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Основним завданням 

університету є забезпечення 

високої та об’єктивної якості 

знань студентів університе-

ту всіх напрямів підготовки. 

Лакмусовим папірцем рівня 

знань студентів, звичайно, є 

сесія. Так, наприкінці грудня в 

університеті проводилася зи-

мова екзаменаційно-заліко-

ва сесія для студентів денної 

форми навчання за всіма на-

прямами підготовки. Підво-

дячи підсумки результатів 

зимової сесії, треба зазначи-

ти, що за показниками абсо-

лютної успішності студентів 

та якості знань результат - на 

гідному рівні. Успішність за 

всіма курсами, напрямами та 

спеціальностями не менше 

90%. Але основним показни-

ком, який вказує на рівень за-

своєння вивченого матеріалу, 

є якість знань студентів. Адже 

якість знань визначає відсо-

ток кількості оцінок «добре» та 

«відмінно». Результати якості 

знань студентів університе-

ту за усіма ОКР (приведені 

на діаграмі) доводять, що се-

редня якість знань бакалаврів 

складає 62%, спеціалістів - 

52%, магістрів - 89,8%. Такі по-

казники є достатньо високими 

і відповідають ліцензійним ви-

могам.

З метою виявлення 

об’єктивності оцінювання 

знань студентів під час сесії 

рішенням вченої ради універ-

ситету протягом лютого-квітня 

буде проведено зріз залиш-

кових знань студентів із дис-

циплін зимової сесії. Тому ба-

жаємо всім студентам успіхів 

у навчанні та підтвердити свій 

рівень знань на тестуванні.
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ЗНАЙ НАШИХ!

ПІДСУМКИ СЕСІЇ 

Про результати освітньої діяльності студентів у 1 семестрі 2012-2013 навчального року

Механіки та агрономи ТДАТУ -
кращі серед аграрних ВНЗ
Другий рік поспіль сту-
денти нашого університе-
ту успішно беруть участь у 
Всеукраїнському конкурсі, 
який проводиться виробни-
чою компанією «Мрія Агро-
холдинг». 

Враховуючи, що у тому 
році наші агрономи були 
переможцями цього кон-
курсу, студенти з напрямів 
«Агрономія» та «Проце-
си, машини та обладнан-
ня АПВ» дуже ретельно го-
тувалися до конкурсу, аби 
довести всім, що то була не 
випадковість. Адже у кон-
курсі беруть участь кращі 
студенти з усіх аграрних 
ВНЗ, що готують фахівців 
за даними напрямами.

Особливістю конкур-
су є те, що проводився він 
у формі online-тестуван-

ня, а завдання для підго-
товки студентам не надава-
лися. При цьому завдання 
треба було виконувати 
в два етапи: тест на про-
фесійні знання і кейс (про-
блемна задача), що пе-
ревіряє здатність студентів 
до аналітичного мислен-
ня, застосування теоре-
тичних знань на практиці, 
орієнтацію в умовах реаль-
ного виробництва, а також 
творчий потенціал.

І ось за підсумками все-
українського конкурсу 
наші механіки та агроно-
ми стали переможцями. 
Так студенти механіко-
технологічного факульте-
ту з середнім показником 
70 балів зі 100 можливих 
здобули перше місце з на-
пряму «Процеси, машини 

та обладнання АПВ» серед 
16 аграрних ВНЗ України. 
Друге місце посів Мико-
лаївський НАУ (63 бали), 
третє - Вінницький НАУ 
(59 балів). Другий рік 
поспіль перше місце з на-
пряму «Агрономія» серед 14 
аграрних ВНЗ України здо-
були студенти факультету 
агротехнологій та екології з 
результатом 85 балів, випе-
редивши Львівський НАУ 
(83 бали) та Миколаївський 
НАУ (77 балів).

Крім того, в особисто-
му заліку серед студентів 
найкращий результат (78 
балів) і, як наслідок, пер-
ше місце здобув студент ме-
ханіко-технологічного фа-
культету Мялик Юрій (на 
фото на с. 1). Серед агро-
номів найкращий результат 

(91 бал) показала студентка 
факультету агротехнологій 
та екології Плехун Ірина (на 
фото на с. 1) та посіла почес-
не четверте місце.

Призери конкурсу отри-
мали цінні подарунки та 
запрошення взяти участь 
у позаконкурсному відборі 
до стипендіальної програми 
Української Аграрної Шко-
ли інноваційного навчаль-
но-практичного центру ком-
панії «Мрії Агрохолдинг». 
Вітаємо всіх переможців та 
бажаємо міцного здоров’я 
і подальших успіхів у нав-
чанні.

Цей успіх студентів ще 
раз підтвердив, що Таврійсь-
кий державний агротехно-
логічний університет го-
тує висококваліфікованих 
і конкурентноспроможних 
фахівців для аграрного сек-
тору економіки України.

О. П. ЛОМЕЙКО,
проректор з НПР.



С 2009 г. Таврический госу-
дарственный агротехноло-
гический университет стал 
участником программы 
«Передовые компьютер-
ные технологии - универси-
тетам Украины», которую 
реализует лидер в облас-
ти создания программного 
обеспечения для автомати-
зированного проектиро-
вания компания Delcam plc 
(Великобритания). 

В рамках сотрудничест-
ва в университете был соз-
дан учебный центр Delcam, 
которому компания пере-
дала 6 наименований про-
граммных продуктов по 25 
лицензий каждой. Это про-
граммное обеспечение ис-
пользуется для подготовки 
бакалавров по направлению 
«Компьютерные науки». 
Для того чтобы обеспечить 
качественную подготовку 
специалистов, два наших 
преподавателя в течение од-
ного месяца проходили под-
готовку в главном офисе 
компании в городе Бирмин-
геме (Великобритания).

При учебном центре есть 
студенческий научный кру-
жок, в котором студенты за-
нимаются углубленным изу-
чением программ компании. 
Участники кружка ежегод-
но представляют свои рабо-
ты на Международном кон-
курсе студенческих работ 
на соискание именных пре-
мий Delcam plc. Приятно от-
метить, что за три года уча-
стия в этом конкурсе наши 
работы два раза были особо 
отмечены жюри.

В этом году университет 
представил на конкурс две 

работы. Работа магистра 
11МБ ИТ группы Алексан-
дра Матвеева «Макет глав-
ного корпуса ТГАТУ» была 
особо отмечена жюри, и он 
вместе с научным руководи-
телем старшим преподава-
телем кафедры ПГИТП им. 
В. М. Найдыша Ю. А. Дмит-
риевым были приглашены 
на церемонию награждения 
победителей. Особенно сто-
ит отметить, что церемония 
награждения победителей 
проходила 19 февраля 2013 
г. в резиденции посла Вели-
кобритании в Киеве. 

Высокий уровень кон-

курса подтверждается тем, 
что церемонию открывал 
посол Великобритании в 
Украине Саймон Смит, а с 
поздравлением победителей 
выступил первый замести-
тель министра образования 
и науки, молодежи и спорта 
Украины Е. Н. Сулима. Ук-
раинских победителей меж-
дународного конкурса так-
же приветствовали ректоры 
четырех ведущих техниче-
ских университетов Украи-
ны. На церемонии студент 
факультета инженерии и 
компьютерных техноло-
гий Александр Матвеев был 

награжден лично послом 
С. Смитом грамотой и де-
нежным призом. Руково-
дителя работы Ю. А. Дмит-
риева грамотой наградил 
замминистра Е. Н. Сулима.

В этом году впервые ком-
пания Delcam plc совмест-
но с Самарским техунивер-
ситетом (Россия) проводила 
международную интернет- 
олимпиаду по программ-
ным продуктам компании. 
Для участия в олимпиаде 
зарегистрировалось 73 сту-
дента технических универ-
ситетов России и Украины. 
По результатам междуна-
родной олимпиады магистр 
факультета ИКТ Евгений 
Обыденный занял в общем 
зачете 2-е место, а среди ук-
раинских участников стал 
победителем. Следует от-
метить, что он также был 
включен в сборную СНГ и 
приглашен на очный тур в  
главный офис компании в 
Бирмингеме.

Подводя итоги, нуж-
но заметить, что учебный 
центр Delcam работает и 
решает главную задачу - 
способствует качествен-
ной подготовке специали-
стов компьютерных наук 
на самом современном ли-
цензионном программном 
обеспечении. А этот успех 
студентов еще раз подтвер-
дил, что ТГАТУ готовит вы-
сококвалифицированных и 
конкурентоспособных спе-
циалистов международного 
уровня для экономики Ук-
раины.

В. М. МАЛКИНА, декан
факультета ИКТ,

профессор.
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ТАК ТРИМАТИ!

Учебный центр Delcam в ТГАТУ
дает высокие результаты
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29 та 30 листопада минулого року у 
стінах університету перебувала деле-
гація з Німеччини на чолі з координа-
тором програми «Німецька селянська 
спілка» Антьє Баух. А з 5 до 9 грудня 
2012 р. ТДАТУ відвідала делегація Фе-
дерації «Обміни Франція - Україна» з 
Франції.

ПРЕЗЕНТАЦІЇ ТА ВІДБІР

ДО НІМЕЧЧИНИ

У межах візиту німецької делегації 
студенти нашого університету та ко-
леджів взяли участь у конференції-
презентації й відбіркових випробу-
ваннях. 

Щороку студенти ТДАТУ, успішно 
пройшовши співбесіду, мають мож-
ливість протягом чотирьох місяців 
пройти сільгосппрактику в Німеч-
чині, покращити свої теоретичні та 
практичні знання в галузі тварин-
ництва та рослинництва, відвіда-
ти навчальні курси в агротехнічній 
школі «ДОЙЛА» з раціонального ви-
користання сільськогосподарської 
техніки, тренінг із міжкультурної ко-
мунікації, розвинути підприємницькі 
та управлінські навички. 

Програма практики передбачає 
участь практикантів у семінарах, 
відвідування підприємств із перероб-
ки сільгосппродукції, організацій з її 
реалізації, підприємств - виробників 
сільгосптехніки та багато іншого, 
включаючи культурну програму. 

Переможцями Всеукраїнського 
відбіркового конкурсу НСС-2012 серед 
студентів ТДАТУ стали студенти гру-
пи 16 СПМ Анатолій Федюк, Володи-
мир Шевцов та Владислав Ставиць-
кий.

Бажаємо успіху надалі! Viel Glück!  

ПАРТНЕРАМ З ФРАНЦІЇ ЗАВЖДИ РАДІ!

Університет радо вітав своїх 
постійних партнерів. Цього року де-

легацію очолював Філіп Жене, член 
правління, відповідальний за стажу-
вання та зв’язки з аграрними універ-
ситетами, Жозет Жене та Жан Марі 
Буро, член Асоціації «Співробітниц-
тво Пуату-Шарант Україна».

6 років тому було розпоча-
то партнерство, яке призвело до 
підписання низки угод, що скла-
даються з певної кількості дій: при-
йом студентів на стажування, а та-
кож викладачів і керівників нашого 
університету у Франції, прийом фран-

цузької делегації в Україні.
За час співпраці було створено ета-

пи стажування студентів у Франції, 
які доповнюють їх навчання в Ук-
раїні. Таким чином, є студенти, що 
пройшли декілька етапів стажуван-
ня, а деякі навіть продовжили нав-
чання у Франції після отриман-
ня диплому в Україні. Ця подвійна 
кваліфікація дозволяє їм вигідно по-
зиціонувати себе на ринку праці 
в Україні, зокрема, перед франко-
українськими компаніями. У 2013 

Закордонні гості
ТДАТУ відвідали міжнародні делегації з Німеччини та Франції

Антьє Баух та її 
німецькі колеги. 

Голова французької делегації Філіп Жене (зліва) спілкується з ректором В. Кюрчевим. 



р. планується продовжити цю 
діяльність.

Делегація мала зустріч із началь-
ником відділу міжнародних зв’язків, 
ректором університету, де обговори-
ли результати стажування наших сту-
дентів в 2012 р., провела конференцію 
для франкомовних та англомовних 
студентів, під час якої розповіла про 
діяльність ФОФУ (стажування та 
інше). Можливість виступити на кон-
ференції мали колишні практикан-
ти, студенти ТДАТУ Тетяна Блашко 
та Світлана Котенко, виступи яких 
дуже сподобались як представникам 
делегації, так і великій кількості сту-
дентів, які були присутні на конфе-
ренції.

До плану заходів перебування де-

легації входили відбір студентів-кан-
дидатів - це основа для стажувань на 
наступний рік, відвідування краєзнав-
чого музею Мелітополя, підприємства 
«Хортиця» у Запоріжжі, підприємства 
«Овочевод», інші не менш цікаві 
зустрічі.

Студенти, які бажають швидше 
інтегруватися з Європою за допомогою 
програм, запропонованих Федерацією 
«Обміни Франція - Україна», мо-
жуть записатися на курси французь-
кої мови з метою підготовки до кон-
курсного відбору, який відбувається 
щорічно в грудні.

Слід зазначити, що ведеться 
кропітка робота з узгодження навчаль-
них програм із Політехнічним інсти-
тутом Ла Саль Бове (Франція), що в 

свою чергу надасть можливість на-
шим студентам отримувати подвійний 
диплом магістра, забезпечить повну 
професійну адаптацію до європейсь-
кого простору, підвищить культурний 
і мовний рівень студента.

Відділ міжнародних 
зв’язків ТДАТУ.
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Переможцями Всеук-
раїнського конкурсу - 
2012 серед студентів 
ТДАТУ стали:
1. Олег Фiлоненко (12ПМ)

2. Світлана Крамаренко (21ОА)

3. Олександр Ляшенко (22ПМ) - ста-

жуванняI рівня

4. Ірина Яросевич (31ФіК)

5. Ангеліна Бут (31МК)

6. Ірина Супруненко (32ОА)

7. Станіслав Шостак (21СЕП)

8. Зухра Мірзаахмедова (32ЕП)

9. Ольга Ледавицька (32ЕК) - стажу-

вання рівня І (bis)

10. Олександра Тиндюк (41ЕП)

11. Юлія Погрібняк (42МБ)

12. Катерина Повзло (32ЕП)

13. Світлана Котенко (41ЕП) - стажу-

вання II рівня

14. Тетяна Блашко (41ЕП)

15. Олена Трачук (52ФіК)

16. Ольга Шевченко (35ПМ) - стажу-

вання рівня ІI (bis)

17. Андрій Павленко (41АГ).

Французька делегація зустрілась з начальником відділу міжнародних зв̀ язків 
та провела конференцію для франко- та англомовних студентів ТДАТУ. 



В цьому році свій 15-річний 
ювілей відзначає науково-
методичний центр універ-
ситету. Основним завдан-
ням центру є розвиток 
методичної роботи 
в навчальному закладі. 

За роки свого існуван-
ня центр був і залишаєть-
ся на вістрі узагальнення 
та розповсюдження пере-
дового педагогічного досві-
ду, впровадження в навча-
льний процес інноваційних 
технологій.

Науково-методичний 
центр створений за рішен-
ням вченої ради у березні 
1998 р. Загальне керівниц-
тво НМЦ з 1998 до 2011 р. 
здійснював професор Ю. П. 
Рогач, а першим начальни-
ком центру був доцент кафе-
дри машиновикористання в 
землеробстві В. В. Овечко. 
З 2004 до 2011 р. керівниц-

тво центром здійснював до-
цент кафедри охорони праці 
та безпеки життєдіяльнос-
ті С. І. Малюта. На сьогодні 
в колективі НМЦ під кері-
вництвом О. В. Бойка плід-
но працюють доценти А. О. 
Рижков, С. І. Малюта, а та-
кож співробітники центру 
І. А. Ємець та Д. С. Данилюк.

Із впровадженням в уні-
верситеті кредитно-модуль-
ної системи організації на-
вчального процесу центр 
став одним із головних під-
розділів, який здійснює 
консультаційно-інформа-
ційну та методичну роботу. 
За часи свого існування під 
керівництвом центру запро-
ваджено чимало положень 
та методичних рекоменда-
цій, щорічно випускається 
збірник науково-методич-
них праць з удосконалення 
навчально-виховного про-

цесу в університеті.
Починаючи з 2008 р., 

НМЦ очолив роботу із впро-
вадження в університеті 
(перші серед аграрних ВНЗ 
України) Системи мене-
джменту якості ДСТУ ISO 
9001:2009 та успішно забез-
печує її функціонування і 
відповідність міжнародним 
та національним стандар-
там на теперішній час.

За роки діяльності науко-
во-методичного центру ним 
на рівні університету за-
безпечено проведення ряду 
заходів, а саме: організа-
ційна робота зі здійснення 
щорічного рейтингу кафедр 
та викладачів; проведення 
заміру залишкових знань 
студентів; організація що-
річних зльотів відмінни-
ків навчання, студентських 
олімпіад.

Одним із основних на-

прямків роботи останніх 
років є впровадження дис-
танційного навчання. Для 
цього вже створено Навчаль-
но-інформаційний портал. В 
перспективі розвитку 
центру є створення відді-
лів, які забезпечать впрова-
дження та функціонування 
електронної системи управ-
ління освітньою діяльнос-
ті та створення електронних 
засобів навчання з усіх ди-
сциплін. Символічно, що 
саме в цьому, ювілейному 
для центру, році НМЦ був 
визнаний кращим підроз-
ділом університету та за-
несений на Дошку пошани. 
Цей факт є яскравим під-
твердженням професійної 
діяльності колективу та ви-
знанням його працездатно-
сті.

О. П. ЛОМЕЙКО, 
проректор з НПР ТДАТУ.

ЮВІЛЕЙ6
АГРОТАВРІЯ,

ЛЮТИЙ, № 1 (243)

Науково-методичному
центру ТДАТУ - 15 років!
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29 листопада на кафедрі 
іноземних мов ТДАТУ відбу-
лося друге засідання анг-
ломовного дискусійного 
клубу «Ukrainian youth for 
sustainable development». 

Слід нагадати, що він 
розпочав свою роботу з іні-
ціативи викладачів кафед-
ри іноземних мов у жовтні 
2012 р. 

Цього разу студенти різ-
них курсів, магістранти та 
аспіранти зібралися для об-
говорення надзвичайно ва-
жливої та гострої для Укра-
їни теми - проблеми ВІЛ/
СНІДу. Захід було приуро-
чено до Дня боротьби зі 
СНІДом і порозуміння з ВІ-
Л-позитивними людьми, що 
відзначається у всьому світі 
1 грудня. В якості презента-
торів виступили волонтери 
Корпусу миру США в Укра-
їні Керрі Маріно, Сінден Ен-
роуз, Логан Бренан та Віль-
ям Торп. 

Обрати саме таку тему 

для обговорення змуси-
ла сучасна ситуація. Так, 
за даними ООН, у 2011 р. у 
світі було офіційно зареєс-
тровано 34 млн. ВІЛ-інфі-
кованих осіб, 2,5 млн. но-
вих випадків зараження та 
1,7 млн. смертей від СНІДу. 
При цьому кількість ВІЛ-і-
нфікованих в Україні ста-
новить близько 400 тис. офі-
ційно зареєстрованих осіб, 
а в 2011 р. 3735 громадян 
України померли від СНІ-
Ду. Світові тенденції свід-
чать про те, що загальний 
рівень смертності від СНІ-
Ду поступово знижується, а 
доступ до профілактичних 
програм збільшується. Од-
нак в Україні ситуація ці-
лком протилежна - смерт-
ність зростає, а доступ до 
лікування залишається об-
меженим через погане фі-
нансування. 

З цієї причини особливо 
цінним у дискусії стало те, 
що американські волонтери 
розповіли про стан пробле-

ми ВІЛ/СНІДу в США, пре-
зентували досвід своєї кра-
їни не тільки у подоланні 
наслідків зараження цими 
захворюваннями, а й у тому, 
які заходи вживаються для 
запобігання їх поширенню. 
Студентам було цікаво діз-
натися, наприклад, про те, 
що тестові системи для ви-
явлення ВІЛ/СНІДу у США 
доступні настільки, що лю-
дина може зробити тест са-
мостійно у домашніх умо-
вах, взявши для аналізу 
слину. Крім того, волонтери 
із США запропонували по-
новому подивитися на про-
блему, змусивши студентів 
уявити себе на місці ВІЛ-по-
зитивної людини.

Рольове моделювання си-
туацій, майстерно організо-
ване волонтерами, дало змо-
гу учасникам дискусійного 
клубу глибоко проникну-
ти у проблему ВІЛ/СНІДу 
і пропустити її через влас-
ну душу. Статистичні дані, 
наведені у презентованому 

американцями відео, зму-
сили замислитися кожного.

Висновок, зроблений уча-
сниками дискусійного клу-
бу, полягав у тому, що про 
небезпеку ВІЛ/СНІДу забу-
вати не можна, адже вона 
завжди супроводжує нас у 
повсякденному житті. Сту-
денти висловили вдячність 
волонтерам Корпусу миру 
США в Україні Керрі Ма-
ріно, Сінден Енроуз, Лога-
ну Бренану, Вільяму Торпу 
та викладачам кафедри іно-
земних мов за надану мо-
жливість обговорити нага-
льні проблеми суспільства 
англійською мовою. Члени 
дискусійного клубу визна-
ють, що отримують не тіль-
ки практичну користь у під-
вищенні рівня володіння 
англійською, а й задоволен-
ня від невимушеного спіл-
кування з іноземними фахі-
вцями й розкриття власного 
потенціалу. 

Юлія ПОЛІКАРПОВА, доцент 
кафедри іноземних мов.

«AIDS: DON’T DIE OF IGNORANCE»
Засідання дискусійного клубу провели волонтери Корпусу миру США в Україні.



Напередодні Дня свято-
го Валентина людство 
поділяється на два воро-
жих табори: одні фанатич-
но скуповують набори шо-
коладних цукерок, букети 
квітів, плюшевих ведме-
диків та тони «валентинок», 
а інші авторитетно заявля-
ють: все це маячня, нав’язу-
вання західних традицій
та фальшивка. 

Не будемо осуджувати 
наших прагматичних дру-
зів: кожен має право на 
свою точку зору, особливо 
в таких делікатних питан-
нях. Але ж наше життя - річ 

вельми серйозна та інколи 
важка, то чом би й не побу-
ти «прекрасним принцем» 
чи веселим купідончиком 
раз на рік? 

Кожен факультет ре-
тельно підготувався: АТЕ 
провів конкурсну програ-
му, навмання витягуючи 
сором’язливих учасників із 
натовпу, хлопці-механіки 
переодягнулися в чудових 
амурчиків і розносили по 
корпусах цукерки з перед-
баченнями. А економісти 
розмахнулися не на жарт: 
рідний деканат майже по-
тонув у сердечках! ІКТ роз-

давали половинки сердечок 
із написаними на них іме-
нами відомих парочок: Бред 
Пітт мав знайти свою Ан-
джеліну Джолі, Адам - Єву, 
а Ромео - Джульєтту. Енер-
гетичний факультет провів 
конкурс стінгазет, присвя-
чений Дню св. Валентина. 
Не залишився осторонь і 
студентський профком: на 
великому плакаті «Магія 
кохання» кожен охочий міг 
отримати любовне передба-
чення на наступний рік. 

Традиційне продовження 
Дня всіх закоханих відбу-
лося у НК «Korizza». Цього 

року студком дещо видозмі-
нив звичний захід: у цілях 
дружби учасників із різних 
факультетів «зміксували» за 
допомогою жеребкування. І 
ось, вітайте новостворені 
пари! Перша «sweetcouple» 
- Андрій Муленко (АТЕ) та 
Олена Ведмедьова (ЕнФ) - у 
якості візитної картки пре-
зентувала енергійний та-
нець під саундтрек «Что ты 
имела в виду?», друга пара 
у складі Кирила Падал-
ки (ФЕБ) та Аліни Щегла-
кової (ІКТ) обрала легкий 
гангстерський стиль - з бі-
лим автоматом, канонічною 

КРУПНИМ ПЛАНОМ8
АГРОТАВРІЯ,
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Магія кохання
В День святого Валентина студенти ТДАТУ дарували 
серця, шукали свої половинки та обирали кращу пару
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сигарою та елегантним ка-
пелюхом. Марина Ратніко-
ва (МТФ) відволікала своїм 
вишуканим танцем Микиту 
Сича (ІКТ) від сидіння біля 
телевізору, а Михайло Ка-
нюка (ЕнФ) разом із Оленою 
Корніловою (ФЕБ) вдався до 
запальних мотивів бразиль-
ського карнавалу. 

Другим раундом конкур-
су стали підступні питання 
ведучого. Хлопці трималися 
мужньо і на питання: «Кого 
б ви обрали, вашу партнерку 
або Меган Фокс?», із обурен-
ням відповідали, що тільки 
партнерку і нікого іншого. 
Правда, під час  конкурсу 
з’ясувалося, що деякі хлоп-
ці більш за всіх бояться го-
лову студради і плачуть на 
репетиціях, та то дрібниці. 

У третьому раунді пред-
ставники сильної статі під-
ключали свої нюхові зді-
бності, впізнаючи дівчат за 
ароматом парфумів. Вечір 

продовжувався, а конкурси 
ставали більш екстремаль-
ними: чого варте лише за-
варювання чаю без допомо-
ги рук або поїдання лимона 
на швидкість! Тільки уявіть 
собі: з’їсти цілий кислючий 
фрукт, ще й менше ніж за 
хвилину!

Та ось всі випробуван-
ня позаду і настає час уро-
чистого нагородження кон-
курсантів. Титул «Самая 
грациозная пара» дістав-
ся Михайлу Канюці та Оле-
ні Корніловій, «Самыми яр-
кими» стали Микита Сич та 
Марина Ратнікова, а «Мис-
тер и миссис Смех» журі об-
рало Кирила Падалку та 
Аліну Щеглакову. 

Барабанний дріб, леді та 
джентльмени! Андрій Му-
ленко + Олена Ведмедьо-
ва = «Краща пара ТДАТУ - 
2013»!

Тетяна ВОЛОВИК.
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Праздник всех мужчин

Афганистан болит в моей душе…

Непросто быть Мужчиной 

 в нашем веке,

Быть лучшим, победителем,

  стеной,

Надежным другом, чутким 

 человеком,

Стратегом между миром 

 и войной.

Быть сильным, но... покор-

ным, 

 мудрым, нежным,

Богатым быть, но... денег 

 не жалеть.

Быть стройным, элегантным

  и... небрежным.

Все знать, все успевать 

 и все уметь.

Мы в праздник пожелаем

  вам... терпенья

В решеньях ваших жизненных 

 задач.

Здоровья вам, любви 

 и вдохновенья.

Успехов творческих 

В соответствии с Указом Прези-
дента Украины от 11 февраля 2004 
г. 15 февраля в Украине отмечается 
День чествования участников боевых 
действий на территории других госу-
дарств. Этот день приурочен к годов-
щине вывода советских войск из Аф-
ганистана.

С 1979 по 1989 гг. около 150 тыс. 
украинцев прошли через горнило 
Афганской войны. 3360 украинцев 
не вернулись из Афганистана, 72 че-
ловека считаются пропавшими без 
вести или попавшими в плен. Полу-

чили ранения более 8 тыс. украин-
цев, 4687 из них вернулись в роди-
тельские дома инвалидами.

Чествуют в Украине и всех тех, 
кто принимал участие в других вой-
нах. Сейчас в Вооруженных Силах 
Украины служат около 2 тыс. офи-
церов и прапорщиков, принимавших 
участие в афганской войне, около 20 
тыс. военнослужащих, выполнявших 
интернациональный долг в Чили, Ис-
пании, Египте, Вьетнаме, Эфиопии, 
на острове Куба и во многих других 
«горячих точках» мира.

То, что я должен сказать
А. Вертинский

Я не знаю, зачем и кому это нужно,

Кто послал их на смерть не дрожащей 

 рукой,

Только так беспощадно, так зло 

 и ненужно

Опустили их в вечный покой.

Осторожные зрители молча кутались 

 в шубы,

И какая-то женщина с искаженным лицом

Целовала покойника в посиневшие губы

И швырнула в священника обручальным

  кольцом.

Закидали их елками, замесили их грязью

И пошли по домам под шумок толковать,

Что пора положить бы конец безобразью,

Что и так уже скоро мы начнем голодать.

И никто не додумался просто встать 

 на колени

И сказать этим мальчикам, 

 что в бездарной стране

Даже светлые подвиги - это только 

 ступени

В бесконечные пропасти к недоступной

  весне.

23 февраля отмечается как День защит-
ника Отечества в России, Беларуси и Укра-
ине. Праздник берет свое начало с января 
1918 г., когда Совет народных комисса-
ров СССР издал Декрет о создании Рабоче-
крестьянской Красной Армии (РККА), 
а позже - Декрет о создании Рабоче-
крестьянского Красного Флота (РККФ). В 
1922 г. 23 февраля было объявлено Днем 
Красной Армии. С 1949 до 1993 г. носил 
название День Советской Армии и Военно-
Морского Флота.

Большинство граждан склонны расс-
матривать День защитника Отечества не 
столько как день рождения Красной Ар-
мии, сколько как День настоящих муж-
чин, защитников в самом широком смысле 
этого слова. И каждый год прекрасная по-
ловина человечества поздравляет сильный 
пол с этим праздником. 

Мы, женщины ТГАТУ, очень ценим и 
уважаем вас, дорогие коллеги-мужчины, и 

выражаем полную уверенность в том, что 
Отечество может быть спокойно, пока в 
стране есть такие смелые и мужественные 
люди, как вы! Рядом с вами мы не боим-
ся чувствовать себя нежными и хрупки-
ми! Вы - наша гордость, наша опора. Вы 
оказываете поддержку и приходите на 
помощь в трудную минуту. Желаем вам 
оптимизма, бодрости, хорошего настрое-
ния, стойкости духа и света в душе! 
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Еще чуть-чуть и на-
ступит 8 Марта - празд-
ник, который отме-
чается в мире как 
Международный жен-
ский день. И вновь 
мужчины будут ло-
мать головы, что бы по-
дарить своим родным 
и дорогим женщинам, 
мамам, дочкам, кол-
легам. Женщины же 
в этот день особенно 
прекрасны и, как всег-
да, ждут от мужчин 
особенных знаков вни-
мания. 

А давайте окунемся 
в историю этого празд-
ника. Так, согласно ра-
спространенной вер-
сии, первой ласточкой 
возникновения Меж-
дународного женско-
го дня, 8 Марта, была 
рабочая демонстра-
ция, известная истории 
как «марш пустых ка-
стрюль», который про-
вели в 1857 г. работницы 
текстильных фабрик по 
пошиву одежды в Нью-
Йорке.

Работницы бастовали 
против тяжелых усло-
вий труда и требова-
ли их улучшить, а низ-
кую зарплату повысить 
- установить наравне с 
мужчинами. С этих пор 
в Америке и Западной 
Европе началось широ-
кое общественное феми-
нистическое движение 
за предоставление жен-
щинам таких же прав, 
как и у мужчин. 

И вот 8 марта 1908 
г. уже 15 тыс. женщин 
идут маршем по улицам 
Нью-Йорка с лозунгами 
и транспарантами, на 
которых написано: «Нет 

- женской дискрими-
нации!», «Женщинам 
- равные права» и т. д. 
Клара Цеткин, немка по 
происхождению, была 
ярой коммунисткой-
социалисткой, и имен-
но ее заслуга в том, что 
праздник 8 Марта суще-
ствует. 

В бывшем СССР этот 
праздник сначала не 
очень прижился, его 
стали отмечать только 
в 1965 г. Именно тогда 
вышел указ о том, что 
8 Марта становится 
государственным празд-
ником и даже выходным 
днем. 

С течением времени в 

человеческом воображе-
нии день 8 Марта изба-
вился от политической 
мишуры, стал воспри-
ниматься просто как 
женский день, когда 
мужчины уделяют сла-
бому полу повышенное 
внимание, дарят подар-
ки, даже моют посуду и 
убирают в доме вместо 
героического чтения га-
зет перед телевизором. 
И это прекрасно. 

Мужчины, делайте 
своим женщинам что-
нибудь приятное как 
можно чаще, а не толь

Восьмое марта близко-близко Любовь, Измена и Колдун
Эдуард Асадов

В горах, на скале, о беспутствах мечтая, 

Сидела Измена худая и злая. 

А рядом, под вишней, сидела Любовь, 

Рассветное золото в косы вплетая. 

С утра, собирая плоды и коренья, 

Они отдыхали у горных озер. 

И вечно вели нескончаемый спор - 

С улыбкой одна, а другая - с презреньем. 

Одна говорила: На свете нужны

Верность, порядочность и чистота. 

Мы светлыми, добрыми быть должны: 

В этом и красота! 

Другая кричала: Пустые мечты! 

Да кто тебе скажет за это спасибо? 

Тут, право, от смеха порвут животы 

Даже безмозглые рыбы! 

Жить надо умело, хитро и с умом, 

Где - быть беззащитной, где - лезть 

 напролом, 

А радость увидела - рви, не зевай! 

Бери! Разберемся потом! 

- А я не согласна бессовестно жить! 

Попробуй быть честной и честно любить! 

- Быть честной? Зеленая дичь! Чепуха! 

Да есть ли что выше, чем радость греха?! 

Однажды такой они подняли крик, 

Что в гневе проснулся косматый старик, 

Великий колдун, раздражительный дед, 

Проспавший в пещере три тысячи лет. 

И рявкнул старик: Это что за война?! 

Я вам покажу, как будить колдуна! 

Так вот, чтобы кончить все ваши

  раздоры, 

Я сплавлю вас вместе на все времена! 

Схватил он Любовь колдовскою рукой, 

Схватил он Измену рукою другой 

И бросил в кувшин их зеленый, 

 как море, 

А следом туда же - и радость, и горе, 

И верность, и злость, доброту и дурман, 

И чистую правду, и подлый обман. 

Едва он поставил кувшин на костер, 

Дым взвился над лесом, как черный 

 шатер,

Все выше и выше, до горных вершин, 

Старик с любопытством глядит 

 на кувшин: 

Когда переплавится все, перемучится, 

Какая же там чертовщина получится? 

Кувшин остывает. Опыт готов. 

По дну пробежала трещина, 

Затем он распался на сотню кусков, 

И... появилась ЖЕНЩИНА...



Цього року відданих шану-
вальників гри чекав сюр-
приз - оновлений, «тюнінго-
ваний» склад команд усіх 
факультетів: на зміну ве-
теранам руху КВК, таким 
як Артем Горбачов та Олег 
Якубін, прийшли незнай-
омі, свіжі обличчя. Зі сце-
ни зазвучали нові прізвища, 
з’явилися інші амплуа,
сучасні ролі, актуальні 
сценки.

Треба сказати, що ідею 
провести КВК у понеділок, 
та ще й о 16.00, не можна на-
звати дуже вдалою - справа 
в тому, що захід сприймав-
ся не як вечірнє розважаль-
не шоу, а як п’ята пара, хоч і 
весело-кмітлива…

Обравши для виходу 
«Skrillex», відкрила про-
граму фестивалю смугаста
команда «Всюду буду». 
Хлопцям із ІКТ дісталося 
нелегке завдання - розігрі-
вати прохолодний у прямо-
му та переносному значен-
ні зал.

Глядачі на ура сприй-
няли рекламу шампуню: 
«Грешный прокурор: хоть 
ты киллер, хоть ты вор - всех 
отмоет прокурор» і мініатю-
ру про похорон кутюр’є. За-
кінчили свій виступ «Всюду 
буду» на ностальгічній ноті, 
поєднавши назви голлівуд-
ських блокбастерів і посте-
ри до радянських фільмів. 
Хлопці, ваш «Микола Аза-
ров» поза конкуренцією!

Другими вийшли на аре-
ну гладіатори з «П’ятого кор-
пусу». АТЕ-шники завжди 
відрізняються високим рів-
нем гри та нешаблонними 
жартами. Згадаємо хоча б 
перемогу цієї команди на 
минулорічному фестивалі! 
А сьогодні «П’ятий корпус» 
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приємно вразив аудиторію 
незвичною музичною зна-
хідкою, зміксувавши відо-
мі пісні та трішечки абсур-
ду. Глядачам запала в душу 
мила дівчинка, яка кожен 
раз попереджувала публіку 
про наближення «Шутки!». 
Нікого не залишив байду-
жим і перший український 
iPad та його брутальний ви-
нахідник Дмитро Лебеден-
ко. А ось хіт Іowa отримав 
несподіване продовження 
«Мама, скинь ключи». 

Далі на сцену вийшли 
хлопці з «Хорошої коман-
ди» (ФЕБ), як завжди, еле-
гантні в своїх білих сороч-
ках, чорних жилетках та 
чорних краватках. Еконо-
місти представили на роз-
суд публіки трагічну істо-
рію про батарейку, сповнену 
істинної скорботи та жалю. 
Знайшов відклик у серцях 
глядачів і невдаха візитер, 
який, простирчавши пів-
ночі на балконі, зголоднів 
та обгриз кормушку. Грав-
ці КВК викладалися на по-
вну, танцювали та зривали 
оплески. Від усього серця - 
«Хорошая команда»!

«Темною конячкою» фес-
тивалю, безперечно, стала 
команда енергетичного фа-
культету «Плюс на мінус». 
Ось у кого альтернатив-
не мислення та нестандарт-
ні образи: «гопники» у каз-
ці разом із граційною феєю 
(Кирило Попазов), меліто-
польський маршрутник, 
який влаштувався у Вене-
ції гондольєром (Михайло 
Канюка) та, звісно, любите-
лі задавати тупі питання. 

«Тіпочки» показали пу-
бліці двох бобрів із «Ну, 
погоди!», невдоволених 
своїм гонораром, гопника-
гімнаста і дві наймерзотні-
ші у світі персони. Не зали-
шилась непоміченою і вічна 
тема дівчат: напхати якомо-
га більше «потрібних» речей 
у дамську сумочку. До речі, 
в цей день механіки Влад-
лен Науменко і Олександр 
Єрохін захистили свої ди-
пломні проекти - як ка-
жуть, з корабля на бал.

Перерву між «Візиткою» 
та «Розминкою» скрасив 
яскравий виступ жіночого 
танцювального колективу 
«Art-Dance».

«Розминка» взагалі є 
складним конкурсом для 
КВК будь якого рівня, а 
«Музична розминка» і по-
готів. Але червоніти за наші 
команди не довелося: зал 
бурхливо та щиро реагу-
вав на жарти учасників. 
Справжньою зіркою цьо-
го конкурсу став Роман Ку-
дінов зі своєю піснею про 
козу.

Кращим гравцем КВК за 
версією молодіжної органі-

зації «Молоді регіони» став 
Андрій Муленко, а кращим 
гравцем КВК - Кирило Гну-
тов.

З грамотами дипломан-
тів додому пішли «Плюс на 
мінус» та «Тіпочки», лауре-
атами стали «Всюду буду» 
і «П’ятий корпус», а пере-
можцями журі визнало 
«Хорошую команду».

Тетяна ВОЛОВИК.
Фото Андрія КУДРЯШОВА.
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Ще в юнi роки вiн пробу-
вав сили у рiзних жанрах, а 
своєю невтомнiстю i непоси-
дючiстю часом перевершу-
вав найпрацьовитiших ук-
раїнських лiтераторiв. Про 
характер власно  поетичної 
творчостi сам Б. Грiнченко 
писав: «Я нiколи не нале-
жав до тих поетiв, що ввесь 
свiй час можуть оддавати 
пiснi... Моя пiсня - то мiй 
робiтницький одпочинок i 
моя робiтницька молитва-
надiя».

Доля письменника... 
Доля людини... Якою вона 
була у Боpиса Гpiнченка? 
Коpоткий шевченкiвський 
вiк пpожив письменник. 
Були й вагання, й помилки 
у його напpуженiй pоботi 
на нивi piдної  культуpи. 

Але жодного кpоку, не ос-
вяченого любов'ю до piдного 
кpаю, до piдного наpоду, не 
було. Спадщина, залишена 
Гpiнченком, - це багатющий 
скаpб для Укpаїни, для нас. 
Сеpед них i численнi повiстi 
й оповiдання, з гpiнчен-
ковими гуманiстичними, 
pеалiстичними, наpодними 
iдеями. 

Серед багатьох здобутків 
Б. Д. Грінченка є праця, 
яка дозволяє назвати його 
видатним і навіть унікаль-
ним ученим. Це «Словарь 
української мови» (1907-
1909), створений і відреда-
гований ним протягом двох 
із половиною років на по-
чатку нашого століття (за-
гальний обсяг слів - 68 ти-
сяч). Цей словник має для 

української науки і культу-
ри таке ж значення, як слов-
ник В. І. Даля для російсь-
кої, словник Лінде - для 
польської, словник Гебауе-
ра - для чеської. 

Словник Б. Грінчен-
ка відбиває багатство ви-
ражальних засобів україн-
ської мови ХІХ - початку XX 

століття. Він фіксує народ-
норозмовну і фольклорну 
мову, дібрану з різноманіт-
них етнографічних джерел 
земських видань, а також 
записану з живих уст.

Борис Грінченко ввійшов 
в історію, культуру, літе-
ратуру України як оборо-
нець її надбань, інтересів, 
європейської перспективи 
розвитку. У нього і літера-
турний псевдонім був про-
мовистий, символічний - 
Вартовий - той, хто стоїть на 
сторожі, оберігає, охороняє.

Вшановуючи пам’ять 
Бориса Грінченка, викла-
дачі кафедри українознав-
ства провели кураторські 
години, присвячені його 
пам’яті; студентську науко-
во-практичну конференцію 
на тему: «Тенденції роз-
витку сучасної української 
мов»; брейн-ринг на тему: 
«Не бійся заглядати у слов-
ник» серед учасників клубу 
«Майстер слова».

О. М. МАКСИМЕЦЬ.

В Україні пройшов 
XIII Міжнародний конкурс 
знавців української мови 
ім. Петра Яцика. 

Петро Яцик - канадський 
підприємець українсько-
го походження, меценат і 
філантроп, відомий своїм 
вагомим вкладом у фінан-
сування українознавства 
на Заході та в Україні. Фун-
датор Міжнародного бла-
годійного фонду «Ліга ук-
раїнських меценатів». Цей 
престижний конкурс давно 
переріс звичайну культур-
ну акцію, перетворився на 
справді народний рух, що 

утверджує безсмертя рідної 
мови, творчості, добра. 
Стартує він щорічно 9 лис-
топада, в День української 
писемності та мови. Учасни-
ки цього конкурсу плека-
ють рідне слово, вболівають 
за нього. 

Викладачі кафедри ук-
раїнознавства готують на-
ших студентів, які є не 
тільки активними учасни-
ками, а й переможцями зга-
даного конкурсу та гідно 
представляють ТДАТУ як 
вищий навчальний заклад, 
де на високому рівні викла-
даються не тільки фахові 

дисципліни, а й загально-
освітні. Це дає студентам 
можливість стати і гарни-
ми спеціалістами, і творчи-
ми, гармонійно розвинени-
ми особистостями. 

Цього року студент-
ка І курсу факультету еко-
номіки та бізнесу Олена 
Ганжа ще раз підтверди-
ла, що наші студенти є од-
ними з найкращих, і посіла 
ІІІ місце на обласному етапі 
Міжнародного конкурсу 
знавців української мови 
ім. Петра Яцика.

О. М. МАКСИМЕЦЬ, завка-
федри українознавства, к.ф.н. 

Бiльше працював, нiж жив
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Ми знаємо українську!

Борис Грiнченко - письменник, надiлений рiзнобiчним та-
лантом. Поет, прозаїк, драматург, критик, мовознавець, 
органiзатор видавничої  справи. 



Це свято входить до христи-
янського календаря як один 
із найзначніших пам’ятних 
днів, які відзначаються всім 
християнським співтова-
риством упродовж майже 
двох тисячоліть. Стрітення 
Господнє - така ж важлива 
подія, як Різдво Христове, 
Хрещення Господнє, Велик-
день, і відзначається 15 лю-
того.

Про свято Стрітення існує 
чимало легенд, звичаїв, 
прикмет. Але християнам 
важливо розуміти справж-
ню сутність цього свята й 
те, чому воно є важливим 
і належить до найбільших 
свят церковного року. На 
40-й день після народжен-
ня Ісуса Христа Марія та 
Йосиф виконали закон, про 
який йдеться у Старому 
Завіті. Закон постановляв, 
що на 40-й день після народ-
ження хлопчика, а на 80-й - 
після народження дівчинки 
кожна мати мала принести 
до дверей святині однорічне 
ягня на цілопальну жертву 
як знак визнання над собою 
найвищої Божої влади й по-
дяки, а голуба - як жертву 
за гріхи. Після цього жінка 
вважалась очищеною. 

У той час жив в Єруса-
лимі праведний старець 
Сімеон. Йому було одкро-
вення, що він не помре, поки 
не побачить Христа Спаси-
теля. По навіюванню звер-
ху, благочестивий старець 
прийшов до храму в той час, 
коли Пресвята Богородиця 
і праведний Йосип принес-
ли туди немовля Ісуса, щоб 
виконати законний обряд. 
Богопреємець Сімеон узяв 
Богонемовля на руки, і, бла-

гословивши Бога, прорік 
пророцтво про Спасите-
ля світу: «Нині відпускаєш 
раба Твого, Владика, по сло-
ву Твоєму зі світом, бо бачи-
ли очі мої порятунок Твій, 
який Ти уготував перед ли-
цем усіх народів, світло до 
просвіти язичників і сла-
ву народу Твого Ізраїлю». 
Пресвятій Діві праведний 
Сімеон сказав: «Це лежить 
Цей на падіння і на пов-
стання багатьох в Ізраїлі і 
в предмет сперечань, і Тобі 

Самій зброя пройде душу, 
та відкриються подумуван-
ня багатьох сердець».

У храмі була також 84-
річна вдова Ганна пророчи-
ця, дочка Фануїлова, «яка 
не відходила від храму, по-
стом і молитвою служачи 
Богові день і ніч. І вона у 
той час, підійшовши, сла-
вила Господа і говорила про 
Нього (Богонемовля) всім, 
хто чекав позбавлення в 
Єрусалимі».

До Різдва Христового всі 

праведні чоловіки і дружи-
ни жили вірою в Прийдеш-
нього Месію, Спасителя 
світу, і чекали Його при-
шестя. Останні праведники 
Старого Завіту - праведний 
Сімеон і Ганна пророчиця 
удостоїлися зустріти в храмі 
Носителя Нового Заповіту, 
в особі якого вже зустріли-
ся Божество і людство.

У народі Стрітення здав-
на символізує зустріч зими 
з весною. З цим святом 
пов'язано багато прикмет, 
за якими визначаються по-
дальші погода й урожай. 
Так, якщо в цей день пого-
да ясна і тиха - рік буде вро-
жайним. Якщо на Стрітення 
відлига - весна буде прохо-
лодна і затяжна, а врожаї 
небагатими. Якщо піде сніг - 
всю весну будуть лити дощі. 
Якщо на Стрітення захід 
ясний - морозів більше не 
буде. Для віруючих обов'яз-
ковим у цей день є похід до 
церкви за свічкою-оберегом 
і свяченою водою. Свічка 
весь рік буде оберегом дому 
від вогню й блискавки, а 
вода буде мати цілющі вла-
стивості. 

Ще однією особливістю 
свята було ворожіння. Напе-
редодні свята на ніч ставили 
на поріг тарілочку з зерном, 
і якщо вранці на ньому з'яв-
лялася роса, то рік буде вро-
жайний і багатий.

У цей день ми вітаємо 
всіх християн із цим вели-
ким святом! Бажаємо всім 
Божих благословень, розра-
ди й підбадьорення! Зі свя-
том Стрітення Господнього!

Л. І. ШЛЄІНА, викладач 
кафедри українознавства.
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НЕ ЗАБУТИ ПРИВІТАТИ!    

ДЕНЬ СКОРБИ

Памяти ректора 
Николая 

Людвиговича 
Крыжачковского

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

4.03 - Манькова Мари-
на Адольфівна (кафедра 

гідравліки і теплотехніки)

6.03 - Грицаєнко Ігор Мико-
лайович (ректорат)

7.03 - Мельник Лариса Ти-
мофіївна (навч. корпус № 1)

9.03 - Калита Юрій Михай-

лович (кафедра АЕП)

11.03 - Колюх Оксана 
Юріївна (бібліотека)

18.03 - Рощина Ольга 
Петрівна (кафедра ПГІТП)

19.03 - Пархоменко Ана-
толій Павлович (кафедра 

теоретичної механіки)

21.03 - Зіненко Валентин Ге-
оргійович (кафедра ТКМ)

22.03 - Бойко Сергій Дани-
лович (газова котельня)

22.03 - Шевченко Тетяна 
Петрівна (кафедра технічно-

го сервісу АПК)

27.03 - Квітко Олексій Олек-
сандрович (АГЧ)

28.03 - Рогач Юрій Петро-
вич (кафедра ОП та БЖ)

Ювіляри березня

Январь, пожалуй, самый урожайный 
месяц для университета. 1 февраля в гос-
тиной музея собралось более 20 январ-
ских юбиляров и именинников. Органи-
зовала эту встречу директор музея Анна 
Оксамитная. Поздравить «виновников 
торжества» пришли ректор университета 
Владимир Кюрчев и председатель проф-
кома Николай Андрющенко. 

Среди гостей немало талантливых лю-
дей - бывший ректор МИМСХа Игорь Се-
рый, заведующий кафедрой АСП, быв-
ший трубач эстрадного оркестра под 
управлением А. Чигрина и ВИА «Септи-
ма» Владимир Диордиев, бывший солист 

народного хорового коллектива Алек-
сандр Круть, известный мелитопольский 
бард, директор ЦКиД Сергей Рябинин. 
Каждый из них приготовил для своих 
друзей небольшой концерт. Звучали пес-
ни, стихи. Анна Петровна поздравила ка-
ждого юбиляра и именинника ценными 
подарками. 

После таких встреч в душе остается 
приятное воспоминание, но особенно до-
рого то внимание, которое было оказано 
ветеранам. Анатолий Иванович Савчен-
ко, проработавший в нашем учебном за-
ведении около 45 лет, 1 февраля отметил 
свой 75-летний юбилей.

Именинники собрались за праздничным столом

22 февраля стал для 
нашего университета 
днем скорби. В этот день 
ушел из жизни человек, 
которого любили все: и 
сотрудники, и студенты. 
Николай Людвигович 
Крыжачковский был не 
просто ректором, а и ду-
шевным, добрым чело-
веком. Мы помним о нем 
всегда и эту память про-
несем через годы. 

День памяти...  В этот 
день ежегодно у мемори-
альной доски на аллее 
Славы и на могиле Нико-
лая Людвиговича лежат 
свежие цветы, симво-
лизируя неумирающую 
любовь и уважение к 
этому Человеку. 


