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Мелітопольський вчений, раціоналізатор, завідувач ка-
федри геоекології і землеустрою ТДАТУ Сергій Мовчан, який 

СЕРГІЙ МОВЧАН: ГЛОБАЛЬНЕ ПОТЕПЛІННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ
ЛЮДИНИ ВЕДУТЬ ДО ЗНИЩЕННЯ РІЧОК ПРИАЗОВ’Я

У разі, якщо жителі Мелітопольського району не по-
чнуть вживати заходів з порятунку малих річок Приазов’я, 
які впадають в Азовське море, вже до 2040 року водойми 
нашого регіону можуть буди знищеними. Висновки дослі-
джень вчених прозвучали на першому Азовському Форумі 
регіонального розвитку, який відбувся у палаці культури 
залізничників. Головна мета – спільними зусиллями роз-
робити стратегію вирішення глобальної проблеми щодо 
рятування річок.

очолює Басейнову раду річок 
Приазов’я, загострив увагу 
учасників Форуму на про-
блемі зникнення малих річок 
Приазов’я:

«Річка Молочна відпові-
дає поганому рівню басейну 
річок Приазов’я. Дослідження 
вчених ТДАТУ показали, що 
антропогенний вплив на річ-
ки Приазов’я, що впадають 
в Азовське море, у 2 рази 
перевищують їх здатність 
до самовідновлення. Таким 
чином відбувається деструк-
ція гідрогеологічної мережі 
і погіршення їх еко стану», 
– наголосив Сергій Мовчан.

За словами Сергія Мовча-
на, рівень посухи, надходжен-
ня і очищення стічних вод 
має критерій «екстремально 
високий».

Колегу підтримав дирек-
тор Інституту рибного госпо-
дарства і екології моря Леонід 
Ізергін:

«З нашої частини Азов-
ське море підживлюють малі 

У НАУКОВО-НАВЧАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ ТДАТУУ НАУКОВО-НАВЧАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ ТДАТУ
ПОБУДУЮТЬ НОВІ ЗРОШУВАЛЬНІ СИСТЕМИПОБУДУЮТЬ НОВІ ЗРОШУВАЛЬНІ СИСТЕМИ

Вперше за багато років держава буде будувати нові 
зрошувальні системи на Мелітопольщині.

Конкурсна комісія Міністерства розвитку громад і терито-
рій України затвердила інвестиційний проєкт з реконструкції 
систем зрошення науково-навчальному центрі ТДАТУ, розта-
шованого в с. Лазурне Мелітопольського району. Проєкт буде 

Поливне землеробство 
дозволить істотно збільшити 
врожаї ячменю, зернових та 
олійних культур та навчити 
студентів сучасним аграр-
ним технологіям, підвищити 
доходи університету, більш 
ніж 60 млн грн. додаткових 
надходжень до Держбюджету.

Головний плюс проєкту – 
це нові робочі місця, розвиток 
соціальної сфери і повер-
нення життя в село Лазурне. 
Питання щодо виділення 
коштів на реалізацію даного 
проекту розглянуто на сесії 
обласної ради.

Редакційно-видавничий 
відділ

реалізовуватися за рахунок 
коштів Державного фонду ре-
гіонального розвитку (ДФРР).

Відповідно до кошторису, 
реконструкція систем зро-
шення обійдеться в понад 16 
млн. грн. Зокрема, 14,5 млн 
– внесок Державного фонду 
регіонального розвитку, а 1,6 
млн. грн. повинен виділити 
обласний бюджет.

Зрошувальна система 
на полях ТДАТУ, була побу-
дована ще у 1985 році, але 
сьогодні вона потребує рекон-
струкції. Сучасні дощувальні 
установки планують встано-
вити на 805 гектарах ріллі. 
Будівельникам доведеться 
замінити 3,9 км старих кому-
нікацій і додатково прокласти 
6,5 км нових труб.

річки. Їх багато і в свій час 
вони вносили серйозний вне-
сок в розвиток екосистеми 
вод Азовського моря. Але, 
сьогодні на річках росте трава 
та очерет, встановлюються 
неконтрольовані розтяжки. Це 
призвело до жалюгідного ста-
ну річок Приазов’я у північній 
частині. Вони перетворилися 
на балки, канали або русла 
для скидання дощової води. 
А в посуху вони пересихають 
і перетворюються у зарослі і 
навіть не заболочені ділянки. 
Проблема дуже серйозна і 
людство повинно замислю-
ється над тим, як оживити 
річки», – окреслив глобальну 
екологічну проблему Леонід 
Ізергін.

У другій частині Форуму 
безпосередньо в тематичних 
секціях вчені разом з пред-
ставниками влади продо-
вжили обговорення цієї теми.

Редакційно-видавничий 
відділ
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ПОЗИЦІЇ ТДАТУ В ОНОВЛЕНОМУ РЕЙТИНГУ WEBOMETRICS 2021

Національна дослідницька рада Іспанії у лютому оно-
вила рейтинг університетів світу Webometrics Ranking of 
World Universities ( версія 2021.1.1). Рейтинг досліджує 
понад 31 тисячу вишів світу, зокрема 316 українських. 
Головна ідея полягає в оцінюванні наукової, навчальної 
та соціальної місії університетів опосередковано через 
показники їхньої представленості у веб-просторі.

Методика, за якою був 
сформований останній випуск 
рейтингу, зазнала суттєвих 
змін. З попередніх індикато-
рів був вилучений індикатор 
“Присутність” (“Presence”). 
Таким чином, рейтинг був по-
будований на підставі трьох 
індикаторів:

Visibility (Вплив) – ком-
бінація кількості зовнішніх 
гіперпосилань на домен уні-
верситету й кількості доменів, 
з яких ці посилання надходять 
(частка – 50%);

Openness (Відкритість) 
– кількість наявних на сайті 

університету файлів у 
форматах Adobe Acrobat, 
Microsoft Word і Microsoft 
PowerPoint, проіндек-
сованих академічною 
пошуковою системою 
Google Scholar (частка 
– 10%);

Excellence (Висока 
якість) – кількість на-
укових статей, що опу-
бліковані авторами уні-
верситету в журналах за 

2015-2019 рр., проіндексова-
них наукометричною базою 
Scopus, та входять до складу 
10% статей, найбільш цито-
ваних у 26 наукових галузях, 
за версією Scimago Group 
(частка – 40%).

За допомогою вебоме-
тріческіх індикаторів аналізу-
ються всі напрямки діяльності 
вузу: наукове, навчальний, 
культурне, соціальне, спор-
тивне та інші.

Аналіз позицій ТДАТУ у 
Webometrics станом на лютий 
2021:

• 5564 місце у світовому 
рейтингу

• 1585 місце серед універ-
ситетів Європи

• 54 місце серед універси-
тетів України

• 2 місце серед аграрних 
ЗВО України

• 3 місце серед ЗВО За-
порізької області (ЗНУ, ЗНТУ 
відповідно 22 та 26 позиції)

До Rank ing o f  Wor ld 
Universities увійшли показники 
прозорого рейтингу цитування 
у Google Scholar Citations 
(GSC) – TRANSPARENT 
RANKING: Top Universities by 
Citations in Top Google Scholar 
profiles. У останньому рей-
тингу представлено 76 укра-
їнських ЗВО. ТДАТУ посів 24 
позицію з кількістю цитувань 
17399 (+3346).

А в т о р и  р е й т и н г у 
Webometrics вважають цито-
ваність у безкоштовній від-
критій наукометричній базі 
Google Scholar індикатором 
веб-присутності науковців 
університету, який відображає 
їхню діяльність і є показником 
відкритості університету.

Показники цитування на-
укових публікацій у Google 
Scholar усе частіше вико-
ристовується, як інструмент 
моніторингу публікаційної і 

наукової діяльності науковців 
ЗВО. Так, у академічному на-
ціональному рейтингу «ТОП 
200 Україна» у 2020 році, цей 
показник уперше викорис-
тано, як окремий індикатор 
діяльності ЗВО.

Велике значення у про-
суванні і популяризації на-
укових досягнень викладачів 
належить науковій бібліотеці. 
Співробітники НБ наповнюють 
публікаціями Інституційний 
репозитарій ТДАТУ, який є від-
критим електронним архівом 
публікацій Університету, а 
також супроводжують профілі 
багатьох науковців у Google 
Scholar. Статті, розміщенні у 
ElarTSATU, імпортуються і ін-
дексуються у наукометричній 
базі Google Scholar, а також у 
директоріях архівів відкритого 
доступу OpenDOAR, ROAR 
тощо.

Взагалі, можна конста-
тувати, що на сьогодні ТДА-
ТУ у світовому рейтингу 
Webometrics посідає достойне 
місце, демонструючи високий 
рівень освітньої, наукової та 
соціальної місії університету.

Ольга Білоцька,
відділ інформації та 

аналітики ЦІТІС

СТУДЕНТИ ТДАТУ ДОПОМАГАЮТЬ У ДОСЛІДЖЕННІ 
АГЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕЛІТОПОЛЯ

Здобувачами вищої освіти Таврійського державного 
агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 
з 12 по 14 березня проведено дослідження стану здоров’я 
громади та задоволення населення рівнем надання послуг 
з охорони здоров’я мешканців Мелітополя.

Дослідження проводи-
лися у мелітопольців віком 
40+ років у рамках підтримки
проєкту «Зміцнення ресурсів 
для сталого розвитку прийма-
ючих громад на сході України» 
німецької федеральної компа-
нії GIZ GmbH за дорученням 
уряду Німеччини та впрова-
джується за участі Благодій-
ного фонду AICM Україна та 
Агенції розвитку Мелітополя.

Участь у цьому проєкті 
дуже важлива, дане дослі-
дження допоможе оцінити та 
покращити стан здоров’я гро-
мади та роботу закладів охо-
рони здоров’я у Мелітополі. 

Анкетування пройшли понад 
тисячі мешканців, питання, з 
якими у формі інтерв`ю звер-
тались, стосувались оцінки 
роботи надання медичних 
послуг, рівня медичного об-
слуговування, зауважень та 
пропозицій до роботи меди-
цини.

Ганна Ортіна,
в.о. декана факультету 

економіки та бізнесуекономіки та бізнесу
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які будуть входити до складу які будуть входити до складу 
вченої ради Університету.вченої ради Університету.

В кожному бюлетені два В кожному бюлетені два 
варіанти вибору: «за» або варіанти вибору: «за» або 
«проти». Для полегшен-«проти». Для полегшен-
ня процедури, на вибор-ня процедури, на вибор-
чій дільниці студенти мали чій дільниці студенти мали 
можливість ознайомитись можливість ознайомитись 
із детальними візитівками із детальними візитівками 
кожного з кандидатів. Проце-кожного з кандидатів. Проце-
дуру голосування увесь часдуру голосування увесь час

У ТАВРІЙСЬКОМУ ДАТУ ВІДБУЛИСЬ ВИБОРИУ ТАВРІЙСЬКОМУ ДАТУ ВІДБУЛИСЬ ВИБОРИ
ДО СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУДО СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

У Таврійському державному агротехнологічному уні-
верситеті імені Дмитра Моторного відбулись прямі таємні 
вибори представництва студентів у вченій раді та у складі 
конференції трудового колективу Університету, а також 
був вибраний новий склад студентської ради ТДАТУ.

контролювали спостерігачі.контролювали спостерігачі.
За результатами виборів, За результатами виборів, 

кожну із структур підтри-кожну із структур підтри-
мали близько 70 відсотків мали близько 70 відсотків 
виборців. Це свідчить про виборців. Це свідчить про 
те, що студентам ТДАТУ не-те, що студентам ТДАТУ не-
байдуже, хто представляє байдуже, хто представляє 
їх інтереси в органах сту-їх інтереси в органах сту-
дентського самоврядування дентського самоврядування 
нашого Університету.нашого Університету.

До складу студентської До складу студентської 
ради увійшли: Микита Семе-ради увійшли: Микита Семе-
нов (ЕКТ, 31 КН); Катерина нов (ЕКТ, 31 КН); Катерина 
Чукіна (ФЕБ, 31 ФБ); Світ-Чукіна (ФЕБ, 31 ФБ); Світ-
лана Ускова (МТФ, 11 АІ); лана Ускова (МТФ, 11 АІ); 
Поліна Угріна (АТЕ, 31 ГРС); Поліна Угріна (АТЕ, 31 ГРС); 
Кирило Кузьмін (МТФ, 31 Кирило Кузьмін (МТФ, 31 
ГМ); Данило Мальцев (МТФ, ГМ); Данило Мальцев (МТФ, 
11 АІ); Єлизавета Дяткова 11 АІ); Єлизавета Дяткова 
(АТЕ, 21 ЕК); Вікторія Буб-(АТЕ, 21 ЕК); Вікторія Буб-
нова (ФЕБ, 21 ТР); Єлиза-нова (ФЕБ, 21 ТР); Єлиза-
вета Семенюк (АТЕ, 21 АГ);вета Семенюк (АТЕ, 21 АГ);

Віталій Салогуб (ЕКТ, 31 ЕЕ); Віталій Салогуб (ЕКТ, 31 ЕЕ); 
Станіслав Сумятін (МТФ, 42 Станіслав Сумятін (МТФ, 42 
АІ); Данило Кретов (МТФ, 13 АІ); Данило Кретов (МТФ, 13 
САІ); Олександр Левадний САІ); Олександр Левадний 
(АТЕ, 21 ЕК); Олександр (АТЕ, 21 ЕК); Олександр 
Токарєв (АТЕ, 31 АГ).Токарєв (АТЕ, 31 АГ).

Делегатами конференції Делегатами конференції 
трудового колективу були трудового колективу були 
обрані: Марія Севастьяно-обрані: Марія Севастьяно-
вич (АТЕ, 31 ГРС); Єлиза-вич (АТЕ, 31 ГРС); Єлиза-
вета Дяткова (АТЕ, 21 АГ); вета Дяткова (АТЕ, 21 АГ); 
Ганна Соболь (АТЕ, 31 ГЗ); Ганна Соболь (АТЕ, 31 ГЗ); 
Єлизавета Семенюк, (АТЕ, Єлизавета Семенюк, (АТЕ, 
31 ГЗ); Олександр Токарєв, 31 ГЗ); Олександр Токарєв, 
(АТЕ, 31 АГ); Артем Фило-(АТЕ, 31 АГ); Артем Фило-
ненко, (МТФ, 13 САІ); Кирилоненко, (МТФ, 13 САІ); Кирило

Кузьмін (МТФ, 31 ГМ); Вале-Кузьмін (МТФ, 31 ГМ); Вале-
рія Ковальова (МТФ, 21 АІ); рія Ковальова (МТФ, 21 АІ); 
Олена Фірсова (МТФ, 21 ГМ); Олена Фірсова (МТФ, 21 ГМ); 
Світлана Ускова (МТФ, 11 АІ); Світлана Ускова (МТФ, 11 АІ); 
Анастасія Чепак (ЕКТ, 31 ЕЕ); Анастасія Чепак (ЕКТ, 31 ЕЕ); 
Сергій Носань (ЕКТ 31 ЕЕ); Сергій Носань (ЕКТ 31 ЕЕ); 
Соф’я Величко (ЕКТ 21 КН); Соф’я Величко (ЕКТ 21 КН); 
Богдан Данілевський (ЕКТ 11 Богдан Данілевський (ЕКТ 11 
СЕЕ); Євген Назаров (ЕКТ СЕЕ); Євген Назаров (ЕКТ 
11 СКН); Златоміра Кравець 11 СКН); Златоміра Кравець 
(ФЕБ 21 ПУ); Римма Зла (ФЕБ 21 ПУ); Римма Зла 
(ФЕБ 31 ТР); Рената Гриш-(ФЕБ 31 ТР); Рената Гриш-
ко (ФЕБ 31 ФБ); Анастасія ко (ФЕБ 31 ФБ); Анастасія 
Клімова (ФЕБ 31 ТР); Ірина Клімова (ФЕБ 31 ТР); Ірина 
Мазурова (ФЕБ 31 ТР).Мазурова (ФЕБ 31 ТР).

До складу вченої ради До складу вченої ради 
Університету увійшли на-Університету увійшли на-
ступні здобувачі вищої осві-ступні здобувачі вищої осві-
ти: Микита Семенов (ЕКТ 31 ти: Микита Семенов (ЕКТ 31 
КН); Анастасія Чепак (ЕКТ 31 КН); Анастасія Чепак (ЕКТ 31 
ЕЕ); Артем Филоненко (МТФ ЕЕ); Артем Филоненко (МТФ 
13 САІ); Марія Севастьяно-13 САІ); Марія Севастьяно-
вич (АТЕ 31 ГРС); Златоміра вич (АТЕ 31 ГРС); Златоміра 
Кравець (ФЕБ 21 ПУ); Ілона Кравець (ФЕБ 21 ПУ); Ілона 
Волкова (ЕКТ 11 МБ ЕЕ).Волкова (ЕКТ 11 МБ ЕЕ).

Редакційно-видавничий 
відділ
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СТУДЕНТСЬКА РАДА ТДАТУ ВИГРАЛА ГРАНТ НА 
РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОЄКТУ «СТУДЕНТСЬКИЙ HUB»

Впродовж чотирьох днів, з 11 по 14 лютого на онлайн 
платформі Zoom тривала конференція на конкурсній 
основі від Concept school.

Conсept School  University 
edition – це некомерційний освітній 
проєкт для молоді, який реалізу-
ється за підтримки Агентства США 
з міжнародного розвитку (USAID). 
Мета проєкту: прокачати світ сту-
дентського самоврядування, на-
вчити студентів залучати кошти 
на реалізацію проектів будь-якого 
типу.

Взяти участь у заходах могли 
всі охочі студенти навчальних за-
кладів Запорізької області. Для 
участі необхідно було заповнити 
заявку із відкритими запитання-
ми про досягнення, проблеми та 
перспективи роботи студентського 
самоврядування університету. 40 

мотивованих студентів пройшли 
відбір та мали змогу позмагатись за 
грант на реалізацію проєкту.

Перші 2 дні студенти слухали 
лекції на актуальні теми. Спікери 
у доступній формі розповіли про 
основи краудфандингу та фандрей-
зингу, пояснили, як працюють ці 
механізми. Тут кожен міг поставити 
запитання, уточнювати деталі, ви-

словлювати власну думку про по-
чуте. У ході конференції експерти 
детально розкрили ряд питань:

організаційний розвиток сту-
дентської ради;

як відстояти свої права;
проєктний та івент-менедж-

мент;

де шукати гроші на проєкти;
бренд університету;
зовнішні та внутрішні комунікації.
Здобувачі вищої освіти мали 

виконати практичне завдання 
– скласти проєкт. Активісти зі сту-
дентської ради Таврійського ДАТУ 
швидко прийшли до одностай-
ного рішення – організувати сту-
дентський хаб (Hub). Тобто, ство-
рення простору для наукової твор-
чості та зустрічей активістів ТДАТУ. 
Тут має бути все необхідне для 
цікавого дозвілля та роботи: зручні 
крісла, проектор для перегляду 
відео та презентацій, а головне – 
атмосфера, що надихає. Також тут 
комфортно планувати наукові, куль-
турно-масові та соціальні проекти, 
вирішувати нагальні питання тощо.

В останній день команди пред-
ставили свої проєкти, аргумен-
тували, чому саме їхній проєкт 
вартий перемоги у конкурсі та 
фінансування. Команда ТДАТУ 

серйозно підійшла до завдання та 
розробила візуалізацію проєкту під 
назвою «Студентський Hub». Здо-
бувачі освіти чудово впорались з 
фінальним завданням, після чого 
з нетерпінням чекали результати 
конкурсу.

Експерти протягом декількох 
тижнів радилися, переліковували 
бали, вагались та все ж таки вирі-
шили – перемогу серед мелітополь-
ських учасників отримує команда 
ТДАТУ. Це означає, що студентська 
рада нашого університету виграла 
1 тис. доларів США на реалізацію 
проєкту. Робота по створенню сту-
дентського хабу триває.

Щиро дякуємо Conсept School. 
University edition за те, що надихає-
те на нові ідеї та вчите їх втілювати 
у реальність!

Єлизавета Семенюк,
голова інформаційного 

сектору студради ТДАТУ
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КИРИЛО КУЗЬМІН: СТИПЕНДІАТ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ МЕЛІТОПОЛЯ

Двічі на рік, у рамках міської програми стимулювання 
та заохочення талановитої молоді Мелітополя у відпо-
відності до програми «Реалізація заходів молодіжної по-
літики та підтримки обдарованої молоді», проводиться 
традиційний конкурс для визначення переможців у різних 
сферах реалізації творчих здібностей хлопчиків та дівчат.

Цього року у номінації 
«Науково-дослідницька та 
пошукова діяльність» пере-
могу здобув студент механі-
ко-технологічного факультету 
спеціальності 133 «Галузеве 
машинобудування» Кирило 
Кузьмін.

Урочисте вручення імен-
них сертифікатів відбулось на 
засіданні виконкому. Міський 
голова Іван Федоров приві-
тав стипендіатів, які мають 
видатні досягнення у галузях: 
мистецтва, творчості, спорту 
та науки і вручив сертифікати, 
за якими кожен з переможців 
протягом поточного семестру 
додатково, до основної, буде 
отримувати іменну стипендію 
міського голови Мелітополя.

Науковий шлях цього-
річного стипендіата міського 
голови, Кирила Кузьміна, 
розпочався на другому році 
навчання з активної участі у 
роботі студентського науково-

виконує обов’язки старости 
академічної групи, бере ак-
тивну участь у підвищенні 
рівня володіння іноземною 
мовою, має активну життєву 
позицію та полюбляє спорт, 
особливо футбол.

Кирило – активний учас-
ник двох постійно діючих на-
укових гуртків за напрямками 
«Оптимізації процесу диспер-
гування молочних емульсій» і 
«Альтернативних енерготех-
нологій та проблем утилізації 
сміття», приймає участь в 
конкурсах наукових робіт, 
конференціях та олімпіадах. 
Сфера науково-дослідної 
діяльності Кирила Кузьміна 
охоплює проблематики під-
вищення ефективності ви-
користання нетрадиційних 
джерел енергії, оптимізації 
процесу гомогенізації молоч-
них емульсій, пошук технічних 
рішень для забезпечення 
збільшення ресурсу механіз-
мів та деталей машин, як у 
сфері харчової промисловос-
ті, так і сільськогосподарсько-
го виробництва.го гуртка та представлення на 

студентській конференції до-
повіді на тему: «Підвищення 
ефективності використання 
сонячних колекторів». Не-
зважаючи на те, що тоді за ре-
зультатами студентського го-
лосування, доповідь Кирила 
Кузьміна посіла друге місце. 
Участь у роботі студентської 
конференції додала йому 
авторитету серед професор-
сько-викладацького складу 
кафедри ОПХВ, колектив 
якої відзначив високий рівень 
якості отриманих знань та 
актуальність представленої 
доповіді.

У 2020 році здобутки Ки-
рила були гідно відзначені, 
він отримав стипендію Пре-
зидента України. З початку 
поточного навчального року 
Кирило Кузьмін отримує спе-
ціальність, навчаючись на 
військовій кафедрі. Крім цьо-
го, Кирило з першого курсу 

З 2019 року результати 
наукової діяльності за тема-
тиками підвищення енерго-
ефективності процесу гомо-
генізації молочних емульсій 
та підвищення ефективності 
використання нетрадицій-
них джерел енергії презен-
тувались Кузьміним К. С в 
ході участі в роботі понад 7 
наукових конференцій, за 
результатами яких ним в спі-
вавторстві було опубліковано 
14 тез доповідей. За період 
2019-2021 рр в співавтор-
стві Кирило подав заявки та 
отримав 2 патенти України 
на корисні моделі № 146094 
«Пульсаційний гомогенізатор 
для рідких продуктів» та № 
146095 «Струминно-щілин-
ний гомогенізатор молока». 
Матеріально технічна база 
та інноваційні розробки про-
фесорсько-викладацького 
складу кафедри ОПХВ дали 
змогу реалізувати частину 
запропонованих Кирилом 
Кузьміним технічних рішень, 
що було здійснено на базі ла-
бораторного зразку струмин-
но-щілинного гомогенізатора 
молока.

Стипендіат міського го-
лови не зупиняється на до-
сягненому, з моменту подачі 
заявки на участь у конкурсі 
на здобуття іменної стипендії, 
Кирило взяв участь у роботі 
двох конференцій, за резуль-
татами яких ним в співавтор-
стві було опубліковано шість 
тез доповідей у Матеріалах 
І Міжнародної науково-прак-
тичної конференції молодих 
учених (01-26 лютого 2021 
р). «Технічне забезпечення 
інноваційних технологій в аг-
ропромисловому комплексі» 
та «Збірнику наукових праць 
магістрантів та студентів 
(ТДАТУ)».

Олександр Ковальов,
асистент кафедри ОПХВ

ім. професора
Ф.Ю. Ялпачика
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Навколо паркового фон-
тану розмістилися локації 
міських закладів освіти і під-
приємств. Творчі колективи 
Центру культури і дозвілля 
та представники факультетів 
нашого Університету розміс-
тилися у самісінькому центрі 
парку – поблизу центральної 
алеї. У веселе свято Масниці 
мелітопольці мали нагоду 
отримати вичерпну інформа-
цію щодо навчання у ТДАТУ 
та на власні очі побачити об-
ладнання, на якому студенти 
готують смачні страви під 

В Е С Е Л А  М А С Н И Ц Я

час лабораторних 
занять. Поп-корн, 
солодкі вафлі та 
дійсно ж, рум’яні 
млинці зі згущеним 
молоком та варен-
ням, - все це фахівці 
ТДАТУ у святковий 
день приготували 
для відпочиваючих.  

Веселі скоморо-
хи влаштували для 
жителів міста цікаві 
конкурси, перемож-
ці яких отримували 
сертифікати на га-
рячій чай, каву та 
смачні солодощі. Ба-

жаючих взяти участь 
у конкурсах було чимало, 
поруч з локацією Таврійського 
ДАТУ було гучно та весело. 
Мелітопольці, що скучили 
за відпочинком на свіжому 
повітрі, з радістю ділилися 
позитивними емоціями від 
виступів виконавців творчих 
колективів Центру культури і 
дозвілля та проводжали зиму 
разом з нами.

Редакційно-
видавничий відділ

14 березня у Мелітополі святкували Масницю. Урочисті 
гуляння влаштували у парку культури та відпочинку іме-
ні Горького, до якого прийшли тисячі мешканців міста. 
Чудова погода та атмосфера, які царювали на святі, для 
багатьох відпочиваючих зробили цей день незабутнім. 
Гарний настрій мелітопольцям дарував і Таврійський 
державний агротехнологічний університет імені Дмитра 
Моторного.
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ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ВЕЛИКОГО УКРАЇНЦЯ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Борітеся — поборете! Вам Бог помагає! За вас
правда, за вас слава І воля святая!

Ці доленосні рядки Великого Кобзаря ще і ще раз спо-
нукають нас замислитися над тим, хто ми є, що залиши-
мо після себе, а іще, ким для усіх нас є Т. Г. Шевченко.. 
Адже для кожного українця це ім’я означає так багато, що 
створюється враження, ніби ми про нього все знаємо і 
він завжди з нами. Та це лише враження. Він невичерп-
ний і нескінченний. Не тому, що він кращий від інших, - у 
ньому наша історія, реальність. Україна - це Шевченко, 
Шевченко - це Україна.

Минуло багато років від Дня 
народження Т.Г. Шевченка – 
славного сина українського на-
роду, але й сьогодні як живий 
говорить він зі своїми наступни-
ками. Його слово живе між нами, 
гнівне і ніжне, полум’яне і міцне.

9 березня 2021 року це день, 
коли весь наш народ святкує 
207-річницю від Дня народжен-
ня Великого Кобзаря. Знову й 
знову ми звертаємося до його 
творів, вшановуємо пам’ять про 
цю людину. Людину – патріота, 
людину пророка, геніального 
художника та поета. У цей день 
в Університеті, біля пам’ятника 
Тарасу Шевченкові відбувся мі-
тинг, присвячений цій знаменній 
для усієї України події. Захід 
було організовано кафедрою 
суспільно-гуманітарних наук. 
Завідувачка кафедри, доцент 
Оксана Максимець у вступному 

слові звернулась до усіх присут-
ніх сприймати Т.Г. Шевченка як 
людину, яка боролась і помиля-
лась, раділа і сумувала, творила 
і просто жила…

Студенти, які виступили з 
промовами, намагались щиро 
донести, чим близький для них 
Великий Кобзар, чому й сьогодні 
його творчість актуальна. За-
читали уривки з поезій Тараса 
Шевченка. Проректор з НПР 
Олександр Ломейко подякував 
молоді за участь і висловив спо-
дівання, що для наших студентів 
життя і діяльність Кобзаря буде 
взірцем патріотизму, бо розбу-
дова нової вільної незалежної 
України ще триває. Завершився 
цей захід покладанням квітів до 
пам’ятника Великому Українцеві.

Кафедра
суспільно-гуманітарних 

наук

ПІДПИСАННЯ МЕМОРАНДУМУ ПРО СПІВПРАЦЮ 
МІЖ ТДАТУ ТА АГЕНЦІЄЮ РОЗВИТКУ МЕЛІТОПОЛЯ
12 березня року відбулося підписання меморандуму 

про співпрацю між Таврійським державним агротехноло-
гічним університетом імені Дмитра Моторного та Агенцією 
розвитку Мелітополя.

Укладений меморандум 
передбачає співпрацю в на-
прямку навчальної, навчально-
методичної, науково-дослідної 
роботи, інформаційних та кон-
сультативних послуг, взаємного 
обміну досвідом і підвищення 
кваліфікації з метою поліпшення 
якості підготовки фахівців, за-
кріплення теоретичних знань та 
їх практичного застосування на 
виробництві.

Співпраця між Агенцією роз-
витку Мелітополя та Університе-
том є вкрай необхідною, вона є 
показником не лише готовності 
до співпраці, а й до подальшої 
реалізації – сформувати резерв 
молодих, кваліфікованих кадрів.

Під час зустрічі сторони ви-
словили сподівання на тривалу 

й плідну співпрацю, яка на-
дасть перспективи для реалізації 
спільних проектів та ініціатив.

Ганна Ортіна,
в.о. декана факультету 
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