
ЗВІТ
про роботу Ради ветеранів

Таврійського державного агротехнологічного університету 
імені Дмитра Моторного за 2020 рік

На 01.01.2021 р. в університеті:
На обліку первинної організації ветеранів ТДАТУ налічується 326 

чоловік: з них 
Працюючих -  158; 
не працюючих -  168.
Жінок -  185, з них працюючих -  62; не працюючих -121.
Вийшли на пенсію у 2020 році - 14 чоловік.
Померло -  8 чоловік.
Учасників бойових дій Другої світової війни -  1 чоловік; 
учасників Другої світової війни -  9; 
учасників бойових дій, локальних війн -  6; 
учасників ліквідації Чорнобильської аварії -  4 чоловіка.
Категорія «Діти війни» налічує 58 чоловік.

Історична довідка про організацію. Робота з організації обліку 
співробітників Мелітопольського інституту механізації сільського 
господарства була розпочата в 1957 році, коли була створена комісія, яку 
очолив старший викладач Шуткін О.П. Всі матеріали про історію інституту 
та його співробітників зосереджувалися в музеї інституту, де до 50-річчя 
організації інституту був організований куточок ветеранів інституту. В даний 
час в музеї університету є стенди, присвячені працівникам ЗВО, які загинули 
під час Другої Світової війни, а також учасникам ДСВ та ветеранам 
університету, по кожній з цих категорій працівників.

Свою роботу Рада ветеранів ТДАТУ проводить під гаслом: «Пенсіонер 
-  не вирок, а нова можливість самореалізації і основний ресурс в 
університеті, який дозволяє забезпечити спадкоємність поколінь».

Рада ветеранів є консультативно-дорадчим органом при профкомі 
університету. У своїй діяльності Рада ветеранів керується Конституцією 
України, Законом України «Про організацію ветеранів України», Статутом 
організації ветеранів України, розпорядженнями ректорату та профкому 
університету, рішеннями Мелітопольської міської ради ветеранів, а такохс 
Положенням про Раду ветеранів ТДАТУ.

Рада ветеранів здійснює свою діяльність на громадських засадах.
У січні місяці 2020 року було проведено засідання Ради ветеранів, на 

якому був затверджений оновлений склад Ради та затверджений 
перспективний план роботи.

Кожний член ради закріплений за певним сектором роботи.
Петров В.В. -  голова Ради ветеранів
Малюта С.І. -  заст.голови, відповідальний за волонтерство



Сушко О.В. -  заст.голови, відповідальна за наповнення сайту та роботу з 
засобами масової інформації

Білоцька О.М. -  заст.голови, відповідальна за наповнення сайту 
Ємець І.А. -  секретар Ради ветеранів, відповідальна за облік 

ветеранів університету
Петрова Л.О. відповідальна за культурно-масову роботу 
Бєляк П.О. -  відповідальний за військово-патріотичне виховання 
Мілаєва І.І. -  відповідальна за роботу з ветеранами на факультеті МТФ 
Гулєвський В.Б. -  відповідальний за роботу з ветеранами на факультеті ЕКТ 
Чижикова О.В. -  відповідальна за роботу з ветеранами на факультеті АТЕ 
Синяєва Л.В. -  відповідальна за роботу з ветеранами на факультеті Е та Б 
Глебова І.О. -  відповідальна за роботу з ветеранами в ННІ З ДО 
Славова Г.Х. -  відповідальна за роботу з ветеранами в АГВ, бухгалтерії та 

управління
У жовтні місяці 2019 року відбулась звітно-виборча конференція 

міської організації ветеранів м.Мелітополя. Ветеранську організацію ТДАТУ 
представляли член Ради ветеранів Синяєва Л.В. І секретар Ради Ємець І.А.

Наприкінці 2019 року відбулась обласна звітно-виборча конференція, 
де голова Ради ветеранів ТДАТУ Петров В.В. був обраний членом обласної 
Ради ветеранів.

На офіційному сайті університету створена сторінка ветеранської 
організації, де відображається робота первинної ветеранської організації.

По ініціативі членів Ради ветеранів Сушко О.В. та Білоцької О.М, 
розроблений логотип Ради ветеранів ТДАТУ та перероблені Положення про 
Раду ветеранів і Положення про почесне звання «Ветеран Таврійського 
державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного.

Протягом звітного періоду робота була скерована на забезпечення 
діяльності за такими основними напрямками:

• організаційна робота;
• соціально-психологічна підтримка ветеранів;
• волонтерський рух;
• консультативно-юридична допомога;
• участь ветеранів у трудовому та військово-патріотичному вихованні.
Серед організаційно-законодавчих ініціатив першочерговим стало

вирішення питання щодо статусу та місця ветеранів в трудовому колективі 
університету. В кінці кожного року, оновлюється індивідуальний облік 
ветеранів, їх реєстрація за категоріями «учасники бойових дій», «учасники 
війни», «діти війни». Триває створення повної електронної бази даних 
про ветеранів праці університету та інші ветеранські категорії.

Рада ветеранів працює за двома напрямами: робота з непрацюючими 
пенсіонерами; робота з працюючими пенсіонерами і ветеранами 
університету.

Обидва напрями мають свою специфіку. Найбільш трудомістка робота 
-  це робота з непрацюючими пенсіонерами. Ця робота велась в тісній 
співпраці з підрозділами університету та профкомом.



В університеті помітно зросла увага Ради ветеранів, профкому, 
профгрупоргів кафедр та підрозділів до непрацюючих ветеранів 
університету. Так, до ювілейних дат і не тільки до ювілейних поздоровляли 
на дому Сидоренка В.М., Ковтуна Є.М., Оганесян В.П., Булавіну Л.І.

Голова Ради ветеранів Петров В.В. та члени Ради ветеранів Ємець І.А., 
Петрова Л.О., Славова Г.Х. провідували на дому наших ветеранів: 
Авраменко В.І., Самсонову Л.І., Полторацьку Н.І., Никитюк Л.І., Орел Л.І., 
Горбачову Г.П., Бабець М.П., Притулу Л. Г., Оксамитну А.П., Халупник В.І, 
Лихобабіну К.Щ., Андреєву Г.А., Сегеду Л.М., Смєлову Б.О., Туржанську 
Т.Ф., Снопкову Н.О., Меньшову Л.М., Кузьміну І.Г., Поршньову Л.П., 
Цвєткову Л.І., Фостика В.Л., Оленича П.С., Христенко І.Ф., Стефановську 
А.О., Дьяченко 1.1., Романчука Л.А., Карпову О.П., Тіщенко Ю.О., Зайцева 
Б,В., Зайцева В.Г., Мельника О.В., Гараєва П.І., Бутко Д.А., Бондар Л.А., 
Леонову А.В., Оганесян В.П., Булавіну Л.І.

Постійно всі відділи і кафедри обов’язково спілкуються зі своїми 
ветеранами в телефонному режимі.

Такі кафедри, як МСТТ, Цивільна безпека, Рослинництво запрошують 
своїх непрацюючих ветеранів на свята, які відмічаються на кафедрі. Є у нас і 
такі ветерани, які самі приходять на свої кафедри поспілкуватись з колегами: 
Зайцев В.Г. -  кафедра хімії, Карташов С.Г. -  кафедра СГМ, Лапін І.О. -  
кафедра ТСС АПК, Смєлова Б,О. -  кафедра ЦБ, Тіщенко Ю.О. часто відвідує 
університет і наукову бібліотеку.

Волонтерська діяльність здійснювалась за такими напрямами:

надання волонтерської допомоги з метою підтримки малозабезпечених, 
пенсіонерів та осіб що потребують соціальної реабілітації;

постійно здійснюється акція «Вони живуть поруч»;
збереженням культурної спадщини, історико-культурного середовища, 

пам'яток історії та культури;

сприяння проведенню заходів, пов'язаних з організацією масових 
спортивних, культурних та інших заходів.

Значно активізувалась волонтерська робота на кафедрах. Активними 
волонтерами являються Рева Т.Ю., Аюбов А.М. -  кафедра МВЗ, Антонова Г. 
-  кафедра ТМ, Луб’яна Л. -  кафедра ТСС АПК. Богданова Л.В. - 
зав.патентного відділу, Єремєєв В.Ю. - заввідділом ТЗН, Білоцька О.М. -  
директор наукової бібліотеки.

Головне завдання Ради ветеранів, щоб не один ветеран не 
опинився без уваги.

Секретар ради ветеранів разом з відповідальними за ветеранів на 
факультетах, відділах і АГЧ виявили мало забезпечених та гостро 
потребуючих ветеранів. У січні місяці цього року до новорічних свят 
профком університету виділив продуктові набори для цієї категорії ветеранів. 
З цієї нагоди голова Ради ветеранів Петров В.В., секретар Ємець І.А., члени



Ради Петрова Л.О. та Славова Г.Х. відвідали 10 наших ветеранів і вручили їм 
ці набори.

До Міжнародного жіночого свята 8 березня також була приділена увага 
непрацюючим жінкам. За фінансової допомоги профкому 13 жінкам, які 
пропрацювали понад 30-40 років в університеті, були зроблені подарунки 
(коробка цукерок та листівка з вітанням від ректорату, профкому та Ради 
ветеранів).

До свята Перемоги у другій світовій війні продуктові пакети від міської 
організації ветеранів получили непрацюючі пенсіонери (12 чол).

До свята Перемоги у другій світовій війні продуктові пакети від 
профкому ТДАТУ получили наші ветерани (11 чол).

До медового спасу при взаємодії з ректоратом та профкомом ТГАТУ 
був виділений мед с пасики університету та персики з садів університету для 
шановних ветеранів. До 1 вересня також був виділений мед з пасіки 
університету (34 чол).

Так поступово Рада ветеранів планує охопити своєю увагою більшу 
кількість непрацюючих пенсіонерів, які велику частку свого життя віддали 
нашому навчальному закладу.

Кожен рік складається список ювілейних дат пенсіонерів з дня 
народження, Петрова Л.О. поздоровляє ветеранів і дарить сертифікат на 
покупку продуктів від ректорату і профкому.

Мелітопольська міська рада ветеранів в свою чергу поздоровляє 
ювілярів через газету «Новий день».

Також профбюро факультетів разом з Петровою Л.О. надають 
допомогу при вирішенні деяких проблем самотніх ветеранів.

Звернення до офіційних установ завжди підтримує ректор університету 
професор Кюрчев В.М. Так, будучи депутатом Запорізької обласної Ради він 
виділив матеріальну допомогу з депутатського фонду трьом співробітникам, 
які мають тривалі хвороби і потребують лікування.

Протягом звітного періоду профбюро факультетів разом з Головою 
Ради ветеранів доцентом Петровим В.В. реалізувало право представляти до 
нагород у зв’язку з державними та особистими ювілеями, починаючи з 
ветеранів-старійшин (привітання або грамота); приймали активну участь у 
рекомендації до нагородження з нагоди знаменних дат, пов’язаних з історією 
університету та ювілеєм Великої Перемоги. Щороку на честь пам’ятних дат 
ветеранам факультетів вручаються почесні університетські нагороди.

Окреме коло питань -  організаційне забезпечення урочистих заходів, 
які трудовий колектив ТДАТУ при участі Ради ветеранів та ветеранського 
активу традиційно відзначає за щорічним Календарем пам’ятних дат.

• День Перемоги у Другій Світовій війні 1941-1945 рр. -  9 Травня;
• День ветерана -  1 жовтня;
• День звільнення міста Мелітополя від фашистських загарбників - 23 

жовтня.
У січні місяці міський музей проводив захід до 100 річного ювілею 

Боброва Л.М. - Героя Радянського Союзу, який останній час працював в



ТДАТУ. В заході приймала участь директор музею, член Ради ветеранів 
Петрова Л.О.

У січні місяці почесний громадянин міста, професор нашого ЗВО 
Сєрий І.С. відмічав 90 річчя з дня народження. Про цю подію були розміщені 
статті у газетах «Ветеран України» та «Наш день». У березні місяці 95 літній 
ювілей відмічав учасник бойових дій, інвалід 1 групи, колишній завідувач 
кафедри загальної хімії Сидоренко В.М. Ця подія також була відображена в 
вище перелічених газетах.

Щорічно до Дня звільнення міста Мелітополя від фашистських 
загарбників та Дня Перемоги відбувається товариська зустріч керівництва й 
представників факультетів з ветеранами Другої Світової війни.

З нагоди цих дат на факультетах під час кураторських годин 
проводяться бесіди й зустрічі студентів і викладачів з ветеранами, 
презентації історико-меморіальних видань, фотовиставки, відвідування 
Музею історії університету. Наукова бібліотека ТДАТУ демонструє 
тематичні виставки наукової й художньої літератури, ЦКіД організує 
концерти художньої самодіяльності.

Музей постійно поповнює фонди й оновлює експозиції, в тому числі 
завдяки ветеранам факультетів університету. Через директора музею 
ветерани передають до музею цінні фотографії, книги, відзнаки, документи.

Викладачі та студенти університету приймають активну участь в 
«Акції пам’яті» разом з директором музею. Також студенти та співробітники 
університету приймають активну участь в прибиранні могил ветеранів. Так 
на Семенівському кладовищі доглядається могила Ємельянова М.Н.

Під керівництвом директора музею Петрової Л.О. працює літературна 
гостинна «Клио» - клуб прихильників мистецтва, оптимістів. Було проведено 
три засідання.

Активно співпрацюють профбюро факультетів, Рада ветеранів 
з профспілковим комітетом ТДАТУ на чолі з Андрущенком М.В., 
завдяки якому будь-які ветеранські звернення не залишаються без уваги.

Так, 45 ветеранів були підписані на газету «Надежда», 25 -  на газету 
«Ветеран Украиньї»,

На День Перемоги проводяться святкові обіди, в разі необхідності 
надається матеріальна допомога.

Обов’язково ветерани-пенсіонери запрошуються на День університету.
У грудні місяці на Енергетичному факультеті проводиться День 

енергетика. На концерт запрошуються ветерани факультету, яким в теплій, 
святковій атмосфері вручаються подарунки. Орел Л.І., Коваленко М.І., 
Оленич П.С., Катюха А.А., Забродська Н.Г., Жарков О.Я., Карпова О.П., 
Зайцев Б.В. та інші.

Нажаль, у зв’язку з пандемією, перелічені заходи зараз 
призупинені.

З працюючими пенсіонерами постійно проводиться робота по 
уточненню списків пенсіонерів з урахуванням: працюючих, не працюючих, 
які вийшли на пенсію, які померли. Постійно відслідковуються роки роботи



ветеранів в університеті для видачі посвідчень ветерана або Дипломів 
заслужений викладач, заслужений працівник або заслужений науковий 
співробітник (відповідальна Ємець І.А.). У звітному році видано ЗО 
посвідчень ветерана університету працюючим пенсіонерам.

Складовою системи національного виховання є військово-патріотичне, 
що передбачає вироблення високого ідеалу служіння народові, готовності до 
трудового та героїчного подвигу в ім'я процвітання Української держави. 
Воно покликане формувати громадянина-патріота, виробляти у нього 
глибоке розуміння громадянського обов'язку, готовність у будь-який час 
стати на захист Батьківщини.

Військово-патріотичне виховання студентів університету у дусі 
постійної готовності до захисту своєї Вітчизни проводилося систематично, 
цілеспрямовано і наполегливо.

В цілому, військово-патріотичне виховання здійснюється всіма 
науково-педагогічними працівниками університету насамперед у процесі 
навчання, де у студентів закладається фундамент глибоких знань,
формуються світогляд, національна самосвідомість, у формі лекцій, бесід, 
розповідей під час викладання основного матеріалу дисциплін, зустрічей із 
ветеранами війни, праці і військової служби та діючих офіцерів силових
структур. Так протягом навчального року для зустрічі зі студентами на
кафедру «Цивільна безпека» запрошувались командир 25 бригади 
транспортної авіації, полковник Мимриков Д. та начальник
Мелітопольського управління головного управління Державної служби з 
надзвичайних ситуацій, полковник Пецух І.Г.

Набуті в закладах освіти військові знання та навички визначатимуть 
рівень спроможності виконання конституційного обов'язку громадянином 
України щодо захисту Вітчизни. В цій ситуації надзвичайно зростає роль 
дисциплін “Цивільний захист” та “Захист у надзвичайних ситуаціях” які 
викладаються на кафедрі “Цивільна безпека” (завідувач кафедри професор 
РОГАЧ Ю.П.) як складової частини військово-патріотичного виховання, 
спрямованої на підготовку студентів у теоретичному, практичному і 
психологічному плані до майбутнього самостійного життя.

Зазначені дисципліни включені до навчальних планів здобувачів вищої 
освіти другого магістерського освітнього ступеня всіх спеціальностей. Для 
читання лекцій в університеті залучені досвідчені викладачі, які мають 
великий досвід роботи з молоддю, а також викладачі, які в минулому мають 
значний досвід і служили у Збройних Силах (професор Рогач Ю.П., доцент 
Малюта С.І., асистент, головний інженер управління Головного штабу 
Повітряних Сил Збройних Сил України, полковник Бєляк П.О. та інші). Всі 
перелічені вище особи, являються ветеранами університету, а Бєляк П.О. -  
член ради ветеранів університету, відповідальний за військово-патріотичного 
виховання.

При проведені занять на початку лекції з зазначених дисциплін 
проводиться інформування подій за останній тиждень, які відбуваються на 
Сході України по стримуванню Російської агресії проти нашої незалежності.



Роз’яснюється студентам реальний стан справ та розвіюються фейкові 
новини Російської пропаганди. На реальних прикладах сьогодення 
доводиться до свідомості студентів як їх ровесники за покликом душі і серця 
захищають нашу землю ціною свого благополуччя, здоров’я і життя, тим 
самим виховується глибоке розуміння, необхідності зміцнення 
обороноздатності країни та правильна оцінка соціальної значущості цього.

Важко також переоцінити значення предметів гуманітарного циклу в 
морально-політичній та психологічній підготовці майбутніх захисників 
Батьківщини.

Лекції та семінари з історії України озброюють студентів знаннями 
законів суспільного розвитку, допомагають засвоїти основні відомості про 
війну та армію. Студенти вивчають героїчні бойові та трудові традиції 
українського народу і його Збройних сил.

«Аіта Маїег -  ніхто не забутий» - таким девізом достойно об’єднані 
турбота про сьогоднішніх ветеранів з пам'яттю про тих, хто, не шкодуючи 
свого життя, захищав Вітчизну, а в стінах університету віддавав усі сили 
благородній справі навчання й виховання молоді, та повагою до тих, хто 
йшов і йде зараз цим нелегким шляхом у кращих освітянських і наукових 
традиціях Таврійського університету.

Недоліками у роботі були:
- низький рівень роботи з непрацюючими пенсіонерами на окремих 

кафедрах та підрозділах університету;
- слабка робота студентського волонтерського руху;
- недостатнє фінансування заходів, зв’язаних з роботою ради ветеранів 

університету.

Голова Ради ветеранів ТД


