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«ГОЛОВНИМ ДЛЯ МЕНЕ ЗАВЖДИ БУЛА РОБОТА».
ІГОР СЕРГІЙОВИЧ СЄРИЙ ВІДЗНАЧИВ 90 РОКІВ

Таким є і професор кафе-
дри технічного сервісу та сис-
тем в АПК, кандидат технічних 
наук Ігор Сергійович Сєрий, 
який 19 січня відзначив свій 
90-й день народження. Разом 
з ним, наш навчальний заклад 
пройшов шлях становлення, 
розвитку і продовжує розви-
ватися і сьогодні.

Слід зазначити, що працю-
ючи з 1956 року в Мелітополь-
ському інституті механізації 
сільського господарства (нині 
– Таврійський державний аг-
ротехнологічний університет 
імені Дмитра Моторного), він 
обіймав посади асистента, 
старшого викладача, доцента, 
професора, завідував кафе-
дрою «Основи взаємозаміннос-
ті», працював проректором з 
навчальної та наукової роботи, 
був незмінним ректором Мелі-

Ветерани університету – жива історія та долі. Це люди, 
які створювали нові навчальні курси, будували навчальні 
корпуси і гуртожитки та підготували не одне покоління 
спеціалістів та науковців.

топольського інституту механі-
зації сільського господарства у 
1971–1987 роках.

Людина – епоха, людина 
– легенда МІМСГ – ТДАТА – 
ТДАТУ! 64 роки разом з нашим 
навчальним закладом! Ігор 
Сергійович здобув величезну 
повагу і авторитет у всіх, хто 
спілкувався з ним. Його авто-
ритет педагога, вченого, керів-
ника непорушний. І сьогодні 
особистість Ігоря Сергійовича 
викликає захоплення його 
тактовність, освіченість, на-
читаність.

Урочиста вчена рада, при-
свячена ювіляру, розпочалась 
з кадрів фільму про Ігоря Сер-
гійовича – основні віхи біо-
графії та світлини з колегами 
і родиною, робота та хвилини 
відпочинку.

Ректор університету Воло-

димир Кюрчев зазначив, що 
вшанування ветеранів у ТДАТУ 
стало вже доброю традицією, а 
тим більше, ветерана, який і в 
90 років продовжує свою педа-
гогічну діяльність. Володимир 
Миколайович побажав Ігорю 
Сергійовичу міцного здоров’я, 
наснаги та залишатися у стінах 
університету ще довгі роки.

Ювіляру за багаторічну 
сумлінну працю, вагомий осо-
бистий внесок у підготовку 
висококваліфікованих спеціа-
лістів та плідну науково-педа-
гогічну діяльність була вручена 
Подяка від МОН України та 
Орден «За заслуги перед Запо-
різьким краєм» ІІ ступеня. Ім’я 
Ігоря Сергійовича занесено у 
Книгу Пошани Запорізької об-
ласної ради!

На вченій раді було сказано 
багато теплих слів і побажань 
на адресу Ігоря Сергійовича. 
Секретар Мелітопольської 
міської ради, в. о. міського 
голови Роман Романов вручив 
ювіляру Почесну грамоту ви-
конавчого комітету Мелітополь-
ської міської ради та зазначив, 
що Ігор Сергійович, незважа-
ючи на свій поважний вік, є 
дуже активною та енергійною 
людиною.

Голова Мелітопольської ра-
йонної ради Олександр Мордик 
привітав іменинника від імені 
жителів Мелітопольського ра-
йону, він підкреслив, що Ігор 
Сергійович, народившись у 
30-х роках та пройшовши через 
важкі віхи історії ХХ століття, є 

легендарною особистістю на 
теренах Запорізького краю.

Привітали ювіляра також і 
голова профкому ТДАТУ Ми-
кола Андрущенко, начальник 
відділу кадрів Анна Терещенко 
та голова ради ветеранів Віктор 
Петров. Також теплі слова по-
чув Ігор Сергійович і від голови 
Мелітопольської міської органі-
зації ветеранів Євгенія Бабенко 
та голови ради Старійшин міста 
– Анатолія Савьолова.

Побажання з нагоди дня 
народження були сказані ви-
кладачами кафедр університе-
ту, проректорами навчального 
закладу, науковою бібліотекою 
та рідною кафедрою ювіляра. 
Як зазначив проректор з НР 
Володимир Надикто, це велике 
досягнення, не бути консер-

вативною людиною у такому 
поважному віці, а йти в ногу 
з сучасністю та думати про 
майбутнє.

Ігор Сергійович подякував 
за привітання та підкреслив, 
що головним для нього завжди 
залишалася робота. Коло його 
обов’язків та посади змінюва-
лись, але і сьогодні, як і усі 64 
роки, він майже щодня із за-
доволенням приходить у стіни 
рідного навчального закладу.

Бажаємо Ігорю Сергійовичу 
міцного здоров’я, творчої енер-
гії. Бажаємо, щоби свій досвід 
він ще багато років передавав 
молоді!

Вікторія Власова,
прес-служба ТДАТУ

Віктор Пашин, фото
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З нагоди ювілею іменин-
ник приймав вітання від керів-
ництва ТДАТУ, викладачів та 
студентів на урочистому засі-
данні вченої ради факультету.  

Василь Іванович працює 
в Мелітопольському інституті 
механізації та електрифікації 
сільського господарства (за-
раз Таврійський державний 
агротехнологічний універси-
тет імені Дмитра Моторного) 
з 1986 року. Тоді він прибув 
до нашого міста з Кам’янець-
Подільського.  За 34 роки 
роботи у ТДАТУ обіймав по-
сади старшого викладача, до-
цента та завідувача кафедри 
вищої математики. В різні 
роки був деканом факультету 
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ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ КРАВЕЦЬ:
КОЛЕКТИВ ТДАТУ Я ПОЛЮБИВ З ПЕРШИХ ДНІВ

загальноосвітньої підготовки, 
та проректором з науково-пе-
дагогічної роботи та зв’язку з 
виробництвом. 

Сьогодні Василь Іванович 
сповнений сил та енергії, 
його поважають колеги та 
студенти, за відповідальність, 
людяність, порядність та до-
ступність у викладанні. Ректор 
ТДАТУ Володимир Кюрчев 
на засіданні вченої ради фа-
культету побажав Василю 
Івановичу довгих років життя 
та виконав почесну місію, - 
вручив «Орден за заслуги 
перед Запорізьким краєм ІІІ 
ступеню», а голова профкому  
Микола Андрущенко, зачитав 
наказ університету.

До речі, Василь Іванович 
Кравець має багато нагород: 
грамота Міністерства аграрної 
політики України., трудову від-
знаку «Знак пошани», почесне 
звання Відмінник аграрної 
освіти і науки 3-го ,2-го, 1-го 
ступенів. 13 січня 2020 року 

Василю Івановичу присвоєно 
звання Почесного професора 
університету.

Вітали Василя Іванови-
ча і колеги, які колись були 
його студентами. Серед них: 
проректор з НПР Олександр 
Ломейко та декан механіко-
технологічного факультету, 
Сергій Кюрчев. Привітання 
іменинник приймав і від усіх 
факультетів нашого універси-
тету та студентів. 

Сам Василь Іванович зі-
знався, що коли у 1986 році 
приїхав до Мелітополя, не 
планував тут залишатися на-
довго, однак, з перших днів 
роботи полюбив колектив 
кафедри та Медове місто.

Денис Водоп’янов,
начальник РВВ
«Агро Таврія»

Віктор Пашин, фото

17 січня свій 70-й День народження відзначив 
кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри 
вищої математики і фізики Таврійського державного 
агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, 
Василь Іванович Кравець.

ВСЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ З ВІДДІЛУ КАДРІВ
більше 20 з них керує цим 
підрозділом. Позитивні зміни, 
які постійно відтворюються 
в роботі цього підрозділу           
ТДАТУ, це заслуга, насам-
перед, колективу та його 
керівника.  

20 січня 2020 року році 
Анна Володимирівна від-
значила ювілей.  Бажаємо 
іменинниці міцного здоров’я, 
радості та вдачі.

Людмила Петрова,
зав. музею університету

Початок навчання, праці 
приймання на роботу і звіль-
нення працівників, особові 
студентські справи, накази, 
переоформлення особистих 
справ професорсько-викла-
дацького складу і багато 
іншого.

Цю ретельну роботу від-
ділу кадрів очолює чудова, 
витримана та тендітна жін-
ка, - Анна Володимирівна 
Терещенко.  Вона працює в 
університеті понад 30 років, 
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ХТО ЗІ СТУДЕНТІВ ТДАТУ СТАВ ПРЕДСТАВНИКОМ НАЙКРАЩОЇ 
ОТГ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОЕКТУ «Е – РІШЕННЯ ДЛЯ ГРОМАД»

Студентка 31 ГЗ групи ду-
альної форми навчання Тетя-
на Лебедь представляла Орі-
хівську ОТГ у проекті ГІС«Е 
– рішення для громад», що 
реалізується Центром Роз-
витку Іновацій – Center for 
Innovations Development за 
підтримки програми ULEAD з 
Европою/ULEAD with Europe.

На першочерговому етапі 
участь у проекті взяло 300 
громад, за результатами 
оцінювання навичок пред-
ставників громад (фахівців) 
поступово обирали силь-
ніших. Врешті Оріхівська 
ОТГ увійшла у 50 сильніших 

громад, а в результаті стала 
переможцем.

Тетяна Лебедь отримала 
сертифікат про здобуття 
компетентності з прийняття 
рішень на основі даних та ро-
боти з географічними інфор-
маційними системами, а  ОТГ 
– відзнаку лідера з впрова-
дження інновацій в управлінні 
на основі даних і можливість 
тепер вільно користуватись 
ГІС-технологіями для розви-
тку своєї громади.

Для перспективи подаль-
шого розвитку та залучення 
інвесторів у громаду пла-
нується розвиток території 

громади з використанням 
сучасних геоінформаційних 
систем (ГІС). Джерело ін-
вестицій –  активи громади 
(земельні ділянки, нерухоме 
майно). Проте для залучення 
широкого кола інвесторів 
необхідно правильно пред-
ставити свою територію .

Тут у нагоді стають су-
часні ГІС, які дозволяють 
розкрити природні, соціальні 
та економічні можливості на 
території громади. Для цього 
створюється картографічний 
веб-застосунок по представ-
ленню інвестиційних ділянок, 
що дозволяє:

• представити свою те-
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СПІВПРАЦЯ НАУКОВЦІВ ТДАТУ З КИТАЄМ
Наступна зустріч вчених 

ТДАТУ і з Китаю запланована 
на лютий 2020 року, на якій 
будуть розглянуті бізнеси-
плани з визначених напрям-
ків та план їх впровадження 
в Україні. Реалізація цього 
міжнародного проекту до-
зволить не тільки інвестувати 
в аграрну і переробну галузь 
значні кошти, а й сприятиме 
створенню нових підпри-
ємств і, відповідно, робочих 
місць в нашому регіоні.

прес-служба ТДАТУ;
Віктор Пашин, фото

У зустрічі взяли участь: 
ректор ТДАТУ, д.т.н., про-
фесор Кюрчев В.М., голова 
Громадської спілки «Аграр-
ний союз України» Нові-
ков Г.В., проректор з НПР                              
Ломейко О.П., керівник ТОВ 
“Агрогруп Україна” Жерев-
чук М.М., представник КНР 
Лин Хенгхі та вчені ТДАТУ. 
За результатами круглого 
столу було досягнуто до-
мовленості щодо співпраці у 
птахівництві, грибівництві та 
рибоводстві.

риторію на серії аналітичних 
карт;

•використовуючи те -
матич н і  геопросторов і 
шари,комплексно розкрити 
характеристики;

• ділитись геопросторо-
вими даними з потенційними 
інвесторами.

Планується вагомий крок 
у переході від прийняття 
інтуїтивних рішень, до фор-
мування їх на основі аналізу 
цифрових даних.

За матеріалами:
М.М. Ганчук, куратор

дуального навчання 31 ГЗ; 
Тетяна Лебедь,

студентка 31 ГЗ групи

У Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дми-
тра Моторного відбулася зустріч з делегацією з Китаю щодо налагодження 
співпраці в аграрній і переробній галузі.
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СПІВПРАЦЯ ТДАТУ З ГРОМАДСЬКОЮ СПІЛКОЮ «СОЦІАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ОСВІТИ ДОРОСЛИХ «ПЕРШИЙ»

У Мелітополі останні три роки активно ведеться 
робота щодо популяризації цінності освіти впро-
довж життя, зокрема й освіти дорослих.

Сьогодні досить успішно 
реалізуються заходи щодо 
практичного впровадження 
концепції «місто, що навча-
ється». Все більше міських 
установ і структур долучають-
ся до цієї роботи – управління 
молоді та спорту, установи 
культури і освіти, територі-
альний центр соціального 
обслуговування населення, 
центр зайнятості, громадські 
організації та об’єднання. З 
метою постійного моніторингу 
змін в освітніх потребах дорос-
лого населення в Мелітополі 

регулярно проводиться ви-
вчення і виявлення найбільш 
актуальних потреб в освітніх 
послугах серед представників 
широких соціальних груп.

Майданчиком для діалогу 
представників різних цільових 
груп щодо розвитку сфери 
освіти дорослих в Меліто-
полі виступають громадські 
організації та об’єднання: 
«Українська асоціація міст, 
що навчаються», «Соціальне 
підприємство «Центр освіти 
дорослих «Перший» і «Соці-
альний фонд».

популяризації навчання впро-
довж життя тощо.

Підписання угоди розши-
рює можливості щодо кон-
сультування з метою виро-
блення узгоджених позицій та 
розв’язання найбільш гострих 
й актуальних проблем у сфері 
навчання впродовж життя, 
сприяє усвідомленню ролі 
громадських організацій у 
суспільстві, підвищенню рівня 
поінформованості населення 
про громадську діяльність, по-
пуляризації положень Закону 
України «Про громадські орга-
нізації» та інших нормативних 
актів, які регламентують гро-
мадську діяльність в Україні.

Від Громадської спілки 
«Соціальне підприємство 
«Центр освіти дорослих «Пер-
ший» ТДАТУ отримав подяку 
за активну участь і підтримку 
усіх заходів, спрямованих на 
подальший активний розвиток 
людського потенціалу гро-
мади міста через залучення 
жителів до процесу навчання 
впродовж життя, що є визна-
чальним фактором соціальної 
згуртованості та економічного 
зростання міста.

Галина Тараненко,
к.п.н., доцент кафедри сус-

пільно-гуманітарних наук

20 грудня 2019 року між 
Громадською спілкою «Со-
ціальне підприємство «Центр 
освіти дорослих «Перший» та 
Таврійським державним агро-
технологічним університетом 
імені Дмитра Моторного, якого 
представляв проректор з нау-
ково-педагогічної роботи, кан-
дидат технічних наук, доцент 
Олександр Петрович Ломейко, 
було підписано Меморандум 
про співпрацю.

Меморандумом визначено 
відносини та напрями співро-
бітництва у таких напрямах 
як: систематична комунікація з 
питань активної участі у діяль-
ності з розвитку освіти дорос-
лих та популяризації навчання 
впродовж життя; координація 
спільної діяльності в сфері під-
вищення професійного рівня 
та сприяння особистісному 
розвитку дорослого населення 
міста; проведення спільних 
заходів (круглих столів, семі-
нарів, тренінгів, навчальних 
курсів тощо) та інформаційно-
роз’яснювальної роботи серед 
населення міста; співпраця в 
напрямку розробки та втілен-
ня програм і курсів, а також 
проектів, спрямованих на 
розвиток освіти дорослих та 

С П І В П Р А Ц Я  Ф А К У Л Ь Т Е Т У  А Т Е  З  П І Д П Р И Є М Ц Я М И
дрович провів зі студентами 
тестування, за результатами 
якого буде проведено зустріч з 
викладачами кафедри для об-
говорення освітньої програми 
за цією спеціальністю. 

Наприкінці зустрічі Роман 
Павлюк розповів студентам 
про наявність вакантних місць 
у ТОВ «Агрохімсервіс» та 
особливості навчання за ду-
альною формою, а також 
окреслив основні права та 
обов’язки менеджера з прода-
жу та агронома-консультанта. 
У студентів було багато за-
питань, на які вони отримали 
вичерпні відповіді.

За матеріалами кафедри 
рослинництва імені

професора В.В. Калитки

Адже лише на власному 
прикладі можна показати май-
бутнім фахівцям, як досягти 
успіху. 

У рамках такої співпраці 
днями кафедру рослинництва 
імені професора В.В. Калитки 
відвідав заступник директора 
ТОВ «Агрохімсервіс» Роман 
Павлюк. Він зустрівся  зі здо-
бувачами вищої освіти спеці-
альності 201 Агрономія. 

Спілкування виявилося 
дуже цікавим, майбутні агро-
номи ознайомилися з  історією 
створення бізнесу, особли-
востями побудови команди, 
специфікою роботи аграрного 
бізнесу з продажу засобів за-
хисту рослин та насіннєвого 
матеріалу. Роман Олексан-

Таврійський державний агротехнологічний 
університет імені Дмитра Моторного постійно 
співпрацює з підприємцями.
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СТУДЕНТИ ТДАТУ БУДУТЬ ОТРИМУВАТИ СТИПЕНДІЇ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ ТА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Студенти Таврійського державного агротехнологічного 
університету імені Дмитра Моторного увійшли до числа 
тих, кому призначена академічна стипендія Президента 
України та іменна стипендія Верховної Ради України. 
Грошова винагорода виплачується за результатами се-
местрового контролю.

Серед студентів нашого 
університету, які будуть отри-
мувати стипендію Президента 
України: майбутній агроінженер 
Костянтин Данюк, студентка 
спеціальності №181 «Харчо-
ві технології» Валерія Міліч, 
студентка спеціальності №122 
«Комп’ютерні науки та інформа-
ційні технології» Аліна В’юник 
та майбутній менеджер Анас-
тасія Шило.

Анастасія Шило дуже рада, 
що стала володаркою стипендії 
Президента України.

– Я студентка 4 курсу фа-
культету економіки і бізнесу, 
спеціальності «Менеджмент». 
Вважаю, що у ТДАТУ є всі мож-
ливості і умови для розвитку та 
прояву своїх кращих якостей. 
Звичайно, щоб досягти мети, 
потрібно все робити у своє 
задоволення, мабуть це і до-

укової та навчальної діяльності. 
Основна мета президентських 
виплат для старанних студен-
тів – надання фінансової під-
тримки державою будь-якому 
без винятку бюджетникові, 
який прагне здобути вищу або 
середню спеціальну освіту, на-
приклад, в коледжі.

Два студенти Таврійського 
державного агротехнологічно-
го університету імені Дмитра 
Моторного стали володарями 
іменної стипендії Верховної 
Ради України. Серед них: Артем 
Іванча, який здобуває вищу 
освіту за спеціальністю № 201 
«Агрономія» і Денис Макаров, 
майбутній агроінженер.

Денис Макаров відмінник 
ще зі шкільної лави.

– Я вступив до Таврійського 
державного агротехнологічного 
університету після закінчення 
Мелітопольського коледжу 
ТДАТУ, де я отримав диплом з 
відзнакою. Я твердо вирішив не 
зменшувати обертів. Старанно 
вчуся, займаю посаду старости 
групи, беру активну участь у за-

ходах. Був у складі студентської 
ради. Мені дуже подобається 
вчитися, – зазначив Денис 
Макаров.

Розмір стипендії президен-
та України становить 2720 грн. 
на місяць, вона виплачується 
за семестр навчального року, 
а іменна стипендія Верховної 
Ради призначається на весь 
навчальний рік.

Денис Водоп’янов,
начальник РВВ
«Агро Таврія»

помогло мені стати володаркою 
президентської стипендії, – за-
значила Анастасія.

Президентська стипендія 
– це щомісячна заохочуваль-
на виплата студентам вищих 
навчальних закладів, учням і 
аспірантам за відмінну успіш-
ність і прекрасні результати на-

ЯК СТУДЕНТИ ТДАТУ МАЙБУТНІЙ ВРОЖАЙ РЯТУВАЛИ
пеку втрати частини врожаю, 
їх масове розмноження є за-
грозою поширення небезпеч-
них інфекцій серед людей .

До боротьби з гризунами 
долучилися студенти механі-
ко-технологічного факультету 
Таврійського державного 
агротехнологічного універси-
тету імені Дмитра Моторно-
го.  Майбутні агроінженери 
(студенти 21 АІ та 22 АІ груп) 
виїхали на поля навчально-
науково-виробничого центру 
університету для боротьби з 
гризунами. Комплекс заходів, 
що вжили наші студенти, 
дозволить уникнути розмно-
ження шкідників, тим самим, 
врятувати майбутній врожай.

За матеріалами
кафедри МСТТ

Значної шкоди миші на-
носять не тільки зібраному 
врожаю, а й культурам з 
моменту посіву. 

Гризуни знищують рос-
лину біля основи, пошкоджу-
ють листя і стебла, поїдають 
висіяні насіння, обгризають 
дозрілий колос. Щоб цього 
не допустити, з гризунами 
необхідно вести неприми-
ренну боротьбу, особливо 
на полях. Аграрії знають, що 
навала мишоподібних гризу-
нів – велика небезпека для 
врожаю, а  вирішити цю про-
блему допоможуть терміново 
проведені відповідні заходи  
та ефективні засоби захисту 
від шкідників.

Крім того, що мишоподібні 
гризуни несуть в собі небез-

Аномально тепла зима, створила сприятливі 
умови для розмноження мишоподібних гризунів, 
які можуть негативно вплинути на майбутній вро-
жай.
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• посилення профорієнтаційної 
роботи;

• запровадження дуальної 
форми навчання;

• розвиток матеріально-техніч-
ної бази з метою поліпшення умов 
проведення освітнього процесу, 
підвищення побутової комфорт-
ності для працівників і здобувачів 
вищої освіти;

• забезпечення фінансової 
стійкості університету через нала-
годжену роботу навчально-науково-
виробничого центру;

• соціальний захист і соціальну 
підтримку викладачів, здобувачів 
вищої освіти та навчально-допо-
міжного персоналу.

Головне завдання для будь яко-
го закладу вищої освіти – підготовка 
затребуваних фахівців. Це можливо 
зробити завдяки висококваліфі-
кованим викладачам, сучасним 
методам викладання та розвитку 
матеріально-технічної бази. Про-
тягом 2019 року для забезпечення 
освітнього процесу було оновлено 

АГРОТАВРІЯ,
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У ТДАТУ ПІДБИЛИ ПІДСУМКИ РОБОТИ ЗА МИНУЛИЙ РІК

Ректор Таврійського державно-
го агротехнологічного університету 
імені Дмитра Моторного Володимир 
Кюрчев звітував перед трудовим ко-
лективом на традиційній конферен-
ції. У своєму виступі він окреслив 
основні досягнення, проблеми та 
перспективи нашого університету. 
Таврійський ДАТУ сьогодні має 
великий потенціал та матеріальну 
базу аби досягти лідерських по-
зицій в підготовці фахівців. У 2019 
році роботу колективу університету 
було спрямовано на виконання 
завдань плану розвитку ТДАТУ та 
направлено на:

• забезпечення високої якості 
вищої освіти та освітнього процесу;

• удосконаленню внутрішньої 
системи забезпечення якості ви-
щої освіти;

• забезпечення відповідності 
якісного складу науково-педаго-
гічним працівників Ліцензійним 
умовам;

• відкриття нових спеціаль-
ностей;

парк комп’ютерної техніки, придба-
но телевізори, інтерактивні дошки, 
проведено ремонт навчальних ау-
диторій, закуплено обладнання для 
навчальних лабораторій. Науково-
педагогічні і педагогічні працівники 
у 2019 році продовжили активно 
впроваджувати інноваційні методи 
викладання.

У 2018-2019 навчальному році 
в університеті було продовже-
но проведення експерименту з 
впровадження дуальної освіти. 
Студенти нашого університету по-
стійно беруть участь в закордонних 
практиках та різних конкурсах. В 
минулому році студентка факуль-
тету АТЕ Віолетта Індик стала 
переможницею конкурсу «Чому я 
обираю Агро?» Віолетта Індік про-
вела вікенд у Берліні, а студентка 

У  Т Д А Т У  Н А Г О Р О Д И Л И  « П О Ч Е С Н И Х  П Р О Ф Е С О Р І В »
Тарасенко, Микола Кольцов, Мико-
ла Стручаєв, Надія Загорко, Олена 
Воронянська, Юрій Дмітрієв, Олек-
сандр Івженко та Ольга Алєксєєва.

Ця відзнака визначає плід-
ну, тривалу  працю і наукову 
діяльність викладачів Таврій-
ського ДАТУ, які передають 
знання та свій практичний 
досвід студентам.

Одинадцять викладачів Тав-
рійського державного агротехноло-
гічного університету імені Дмитра 
Моторного в цьому році отримали 
звання «Почесний професор». На 
конференції трудового колективу 
ректор ТДАТУ Володимир Кюрчев 
виконав почесну місію, — вручив 
викладачам атестати. Їх отримали: 
Валентин Бойко, Василь Кравець, 
Олександр Вершков, Володимир 

4-го курсу спеціальності «Облік та 
аудит» ТДАТУ Анастасія Подопри-
гора, отримала грант на навчання 
у Німеччині.

Знаковою подією 2019 року  
Таврійського ДАТУ – присвоєння 
ім’я корифея аграрної галузі двічі 
Героя Соціалістичної Праці, Героя 
України, кавалера ордена Ярос-
лава Мудрого, академіка УААН, 
випускника нашого ЗВО, Дмитра 
Моторного.

Володимир Миколайович звер-
нувся до колективу з проханням 
не збавляти темпи та робити все 
можливе, щоб молодь хотіла отри-
мувати вищу освіту саме в Таврій-
ському ДАТУ. 

Денис Водоп’янов,
начальник РВВ
«Агро Таврія»

Віктор Пашин, фото
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СТУДЕНТИ ТДАТУ – ЧЕМПІОНИ МІСТА З ФУТЗАЛУ
Саме наша команда була 

минулорічним чемпіоном, тому 
перед хлопцями стояла важке 
завдання – відстояти титул. Усі 
матчі пройшли у запеклій без-
компромісній боротьбі. Здолав-
ши в останньому турі супротив 
амбітної команди НАТ, студенти 
підтвердили статус найсильнішої 
футзальної команди міста. 10 
січня головний суддя змагань 
Юрій Петров вручив команді 
кубок, грамоту і грошову вина-
городу за перемогу. Кращим на-
падником був визнаний студент 
факультету АТЕ Віктор Золотухін 
(11МБЦБ).

14 січня ректор ТДАТУ Воло-
димир Кюрчев особисто привітав 
команду наших спортсменів та 

їх тренера Михайла Зорю, які 
прославляють наш університет 
на змаганнях різних рівнів. Во-
лодимир Миколайович зазначив, 
що й надалі всіляко буде під-
тримувати молодих футболістів.

Кожен гравець команди 
від університету отримав за-
охочувальний подарунок та 
грошову премію, а в лабораторії 
«Студентське кафе» для наших 
спортсменів було організовано 
чаювання.  

Вітаємо наших спортсменів 
з перемогою та бажаємо їм по-
дальших здобутків!

Михайло Зоря,
тренер студентської 
футбольної команди;

Віталій Дімітріу, фото

За традицією, футбольний рік у Мелітополі розпочався 
з першості міста у спортивній грі з футзалу. У чемпіонаті 
взяли участь 12 команд, серед яких була і команда уні-
верситету.

НАВЧАЛЬНИЙ КОРПУС №8. ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ

Навчальний корпус №8 
був введений в експлуатацію 
тридцять років тому. Його будів-
ництво розпочалось в 1977-му 
і тривало три роки. До цього 
багато років на ділянці на по-
чатку вулиці Бейбулатова був 
встановлений двоповерховий 
фінський будиночок, де мешка-
ли співробітники МІМСГ. Таким 

будівлі для розміщення кафе-
дри військової підготовки. 15 
травня 1980 року ця кафедра з 
навчального корпусу №3 пере-
їхала у нові «апартаменти», 
- триповерховий корпус на вул. 
Бейбулатова, 2. Окрім трипо-
верхової будівлі на подвір’ї були 
облаштовані: парк, стройовий 
плац та стрілецький тир.

Однак, у зв’язку зі зміною 
законодавства України, у 90-х 
роках кафедру військової 

підготовки було закрито. До 
корпусу №8 переїхали інші 
кафедри: «Тракторів і автомо-
білів», «сільськогосподарських 
машин» (будівлі цих кафедр 
були знесені) та «Механізації 
та технології переробки сіль-
ськогосподарської продукції». 
Ці кафедри знаходяться там 
і зараз.

Денис Водоп’янов,
начальник РВВ
«Агро Таврія»

чином керівництво нашого 
закладу тимчасово вирішило 
житлове питання. За цей час 
силами інституту були побудо-
вані декілька житлових багато-
поверхових будинків в різних 
районах міста. 

Ділянка на вулиці Бейбу-
латова ідеально підходила під 
облаштування на неї окремої 

НАША ІСТОРІЯ


