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Для обговорення пла-
нів щодо реалізації проєкту 
«Агрокебети-Схід», 18 берез-
ня до ТДАТУ прибули його 
модератор, керівник освітньо-
го проєкту «Агрокебети» Ана-
толій Циркун та координатор 
роботи з регіональними ЗВО 
програми «Агрокебети» Алла 
Кравченко. Столичних гостей 
цікавило, наскільки новітня 
магістерська програма «Агро-
кебети» актуальна, цікава та 
корисна для здобувачів вищої 
освіти та викладачів нашого 
Університету.

Координатор програми 
«Агрокебети» у ТДАТУ, про-
ректор з наукової роботи, 
професор Оксана Єременко 
окреслила план роботи зу-
стрічі, яка проходила з дотри-
манням усіх карантинних ви-
мог. Протягом дня відбулося 
декілька блоків: спілкування 
представників проєкту з ви-
кладачами та студентами, а 
також обговорення основних 
моментів з реалізації проєкту 
«Агрокебети-Схід».

Проректор з науково-пе-
дагогічної роботи Олександр 
Ломейко, від імені ректора 
Володимира Кюрчева, подя-
кував засновникам магістер-
ської програми «Агрокебети», 
яка успішно реалізується у 
ТДАТУ.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЄКТУ «АГРОКЕБЕТИ-СХІД» У ТДАТУ
Протягом наступних 15 місяців у Таврійському дер-

жавному агротехнологічному університеті імені Дмитра 
Моторного та Луганському національному аграрному уні-
верситеті буде реалізовуватися проєкт «Агрокебети-Схід». 
Це стало можливим завдяки співпраці між засновниками 
оновленої освітньої програми «Агрокебети» з проєктом 
«Економічної підтримки Східної України» USAID.

«За час існування про-
грами «Агрокебети» виконана 
величезна робота. Ми дуже 
раді, що наш Університет став 
одним з шести закладів вищої 
освіти, якому була виказана 
довіра. Впевнений, що по за-
кінченню навчання, студенти 
отримають якісну підготовку 
і стануть затребуваними фа-
хівцями в аграрному бізне-
сі», – підкреслив Олександр 
Ломейко.

М од е р ат о р  п р о є к т у 
«Агрокебети-Схід» Анатолій 
Циркун зазначив, що його 
мета – підвищити кваліфі-
кацію викладачів та надати 
практичну підготовку здо-
бувачам. Для цього залучені 
експерти міжнародного рівня, 
які проведуть онлайн-курс 

лекцій та поділяться своїм 
досвідом у аграрній галузі. 
З квітня планується декіль-
ка одноденних екскурсій на 
аграрні підприємства. Серед 
них такі потужні компанії як: 
«Агро КМР», «НARVEAST» та 
«Мелітопольська черешня».

Фіналом екскурсій стане 
масштабний захід – «День 
агротехнологій», який від-
будеться наприкінці липня у 
Києві. Студенти та викладачі 
зможуть познайомитись з 
представниками бізнесу та 
налагодити партнерства між 
освітніми інституціями та ко-
мерційними підприємствами. 
Для підбиття підсумків про-
єкту та планування подальшої 
діяльності співпраці освітніх 
закладів та аграрного бізнесу 

будуть проведені круглі столи 
на базі університетів-парт-
нерів та фінальний захід у 
Київі із залученням всіх за-
цікавлених сторін, повідомив 
Анатолій Циркун.

«Буде представлено аб-
солютно всю сільськогос-
подарську техніку, яка ви-
користовується на практиці. 
Від комбайнів і тракторів, до 
причіпного, навісного облад-
нання, дронів тощо. Вже за-
кладаються дослідні ділянки 
для зразків різних культур. Та-
кож на заході буде унікальна 
можливість поспілкуватися з 
керівництвом та представни-
ками компаній, які братимуть 
участь у виставці».

Додатково проєкт ставить 

собі на меті розробити онлайн 
курс «Агрокебети», який буде 
завантажений на національ-
ну навчальну платформу 
для більш широкої аудиторії. 
Користуватися цим курсом 
безкоштовно матимуть змогу 
усі бажаючі – студенти і ви-
кладачі університетів України, 
молоді спеціалісти, які уже 
працюють на підприємствах 
аграрного сектору, чи будь-
хто, зацікавлений в отриманні 
сучасних знань в сфері агро-
номії.

У ході зустрічі, яка про-
ходила у неформальній об-
становці, викладачі та сту-
денти програми «Агрокебети» 
Таврійського ДАТУ ділилися 
своїми враженнями стосовно 
навчання та активно вислов-

лювали побажання керівни-
кам проєкту. Їх думки стікали-
ся до одного – «Агрокебети» 
– нестандартний, сучасний та 
принципово новий підхід до 
підготовки фахівців.

Координатор проєкту «Аг-
рокебети» у ТДАТУ Оксана 
Єременко подякувала гостям 
за змістовну зустріч та зазна-
чила, що завдяки принципово 
новим підходам у навчан-
ні, представники аграрного 
бізнесу отримають затре-
буваних фахівців з якісною 
підготовкою, які будуть готові 
пов’язати своє життя з сіль-
ським господарством.

Денис Водоп’янов,
начальник РВВ
«Агро Таврія»
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ТДАТУ У МІЖНАРОДНОМУ РЕЙТИНГУ
ПОПУЛЯРНОСТІ UNIRANK UNIVERSITY

Оприлюднено новий міжнародний рейтинг UniRank 
University. Неакадемічний рейтинг UniRank досліджує пред-
ставлення вишів у Інтернет-просторі на основі незалежних 
вебометричних показників, зібраних з авторитетних дже-
рел (Moz, Majestic, SimilarWeb та Amazon Alexa).

U n i R a n k 
University ви-
з н а ч а є  п о -
пулярн ість  і 
відвідуваність 
сайтів 13 800 
університетів 
св іту.  Даний 
рейтинг вида-

ється з травня 2005 року. З 
того часу методологія рейтин-
гу періодично доопрацьовува-
лася з метою забезпечення 
кращих результатів.

У зимовій сесі ї  2021 
UniRank University ТДАТУ 

посів 35 позицію (+7 позицій) 
серед 200 ЗВО України. Як і 
торік, ТДАТУ – другий серед 
аграрних ЗВО після НУБІП і 
третій в області.

Не зважаючи на те, що 
рейтинг UniRank University не-
академічний, його показники, 
як індикатор популярності в 
ІНТЕРНЕТІ, було використа-
но у 2020 році у академічно-
му національному рейтингу 
«ТОП 200 Україна».

Рейтинг університетів за-
снований на алгоритмі, що 
включає об’єктивні і незалеж-

ні веб-показники з різних дже-
рел веб-аналітики: Majestic 
Referring Domains, домени 
Moz, Alexa, глобальный рей-
тинг SimilarWeb та Majestic 
Trust Flow.

Поточний рейтинг обчис-
люється за спеціальною фор-
мулою на основі індикаторів:

► рівень відвідуваності 
сайту університету;

► кількість активних сто-
рінок;

► показники метрики по-
току;

► кількість унікальних від-
відувачів;

► перегляди сторінок на 
сайті ЗВО з мобільних 
пристроїв і ПК корис-
тувачів.

UniRank University також 

проводить моніторинг присут-
ності ЗВО у соціальних мере-
жах, які сьогодні є важливою 
інформаційною складовою 
формування в них позитив-
ного іміджу ЗВО. За останніми 
показниками, ТДАТУ впевне-
но очолює YouTube рейтинг – 
1 місце; Facebook – 83 місце; 
Instagram – 69, Twitter – 48.

На жаль, UniRank врахо-
вує тільки показники офіцій-
ного сайту Університету, а 
у соціальних мережах ТДА-
ТУ представлено багатьма 
студентськими сторінками 
факультетів, студрад та під-
розділів університету.

Ольга Білоцька,
відділ інформації та 

аналітики ЦІТІС

СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
У ТДАТУ СЕРТИФІКОВАНА ЗА МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТОМ

Таврійський державний агротехнологічний університет 
імені Дмитра Моторного у минулому, 2020 році, успішно 
пройшов сертифікацію за міжнародним стандартом якості 
системи забезпечення якості вищої освіти на відповід-
ність вимогам новому міжнародному стандарту якості ISO 
9001:2015 «Quality management systems – Requirements» 
та Національного стандарту якості ДСТУ ISO 9001:2018.

Для підтвердження сер-
тифікату необхідно щорічно 
проходити плановий зовніш-
ній аудит. Тому, у квітні 2021 
року представниками органу 
сертифікації систем управлін-
ня державного підприємства 
«Криворізький науково-вироб-
ничий центр стандартизації, 
метрології та сертифікації» 
(ДП «КРИВБАССТАНДАРТ-
МЕТРОЛОГІЯ») у складі Ма-
рини Скріпнік, Марини Гор-
бенко та Максима Камшукова 
було здійснено процедуру 
зовнішнього аудиту системи 
внутрішнього забезпечення 
якості вищої освіти у ТДАТУ.

Згідно затверджено плану 
аудиту було здійснено пере-
вірку служб проректора з 
науково-педагогічної роботи 

Олександра Ломейка, зо-
крема відділу моніторингу 
внутрішнього забезпечення 
якості вищої освіти, проректо-
ра з наукової діяльності Окса-
ни Єременко, зокрема відділу 
інтелектуальної власності і 
науково-дослідної частини, 
а також інших структурних 
підрозділів університету (на-
вчальний відділ, факультети, 
кафедри, відділ кадрів тощо). 
Суттєву підготовчу роботу в 
Університеті із внутрішнього 
аудиту проведено доцента-
ми Сергієм Малютою, Оле-
ною Дерезою та керівниками 
структурних підрозділів.

За підсумками аудиту 
основні результати нагляду 
свідчать про те, що:

– діяльність з управління 
і забезпечення якості відпо-
відає вимогам ISO 9001:2015, 
ДСТУ EN ISO 9001:2018 та є 
ефективною;

– стан діяльності ТДАТУ 
спроможний забезпечити ста-
більну якість послуг;

– послуги ТДАТУ відпові-

дають вимогам законодавчих 
та нормативних документів;

– ТДАТУ дотримується ви-
мог органу сертифікації;

– сфера діяльності та роз-
повсюдження системи управ-
ління якістю ТДАТУ відповідає 
сфері, яка сертифікована;

– невирішені питання між 
ТДАТУ та органом сертифіка-
ції відсутні;

– цілі сертифікаційного 
аудиту системи управління 
якістю ТДАТУ досягнуті.

Наявність такого серти-
фікату у закладі вищої освіти 
свідчить не тільки про високий 
рівень освіти і науки універси-
тету в Україні, а й дозволяє ви-
знавати дипломи випускників 
ТДАТУ за кордоном!

Система управління якіс-
тю стосовно надання послуг 
у сфері освіти та науки від-
повідає вимогам стандартів 
ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 
9001:2018.

Олександр Ломейко,
проректор з НПР
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Зазвичай активісти фа-
культету АТЕ проводять 
«Квест першокурсників» во-
сени. Проте, цього року, че-
рез карантинні обмеження, 
його довелось відкласти на 
весну. Студентам першого 
курсу ідея була до вподоби 
і вони із задоволенням по-
годились взяти участь.годились взяти участь.

Представники студент-
ської ради факультету ви-
рішили спробувати ново-
спечених на знання тери-
торії Університету. Спочатку 
кожна команда отримала по 

одному вказівнику із зашиф-одному вказівнику із зашиф-
рованою назвою станції. рованою назвою станції. 
На кожній локації студентів На кожній локації студентів 
чекали різноманітні завдан-чекали різноманітні завдан-
ня, виконавши які,  вони ня, виконавши які,  вони 
отримували ребус або за-отримували ребус або за-
гадку з наступною станцією. гадку з наступною станцією. 
Першокурсників чекали на-Першокурсників чекали на-
ступні випробування:ступні випробування:

• «Показуха» – переві-• «Показуха» – переві-
рялися акторські вміння і рялися акторські вміння і 
креатив за допомогою гри креатив за допомогою гри 
в «Крокодил»;в «Крокодил»;

• «Намалюй асоціацію» – • «Намалюй асоціацію» – 
тут студенти мали проявити тут студенти мали проявити 
творчий підхід та зобразити творчий підхід та зобразити 

ЗАХОПЛЮЮЧИЙ КВЕСТЗАХОПЛЮЮЧИЙ КВЕСТ
ДЛЯ ПЕРШОКУРСНИКІВ ФАКУЛЬТЕТУ АТЕДЛЯ ПЕРШОКУРСНИКІВ ФАКУЛЬТЕТУ АТЕ

У Таврійському державному агротехнологічному уні-
верситеті імені Дмитра Моторного пройшов квест «Тест-
контроль першокурсників» для студентів факультету 
агротехнологій та екології.

своє бачення факультету;своє бачення факультету;
• «Спорт» – можливість • «Спорт» – можливість 

проявити свою влучність за проявити свою влучність за 
допомогою гри в дартс;допомогою гри в дартс;

• «Приведи до ладу» • «Приведи до ладу» 
– тест на організованість – тест на організованість 
і командну роботи. Гравці і командну роботи. Гравці 
мали вистроїтись градацією мали вистроїтись градацією 
за переліком критеріїв;за переліком критеріїв;

• «КВК» – перевірка на • «КВК» – перевірка на 
почуття гумору та винахід-почуття гумору та винахід-
ливості;ливості;

• «Вгадай мелодію» – • «Вгадай мелодію» – 
улюблена гра меломанів;улюблена гра меломанів;

• «Контрольний іспит» – • «Контрольний іспит» – 
тут учасники повинні були тут учасники повинні були 
зіставити правильно пріз-зіставити правильно пріз-
вище, ім’я та по батькові вище, ім’я та по батькові 
представників керівного представників керівного 

складу університету.складу університету.
На завершенню квесту На завершенню квесту 

студенти отримали дипломи студенти отримали дипломи 
з різних номінацій та со-з різних номінацій та со-

лодкі подарунки. Перемогла лодкі подарунки. Перемогла 
команда, яка найшвидше команда, яка найшвидше 
і найякісніше впоралась зі і найякісніше впоралась зі 
всіма завданнями – група всіма завданнями – група 
спеціальності «Садівництво спеціальності «Садівництво 
та виноградарство».та виноградарство».

Дякуємо всім учасникам Дякуємо всім учасникам 
та організаторам за веселу та організаторам за веселу 
гру!гру!

Єлизавета Семенюк,
голова інформаційного 

сектору студради ТДАТУ
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СТУДРАДА ТДАТУ ПІКЛУЄТЬСЯ
ПРО ЧИСТОТУ РІДНОГО МІСТА

Дуже часто у соціальних мережах можна побачити 
фото із забрудненими місцями Мелітополя. Наприклад, 
люди виїжджають на відпочинок до лісопарку, однак, 
далеко не кожен прибирає після себе сміття.

Активісти Таврійського дер-
жавного агротехнологічного уні-
верситету імені Дмитра Моторного 
не змогли проігнорувати побачені 
знімки. Саме тому студентська мо-
лодь вирішила зібратись у вихідний 
день, аби виправити ситуацію. У 
третій день квітня представники 
студентської ради організували 
толоку. Студенти спорядилися па-
кетами для сміття та рукавичками. 
Буквально за одну годину вони 
розправилися із купою пляшок, 
пластикового посуду, пакетиками 
та іншим сміттям.

Яскраві футболки чотирьох 
факультетів, весела атмосфера і 
заряд енергії привернули увагу пе-
рехожих. Звичайні відпочивальники 
також залучалися до прибирання.

Дякуємо нашим активістам за 
ініціативу!

Шановні жителі міста Меліто-
поль, не залишайте після себе сміт-
тя та не будьте байдужими до стану 
міста! Пам’ятайте, що чисто там, де 
не смітять, а не прибирають!

Студрада ТДАТУ

АКЦІЯ «ОБМІНЯЙ ЦИГАРКУ НА ЦУКЕРКУ»
ВІД ПРОФБЮРО ТАВРІЙСЬКОГО ДАТУ

На честь Міжнародного дня здоров’я активісти проф-
бюро Таврійського державного агротехнологічного уні-
верситету імені Дмитра Моторного провели щорічну акцію 
«Обміняй цигарку на цукерку». Мета акції – пропаганда 
здорового способу життя.

Студенти інформували 
курців про шкідливий вплив 
тютюнопаління на організм 
людини та закликали від-
мовитися від цієї звички. В 
якості символічної мотивації 
активісти пропонували об-
міняти небезпечну цигарку та 
смачну цукерку.

Незважаючи на сучасні 
ціни тютюнових виробів, сту-
денти та викладачі погоджу-
валися взяти участь в акції. 
Деякі з них обіцяли кинути 
шкідливу звичку, останні до-
бряче замислились. Зустріча-
лися й ті, хто вже кинув палін-
ня, і з гордістю повідомляли 
про це. Як результат акції, 
декілька десятків учасників 
за цей день викурили на одну 
цигарку менше, ніж зазвичай, 

чим додали собі та оточуючим 
здоров’я.

Всі зібрані цигарки було 
демонстративно знищено. 
Сподіваємося, що всі учасни-
ки акції незабаром позбудуть-
ся своєї залежності.

Єлизавета Семенюк,
голова інформаційного 

сектору ТДАТУ
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СПІВПРАЦЯ МІСЬКОЇ ВЛАДИ МЕЛІТОПОЛЯ
З НАУКОВЦЯМИ ТДАТУ

Міська влада впродовж багатьох років активно 
співпрацює з науковцями Таврійського державного аг-
ротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 
з метою залучення наукового потенціалу університету 
до розв’язання актуальних проблем розвитку економіки 
Мелітопольщини.

У ТДАТУ відбулася зустріч 
першого заступника міського 
голови з питань діяльності ви-
конавчих органів ради Ірини 
Рудакової, депутата Запорізь-
кої обласної ради, директора 
Агенції розвитку Мелітополя 
Ірини Славової та началь-
ника відділу муніципального 
маркетингу та туризму управ-
ління соціально-економічного 
розвитку міста Олександри 
Григорович.

Головною метою зустрічі 
було ознайомлення із на-
уковим потенціалом ТДАТУ 

кальною, а науковці ТДАТУ 
з цього напрямку науки є 
всесвітні відомими вченими.

У напрямку розвитку ма-
шинобудівної галузі міста є 
можливість долучення на-
уковців ТДАТУ до сумісної 
розробки конструкторської 
документації вузлів і дета-
лей, а також застосування 
гідромоторів у виробничих 
процесах. Також планується 
створення презентаційної 
продукції різних механізмів і 
техніки.  

Важливим стратегічним 
напрямком Університету у 
сприянні розвитку машино-
будівних підприємств міста 
є не тільки впровадження 
досягнень науки і техніки 
та підготовка кадрів вищої 
кваліфікації (інженерів-кон-
структорів та технологів), а й 

та визначення стратегічних 
напрямків співпраці міської 
влади, науковців університету 
та бізнесу міста Мелітополя.

Представникам міської 
влади було продемонстро-
вано останні досягнення на-
уковців Університету в роз-
робці сучасних технологій 
вирощування екзотичних 
грибів та перепелів, а також 
зберігання і переробки сіль-
ськогосподарської продукції. 
Слід зазначити, що існуюча 
в Університеті лабораторія 
з вирощування грибів є уні-

навчання за робітничою про-
фесією операторів з число-
вим програмним керуванням. 
Представники місцевої влади 
мали можливість ознайоми-
тись з роботою симулятора 
верстату з ЧПУ та необхідним 
програмним забезпеченням, 
які використовуються для на-
вчання операторів. Вченими 
Університету також було за-
пропоновано впровадження 
програмно-апаратного комп-
лексу з управління безпекою 
життєдіяльності і благоустрою 
міста Мелітополь, який забез-
печує моніторинг параметрів 
і керування процесами у дис-

лізації міста та його інтеркуль-
турного розвитку, науковцями 
з готельно-ресторанної спра-
ви було презентовано наукові 
досягнення у розробці сезон-
ного, тематичного, дієтичного 
та дитячого меню, а також 
кулінарних виробів функціо-
нального призначення.

Підбиваючи підсумки зу-
стрічі, представниками міс-
цевої влади і університету 
було намічено план заходів 
щодо реалізації можливостей 
і наукового потенціалу задля 
розвитку міста Мелітополь.

Олександр Ломейко, 
проректор з НПР

танційному режимі.
У Таврійському ДАТУ 

функціонує сучасна лабора-
торія моніторингу якості ґрун-
тів та продукції рослинництва. 
У лабораторії виконуються 
спектрометричні, потенці-
ометричні, титрометричні, 
гравіметричні вимірювання, 
полуменева спектрофотоме-
трія, що визначають широкий 
спектр показників, які харак-
теризують родючість ґрунту, 
що в подальшому є основою 
для складання картограм 
родючості ґрунту, надання ре-
комендацій з раціонального 
використання земель госпо-
дарства, заходів збереження 
та відтворення родючості 
ґрунту для аграрних підпри-
ємств, приватних підприємців 
і громадян міста.

У напрямку інтернаціона-



АГРОТАВРІЯ,АГРОТАВРІЯ,
квітень 2021 р., № 4 (306)квітень 2021 р., № 4 (306) СПОРТ 7

Плавання – це основний 
вид спорту, який сприяє загар-
товуванню організму, підви-
щенню імунітету та здатності 
вести боротьбу з різними 
хворобами, що в нашому сьо-
годенні є актуальним заходом 
життєдіяльності. Користь пла-
вання для здоров’я людини 
не може бути переоцінена, 
його можна назвати найбільш 
гармонійною і «екологічною» 
з форм фізичних наванта-
жень.

СТУДЕНТИ ТДАТУ ОПАНОВУЮТЬ ПЛАВАННЯ У 
НОВОМУ МУНІЦИПАЛЬНОМУ БАСЕЙНІ

Позитивний вплив пла-
вання на організм людини 
дуже обширне. Воно допома-
гає боротися з зайвою вагою, 
зміцнює серце, продовжує 
життя. Плавання зміцнює 
кістково-м’язову систему, 
тиск води дає можливість роз-
вантажити хребет. Невеликі 
навантаження у воді нормалі-
зують дихання, насичує кров 
киснем. Звідси підвищується 
імунітет, стабілізується ро-
бота кровоносної системи. В 

Вміння плавати – життєво необхідний навик для лю-
дини будь-якого віку. Про вплив плавання на організм 
людини можна говорити багато.

результаті занять плаванням 
збільшується життєва єм-
кість легень і підвищуються 
функціональні можливості 
дихальної системи.

Наш Університет не за-
лишається байдужим до 
здоров’я студентів. Так, після 
відкриття в Мелітополі сучас-
ного водно-спортивного комп-
лексу, в ТДАТУ за ініціативи 
завідувача кафедри фізично-
го виховання і спорту Валерія 
Газаєва була створена група 
здоров’я серед студентів, яка 
щотижня розпочала відвід-
ування новоствореного ком-
фортабельного басейну. На 
початковій стадії формування 
групи до неї записалося 6 сту-
дентів, але після відвідування 
декількох занять вона зросла 
до 11 осіб.

Заняття проводяться 
на професійній основі під 
керівництвом досвідченого 
тренера та фахівця водно-
спортивного комплексу Ан-
дрія Майстренко. Відгуки 
студентів, що побували на 
заняттях, свідчать про захо-
плення та підвищений інтерес 
до плавання.

Кафедра фізичного ви-
ховання і спорту не стоїть на 
одному місці в цьому напрям-
ку і розпочала розробляти на-
вчально-методичний посібник 
по навчанню плаванню, а 
також проводить додатковий 
набір студентів та викладачів 
для відвідування басейну. 
Наші двері відкриті для всіх!

Олексій Нестеров,
старший викладач
кафедри фізичного
виховання і спорту
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ВАЛЕНТИНА ВЕРХОЛАНЦЕВА: НАУКОВОЮ 
ДІЯЛЬНІСТЮ Я ЗАХОПЛЮВАЛАСЯ ЩЕ З ДИТИНСТВА
Більше десяти років у Таврійському державному аг-

ротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного 
працює Валентина Верхоланцева. Зараз вона доцент 
кафедри обладнання переробних і харчових виробництв 
імені професора Ф.Ю. Ялпачика. Кандидат наук, заступник 
декана, стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих 
вчених та просто життєрадісна дівчина – ось так можна 
охарактеризувати Валентину.

Валентина Олександрівна дуже добра, чуйна, доброзичлива і 
завжди готова прийти на допомогу. Все своє тепло та турботу вона 
віддає студентам. Колеги характеризують Валентину, як розумну, ввіч-
ливу, співчутливу, талановиту та креативну молоду людину. Всі спра-

ви, за які береться Валентина 
Олександрівна, виконуються на 
самому високому рівні. Тому не 
дивно, що останні два роки вона 
працює на посаді заступника 
декана механіко-технологічного 
факультету.

Окрім роботи зі студентами, 
Валентині дуже подобається 
займатися науковою діяльністю. 
Її завжди захоплювало пізнання 
нового, проведення досліджень, 
написання наукових публікацій 
та диспути на наукові тематики. 
Ще навчаючись в Університеті, 
вона завжди брала участь у 
наукових конференціях, семіна-
рах та роботі наукових гуртків. 
Однак, окрім заняття наукою їй 
також подобалось допомагати 
своїм однокурсникам у навчанні 
та проведенні досліджень. Тому, 
після закінчення навчання вона, 
не вагаючись, вирішила залиши-
тися працювати в Університеті та 
паралельно займатися науковою 
діяльністю.

Валентина Олександрівна 

ХОРЕОГРАФІЧНИЙ АНСАМБЛЬ «ЮНІСТЬ» – ЛАУРЕАТ 
I ПРЕМІЇ ФЕСТИВАЛЮ-КОНКУРСУ «ВОДОГРАЙ»

I Міжнародний дистанційний фестиваль-конкурс 
«Водограй» був організований випускниками Меліто-
польського училища культури: Валерієм Васьковцовим, 
Олександром Кагановичем та Ольгою Чугай на початку 
2021 року. Керівникам танцювального ансамблю «Юність» 
Ірині Лук’яненко та Вероніці Почерніній прийшло запро-
шення до участі у конкурсі.

У той же день було прийняте 
одностайне рішення спробувати 
свої сили і позмагатися за пере-
могу. Майже три місяці очікувань, 
хвилювань і от нарешті резуль-
тат. Всього на конкурс надійшло 
понад 2000 заяв, 1500з них 
стали учасниками фестивалю-
конкурсу «Водограй». Членам 
жюрі дісталося досить нелегке 
завдання – переглянути та оціни-
ти чималу кількість номерів. Але 
незважаючи на це, жюрі плідно 

попрацювало і відзначило, що 
всі учасники гідно представили 
свою майстерність, талант та 
національну культуру.

Кращі номери вокального, 
інструментального та хорео-
графічного жанрів, за рішенням 
міжнародного жюрі, стануть 
володарями спеціальних призів, 
яких саме – організатори поки 
що тримають в таємниці. Одним 
з претендентів на отримання 
спеціального призу є хореогра-

обрала цікаву тематику своєї 
наукової діяльності та не припи-
няла нею займатися, навіть зна-
ходячись у декретній відпустці. 
За цей час вона закінчила роботу 
над кандидатською дисертацією 
та написала чималу кількість 
наукових статей. Ім’я Валентини 
та її наукові праці і досягнення 
відомі далеко за межами нашого 
Університету у наукових колах. 
Завдяки кропіткій праці, вона 
була відзначена Стипендією 
Кабінету Міністрів України для 
молодих вчених. 

Колеги і студенти дуже ціну-
ють Валентину Олександрівну, 
як висококваліфікованого фа-
хівця, науковця та чуйну людину. 
За словами Валентини, вона 
пишається тим, що свою на-
укову діяльність почала саме у 
Таврійському ДАТУ та має змогу 
працювати саме тут.

Надія Паляничка, 
заступник декана

механіко-технологічного 
факультету

фічний ансамбль «Юність» Центра культури та дозвілля Таврійського 
державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, 
учасники якого з 520 танцювальних колективів вибороли перемогу і 
стали Лауреатами I премії.

Центр культури і дозвілля


