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Здобувачі вищої освіти 
магістерської програми «Агро-
кебети» та викладачі кафедри 
рослинництва імені профе-
сора В.В. Калитки гостинно 
зустрічали співробітники аг-
рохолдингу. Візит відбувся в 
рамках гранту «Агрокебети-
Схід» за підтримки Проєкту 

СТУДЕНТИ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ «АГРОКЕБЕТИ» 
ВІДВІДАЛИ АГРОПІДПРИЄМСТВО «HARVEAST»

«Цей день був незабутнім та сповненим вражень!» – 
так можна сказати про ознайомчий візит на підприємство 
ДП «Ілліч-Агро Донбас», що належить до агрохолдингу 
«HarvEast».

USAID «Економічна підтримка 
Східної України». Програма 
візиту була дуже насиченою. 
Студенти відвідали ремонт-
ну базу легкової та велико-
габаритної техніки; сад, де 
вирощують грецький горіх 
та мигдаль; ознайомились з 
особливостями технології ви-

рощування зернових, зерно-
бобових та технічних культур.

Господарство також спе-
ціалізується на отриманні по-
сівного матеріалу. Здобувачі 
вищої освіти магістерського 
проєкту «Агрокебети» від-
відали ділянки гібридизації. 
На насіннєвому заводі озна-
йомилися з усією лінією з 
доробки, протруювання та 
фасування насіння. На заводі 
є лабораторія з визначення 
якості посівного матеріалу та 
визначення впливу засобів 
захисту рослин. Студенти 
ставили багато запитань, на 
які відповіли співробітники 
підприємства.

«Співробітники підприєм-
ства провели для нашої групи 
цікаву та інформативну екс-
курсію. Дуже вдячний за теплу 
зустріч усім організаторам 
ознайомчого візиту та бажаю 
гарних урожаїв на всіх полях 
підприємства!» – сказав здо-
бувач вищої освіти магістер-
ської програми «Агрокебети», 

Олег Калінін.
Надзвичайно приємно 

було зустріти серед праців-
ників агрохолдингу випускни-
ків Таврійського державного 
агротехнологічного універси-
тету імені Дмитра Моторного 
різних років, які займають 
різні посади. Всіх їх об’єднує 
любов та вдячність до рідно-
го вищого учбового закладу, 
де вони отримали стартовий 
розвиток у сфері агрономії. 
Таврійський державний агро-
технологічний університет 
імені Дмитра Моторного ви-
словлює щиру подяку керів-
ництву та усім співробітникам 
підприємства ДП «Ілліч-Агро 
Донбас» за гостинність, а 
керівництву проєкту «Агро-
кебети» та Проєкту USAID 
«Економічна підтримка Схід-
ної України» за можливість 
здійснення даного візиту.

Денис Водоп’янов,
начальник РВВ
«Агро Таврія»

УЧАСТЬ ТДАТУ В МАСШТАБНОМУ
ЗАГАЛЬНОМІСЬКОМУ СВЯТІ «ЕКОПІКНІК»

Вперше в історії Мелітополя, 21 травня в екопарку 
відбулось масове дійство під назвою – «Екопікнік». Захід 
організувала Агенція розвитку Мелітополя за підтримки 
фонду Фрідріха Наумана, сприяння народного депутата 
Сергія Мінько і міського голови Івана Федорова.

Відвідувачами «Екопікні-
ку» стали сотні мелітопольців, 
які із задоволенням прийшли 
до екопарку. Головне завдан-
ня пікніка, кажуть організа-
тори, не просто розважити 
людей, а й прищеплювати 
відвідувачам дбайливе став-
лення до навколишнього се-
редовища.

Подякував керівництву 
міста за організацію заходу 
та за суттєві позитивні пере-
втілення, що сталися у місті 
останнім часом ректор ТДАТУ, 
депутат Запорізької обласної 
ради, професор Володимир 
Кюрчев.

– Я регулярно проходив 
повз цього парку, в який ще 
два роки тому страшно було 
заходити. І ви подивіться, 
що сьогодні ми з вами спо-

стерігаємо. Я бачу як кожен 
день сюди приходять люди, 
які живуть тут недалеко. Спа-
сибі величезне міської влади, 
команді Сергія Мінька, яка 
продовжує перетворювати 
наше місто. І цей екопарк тому 
підтвердження, – наголосив 
Володимир Кюрчев.

До речі, активну участь 
у заході взяв і Таврійський 
державний агротехнологіч-
ний університет імені Дмитра 
Моторного. Локація нашого 
закладу вищої освіти розта-
шувалася поряд з головною 
сценою дійства. Кожен бажа-
ючий мав можливість на влас-
ні очі побачити як працює пор-
тативна метеостанція та інші 
прилади, які впроваджують 
науковці кафедри геоекології 
та землеустрою. Викладачі 
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SCOPUS 2021. ДОСТОЙНИЙ РЕЗУЛЬТАТ НАУКОВЦІВ ТДАТУ
Освіта.ua оприлюднила щорічний рейтинг українських 

закладів вищої освіти за показниками даних міжнародної 
наукометричної бази Scopus. Рейтинг складений за резуль-
татами проведення наукометричного моніторингу суб’єктів 
науково-видавничої діяльності України за показниками 
бази даних SciVerse Scopus у квітні 2021 року..

База даних Scopus постій-
но індексує понад 20 тисяч 
наукових видань з технічних, 
медичних і гуманітарних наук, 
до яких належать наукові жур-
нали, матеріали конференцій 
і книжкові видання.

У рейтинговій таблиці 
українські університети ран-
жовані за індексом Гірша 

– кількісним показником, що 
базується на числі наукових 
публікацій і кількості їх ци-
тувань.

Зараз до бази даних 
Scopus включено 190 закла-
дів вищої освіти України.

Таврійський ТДАТУ впер-
ше за останні п’ять років 
посів 109 позицію у рейтингу 

Scopus, піднявшись на 21 схо-
динку уверх. Такий результат 
став можливим завдяки зна-
чному зростанню показників 
рейтингу: кількість наукових 
публікацій науковців ТДАТУ 
збільшилося на 171, цитувань 
на 459, індекс Хірша виріс до 
12 (+5).

У порівняні з аграрними 
університетами, ТДАТУ на 
сьогодні посідає шосту по-
зицію після НУБІПа, ЛНУВМБ 
імені С. З. Ґжицького, СНАУ, 
ХНТУСГ П.Василенка та 
БНАУ.

Серед ЗВО Запорізької 

області, у ТДАТУ четверта 
позиція після ЗНУ, НУ «Запо-
різька політехніка» та ЗДМУ.

Загальну таблицю рей-
тингу ЗВО України за по-
казниками Scopus 2021 року 
традиційно очолили: КНУ 
імені Т.Шевченка з найвищим 
індексом Хірша – 101, ХНУ 
імені В. Н. Каразіна відпо-
відно – 76, ЛНУ імені Івана 
Франка – 67, ОНУ імені І. І. 
Мечникова – 67, КПІ імені 
Ігоря Сікорського – 65.

Ольга Білоцька,
відділ інформації та 

аналітики ЦІТІС

СТУДЕНТ-ПЕРШОКУРСНИК – ПЕРЕМОЖЕЦЬ
V МІЖНАРОДНОГО СТУДЕНТСЬКОГО КОНКУРСУ

«ПЕРЕКЛАД, ЯК ЗАСІБ АКТУАЛІЗАЦІЇ ЕТНОМОВНИХ КАРТИН СВІТУ»
На базі кафедри прикладної лінгвістики, порівняль-

ного мовознавства та перекладу факультету іноземної 
філології Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова (м. Київ) було підведено підсумки V Між-
народного студентського конкурсу перекладу «Переклад, 
як засіб актуалізації етномовних картин світу». 

Валерій Прокопенко, сту-
дент 1-го курсу факультету 
АТЕ (Спеціальність «Харчові 
технології») посів ІІ місце у 
номінації «Кращий переклад 
українського музичного хіту 
на англійську». Журі конкур-
су наголосило на високому 
рівні знань англійської мови 
та креативності Валерія, за-

значивши, що це є важливим 
кроком до великих досягнень 
як в особистому житті, так і у 
професійному зростанні.

Варто зауважити, що Ва-
лерій Прокопенко є членом 
наукового гуртка науково-тех-
нічного перекладу «Глобалі-
зація очима молоді» (керівник 
– викладач кафедри «Інозем-

ні мови» Вікторія Лемещенко-
Лагода). Конкурсна робота 
була виконана у рамках ро-
боти гуртка як актуалізація 
знань іноземної мови та під-
готовка до спеціалізованого 
перекладу.

Перемога у конкурсі ху-
дожнього перекладу для 
студента немовного ЗВО 
є високим досягненням та 
показником справжньої май-
стерності для студента та 
його керівника.

Ірина Кривонос,
старший викладач

кафедри іноземних мов

кафедри харчових техноло-
гій та готельно-ресторанної 
справи разом з кафедрою 

рослинництва імені професо-
ра В.В.. Калитки представили 
різноманіття власно вироще-

них грибів та зелені.
Презентували науковці 

ТДАТУ і новий вид утилізації 
отходів — компост. Ця техно-
логія вже успішно реалізуєть-
ся у декількох країнах світу, 
зацікавила вона і керівництво 
міста. Тому пілотний проект 
з впровадження компосте-
рів у Мелітополі планується 
впровадити за допомогою 
науковців Таврійського ДАТУ.

Майже всі, хто проходив 
поруч локації нашого Уні-
верситету, скористався мож-
ливістю зробити світлину на 
пам’ять поблизу фотозони, 

виготовленою в екологічному 
та романтичному стилі, яка 
була виготовлена здобувача-
ми вищої освіти. Цікавою для 
відвідувачів Екопікніку була 
лекція асистента кафедри 
геоекології те землеустрою 
Ельнари Аюбової «Значен-
ня зелених насаджень для 
орнітофауни м. Мелітополя». 
Вона стала своєрідним під-
сумком лекторію і викликала 
жваве обговорення серед 
учасників заходу.

Денис Водоп’янов,
начальник РВВ
«Агро Таврія»



АГРОТАВРІЯ,
травень 2021 р., № 5 (307)4 ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Проєкт спрямований на 
формування іміджу Мелі-

можливості.можливості.

трьох днів проходив захід 

Проєкт спрямований на Проєкт спрямований на 

трьох днів проходив захід трьох днів проходив захід 

«Знайди себе в Мелітопо-«Знайди себе в Мелітопо-
лі». 17 травня відбулось лі». 17 травня відбулось 
урочисте відкриття про-урочисте відкриття про-
єкту за участю заступника єкту за участю заступника 
міського голови Михайла міського голови Михайла 
Семікіна та ректора ТДА-Семікіна та ректора ТДА-
ТУ Володимира Кюрчева. ТУ Володимира Кюрчева. 
Першими учасниками про-Першими учасниками про-
єкту стали випускники шкіл єкту стали випускники шкіл 
№№4, 14, 15 та 25, а також №№4, 14, 15 та 25, а також 
гімназії №8.гімназії №8.

З вітальним словом до З вітальним словом до 
учасників проєкту звернув-учасників проєкту звернув-
ся ректор ТДАТУ, депутат ся ректор ТДАТУ, депутат 
Запорізької обласної ради, Запорізької обласної ради, 
професор Володимир Кюр-професор Володимир Кюр-

МАСШТАБНИЙ ПРОЄКТ ДЛЯ МОЛОДІМАСШТАБНИЙ ПРОЄКТ ДЛЯ МОЛОДІ
«ЗНАЙДИ СЕБЕ У МЕЛІТОПОЛІ»«ЗНАЙДИ СЕБЕ У МЕЛІТОПОЛІ»

Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради 
посиленими темпами впроваджує соціально низку зна-
чущих проєктів для молоді щодо інноваційного розвитку 
міста. В рамках комплексної міської програми «Сприяння 
розвитку підприємництва в м. Мелітополі Запорізької об-
ласті на 2021-2025 роки», на базі Таврійського державного 
агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 
стартував проєкт «Знайди себе в Мелітополі».

чев. Він зазначив, що за чев. Він зазначив, що за 
останні 5 років Мелітополь останні 5 років Мелітополь 
перетворився на комфортне перетворився на комфортне 
місто, за ініціативи міської місто, за ініціативи міської 
влади в об’єкти інфраструк-влади в об’єкти інфраструк-
тури було залучено понад тури було залучено понад 
1,5 млрд. грн.1,5 млрд. грн.

Заступник міського голо-Заступник міського голо-
ви Михайло Семікін акцен-ви Михайло Семікін акцен-
тував, що саме зараз перед тував, що саме зараз перед 
ними стоїть складна та від-ними стоїть складна та від-
повідальна задача – зроби-повідальна задача – зроби-
ти правильний вибір, адже ти правильний вибір, адже 
від нього залежить подаль-від нього залежить подаль-
ше життя. Місто сьогодні ше життя. Місто сьогодні 
потребує молодих кваліфі-потребує молодих кваліфі-
кованих фахівців в органах кованих фахівців в органах 
місцевого самоврядування місцевого самоврядування 
та на підприємствах міста та на підприємствах міста 
і району. Не дивлячись на і району. Не дивлячись на 
темпи розвитку Мелітополь-темпи розвитку Мелітополь-
щини, роботи в цьому на-щини, роботи в цьому на-

прямку ще дуже багато. Для прямку ще дуже багато. Для 
цього потрібні кваліфіковані цього потрібні кваліфіковані 
фахівці. Михайло Семікін фахівці. Михайло Семікін 
додав, що головна задача додав, що головна задача 
міської влади – розробити міської влади – розробити 
чітку програму розвитку чітку програму розвитку 

нашого регіону до якої до-нашого регіону до якої до-
лучати молодь.лучати молодь.

Про можливості, які від-Про можливості, які від-
криваються перед молоди-криваються перед молоди-
ми людьми, вони могли по-ми людьми, вони могли по-
чути особисто, відвідавши 5 чути особисто, відвідавши 5 
тематичних локацій.тематичних локацій.

На локації «Саме тут На локації «Саме тут 
розумне комфортне місто розумне комфортне місто 
для всіх» хлопці та дівча-для всіх» хлопці та дівча-
та побачили відеоролик та побачили відеоролик 
про місто, а також взяли про місто, а також взяли 
участь в інтерактивній грі участь в інтерактивній грі 
з інтернет-технологіями. з інтернет-технологіями. 
Відповідаючи на питання Відповідаючи на питання 
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стосовно життєдіяльності стосовно життєдіяльності 
та можливостей рідного та можливостей рідного 
Мелітополя, сьогоднішні Мелітополя, сьогоднішні 
випускники шкіл показали, випускники шкіл показали, 
що непогано орієнтуються що непогано орієнтуються 
у цьому напрямку, а й дізна-у цьому напрямку, а й дізна-
тися багато нового.тися багато нового.

Локація «Саме тут місто Локація «Саме тут місто 
новаторів» – присвячена новаторів» – присвячена 

машинобудівному та про-машинобудівному та про-
мисловому комплексу міста. мисловому комплексу міста. 
Група школярів поділилася Група школярів поділилася 
на три команди, які взяли на три команди, які взяли 
участь в інтерактивній грі-участь в інтерактивній грі-
кросворді щодо професій та кросворді щодо професій та 
актуальних вакансій маши-актуальних вакансій маши-
нобудівних та промислових нобудівних та промислових 
підприємств Мелітополя.підприємств Мелітополя.

Локація «Саме тут ро-Локація «Саме тут ро-
зумне місто» складалася з зумне місто» складалася з 
інтерактивного спілкуван-інтерактивного спілкуван-
ня та презентацій передо-ня та презентацій передо-
вих технологій. Молодь на вих технологій. Молодь на 
власні очі пробачила, як на власні очі пробачила, як на 
Мелітопольщині викорис-Мелітопольщині викорис-
товуються альтернативні товуються альтернативні 
джерела енергії та дізна-джерела енергії та дізна-

лася щодо майбутнього лася щодо майбутнього 
IT-технологій.IT-технологій.

Як виглядають парки, Як виглядають парки, 
сквери та інші об’єкти Ме-сквери та інші об’єкти Ме-
літополя і району на аероз-літополя і району на аероз-
йомці Google-maps, що тре-йомці Google-maps, що тре-
ба робити для покращення ба робити для покращення 
екологічної ситуації у регіоні екологічної ситуації у регіоні 
школярам розповіли на ло-школярам розповіли на ло-

кації «Саме тут екологічне кації «Саме тут екологічне 
місто».місто».

Як усвідомити свої мож-Як усвідомити свої мож-
ливості та реалізувати їх у ливості та реалізувати їх у 
рідному Мелітополі? Чому рідному Мелітополі? Чому 
виг ідніше залишитися у виг ідніше залишитися у 
нашому місті, ніж їхати за нашому місті, ніж їхати за 
тисячі кілометрів від ньо-тисячі кілометрів від ньо-
го? Відповіді на ці та інші го? Відповіді на ці та інші 
питання молодь почула від-питання молодь почула від-
відавши локацію «Саме тут відавши локацію «Саме тут 
місто можливостей». місто можливостей». 

За три дні участь у про-За три дні участь у про-
єкті «Знайди себе в Меліто-єкті «Знайди себе в Меліто-
полі» взяли 470 випускників полі» взяли 470 випускників 
загальноосвітніх закладів загальноосвітніх закладів 
освіти нашого міста. Молоді освіти нашого міста. Молоді 
люди активно вступали у люди активно вступали у 

дискусію та висловлювали дискусію та висловлювали 
думки щодо свого майбут-думки щодо свого майбут-
нього.нього.

З  метою визначення З  метою визначення 
думки учасників проєкту думки учасників проєкту 
щодо їх подальшого май-щодо їх подальшого май-
бутнього по завершенню бутнього по завершенню 
заходу проводилося опи-заходу проводилося опи-
тування. Учасникам треба тування. Учасникам треба 
було відповісти на декілька було відповісти на декілька 
питань у анкетах. Серед питань у анкетах. Серед 
них: «Яка сфера життя по-них: «Яка сфера життя по-
требує змін?», «Яка галузь требує змін?», «Яка галузь 
цікавить тебе найбільше?», цікавить тебе найбільше?», 
«Ким ти бачиш себе у май-«Ким ти бачиш себе у май-
бутньому?» та «Чи бажаєш бутньому?» та «Чи бажаєш 

ти знайти себе у Меліто-ти знайти себе у Меліто-
полі?».полі?».

Приємно,  що б ільше Приємно,  що б ільше 
половини молодих людей, половини молодих людей, 
а це 55 відсотків опитаних, а це 55 відсотків опитаних, 
планують пов’язати своє планують пов’язати своє 
майбутнє у комфортному майбутнє у комфортному 
рідному Мелітополі.рідному Мелітополі.

Ще 16 відсотків випус-Ще 16 відсотків випус-
кників закладів освіти поки кників закладів освіти поки 

що у роздумах, решта ви-що у роздумах, решта ви-
пускників, на сьогоднішній пускників, на сьогоднішній 
день, планує реалізовувати день, планує реалізовувати 
себе поза межами міста.себе поза межами міста.

Найпроблемніша сфера Найпроблемніша сфера 
життя, якої треба приділити життя, якої треба приділити 
увагу, на думку молодих лю-увагу, на думку молодих лю-
дей – екологія, також треба дей – екологія, також треба 
приділити увагу медицини, приділити увагу медицини, 
освіті, економіки, соціаль-освіті, економіки, соціаль-
ним питанням та спорту.ним питанням та спорту.

А ось  реал ізовувати А ось  реал ізовувати 
себе молодь планує у галу-себе молодь планує у галу-
зях: інженерії, машинобуду-зях: інженерії, машинобуду-
вання, економіки, екології, вання, економіки, екології, 
IT-технологіях, маркетингу, IT-технологіях, маркетингу, 

харчових технологіях, го-харчових технологіях, го-
тельній справі та в багатьох тельній справі та в багатьох 
інших. Спектр складається інших. Спектр складається 
з понад 40 різних галузей.з понад 40 різних галузей.

Денис Водоп’янов,
начальник РВВ
«Агро Таврія»
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ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ ГЕРОЯМ! У ТДАТУ ВШАНУВАЛИ 
УЧАСНИКІВ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Сьогодні для України знаменна дата – 76 річниця Пере-
моги над нацизмом у Другій світовій війні. У Таврійському 
державному агротехнологічному університеті імені Дми-
тра Моторного вшанували Героїв на традиційному мітингу, 
що відбувся на площі Слави. Керівництво Університету, 
студенти, викладачі та співробітники, прийшли сьогодні, 
щоб вшанувати ветеранів Другої світової війни.

Захід відкрив ректор ТДА-
ТУ, д.т.н., професор, член-
кореспондент НААН України 
Володимир Кюрчев. Він за-
значив, що для багатьох 9 
травня — це свято зі сльо-
зами на очах. Володимир 
Миколайович зазначив, що 
за роки його роботи в нашо-
му Університеті, він пам’ятає 
більше ста викладачів, які 
були безпосередніми учас-
никами бойових дів під час 
Другої світової війни. Про 
кожного з них існує сторінка 

Про страшну війну меш-
канцям Мелітополя може на-
гадувати визволення нашого 
міста, яке тривало протягом 
місяця на лінії Вотан. Ніхто 
не знає кількість загиблих 
при визволенні нашого ме-
дового міста. Від розповідей 
дідів та прадідів багато хто 
пам’ятає, що річка Молочна 
була червона від крові солдат, 
які штурмували лінію Вотан.

Завідувачка музею іс-
торії Університету Людмила 
Петрова з сумом наголо-
сила, що на жаль, покоління 
ветеранів, які пройшли війну 
вже уходить. До 76-річниці 
Великої Перемоги дожив ве-
теран Університету, – Володи-
мир Михайлович Сидоренко. 
Йому 96 років, фронтовик, 
орденоносець, учасник бойо-
вих дій з 1943 по 1945, який 
пройшов з боями Україну, 
Прибалтику, Польщу, Прус-
сію, брав Кенігсберг, отримав 
чотири поранення і контузію. 
З 1954 по 1996 рік працював 
в Університеті.

Заст. директора наукової 
бібліотеки Університету Оль-
га Почепня, звертаючись до 
учасників мітингу, нагадала 
страшні цифри, які стали 
наслідками бойових дій. 10 
мільйонів громадян залиши-
лися без даху над головою, 
було зруйновано 700 міст та 
10 тисяч сіл, але найстрашні-
ше — це зруйновані людські 
долі. Ольга

Вікторівна акцентувала, 
що 31 рік бібліотекою керував 
Олексій Ілліч Єрмілов, який 
пройшов усю війну.

У наших серцях завжди 
зберігається пам’ять про по-
двиг викладачів і студентів, 
які поклали своє життя, захи-
щаючи Батьківщину. Близько 
550 викладачів та студентів 
у перші роки війни пішли 
на фронт. Серед студентів 
перших воєнних випусків ін-
ституту був і Микола Малюга.

в альбомах, що зберігаються 
в музеї історії Університету.

«На сьогоднішній день й 
досі не порахована кількість 
загиблих у роки Другої сві-
тової війни. Є різні цифри з 
початку нам всі казали 20 
мільйонів, потім 30 та 50 
мільйонів, однак факт, що під 
час бойових дій найбільше 
постраждали дві держави: 
Білорусь і Україна, сумнівів 
не викликає», – зазначив
Володимир Миколайович.

14 лютого 1945 року тан-
ковий взвод під команду-
ванням Малюги виступив 
назустріч ворогу, що рвався з 
оточення у районі м. Бреслау 
(Німеччина; сьогодні – Поль-
ща, Вроцлав). Два гітлерів-
ські танки були знищені. Але 
ворожий снаряд підпалив 
танк М.С.Малюги. У машині, 
обійнятій полум’ям, екіпаж 
продовжував битися і підбив 
ще дві самохідні гармати во-
рога. Екіпаж танка загинув. 
Ім’ям Миколи Малюги на-
звана одна з вулиць міста у 
районі Юрівка.

Лягли  жив і  кв і ти  до 
пам’ятника Герою України, 
двічі Герою соціалістичної 
праці, випускника МІМСГ 
Дмитра Моторного. Дмитро 
Костянтинович не воював на 
фронті. Його фронтом було 
поле. У 1944 році Дмитру ви-
повнилось усього 17, дорослі 
чоловіки воювали на фронті. 
Юнака посадили за штур-
вал єдиного в господарстві 
комбайну. За працю в тилу 
Дмитро Моторний отримав 
першу і найдорожчу, за його 
словами, державну нагоро-
ду – медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечествен-
ной войне».

Усі історії життя і подвигів 
наших викладачів і студентів 
ми зберігаємо в пам’яті, у сер-
цях, у документах і передаємо 
молодому поколінню.

Керівництво та студенти 
ТДАТУ також долучилося і 
до загальноміських заходів. 
Представники Університету 
взяли участь у мітингу на 
меморіальному комплексі 
«Братське кладовище».

Нехай на Землі завжди 
панує мир та спокій, а щас-
ливе майбутнє колись стане 
історією процвітання та роз-
витку України.

Денис Водоп’янов,
начальник РВВ
«Агро Таврія»
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А далі війна внесла корек-
тиви як у життя всієї країни, 
так й у життя Павла Павло-
вича. Закінчивши по при-
скореній програмі Бакинське 
училище зенітної артилерії, 
в грудні 1941 року Павло 
Карпуша вже був на фронті – 
обороняв Москву.

З 1941 по 1944 рр. брав 
участь у бойових операціях 
на Західному, Калінінському 
та Третьому Білоруському 
фронтах. Перше поранення 
та контузію отримав, вико-
нуючи роль корегувальника 
вогню. Закінчив війну у вій-
ськовому званні «капітан».

Бойові нагороди: орден 
Червоної зірки, орден Вітчиз-
няної війни ІІ ступеня, багато 
медалей – доволі промовисто 
свідчать про його доблесть.

Пропонуємо вашій увазі 
спогади Карпуші Павла Пав-
ловича про фронтове життя:

«Практически  начал 
воевать (попал на фронт) 
после окончания Бакин-
ского училища зенитной 

ПАВЛО КАРПУША: СПОГАДИ, СПОВНЕНІ БОЛЕМ

артиллерии по сокращённой 
программе в конце декабря 
1941 года. Пришлось начи-
нать войну не зенитчиком, 
а минометчиком (120-ти мм 
минометы), которые были 
очень популярны на фронте, 
но воевал с минометами 
недолго – после встречи 
с немецкими танками наш 
минометный дивизион сильно 
пострадал и его расформи-
ровали. Я был направлен на 
Калининский фронт в город 
Димитров, где формировался 
артиллерийский полк, 56 КАП.

С этим полком воевал в 
1942 и 1943 годах, сначала 
на Калининском, а затем на 
Западном фронте, в качестве 

Наш дідусь д.т.н., професор Павло Павлович Карпуша 
усе своє життя віддав нашому навчальному закладу, про-
працювавши 33 роки завідувачем кафедри сільськогоспо-
дарських машин. Народився Павло Павлович у 1914 році 
у с. Піщане Мелітопольського району Запорізької області. 
До Мелітопольського інституту інженерів-механіків сіль-
ського господарства ім. ОДПУ вступив у 1935 році, маючі 
досвід роботи на заводі. У 1940 році отримав диплом з 
відзнакою, (спеціальність – інженер-механік сільського 
господарства).

командира взвода, коман-
дира батареи, начальника 
штаба дивизиона, командира 
дивизиона (полк РГК – резер-
ва главного командования).

Участвовал в первом лет-
нем наступлении советских 
войск в направлении на город 
Ржев. Немцы трубили по ра-
дио и в печати, что зимой рус-
ским помог генерал “мороз”, 
но летом они наступать не 
смогут. Но все эти разговоры 
и писания были развеяны. 
Ставились две задачи этого 
наступления:

1) не деть противнику 
перебросить свои войска под 
Сталинград, где разверну-
лись упорные бои,

2) отогнуть немцев по-
дальше от Москвы и пока-
зать, что мы умеем наступать 
и летом.
Эти задачи были выполнены 
успешно – заняты города: 
Карманово, Зубцов, Погоре-
лое Городище и около ста 
населенных пунктов. Для 
того, чтобы не дать разви-
ваться нашему наступлению, 
немцы вынуждены были вер-
нуть войска, направляемые 
под Сталинград. Немецкий 
генерал Киселькирг, коман-
довавший группой войск под 
Москвой, писал в своих мему-
арах: “Это наступление для 
нас было неожиданностью. 
Хотя его и удалось остано-
вить, но дорогой ценой”. За 
день до начала наступления 
в городе Карманово перед не-
мецкими войсками выступал 
сам Гитлер.

Б о и  б ы л и  о ч е н ь 
упорными. После артилле-
рийских дуэлей и авиаподго-
товки из окружающих лесов 
оставались обломанные пни. 
В конце 1942 и начале 1943 
года участвовал в боях за 
освобождение города Ржева.

Весной 1943 года (в нача-
ле лета) наш артиллерийский 
полк был переброшен под 
город Орел, в район городов 
Сухиничи и Козельск. В это 
время Курская битва была в 
разгаре. После артподготовки 
из района Сухиничи и Козель-

ска наши войска прорвали 
оборону противника и начали 
наступление на города Боло-
хов и Орел. В течении первой 
недели боев я был контужен 
и направлен на излечение в 
госпиталь. Поcлe излечения 
участвовал в формировании 
тяжелого артиллерийского 
полка группы прорыва. Ле-
том 1944 года участвовал в 
операции «Багратион» – на-
ступление Советских войск в 
Белоруссии. Тогда я служил 
помощником начальника от-
дела кадров артиллерии 
31-й армии 3-го Белорусского 
фронта. Находилась 31-я 
армия перед наступлением 
в районе города Красное, 
с. Ленинское Смоленской 
области, рядом с армией 
Войска Польского. Огневая 
подготовка прорыва (авиа-
ционная и артиллерийская) 
была очень мощной. Наши 
войска легко прорвали обо-
рону противника в нескольких 
местах и устремились на го-
род Минск, охватывая его и c 
севера, и с юга. Немцы оказа-
лись в мешке. Они голодные 
бродили по лесам частями и 
даже дивизия с артиллерией 
пробовала прорваться, но по-
сле неудачи сдалась в плен. 
Происходили частные стычки 
ночью, так как голодные не-
мецкие солдаты и офицеры 
нападали на населенные 
пункты, пытались грабить. 
Но их легко разбивали наши 
мобильные группы, артилле-
рийские и танковые. Тогда 
было взято в плен около 20-
ти тысяч немецких солдат. 
Много их осталось на поле 
боя. В этих боях я был ранен 
и тяжело контужен. 

Находился на излечении 
в медсанбате, а затем после-
довательно в 6-ти госпиталях, 
с сентября 1944 по 1946 год. 
Выписан из госпиталя инва-
лидом великой Отечествен-
ной войны, получал пенсию. 
Затем постепенно восстано-
вил здоровье».

Олена Васильченко,
заст. декана ФЕБ
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УЧАСТЬ ТДАТУ У ЗАГАЛЬНОМІСЬКИХ ЗАХОДАХ
З НАГОДИ СВЯТКУВАННЯ ДНЯ ЄВРОПИ

Щороку у третю суботу травня Україна відзначає День 
Європи. Для українців – це особливий день, адже нашу 
країну та ЄС єднають спільні цінності, історія та культура.

У Мелітополі це свято від-
значили масштабно під гаслом 
– «Європа починається з тебе». 
Загальноміські заходи відбулися 
у парку культури та відпочинку. 
Долучився до святкування і 
Таврійський державний агро-
технологічний університет імені 
Дмитра Моторного.

Локація ТДАТУ розмістила-
ся у самісінькому центрі парку 
культури і відпочинку, поруч з 
головною сценою, де саме і 
відбулось відкриття загально-
міських заходів. Наш університет 
має безпосереднє відношення 
до Дня Європи, адже студенти 
Таврійського ДАТУ мають мож-
ливість пройти виробничу прак-
тику за кордоном. Університет 

СТУДЕНТИ ТДАТУ ВІДЧУЛИ СЕБЕ
ГЕРОЯМИ ФІЛЬМУ «НІЧ У МУЗЕЇ»

На честь Міжнародного дня музеїв 18 травня Студент-
ське профбюро за підтримки Музею історії університету 
провели незвичайну гру. Квест, розроблений за мотивами 
фільму «Ніч у музеї» з Беном Стіллером у головній ролі, 
викликав у учасників хвилю захоплюючих емоцій.

співпрацює з багатьма країнами 
світу: США, Франція, Нідерлан-
ди, Німеччина, Польща, Швеція, 
Швейцарія та іншими.

Кожен бажаючий мав нагоду 
особисто ознайомитися з умова-
ми вступу до ТДАТУ, можливос-
тями при навчанні. Цікаво, що 
інтерес до нашого Університету 
проявляли і маленькі жителі на-
шого міста. Наукова бібліотека 
до Дня Європи представила 
виставку-плакат «ТДАТУ – інтер-
культурний університет». Гарний 
настій мелітопольцям дарували 
творчі колективи Центру культу-
ри і дозвілля.

Редакційно-видавничий 
відділ

Квест проходив у Музеї іс-
торії Університету о 19:30. Учас-
ники опинилися закритими у 
музеї та мали віднайти код, аби 
відчинити двері. За перемогу 
боролися 3 команди студентів, 
які мали пройти 5 станцій. Кож-
на станція передбачала цікаве 
завдання, серед яких були: 
ребуси, архаїзми, задачі на 
логіку, питання на знання історії 
університету та співвідношення 
старих речей з їхніми назвами. 
Вірне виконання завдання до-
помагало віднайти правильну 
цифру. Складаючи цифри по 
порядку, студенти отримували 
код, який мав вивести їх з музею.

Учасники квесту «Ніч у му-
зеї» проявили неабияку еруди-
цію та спритність. Також пора-
дували відмінним знанням історії 
університету та нестандартним 
мисленням. Після вдалого про-
ходження квесту відбулась це-
ремонія нагородження.

Переможцем стала команда 
під назвою «228 бригада МТФ і 

Надя». Всі учасники отримали 
лист-подяку та невеличкі солодкі 
призи, а команда-переможець – 
смачний торт.

Єлизавета Семенюк,
голова інформаційного

сектору студради ТДАТУ


