозволяє 
забезпечити бджільницьке 
господарство відновлюваною 
енергією та сприяє скороченню 
викидів парникових газів.

Втілення проекту в життя 
сприяє підвищенню конкурен-
тоспроможного потенціалу 
бджільництва в регіоні.

За матеріалами кафедри 
харчових технологій

та готельно-ресторанної 
справи
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ДУАЛЬНЕ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
З РЕМОНТУ ТЕХНІКИ ФІРМИ «JOHN DEERE»

Нещодавно, за ініціативи 
проректора з навчальної ро-
боти Олександра Петровича 
Ломейко, університет заклю-
чив договір з товариством з 
обмеженою відповідальністю 
«Хавестер», яке розташоване 
у Первомайському районі, 
Миколаївської області. Договір 
стосується здобуття вищої 
освіти за дуальною формою, 
і таким чином вже першого 
грудня, шестеро студентів 
31АІ та 32АІ груп механіко – 
технологічного факультету, 

після настанов та побажання 
успіхів від декана факультету 
Сергія Володимировича Кюр-
чева, виїхали на підприємство 
для проходження практичної 
підготовки, яка триватиме до 
27 грудня.

Слід зазначити, що підпри-
ємство забезпечує студентів 
гарними умовами проживан-
ня – це і номери гуртожитку, 
і душові кімнати, а також без-
коштовні сніданки, обіди та 
вечері. Усі студенти зараховані 
на посади слюсарів і закріпле-

ні за робочими місцями і на-
ставниками від підприємства.

На сьогодні, підприємство 
здійснює ремонтні роботи 
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Географія практичної підготовки студентів, які на-
вчаються за дуальною формою постійно розширюється.

ГО «ІНТЕРКУЛЬТУРНЕ ГАСТРОНОМІЧНЕ КОЛО» ЗУСТРІЧАЛА АЛБАНСЬКИХ ГОСТЕЙ

Таврійський державний 
агротехнологічний університет 
імені Дмитра Моторного приді-
ляє особливу увагу інтеркуль-
турності. З нагоди 107-ї річниці 
незалежності Республіки Алба-
нія, за підтримки громадської 
організації «Інтеркультурне 
гастрономічне коло» в лабо-
раторії «Навчальне кафе» 
відбувся святковий захід. До 
Таврійського ДАТУ завітало 
багато гостей:

• товариство албанців При-

колективу «Ліштівічкі» (керів-
ник  І.С. Кармеліта) дивували 
гостей албанською народною 
творчістю.

Родзинкою заходу став 
майстер-клас з приготування 
вчителями Дівнинської ЗЗСО 
Л.І. Пандаровою і Г.І. Піперко 
разом зі студентами ТДАТУ, на-
ціональних албанських страв: 
«Гомілка», «Міліна», «Пєта», 
«Бюрек», дегустація яких над-
звичайно сподобались всім 
присутнім.

Кафедра ХТ та ГРС ви-
словлює щиру подяку пред-
ставникам товариства ал-
банців Приазовського району 
«Дарданія» та зокрема Г.І. 
Шило, за чудовий захід, неза-
бутні враження та позитивні 
емоції.

За матеріалами кафедри
харчових технологій  

та готельно-ресторанної 
справи

азовського району «Дарданія»,
• гурток «Албанська світ-

лиця»,
• шкільний фольклорний 

колектив «Ліштівічкі»,
•педагоги та учні Дівнин-

ської ЗЗСО.
На початку заходу завід-

уюча кафедрою харчових тех-
нологій та готельно-ресторан-
ної справи, д.т.н., проф. Олеся 
Петрівна Прісс привітала всіх 
причетних до цієї визначної 
події та акцентувала увагу 

на необхідності знайомства 
молоді з культурою та тради-
ціями різних національностей 
нашого регіону.

З «Канискою» (традицій-
ним албанським подарунком, 
який складається з білого 
хліба, курки, солодощів, до-
машнього вина) і привітальним 
словом до присутніх зверну-
лась заступник голови товари-
ства албанців Приазовського 
району «Дарданія» Г.І. Шило:

– В країні предків сьогодні 
День жалоби, і цим заходом ми 
підкреслюємо, що святом під-
тримуємо своїх братів і сестер 
на відстані, ми з ними! Нам це 
потрібно, бо ми зберігаємо на-
ціональну культурну спадщину 
албанського народу.

Керівник гуртка «Албан-
ська світлиця» Т.К. Авраменко 
ознайомила присутніх з іс-
торією переселення албанців 
до Приазовського краю. Учас-
ники шкільного фольклорного 

тракторів, комбайнів та сіва-
лок різних марок фірми «John 
Deere». Студенти не лише 
працюють слюсарями з ремон-
ту техніки, а й беруть участь у 
модернізації окремих вузлів 
і агрегатів, в їх виготовлені, 
а це потрібно для розробки 
конструкторської частини ди-
пломного проекту.

В опануванні навичок ре-
монтних робіт на підприєм-
стві студентам допомагають 
і старші викладачі кафедри 
«Технічний сервіс та системи 
в АПК» Андрій Миколайович 
Бондар та Олексій Юлійович 
Новік, які на даний час про-
ходять стажування на цьому 
ж підприємстві.

За весь час практичної під-
готовки, студенти відпрацюють 
на більшості дільниць і робо-
чих місцях, що дасть змогу не 
тільки ознайомитись, а й взяти 
участь у всьому технологічно-
му процесі ремонту техніки.

За матеріалами:
механіко-технологічний 

факультет
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ЧАРІВНА КАЗКА ДЛЯ ДІТЛАХІВ ЛІЦЕЮ-ІНТЕРНАТУ
ВІД СТУДЕНТІВ ТДАТУ

Студентська рада факультетів агротехнологій та 
екології і енергетики та комп’ютерних технологій 
19 грудня відвідали ліцей-інтернат з привітанням 
зі святом Дня Святого Миколая та наступаючим 
Новим 2020 роком.

Святкову казку для вихо-
ванців інтернату влаштували 
студенти факультетів АТЕ та 
ЕНФ. Кожного року дітлахи  
з нетерпінням чекають цього 
чарівного свята – День Свя-
того Миколая. Навіть дорослі 
люблять цей день, адже це 
ще один привід подарувати 
дітлахам радість. 

Вже багато років наше 
студентство відвідує цей 
навчальний заклад та дарує 
дітям казку. До Дня Святого 
Миколая студентська молодь 

нашого університету підготу-
вала багато солодких пода-
рунків, але найголовнішим, 
- стали увага та тепло, які 
вдалось подарувати кожній 
дитині. 

У цей день у закладі па-
нували яскраві добрі хвилини 
чудес та казок. Запальна 
музика, головний атрибут 
Нового року, красуня-ялинка, 
та гарний передноворічний 
настрій створювали святкову 
атмосферу для дітей. Розма-
їття карнавальних костюмів 

Керівництво ліцею ого-
лосило студентам подяку 
за організацію дозвілля ви-
хованців та вагомий внесок 
у справу виховання підрос-
таючого покоління. 

Студентська рада щиро 
дякує кожному, хто долучився 
до збору коштів на ласощі 
для дітей, а також усім, хто 
підготував святкову казку.

Єлизавета Дяткова,
студентка 11 АГ групи, 

Людмила Шлєіна,
заступник декана з ОВР 

АТЕ

вражало: тут були бабуся 
Яга, Кощій Безсмертний, 
феї, слон, мавпочка, ялинка, 
лісоруб та символ наступного 
року – Міні Маус, але най-
головнішим був Святий Ми-
колай та Янгол з Бісенятком. 
Казкові гості запалювали ра-
зом із дітками аби повернути 
Святому Миколаю пам’ять та 
скоріше отримати привітання 
та подаруночки. Позитив та 
життєва енергія панували 
на святі. 
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3-го грудня у Таврійському 
державному агротехнологічному 
університеті імені Дмитра Мото-
рного, напередодні Міжнародно-
го дня людей з інвалідністю, гро-
мадська організація «Товариство 
людей з інвалідністю Сила духу» 
провела зустріч у неформальній 
обстановці. Гості заходу поспіл-
кувалися на хвилюючі теми та 
обговорили плани на майбутнє.

Громадська організація «То-
вариство людей з інвалідністю 
Сила духу» утворилася навесні 
цього року. Її членами стали 
люди, які отримали травми на 

виробництві і переселенці. На 
сьогоднішній день до складу 
організації входять 64 меліто-
польця. Вони беруть активну 
участь у міських заходах. Не 
неформальній зустрічі, яка була 
організована 3 листопада у ла-
бораторії ТДАТУ «Навчальне 
кафе», люди з інвалідністю мали 
змогу поспілкуватися, донести 
про свої потреби та поділитися 
планами на майбутнє, а також 
подякувати один одному за під-
тримку і тепло:

– В цей день особливо тре-
ба вернути увагу на людей з 

інвалідністю та повчитися у них 
сили духа, терплячості, мужності 
та подоланню усіх перешкод, що 
трапляються на їх життєвому 
шляху, зазначила голова ГО «То-
вариство людей з інвалідністю 
Сила духа» Лариса Петрова.

Завітав на захід і ректор 
Таврійського державного агро-
технологічного університету імені 
Дмитра Моторного Володимир 
Кюрчев. Він побажав членам 
організації міцного здоров’я і 
добробуту:

– Я хочу, щоб таких заходів 
було якомога більше. Щоб про 
вас згадували не лише 3-го 
грудня, а набагато частіше. Коли 

з людьми з інвалідністю постійно 
обговорюють важливі життєві 
питання, вони почувають себе 
потрібними суспільству. Хочу 
побажати всім міцного здоров’я, 
людських відносин вдома та в 
суспільстві, звернувся до всіх 
присутніх Володимир Микола-
йович.

Ректор також виконав почес-
ну місію. Він вручив подяку гро-
мадській організації за їх внесок у 
вирішення важливих соціальних 
питань у місті.

Денис Водоп’янов,
начальник РВВ
«Агро Таврія»

ЗУСТРІЧ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ
У ЛАБОРАТОРІЇ «НАВЧАЛЬНЕ КАФЕ» ТДАТУ

НАША “ЮНІСТЬ” – ЗНОВ ПЕРЕМОЖЦІ!
Додаємо в скарбничку нагород колективу «ЮНІСТЬ»

чергову перемогу!

Ансамбль народного та су-
часного танцю «ЮНІСТЬ» ЦКІД 
ТДАТУ взяв участь в дев’ятому 
Міжнародному хореографічному 
онлайн конкурсі “НАТХНЕННЯ”. 

Усього було подано понад 2 
тисячі заявок. У конкурсі бра-
ли участь колективи з Росії, 
України, Білорусії, Казахстану, 
Киргизії, Молдови, Узбекистану, 

Словаччини та США.
Журі, до складу якого уві-

йшли відомі діячі мистецтв, 
присудило «ЮНОСТІ» Диплом 
лауреата І ступеня у номінації 
«Танці народів світу. Стилі-
зація». Оцінювалися школа, 

композиція, лексика, артистизм.
Вітаємо наших артис-

тів і їх керівника Ірину 
Лук’яненко з черговою 
перемогою!

За матеріалами ЦКІД
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пи Strong Man Cup у Литві. Валерій 
Газаєв посів перше місце у своїй 
категорії. На честь цієї перемоги 
ректор ТДАТУ Володимир Кюрчев 
привітав переможця:

- Перед поїздкою до Литви 
Валерій прийшов до мене і каже: 
«Не можу не поїхати, так як є шанс 
отримати звання майстра спорту між-
народного класу. Але в кінці сезону 
фінанси вичерпалися », - розповів 
Володимир Миколайович. - Ми, 
звичайно, допомогли, бо мати такого 
титулованого зав. кафедри дуже при-

АГРОТАВРІЯ,
грудень 2019 р., № 9 (292)

ЗАВЖДИ З ПЕРЕМОГОЮ.
ВАЛЕРІЙ ГАЗАЄВ ПРИВІЗ ІЗ ЛИТВИ ЧЕРГОВИЙ ТРОФЕЙ

Завідувач кафедри фізичного 
виховання і спорту Таврійського 
державного агротехнологічного уні-
верситету імені Дмитра Моторного 
Валерій Газаєв - спортсмен, який 
активно займається тренерською 
роботою і організовує в Мелітополі 
видовищні турніри. 

Цей спортивний рік він закінчив 
перемогою - отримав Кубок Європи 
з богатирського багатоборства та 
виконав норматив майстра спорту 
з міжнародного класу.  На богатир-
ських змаганнях фіналу Кубка Євро-

ємно, наші діти дивляться на Валерія 
як на легенду, йдуть до нього на 
тренування. І це дуже важливо, тому 
що дозволяє молодь відривати від 
гаджетів, робить їх більш здоровими, 
зазначив Володимир Миколайовач.

Взагалі, список перемог та здо-
бутих звань в 2019 році у Валерія Га-
заєва чималий. Серед них: триразо-
вий чемпіон України з богатирського 
багатоборства, чемпіон України з бо-
гатирської тяги (другий рік поспіль), 
чемпіон України з двоєборства 
(колода плюс тяга), чемпіон Європи 
в парному заліку, переможець Все-
українського турніру «Силачі старої 
школи». Переможець кубку Європи у 
Литві, переможець гран-прі у Франції 
та Грузії та багато інших.

В цьому році Валерій Газаєв 
отримав посвідчення судді Між-
народної категорії з богатирського 
багатоборства та мас-рестлінгу. 
Був прийнятий до вищого судового 
дисциплінарного комітету Світової 
федерації мас-рестлінгу. Крім цього, 
Валерій підгодовував три майстра 
спорту України та три кандидати 
у майстри спорту з багатирського 
багатоборства, одну чемпіонку світу 

ЯК В ТАВРІЙСЬКОМУ ДАТУ
КАФЕДРА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УТВОРИЛАСЯ

За рахунок цих коштів отримувався 
спортивний інвентар і обладнання, 
а також притягувалися до роботи 
найкращі тренери міста.

В 1960 році Мелітопольським 
виконкомом було прийнято рішен-
ня щодо реконструкції колишньої 
дизельної станції під міський спор-
тивно-гімнастичний зал. В 1963 
році цей проект реалізував  Мелі-
топольський інститут механізації 
сільського господарства і розташу-
вав у цій будівлі кафедру фізичного 
виховання і спорту.

Сьогодні кафедра – це су-
часний спортивний комплекс. Тут 
регулярно відбуваються змагання 
різних рівнів.

Денис Водоп’янов,
начальник РВВ
«Агро Таврія»

В 1932 році на базі навчально-
виробничого комбінату сільськогос-
подарського машинобудівництва 
силами студентів, викладачів та 
ентузіастів була організована секція 
фізичної культури, яка з 1936 року зі 
зміною статусу вищого навчального 
закладу перетворилася в кафедру 
фізичного виховання, першим за-
відувачем якої став М.А. Паршин 

У дворі робфаку (перехрестя 
вулиць К. Маркса та Леніна) було 
створено спортивне містечко з дво-
ма волейбольними майданчиками, 
тенісним кортом, ямою для стрибків 
в довжину і в висоту, та маленьким 
спортивним залом. На базі спор-
тивного майданчика був утворений 
спортивний клуб, управління якого 
мало в своєму розпорядженні зна-
чні кошти (до 60 тисяч рублів на рік). 

та два чемпіона світу у командному 
заліку та ще багатьох вихованців.

Керівництво Таврійського ДАТУ 
постійно підтримує Валерія Газаєва 
в участі у змаганнях, адже на це по-
трібні чималі кошти. Лише в цьому 
році у мелітопольського богатиря 
було 14 поїздок за кордон, – розповів 
Валерій Газаєв.

Здобувати перемогу на змаган-
нях багатьох рівнів Валерію, за його 
словами, вдається завдяки постій-
ним тренуванням, адже конкуренція 
серед учасників дуже велика.  У 
фіналі Кубка Європи Strong Man Cup 
стронгмену вдалося здобути пере-
могу. З Литви Валерій Газаєв привіз 
трофей вагою 35 кілограмів.

На цьому сезон змагань офі-
ційно закінчено, найближчий турнір 
планується провести наприкінці 
лютого, це буде «Силачі старої 
школи». Можливо, що відбудуться 
ці змагання в рідному Мелітополі, на 
базі кафедри фізичного виховання і 
спорту ТДАТУ.

 
Денис Водоп’янов,

начальник РВВ
«Агро Таврія»
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Механіко-технологічний факультет сердечно вітає Вас з Новим 
роком та Різдвом Христовим! Щиро бажає Вам щастя, успіхів у 
здійсненні задумів та міцного здоров’я на довгі роки. Нехай ці 
веселі свята принесуть у Ваш дім радість, затишок та добробут, 
а наступаючий рік стане для вашої родини роком миру, злагоди 
та процвітання.

Щасливого Нового року та радісних свят!
З повагою, декан факультету МТФ 

Колектив факультету еко-
номіки та бізнесу вітає Вас з 
Новим роком!

Дай боже Вам любові і 
тепла, добра в сім’ї і затишку 
в оселі!

Щоб щастя світла музика 
текла в чарівні свята щедрі і 
веселі!

Хай здійснює бажання 
рік Новий, освіта хай у ньому 
процвітає!

З чудовим святом радості 
і мрій щиро і сердечно Вас 
вітає колектив факультету 
економіки та бізнесу.

Колектив факультету енергетики і комп’ютерних технологій вітає 
колег та їхні родини з Новим 2020 роком! Бажаємо, щоб наступний 
рік став роком нових звершень, здобутків, а в цьому Вам допоможуть 
вірні друзі, міцне здоров’я і кипуча енергія!

Деканат факультету енергетики і компютерних технологій 

Від щирого сердця вітаємо Вас
З Новим 2020 роком та Різдвом Христовим!

Зичимо Вам міцного здоров’я, творчих натхнень,
здійснення ваших професійних планів, особистих бажань,

усіх мрій та задумів. Нехай Різдво та Новий Рік
принесуть Вам тільки добробут, благополуччя, родинне

тепло та злагоду, щирих друзів, шани та любові від рідних 
і близьких Вам людей, щасливих, яскравих подій

та усього самого найкращого!
Бажаємо Вам веселих свят!

Щасливого Різдва! Вдалого Нового Року!
З повагою, факультет агротехнологій та екології


