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22-25 травня 2013 року 
на території Національно-
го комплексу «Експоцентр 
України» відбулася ХХV 
Міжнародна виставка-ярма-
рок «Агро-2013».

В рамках виставки було 
проведено конкурс «Золо-
та, срібна, бронзова медаль 
виставки». Метою конкурсу 
було виявлення за оголоше-
ними номінаціями кращих 
товарів, послуг, технологій, 
представлених на виставці; 
маркетингова підтрим-
ка учасників і переможців 
конкурсу; сприяння реаль-
ним проектам, що реалізо-
вуються учасниками кон-
курсу; надання допомоги 
споживачу при виборі кра-
щої продукції; формуван-

ня конкурентоспроможного 
ринкового середовища.

У конкурсі на кращий 
експонат, технологію, нау-
кову розробку ТДАТУ за 
представленими матеріала-
ми отримав дві золоті ме-
далі та дипломи VIР-рівня: 
перша нагорода - «За високі 
показники та інноваційні 

розробки в області аграрної 
освіти», друга - «За впровад-
ження інновацій в дорадчій 
діяльності»!

Також колектив ТДАТУ 
був нагороджений найви-
щою нагородою Міністер-
ства аграрної політики та 
продовольства України - 
Почесною грамотою «За 

сумлінну працю, високий 
професіоналізм, вагомий 
внесок у розвиток агропро-
мислового комплексу Ук-
раїни та активну участь в 
організації та проведенні 
ХХV Міжнародної вистав-
ки-ярмарку «Агро-2013».

Ректор професор В. М. 
Кюрчев та співробітни-
ки університету, які брали 
участь у заходах виставки, 
були відзначені грамотами, 
дипломами.

Це висока оцінка плідної 
роботи всього колекти-
ву університету за останні 
роки!!!

Ігор ГРИЦАЄНКО, помічник 
ректора - організатор експозиції 
університету, учасник виставки.

ПОДІЇ2
АГРОТАВРІЯ,

ЧЕРВЕНЬ, № 5 (247)

НАГОРОДИ
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ПРОФОРІЄНТАЦІЯ

ТДАТУ розпочинає підготовку
фахівців із робітничих професій!

Протягом навчально-
го року в університеті була 
ліцензована діяльність із 
надання освітніх послуг 
у сфері професійної осві-
ти за 10 робітничими про-
фесіями: «Тракторист 
- машиніст сільськогоспо-
дарського виробництва», 
«Токар», «Електрогазозвар-
ник», «Електромонтер з ре-
монту та обслуговування 
електроустановок», «Пло-
доовочівник», «Єгер», 
«Контролер якості», «Опе-
ратор комп’ютерного набо-
ру», «Налагоджувальник 
устаткування у виробниц-
тві харчової продукції», 

«Машиніст тістообробних 
машин».

Наявність ліцензованих 
робітничих професій дозво-
ляє в межах ліцензійного 
обсягу проводити навчан-
ня як студентів університе-
ту, так і інших бажаючих 
осіб, з отриманням свідо-
цтва кваліфікованого робіт-
ника з вищевказаних про-
фесій державного зразку.

Надання студентам на-
шого університету в про-
цесі навчання робітничих 
професій за відповідним на-
прямом їх підготовки дозво-
лить посилити їх практичну 
підготовку, надасть можли-

вість їх працевлаштування 
на відповідні посади в пері-
од проходження виробни-
чих практик та підвищить 
їх конкурентоспроможність 
на ринку праці після закін-
чення вищого навчального 
закладу.

Для осіб, які не є студен-
тами університету та ви-
явили бажання отримати 
робітничу професію в уні-
верситеті, навчання відбу-
ватиметься на договірній 
основі. За додатковою ін-
формацією треба звертатися 
до інституту післядиплом-
ної освіти та дорадництва 
ТДАТУ (тел. 42-13-68).

Для здійснення освітньої 
діяльності у сфері профе-
сійної освіти за вказаними 
професіями Таврійський 
державний агротехнологіч-
ний університет має необ-
хідне матеріально-технічне 
та методичне забезпечення, 
а також достатній кадровий 
потенціал.

Надання освітніх послуг 
у сфері професійної освіти 
за ліцензованими професі-
ями сприятиме співробітни-
цтву університету з район-
ними центрами зайнятості 
Запорізької області, а та-
кож підвищенню якості 
підготовки фахівців для 
агропромислового комплек-
су України.

О. П. ЛОМЕЙКО,
проректор з НПР.



У сучасному світі отримання якісної 
вищої освіти набуває все більшої ваги 
для життя людини і соціуму в цілому. 
Збільшення важливості вищої освіти 
та її масовості пов’язані зі збільшен-
ням кількості ВНЗ, які пропонують 
свої освітні послуги.

Оскільки кожен навчальний заклад 
прагне вважати себе найкращим, ви-
никає потреба в об’єктивній інфор-
мації стосовно рівня того чи іншого 
ВНЗ, що певною мірою намагаються 
забезпечити рейтинги ВНЗ.

Україна - університетська держава. 
До структури ВНЗ III-IV рівнів акре-
дитації на загальнодержавному рівні 
входять 368 навчальних закладів: 
184 університети, 58 академій, 125 
інститутів, 1 консерваторія (дані МОН 
кінця 2010 року).

Рейтингове оцінювання в Україні 
було запроваджено в системі вищої 
освіти у розрізі ВНЗ та груп із ураху-
ванням досвіду міжнародних рейтин-
гових агентств, результати яких широ-
ко використовуються для оцінювання 
якості вищої освіти. Основою методо-
логії рейтингової оцінки ВНЗ є аналіз 
та оцінювання якісних і кількісних 
показників потенціалу та результа-
тивності їх діяльності.

Інтерес до університетських рей-
тингів та їх громадська значимість ви-
значені тим, що вони є темою багать-
ох державних заходів та міжнародних 
зустрічей (одна з них - IV міжна-
родна конференція «Міжнародні і 
національні академічні рейтинги», 
Астана (Казахстан), організатори - 
ЮНЕСКО, МОН та інш.).

Університетський рейтинг ЮНЕ-
СКО «ТОП-200 Україна» - рейтинг 200 
найкращих українських універси-
тетів. Він проводиться на основі підпи-
саного меморандуму з Європейським 
центром із вищої освіти ЮНЕСКО - 
СЕПЕС. Рейтинг оприлюднюється в 
тому числі і на міжнародних конфе-
ренціях (наприклад, на конференції 
в Шанхаї - IREG - були опубліковані 
рейтинги «ТОП-200 Україна» за 2009, 

2010, 2011 роки).
З метою вдосконалення методики 

та підвищення об’єктивності рейтин-
гу у 2008 році за системою рейтингів 
ЮНЕСКО була створена Міжнарод-
на наглядова рада з визначення рей-
тингів університетів, відділення якої 
почало діяти й в Україні.

У 2013 році ТОП-200 проводився за 
результатами діяльності ВНЗ за 2012 
рік в сьомий раз. Головна мета рей-
тингу - оцінити шляхом порівняння 
позицію (місце) університету в цілому, 
його досягнення з основних напрямів 
діяльності незалежно від профілю 
навчального закладу. Діяльність вузу 
оцінювалась за допомогою загально-
го індексу рейтингової оцінки, котрий 
є інтегральним і визначається трьо-
ма комплексними критеріями (всього 
комплексних показників 20):

- якість науково-педагогічного по-
тенціалу (значимість до 50%);

- якість навчання (значимість до 
30%);

- міжнародне визнання (значимість 

до 20%).
За рейтингом «ТОП-200 Україна» 

ЮНЕСКО ТДАТУ посів: в 2011 р. - 68 
місце, в 2012 р. - 67 місце, в 2013 р. - 70 
місце серед 200 кращих ВНЗ України. 
В цьому ж рейтингу наше: серед аг-
рарних ВНЗ - 3 місце після НУБІП 
та ХНТУСГ ім. П. Василенка; в За-
порізькій області - 2 місце після ЗНТУ 
(як приклад, МДПУ на 163 місці). 
Всього в рейтинговій таблиці аграр-
них вузів 16, ВНЗ Запорізькій обл. - 8.

Дані всіх рейтингів є важливим 
джерелом інформації для керівництва, 
науково-педагогічних працівників 
та співробітників навчальних за-
кладів під час визначення шляхів та 
заходів із покращення діяльності у 
навчальній, науковій, методичній та 
організаційній роботі як із окремих 
спеціальностей, так і навчального за-
кладу загалом. Дуже важливо зберег-
ти рейтингові позиції університету 
для його майбутнього!

І. М. ГРИЦАЄНКО,
помічник ректора ТДАТУ.
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«ТОП-200 Україна»: тільки вперед!



Сьогодні одним із ос-
новних напрямків дер-
жавної політики в аг-
росекторі України стає 
всебічний розвиток сільсь-
ких територіальних гро-
мад і підтвердженням цьо-
го є ціла низка програмних 
дій уряду, які спрямовані на 
розвиток українського села. 

Насамперед це Постано-
ва Кабінету Міністрів Укра-
їни від 19.09.2007 року 
«Про затвердження ці-
льової програми розвитку 
українського села на пері-
од до 2015 року» та Страте-
гія соціально-економічного 
розвитку сільських терито-
рій «Рідне село», в яких ак-
тивну участь беруть вищі 
аграрні заклади та їхні 
структурні підрозділи - ко-
леджі. Саме тому, що сьо-
годнішні наші студенти - це 
завтрашній потенціал на-
шого села, його перспектива 
та майбутнє, ця діяльність 
дає нашому університету 
більше можливостей та під-
тримку з боку держави у 
цій роботі.   

Протягом останніх 15 ро-
ків фахівці нашого універ-
ситету ефективно співпра-
цювали з різноманітними 
українськими фондами, 
міжнародними проектами 
та донорськими організаці-
ями з впровадження інно-
ваційних технологій у сіль-
ськогосподарську економіку 
області та залучення інвес-
тицій у сільськогосподар-
ські підприємства, а саме:

1999-2001 рр., ТАСІS, 
«Створення та розвиток 
сільськогосподарських об-
слуговуючих кооперативів 
в Україні»;

2001-2003 рр., СNFA, «Від 
фермера до фермера»;

2001- 2004 рр., Запорі-
зький фонд підтримки фер-
мерів, «Освіта фермера - 
освіта майбутнього»;

2003-2006 рр., DFID, 
«Програма підвищення рів-
ня життя сільського насе-
лення в Україні»;

2004-2005 рр., ТАСІS, 
«Надання підтримки ма-
лим та середнім підприєм-
цям на селі»;

2005-2006 рр., STEP 
(FARM), «Надання підтрим-
ки власникам особистих се-
лянських та фермерських 
господарств Запорізької об-
ласті»;

2005-2006 рр., ТАСІS, 
«Покращення системи ло-
гістики та маркетингу для 
МСП в сільському господар-
стві»;

2008-2013 рр., MEDA/
CIDA «Проект розвитку пло-
доовочівництва в Україні»;

2009-2013 рр., МБФ Хай-
фер, «Проект розвитку мо-
лочарських кооперативів в 

Україні»;
2010-2013 рр., ЄС/ПРО-

ОН, «Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду»;

2010-2013 рр., USAID, 
Проект «Агроінвест».

Результатом цієї роботи 
стало видання навчального 
посібника «Сільськогоспо-
дарська обслуговуюча коо-
перація» для вищих аграр-
них закладів України, 
впровадження в навчаль-
ний процес факультету еко-
номіки та бізнесу дисциплін 
«Теоретичні та практич-
ні аспекти сільськогос-
подарської кооперації», 
«Організація сільськогоспо-
дарських обслуговуючих ко-
оперативів», «Облік і подат-
ки сільськогосподарських 
кооперативів», «Сталий роз-
виток сільської місцевості», 
«Державне врегулювання 
ринку землі». Студенти ак-
тивно впроваджують отри-
мані знання на практиці. 
Так, лише протягом тіль-

ки 2012-2013 навчального 
року на факультеті економі-
ки та бізнесу було виконано 
й успішно захищено 63 ди-
пломних проекти за темою 
розвитку сільських терито-
рій. 

Співробітниками універ-
ситету проведено велику 
кількість семінарів, тренін-
гів, днів поля для сільгосп-
товаровиробників, голів 
сільських та селищних рад, 
мешканців сільських гро-
мад Запорізької області, 
надавалися консультації з 
різноманітних питань, під-
готовлено понад 15 тематич-
них брошур та буклетів.

За останні 5 років за під-
тримки фахівців універси-
тету в Запорізькій області 
було створено 6 сільськогос-
подарських обслуговуючих 
кооперативів та залучено ін-
вестицій на їх матеріально-
технічне забезпечення на 
суму понад 4 мільйони гри-
вень.
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Робота з технічного су-
проводу кооперативів про-
довжується й сьогодні, але 
вже з питань маркетингу, 
пошуку нових ринків збуту 
продукції, впровадження 
новітніх технологій та ін.

Зараз в університеті сфор-
мована група консультантів 
із питань створення та функ-
ціонування сільськогоспо-
дарських обслуговуючих 
кооперативів, яка активно 
співпрацює з ініціативними 
групами сільських голів та 
діючими кооперативами по 
їх становленню.

Наприкінці 2012 року 
для координації роботи по 
ефективній реалізації за-
ходів стратегії соціально-
економічного розвитку 
сільських територій «Рід-
не село» на базі універси-

тету було створено «Облас-
ний навчально-практичний 
центр розвитку сільських 
територій Запорізької облас-
ті», а на початку 2013 року - 
філії центру у кожному ко-
леджі університету.

Для реалізації завдань та 
цілей центру було розробле-
но План роботи центру на 
2013 рік та погоджено з об-
ласною радою й державною 
адміністрацією. За кож-
ним районом було закрі-
плено куратора, а за кож-
ною сільською радою - по 
два студента-волонтера, які 
мешкають у цих селах. 

За проханням Запорізь-
кої обласної ради студенти 
університету були залуче-
ні до проведення опитуван-
ня органами місцевого са-
моврядування з обстеження 

посівних площ сільсько-
господарських культур для 
формування статистичної 
форми «Сільська рада 1» у 
січні 2013 р. та «Сільська 
рада 4» у травні 2013 р. Від 
кожної сільської ради об-
ласті отримано листи під-
твердження участі наших 
студентів у цій роботі.

За результатами робо-
ти центру у першому пів-
річчі 2013 року було орга-
нізовано та проведено 22 
семінари у кожному районі 
Запорізької області для го-
лів сільських та селищних 
рад, апарату сільської ради, 
депутатів районних рад та 
землевпорядників. Під час 
проведення семінарів про-
водилося опитування слу-
хачів щодо інформаційних 
потреб у роботі сільського 

голови та сільської ради. За 
результатами обробки отри-
маної інформації буде вне-
сено корективи у навчальні 
плани семінарів, для голів 
сільських та селищних рад, 
які заплановані у другому 
турі на друге півріччя 2013 
року.

В рамках співпраці з 
проектом ПРООН «Місце-
вий розвиток, орієнтований 
на громаду», який займа-
ється інвестуванням у ста-
новлення сільських громад, 
була розроблена форма опи-
тування для сільських рад 
для формування бази  ін-
вестиційних та інновацій-
них проектів. Отримана ін-
формація також буде дуже 
корисною і для навчально-
го процесу при підготовці 
студентами курсових та ди-
пломних робіт. Кожен сту-
дент, який мешкає у сіль-
ській місцевості, на початку 
вересня внесе цю інформа-
цію до загальної бази даних 
інвестиційних проектів уні-
верситету. 

І це ще не всі досягнен-
ня нашого університету в 
цій роботі. Центром запла-
нована та ведеться робота 
з обласним та районними 
центрами зайнятості з залу-
чення сільських мешканців 
до ведення власної справи 
та отримання професійної 
освіти. 

Ректорат університе-
ту приділяє велику ува-
гу цій роботі ще й тому, що 
постійне спілкування на-
ших викладачів та студен-
тів із мешканцями сіль-
ської місцевості - це активна 
профорієнтаційна робота, 
яка в подальшому дозво-
лить збільшити набір до уні-
верситету. А це - одне з голо-
вних завдань!

Г. В. ПОДШИВАЛОВ,
директор ІПОД.
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До 60-річчя заснування 
енергетичного факультету 
на базі ТДАТУ 12-13 червня 
проведено Міжнародну нау-
ково-технічну конференцію 
«Проблеми енергетики 
і прикладної біофізики 
в АПК» під головуван-
ням ректора університету, 
проф. В. М. Кюрчева.

До оргкомітету конфе-
ренції надійшла 131 допо-
відь від різних навчальних 
закладів та організацій. У 
роботі конференції взяли 
участь представники 10 на-
вчальних закладів та орга-
нізацій Російської Федера-
ції (міста Нижній Новгород, 
Волгоград, Зерноград), а та-
кож обласних та районних 
центрів України: Києва, 
Харкова, Донецька, Терно-
поля, Луганська та Запорі-
жжя. 

Це свідчить про високий 
рівень конференції, широкі 
міжвузівські зв’язки, роз-
ширення зв’язків науки і 
виробництва, взаємне зба-

гачення різних за напрям-
ками досліджень провідних 
наукових шкіл.

Конференція проходила у 
формі пленарного та секцій-
них засідань (5 секцій), які 
пройшли на високому нау-
ково-теоретичному рівні, у 
дусі дискусій із поміркова-
ною полемікою та великим 
зацікавленням як знаних 

вчених, так і молодих. На 
пленарному засіданні було 
представлено 7 доповідей.  

Для учасників конфе-
ренції було організова-
но автобусну екскурсію на 
Ботієвську вітрову електро-
станцію ТОВ «Wind Power» 
ДТЕК для ознайомлення з 
останніми досягненнями в 
області вітроенергетики. 

В цілому Міжнарод-
на науково-технічна кон-
ференція, як відзначили її 
учасники,  відбулася на ви-
сокому організаційному та 
науковому рівнях. 

За результатами конфе-
ренції опубліковано 2 томи 
фахового видання «Праці 
ТДАТУ». 

Світлана ТУРЧИНА.

Щороку на базі ТДАТУ про-
водиться Міжнародна нау-
ково-практична конфе-
ренція з такою назвою.

Організація конферен-
ції проводиться зусил-
лями викладачів кафедр 
«Прикладна математика 
та комп’ютерні технології» 
та «Прикладна геометрія 
та інформаційні техноло-
гії проектування» під кері-
вництвом д.т.н., проф. А. В. 
Найдиша.

У poботі конференції взя-
ли участь близько 160 деле-
гатів із понад 20 міст Укра-
їни та країн СНД, було 
представлено  близько 130 
доповідей викладачів та на-
укових співробітників ВНЗ.

Учасники конференції 
відзначили належний зага-

льний рівень наукових до-
сліджень у галузі геометрич-
ного моделювання об’єктів, 
процесів та явищ; новизну, 
вагомість та практичну зна-
чущість представлених на-
укових результатів; постій-
не зростання кола проблем i 
задач, що ycпішно розв’язу-
ються методами прикладної 

геометрії та геометрично-
го моделювання; виникнен-
ня нових напрямків розвит-
ку теорії та впроваджен-
ня одержаних результатів; 
подальше вдосконалення 
методики викладання ди-
сциплін, пов’язаних із гра-
фічно-інформаційними тех-
нологіями.

Особлива увага на кон-
ференції приділялась спад-
коємності та зв’язкам сере-
дньої й вищої ланок освіти 
стосовно геометричної під-
готовки фахівців інженер-
ного спрямування.

Світлана ТУРЧИНА.
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Если вас навскидку по-
просят назвать пару пустынь 
мира, что первое придет в го-
лову? Наверное, это будет Са-
хара в Африке или пустыня 
Атакама в Чили, но наверня-
ка вы никогда не слышали об 
Алешковских песках в Украи-
не. Пора наверстывать упу-
щенное! 

На площади в 160 тыс. га, 
захватившей сразу несколь-
ко районов Херсонской об-
ласти, тесно сплелись чело-
веческая глупость и мудрость. 
Одни люди собственными ру-
ками превратили эти степи в 
пустыню. Другие же, останав-
ливая пустыню, посадили тут 
самые большие в мире искус-
ственные леса. 

Алешковские пески - пес-
чаная арена, раскинувшаяся 
в Цюрупинском районе Хер-
сонской области, в 30 км от об-
ластного центра. В диаметре 

пески достигают 15 км и явля-
ются огромнейшим массивом 
песка в Европе. Днепровские 
пески существовали с давних 
времен, но их расширению пре-
пятствовала здешняя естест-
венная растительность. Алеш-
ковская пустыня в нынешнем 
своем виде возникла относи-
тельно недавно: из-за выпаса 
больших стад овец в ХІХ в., ко-
торые полностью уничтожили 
всю траву до самых песков, а 
эрозия ветра способствовала 
захвату все большей и боль-
шей территории.

С целью избежания даль-
нейшего распространения пус-
тыни на весь Причерномор-
ский регион пески в начале ХІХ 
в. начали ограждать искусст-
венным лесом. Посадки сосны 
и акации, сравнимые по пло-
щади с современными, были 
заложены тут еще в 1920-х. 
Сегодня эти леса считаются 

огромнейшими по площади 
искусственными посадками в 
мире, их площадь насчитывает 
более 100 тыс. га.

Хотя Алешковские пес-
ки и называют пустыней, это 
отчасти неверно. По темпе-
ратуре и объему осадков их 
правильнее причислить к по-
лупустыням. Тем не менее, ус-
ловия тут такие, что летом пе-
сок с легкостью прогревается 
до 75 град. Бывают здесь и 
песчаные бури. Как и в любой 

пустыне, здесь есть множест-
во небольших оазисов из со-
сен и берез, отбрасывающих 
тень. Но из-за отсутствия вет-
ра тут еще жарче, чем на от-
крытых песках. Часто попада-
ются в Алешковской пустыне 
озера - и пересохшие, и пол-
новодные, и минеральные. На 
глубине в 300-400 м залег-
ло пресное подземное озеро 
с чистой и удивительно вкус-
ной водой.

Світлана ТУРЧИНА.

Під такою назвою 7-9 черв-
ня на базі нашого універ-
ситету відбулася Міжна-
родна науково-практична 
конференція, присвячена 
Всесвітньому дню боротьби 
з пустелею та посухами. 

В роботі конференції взя-
ли участь представники 46 
вищих навчальних закла-
дів та організацій, науково-
дослідних установ України: 
з Харкова, Києва, Дніпро-
петровська, Луганська, До-
нецька, Львова, Ялти, Ми-
колаєва, Керчі, Умані, 
Херсону, Вінниці та зарубі-
жжя: з США, Німеччини, 
Польщі, Словаччини, Бі-
лорусі, Російської Федера-
ції (Майкоп, С.-Петербург, 

Адигея), керівники держа-
вного управління та виро-
бничої сфери. Це свідчить 
про високий рівень конфе-
ренції, широкі міжвузів-

ські зв’язки, розширення 
зв’язків науки і виробниц-
тва, взаємне збагачення рі-
зних за напрямками дослі-
джень провідних наукових 

шкіл.
Організаційний комітет 

представив наукову виста-
вку досягнень викладачів 
факультету агротехнологій 
та екології та провів екскур-
сію по університету для гос-
тей конференції. 

Конференція проходила 
у формі пленарного та сек-
ційних засідань, які прой-
шли на високому науково-
теоретичному рівні, в дусі 
дискусій із поміркованою 
полемікою та великим за-
цікавленням як знаних вче-
них, так і молодих. Обрана 
тема науково-практичної 
конференції послугувала 
плідним підґрунтям для об-
міну думками із зазначеної 
проблематики. У зв’язку з 
актуальністю піднятих пи-
тань за результатами конфе-
ренції опублікована збірка 
матеріалів, тез та доповідей 
учасників конференції.

КСТАТИ
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Дипломи для мол
Ось і настав той урочистий і трохи 
сумний момент - закінчилися роки 
навчання, і довгоочікуваний ди-
плом потрапляє до рук вже колиш-
нього студента. Звичайно, це дуже 
знаменна дата як для випускників, 
так і для викладачів.

СПРАВЖНІ ЕКОЛОГИ ТА АГРОНОМИ

31 травня на факультеті агро-
технологій та екології відбуло-
ся урочисте вручення 15 дипломів 
магістрам-екологам, 22 диплома 
спеціалістам-екологам та 17 ди-
пломів спеціалістам-агрономам.

Урочисте зібрання розпочалося 
у хвилюючій та одночасно радісній 
атмосфері. Випускників факуль-
тету прийшли привітати: ректор 
університету, професор В. М. Кюр-
чев, викладачі, батьки, рідні та 
друзі. Багато теплих слів і щирих 
побажань випускники почули від 
декана факультету О. А. Іванченко. 
Цього року студенти, отримуючи 
диплом, брали з собою імпровізова-
не насіння соняшника із побажан-
нями світлої дороги у майбутнє. 

Чорні мантії, конфедератки та 
зелені шарфи - обов’язкові атрибу-
ти церемонії вручення дипломів 
про присвоєння наукового ступеня 
на факультеті АТЕ. Для того щоб 
справді стати магістром, випуск-
ники провели церемонію переки-
дання китиці справа наліво під ба-
рабанний дріб. 

Випускників вітали студенти 
факультету АТЕ: Світлана Черем-
шинська та Ольга Отставнова - чу-
довими піснями, а Богдан Іванков 
- музичною композицією на сак-
софоні. Голова студентської ради 
АТЕ Анастасія Калитка зичила 
щастя, кохання всім та нагородила 
грамотами випускників за актив-
ну участь у житті факультету.

Із привітанням та напутніми 
словами виступив отець Василій, 
батько випускника-магістра Івана 
Ломиша. Випускники щиро подя-
кували ректору, декану, виклада-

чам, співробітникам факультету та 
університету за щасливі роки нав-
чання, подарували прапор рідно-
му факультету, а І. Ломиш та сту-
дентка енергетичного факультету 
Тетяна Кукла подарували чудову 
пісню. 

Урочисте зібрання завершилося 
колективним співом гімну факуль-
тету АТЕ та фотографуванням ви-
пускників із ректором, деканом, 
викладачами, рідними та друзя-
ми.

ВИПУСК ФАКУЛЬТЕТУ ІКТ

10 червня дипломи магістрів 
спеціальності ОПХВ отримали 14 
випускників і 95 випускників - 
дипломи спеціалістів спеціально-
стей ОПХВ та КН. 8 магістрів і 18 
спеціалістів одержали дипломи з 
відзнакою.

Урочиста церемонія відбулася 
у ЦКіД. З привітаннями та добри-
ми побажаннями виступили пер-
ший проректор О. Г. Скляр і де-
кан факультету ІКТ В. Г. Малкіна. 
В урочистому заході взяли участь: 
завідувачі кафедр Ф. Ю. Ялпачик, 
А. В. Найдиш, О. О. Вершков, В. І. 
Кравець, викладачі та співробітни-
ки університету, запрошені гості. 
До випускників звернувся також 
доцент кафедри ПГІТП О. Є. Ма-
цулевич, який сердечно привітав 
випускників із закінченням ТДА-
ТУ і побажав їм великих успіхів у 
житті.

Олександра Колеснікова та 
Дмитро Панченко подарували ви-
пускникам кілька музичних ком-
позицій, Олеся Пономаренко та 
Юрій Воробець виконали гімн 
ІКТ.

Найактивнішим випускникам 
Анастасії Щепачовій, Яні Шир-
ковій, Дмитру Чиркову, Олегу 
Якубіну, Анастасії Зуєвій та іншим 
вручили грамоти за відмінні показ-
ники у навчанні, активну участь у 
громадському житті університету 
та творче самовдосконалення та по-
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одих спеціалістів
бажали їм підкорення нових вер-
шин і успіхів у всіх починаннях!

У відповідь випускниця Ана-
стасія Щепачова подякувала 
адміністрації, викладачам універ-
ситету за неоціненну підтримку і 
нелегку працю, яка була вкладена 
у підготовку молодих фахівців.

МЕХАНІКИ, ВАШ ВИХІД!

Наступного дня урочистості з 
нагоди вручення дипломів ОКР 
«Спеціаліст» відбулися на ме-
ханіко-технологічному факуль-
теті. 142 випускники отримали 
дипломи, з них 16 - із відзнакою. 
Присутніх привітали ректор ТДА-
ТУ В. М. Кюрчев, народний депу-
тат України Є. Г. Карташов, декан 
МТФ С. В. Кюрчев, а також викла-
дачі, батьки, рідні та друзі. 

У своїй промові Володимир 
Миколайович зазначив важли-
ву роль інженера-механіка в агро-
промисловому виробництві. На-
родний депутат Євген Карташов 
побажав випускникам наснаги у 
майбутній трудовій діяльності на 
підприємствах АПК України. Ба-
гато теплих слів, порад та поба-
жань випускники почули від дека-
на факультету Сергія Кюрчева та 
колишнього ректора МІМСГу про-
фесора Ігоря Сєрого.

Слова вдячності від батьків ко-
лективу університету промовила 
мати випускника О. Іщенка. Ви-
пускники щиро подякували рек-
тору, декану та всім викладачам за 
напружені, але щасливі роки нав-
чання. 

Урочисте зібрання супроводжу-
валося святковим концертом і за-
вершилося спільним виконанням 
гімну механіків. 

За традицією випускники по-
клали квіти до пам’ятника вик-
ладачам та студентам, які заги-
нули під час Великої Вітчизняної 
війни. На згадку про роки навчан-
ня в університеті випускники сфо-
тографувалися разом із ректором, 

деканом та викладачами факуль-
тету.

НОВІ КАДРИ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ 
ДЕРЖАВИ

12 червня в ЦКіД ТДАТУ відбу-
лося вручення дипломів випуск-
никам факультету «Eкономіка та 
бізнес». У цьому році дипломи отри-
мали 263 студентів напрямів підго-
товки: «Економіка підприємства», 
«Облік і аудит», «Фінанси і кре-
дит» та «Маркетинг». З них 79 сту-
дентів ОКР «Магістр». 87 студентів 
отримали дипломи з відзнакою. 
Випускників першими привіта-
ли ректор ТДАТУ, професор Воло-
димир Кюрчев та заступник голо-
ви Запорізької обласної державної 
адміністрації, депутат обласної 
ради Сергій Грачов.

Всі присутні на врученні вшану-
вали пам’ять викладачів, які заги-
нули під час Великої Вітчизняної 
війни. Після вшанування урочи-
сте зібрання продовжив декан фа-
культету, доцент Сергій Карман, 
який разом із ректором універси-
тету вручив дипломи спеціалістам 
та магістрам. Також зі словами 
привітання до випускників звер-
нулись завідуючі випускаючих 
кафедр та батько одного з випуск-
ників-магістрів. Найкращі сту-
денти факультету висловили по-
дяку викладачам та батькам. Під 
час урочистої події співали учас-
ники художніх колективів ТДАТУ. 
Святкова подія завершилася тра-
диційним фотографуванням.

Не забувайте, що навчалися ви 
 для того,
щоб розум і серце віддавати 
 людям. 
Не заплямуйте доброго імені свого,
честі свого університету, 
який дав вам путівку в життя.
Щасливої дороги, 
 дорогі випускники!

Світлана ТУРЧИНА.



Вже протягом 10 років сту-
денти ТДАТУ під керівниц-
твом викладачів кафед-
ри іноземних мов беруть 
участь у Міжнародній нау-
ковій конференції сту-
дентів та молодих вчених 
«Economics for ecology», 
яка щорічно під егідою фон-
ду Сороса проводиться 
англійською мовою 
у Сумському державно-
му університеті. До участі в 
ній приєднуються студенти, 
які працюють над пошуком 
шляхів реалізації концепції 
сталого розвитку у світі. 

Учасники конференції 
(цього року вона проходи-
ла з 30 квітня  по 3 трав-
ня) мали можливість не 
тільки представити резуль-
тати своїх досліджень, взя-
ти участь у дискусіях щодо 
розв’язання нагальних про-
блем екології, економіки та 
соціального розвитку, а й 
підвищити свою соціокуль-
турну компетенцію завдя-
ки участі в інтеркультур-
них заходах, встановити 
контакти у науковій сфері, 
здобути впевненість у своїх 
знаннях фахової англійсь-
кої мови.  

Цього року представ-
ником нашого закладу 
на конференції став сту-
дент 2 курсу енергетичного 
факультету Станіслав Бара-
бан із доповіддю «Resource-
saving technologies». З наши-
ми читачами він поділився 
своїми враженнями:

- Это событие сыграло 
большую роль в моей жиз-
ни. Новые знакомства и со-
бытия заставили меня за-
думаться о многом, что уже 

произошло со мной  за два 
года учебы в ТГАТУ. На не-
которые вещи я стал смот-
реть иными глазами, и 
особенно на изучение ино-
странного языка. Ведь не-
много людей знают англий-
ский язык даже на уровне, 
достаточном для повседнев-
ного общения, что уж гово-
рить об обсуждении науч-
ных тем. Однако, побывав 
на конференции в Сумском 
университете, я понял, что 
это необходимо не только 
для меня как для будущего 
специалиста, но и для Ук-
раины в целом. Ведь мы жи-
вем в Европе и наша жизнь 
должна быть с европейским 
знаком качества, а без зна-
ния иностранного языка это 
невозможно! 

Во время чтения твоего 
доклада стоит абсолютная 
тишина, выступление оце-
нивают сами участники, 
студенты и аспиранты, а не 
члены комиссии. Доклады 
были интересные и актуаль-
ные, с очень важной темати-
кой.  После представления 
докладов проходила ожив-
ленная дискуссия на анг-
лийском языке. Мнениями 

обменивались представите-
ли всех стран-участниц кон-
ференции: Украины, Рос-
сии, Беларуси, Польши, 
Канады,  США, cтран Евро-
пейского Союза и африкан-
ских стран.  

Развлекательная часть 
конференции тоже была не-
забываемой. Природа радо-
вала глаз, бодрила дух, пья-
нила весенними ароматами. 
Нам показали достоприме-
чательности города и облас-
ти. Вечеринки разных жан-
ров каждый вечер поражали 
буйством фантазии органи-
заторов. Кстати, организа-
торами развлекательных 
мероприятий  были студен-
ты Сумского университета. 
Хочется отметить их общи-
тельность, приветливость и 
вежливость. В общем, впе-
чатлений море! И должен 
признать, я нечасто прово-
дил время с такой пользой и 
выгодой. 

Поезжайте в Сумы на Ме-
ждународную конференцию 
«Economics for ecology», со-
вершенствуйте свой англий-
ский и, даю слово, не пожа-
леете!

Світлана ТУРЧИНА.
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Молоді вчені
спілкуються англійською!

КОНФЕРЕНЦІЯ ГРАНТИ

Відповідно до офіційно-
го листа адміністрації 
політехнічного інститу-
ту Ля-Саль Бове (Франція) 
від 17.05.2013 р. чотири сту-
денти ТДАТУ отримали з 
1.01.2014 р. гранти на нав-
чання в магістратурі Ля-
Саль Бове за напрямом 
«Управління процесами в 
аграрному секторі» в рам-
ках реалізації спільно-
го освітнього проек-
ту підготовки фахівців із 
подвійними магістерськими 
дипломами. Навчання роз-
раховано на три семестри: 
один семестр - у ТДАТУ, два 
семестри - у французькому 
виші-партнері. Після завер-
шення навчання випускники 
отримують два магістерсь-
ких дипломи: українського 
та французького зразку. 

Першими стипендіатами 
міжнародної магістерської 
програми стали Котенко 
Світлана (41 ЕП), Блашко 
Тетяна, (41 ЕП), Кас’янов 
Віктор (11 МБ МГ) та Філіп-
пенко Ольга, випускниця 
2011 року, магістрант зі спе-
ціальності «ЕОНС».

Прізвища учасників про-
екту були визначені фран-
цузькою відбірковою ко-
місією, яка перебувала в 
нашому ВНЗ із 24.04.2013 
р. по 25.04.2013 р. із метою 
здійснення конкурсного 
відбору найкращих претен-
дентів. У відборі, що прово-
дився на кафедрі іноземних 
мов ТДАТУ, взяли участь 10 
осіб. Конкурсна процедура 
здійснювалася французь-
кою мовою і включала під-
готовку кандидатами дос’є 
з результатами попередньої 
успішності й мотиваційним 
листом-обґрунтуванням 
щодо намірів навчання за 
кордоном, письмовий тест 
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ГРАНТИ

Перших учасників міжнародної
магістерської програми політехнічного 
інституту Ля-Саль Бове - ТДАТУ визначено

техніко-технологічного 
спрямування з питань агро-
номії, механізації сільсько-
господарського виробництва 
й економіки підприємства 
та співбесіду професійно 
орієнтованого характеру. 

Франкомовну підготов-
ку кандидатів та консульту-
вання їх щодо формування 
змістовної частини відпо-
відних пакетів документів 
забезпечувала ст. викла-
дач кафедри іноземних мов 
М. С. Виноградова.

С. Г. МУНТЯН, завкафедрою 
іноземних мов.



Цій події була присвячена 
міжнародна науково-прак-
тична конференція «Акту-
альні проблеми та стра-
тегічні напрями розвитку 
національної економіки», 
в якій взяли участь 256 нау-
ковців як університету, так і 
інших ВНЗ України, а також 
близького зарубіжжя.

Всіх учасників конфе-
ренції привітав ректор 
університету, професор 
В. М. Кюрчев. Із доповідями 
виступили: д.т.н., професор, 
проректор із НР В. Т. Надик-
то, д.е.н., професор, член-ко-
респондент, академік-сек-
ретар відділення аграрної 
економіки і продовольства 
НААНУ В. М. Жук, д.е.н., 
професор, завідуюча кафед-
рою економіки підприємств 
Т. І. Яворська, д.е.н., про-
фесор, академік НААН Ук-
раїни, завідуючий відділом 
ННУ ІАЕ М. Ф. Кропивко, 
к.е.н., доцент, завідуюча ка-
федрою фінансів та креди-
ту О. О. Яцух, к.е.н., доцент 
ТДАТУ Ю. О. Прус, к.е.н., 
доцент ТДАТУ С. В. Каль-

ченко.
Після засідання розпо-

чався святковий концерт, 
який був насичений бага-
томанітним колоритом та-
лантів. Викладачам, сту-

дентам, випускникам та 
почесним гостям факуль-
тету було презентова-
не грандіозне шоу. І зно-
ву свято розпочалося з 
привітального слова ректора 

університету, професора Во-
лодимира Кюрчева. А далі 
ректор разом із деканом фа-
культету Сергієм Карманом 
нагородили подякою за ба-
гаторічну бездоганну працю 
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Як ФЕБ 20-річчя святкував!
30 травня факультет економіки та бізнесу відзначив свій ювілей



та особистий вклад у ста-
новлення факультету еко-
номіки та бізнесу ветеранів 
факультету та деканів ми-
нулих років. 

Впродовж концерту своє 
мистецтво глядачам да-
рували художні колекти-
ви: ансамбль «Світлана», 
який на дві третини скла-
дається зі студентів факуль-
тету економіки та бізнесу, 
танцювальний колектив 
«Сеньйори», ансамбль баль-
ного танцю «Радуга», яким 
керує Ірина Міщенко, ви-
пускниця факультету 2004 
року, вокальний колектив 

REMIX, ведучим солістом 
якого є випускник факуль-
тету, лауреат та переможець 
багатьох вокальних кон-
курсів Дмитро Дорошенко. 

Приголомшили своїм ди-
вовижним співом і викла-
дачі факультету: доцент ка-
федри маркетингу Надія 
Серських, завідуючий ка-
федрою вищої математики 
та фізики Василь Кравець 
та ветеран факультету, до-
цент Олександр Круть. 

Не залишили байду-
жими серця представниць 
жіночої статі і хлопці-кра-
сені з ансамблю «Юність». 

Приємною несподіван-
кою для всіх глядачів став 
жартівливий номер «Я - ко-
ролева» у виконанні сту-
дентів факультету та заступ-
ника декана з ОВР Олени 
Васильченко, який зірвав 
шквал оплесків.

Від імені викладачів і сту-
дентів інших факультетів із 
привітальним словом висту-
пив декан МТФ Сергій Кюр-
чев, від імені випускників 
- Людмила Шакуріна, на-
чальник Мелітопольсько-
го управління державної 
казначейської служби Ук-
раїни в Запорізькій області 
та фінансовий директор 
ТОВ «Іллічевський зерно-
вий термінал» Одеської об-
ласті Артем Перегуда.

Феєричний фінал кон-
церту створили лідери сту-
дентської ради факультету 
на чолі з її головою Ана-
стасією Марчук, яка ви-
словила подяку найак-
тивнішим студентам у 
галузі організаційної та 
культурно-масової роботи 
факультету, університету та 
м. Мелітополя.

З нагоди ювілею фа-
культетом були підготов-

лені інформаційний буклет 
та фільм, що розповіли про 
життя факультету протя-
гом 20 років.

Юлія БЄЛЄВА (31 ЕП).
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРО-
ФЕССОРСКО-ПРЕПО-
ДАВАТЕЛЬСКИЙ СО-
СТАВ И СТУДЕНТОВ 
ФАКУЛЬТЕТА ЭКОНО-
МИКИ И БИЗНЕСА С 
20-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕ-
ЕМ ФАКУЛЬТЕТА!

Желаем вам счастья
и любви,
Чтоб все мечты
 и чаянья сбывались,
С хорошим
 настроением чтоб вы 
нигде и никогда
 не расставались.
Здоровья вам
 на сотню добрых лет,
А это, право,
 дорогого стоит!
Рабочих
 производственных
 побед,
В семейной жизни -
  мира и покоя!

До речі
Профбюро університету ра-

зом зі студрадою факультету 
економіки та бізнесу напередодні 
Дня боротьби з палінням прове-
ли акцію, намагаючись поміняти 
цигарку на цукерку. Багато сту-
дентів із задоволенням обміня-
ли свої цигарки на солодощі. А 
ті, хто за здоровий спосіб жит-
тя, з задоволенням сфотографу-
валися з плакатами, які заклика-
ють кинути палити і не завдавати 
шкоди своєму здоров’ю та здо-
ров’ю оточуючих людей.

Пам’ятай, що відповідальність 
починається з тебе!



Під такою назвою відбу-
лися 12 червня у сесійній 
залі Верховної Ради парла-
ментські слухання, в яких 
взяв участь студент 4 курсу 
ТДАТУ, помічник депутата 
Запорізької обласної ради 
В. М. Кюрчева Віталій Співа-
чук. Своїми враженнями він 
охоче поділився з нашими 
читачами.

Голова Верховної Ради 
Володимир Рибак у своєму 
виступі наголосив, що жод-
на влада ніколи не досягне 
помітних результатів у сфері 
прав людини без участі гро-
мадянського суспільства, 
без засобів масової інфор-
мації, без спільних зусиль 
усіх інститутів суспільства.

«Лише завдяки спільним 
зусиллям влади, громадсь-
ких та правозахисних ор-
ганізацій ми зможемо 
послідовно наближатись до 
міжнародних стандартів 
у сфері забезпечення прав 
людини як у законодав-
чому, так і в практичному 
вимірі», - заявив він.

При цьому керівник пар-
ламенту звернув увагу на 
те, що «в одному випадку, 
щоб забезпечити дотриман-
ня прав людини, потрібні 
зусилля всієї країни - як от 
провести реформування су-

дової системи», а «в іншо-
му - потрібна просто ува-
га місцевого чиновника до 
проблеми простої людини».

За словами В. Рибака, 
народні депутати України, 
особливо ті, які регулярно 
здійснюють прийом грома-
дян, знають реальну ситу-
ацію з дотриманням прав 
людини. Так, у 2012 році, 
зазначив він, у звернен-
нях громадян до парламен-
ту було порушено майже 87 

тис. питань, із них близько 
сорока відсотків стосують-
ся дотримання законності 
та охорони правопорядку, 
реалізації прав і свобод гро-
мадян.

З доповіддю від Кабіне-
ту Міністрів України вис-
тупив міністр юстиції Олек-
сандр Лавринович. Він 
наголосив, що з набуттям 
чинності нового Криміналь-
но-процесуального кодек-
су в Україні у чотири рази 
скоротилася кількість осіб, 
які щомісяця потрапляють 
до слідчих ізоляторів. За 
словами міністра, якщо до 
його введення в дію у СІЗО 
в середньому за місяць по-
ступало близько 4 тисяч за-
арештованих, то сьогодні їх 
близько 900 осіб. Міністр 
підкреслив, що також ско-
ротилася чисельність осіб, 
які утримуються в слідчих 
ізоляторах.  

За даними Європейської 
комісії з питань ефектив-
ності судочинства (CEPEJ) 
за рівнем оперативності 

розгляду справ, Україна 
посідає одне з перших місць 
в Європі.

Учасники парламентсь-
ких слухань у виступах на-
голошували, що основними 
проблемами, які призво-
дять до констатації Євро-
пейським судом порушень 
Україною положень Кон-
венції про захист прав лю-
дини і основоположних 
свобод 1950 року, є: невико-
нання рішень національних 
судів; жорстоке поводжен-
ня щодо особи, яка перебу-
ває під контролем держави,  
та відсутність ефективно-
го розслідування за скар-
гами на таке поводження; 
відсутність ефективного 
розслідування криміналь-
них справ за фактом смерті 
або зникнення родичів за-
явників.

В обговоренні темати-
ки взяли участь 31 учасник 
парламентських слухань.

Матеріали надав 
Віталій СПІВАЧУК.
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СПОРТ

КОНКУРССЕМІНАР

Гирьовики ТДАТУ - непереможні!
16-20 травня у м. Керчі на березі 

моря в СК «Спартак» пройшли відра-
зу декілька престижних змагань: 
чемпіонати України, Європи, Євразії, 
світу, V Всеукраїнські літні ігри вете-
ранів гирьового спорту пам'яті М. М. 
Баки і Міжнародний турнір на честь 
Федора Ушакова. Більше 300 спорт-
сменів із різних країн змагалися на 
12 помостах. Були серед них і меліто-
польські гирьовики.

Серед юніорів на чемпіонаті Євро-
пи виступили й наші студенти Де-
нис Кудіков (МТФ) і Роман Конюхов 
(МТФ), які перемогли у своїх вагових 
категоріях. Так, Денис Кудіков, вис-
тупаючи з 32-кілограмовими гирями 
у вазі до 70 кг, штовхнув їх 41 раз, у 
ривку - 70 разів, результат Романа Ко-

нюхова: у поштовху - 40, у ривку - 60 
разів. 

Заслужений тренер України, май-
стер спорту міжнародного класу Сергій 
Кубрак гордий за своїх вихованців, а 
вони можуть гордитися своїм настав-
ником, який, взявши участь у зма-
ганнях серед ветеранів у вазі до 75 кг 
і віковій групі 50-54 роки, встановив 
світовий рекорд у поштовху двох гирь: 
за 10 хвилин він штовхнув гирі вагою 
по 24 кг 140 разів! Такого ще не знав 
світ! У сумі двоєборства він став пер-
шим у всіх номінаціях.

Наші гирьовики привезли нові на-
городи - медалі та грамоти. І за надану 
можливість тренування та підготовки 
до чемпіонату, за організацію поїздки 
вони висловлюють подяку декану фа-

культету Сергію Кюрчеву і завідувачу 
кафедри фізвиховання Дмитру Хас-
саю.

В черговий раз хочеться сказати: 
знай наших! Молодці! Вітаємо вас і ба-
жаємо не зупинятися на досягнутому, 
а йти вперед за новими трофеями!

Світлана ТУРЧИНА, начальник 
РВВ «АГРОТАВРІЯ».

Бібліотека в освітньому просторі

30 травня у читацькому залі наукової бібліотеки зібрались 
фахівці бібліотечної справи коледжів ТДАТУ, щоб взяти участь 
у семінарі «Бібліотека в освітньому просторі навчального закла-
ду», який було організовано співробітниками  бібліотеки.

На семінарі було розглянуто чимало питань, а саме:
1. Роль бібліотек ВНЗ в інформаційній підтримці освіти, науки 

та виховному процесі.
2. Інноватика в роботі бібліотек: досвід наукової бібліотеки 

ТДАТУ.
3. Веб-сайт як інформаційний ресурс бібліотеки та ін.
Провідні фахівці наукової бібліотеки ділились зі своїми ко-

легами досвідом роботи. Після виступів відбувся професійний 
діалог із колегами, надавались консультації. Бібліотекарі ко-
леджів отримали методичні матеріали. 

Проведення таких семінарів - необхідна умова для про-
фесійного зростання бібліотекарів, розвитку їх інформаційної і 
технологічної культури - такої думки були всі учасники семіна-
ру.

Світлана ТУРЧИНА, начальник РВВ «АГРОТАВРІЯ».

Патріоти-дослідники

23 травня в краєзнавчо-
му музеї м. Запоріжжя відбув-
ся фінал обласного літе-
ратурно-дослідницького 
конкурсу «Патріотизм у долі 
Запоріжжя», в якому взяли 
участь і студенти нашого за-
кладу - Є. Варуша (гр. 13 ЕЕ-
САПК), П. Москаленко (гр. 
11 ФіК) та Д. Торбунов (гр. 11 
ЕЕСАПК). Керівник - викла-
дач кафедри українознавства 
О. В. Браташ.

У результаті презен-
тації та захисту літератур-

но-дослідницьких робіт сту-
денти П. Москаленко та 
Д. Торбунов посіли почесні 
другі місця відповідно до 
номінацій: «Патріотизм часів 
Великої Вітчизняної війни 
1941-1945 pр.» та «Патріотизм 
періоду незалежності Ук-
раїни», а студента Є. Варушу 
було відзначено заохоченням у 
номінації «Патріотизм періоду 
незалежності України».

Вітаємо вас, хлопці, і дя-
куємо вам та вашому керівни-
кові за успіхи в проведеній ро-
боті!

Світлана ТУРЧИНА.



Есть такая икона - Святая 
Троица - и все, наверное, не 
раз смотрели на нее, пытаясь 
понять ее смысл. На этой ико-
не изображен сам Бог Отец, 
Бог Сын - Иисус Христос и Бог 
- Святой Дух, тот самый Уте-
шитель, сошествие которого 
обещал своим ученикам Ии-
сус Христос, когда вознес-
ся на небо. Святая Троица оз-
начает, что Бог существует в 
трех лицах или ипостасях. По-
чему это так, может быть, и не 
стоит пока разбираться, про-
сто надо поверить и признать, 
что это так и есть и что изо-
бражение Бога в трех ипоста-
сях на иконах называется Свя-
той Троицей.

Святой Троице посвящен 
великий церковный праздник 
- праздник Святой Троицы, 
или просто Троица. Он тоже 
связан с Пасхой и Вознесени-
ем, поэтому постоянного дня 
не имеет, а отмечается на пя-
тидесятый день после Пасхи и 
на десятый после Вознесения. 
Поэтому его еще называют 
Пятидесятница. По преданию, 
этот день считается началом 
настоящей жизни христиан-
ской церкви.

На десятый день после 
Вознесения все апостолы, как 
всегда, были вместе в доме, и 
вдруг раздался сильный шум, 
как будто в комнату ворвал-
ся порыв сильного ветра. Шум 
наполнил весь дом, а потом 
над каждым апостолом (так 
называли первых учеников 
Христа) остановился огнен-
ный язык, и неожиданно они 
заговорили на разных язы-
ках, которых раньше не знали. 

Апостолы поняли, что на них 
сошел Святой Дух. Тогда они 
вышли на площадь и стали 
рассказывать людям, которые 
со всех сторон приехали в Ие-
русалим отмечать иудейский 
праздник Пятидесятницы, об 
Иисусе Христе, о том, как он 
умер, потом воскрес и вознес-
ся на небо. И, несмотря на то, 
что люди были из разных мест 
и говорили на разных языках, 
они прекрасно все понимали и 
спросили апостолов: «Что же 
нам делать, братья?» Апосто-
лы отвечали им: «Покайтесь в 
грехах, креститесь во имя Гос-
пода нашего Иисуса Христа, и 
вам простятся грехи, и вы по-
лучите прощение».

Из Святого Писания извест-
но, что тогда сразу крестилось 
около 3 тысяч человек, а апо-
столы пошли дальше по земле 
и приобщали к своей вере но-
вых людей. На  Троицу храмы 
и дома украшают зелеными 
ветками, приходят на молеб-
ны с букетами. Троица - по-
следний из главных переходя-
щих праздников христианской 
церкви, который празднуется 
ежегодно в разные дни.

Светлана ТУРЧИНА.

До уваги співробітників та студентів! 
Ви можете надсилати на електронну адресу матеріали, 

що можуть зацікавити наших читачів. Редакція залишає за 
собою право відбору та корегування надісланих матеріалів. 
Наша електронна адреса: swettur@mail.ru. Контактний теле-
фон 097-506-86-37.
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ПІД ЗАХИСТОМ ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Святая Троица

1 червня - свято для 
дітей інтернату № 1 

За традицією двічі на 
рік - до Дня св. Миколая 
(19 грудня) та до Дня захис-
ту дітей (1 червня) - студен-
ти факультету агротехно-
логій та екології та студенти 
енергетичного факульте-
ту готують святковий захід 
та обов’язково солодкі пода-
рунки кожній дитині.

Цього року 30 травня сту-
денти підготували казкову 
мандрівку до галявини ігор. 
До веселої та чарівної подо-
рожі приєдналися 14 сту-
дентів, які чудово виконали 
ролі своїх казкових героїв: 
Лісовика, Бабок-Ягинь, ли-
сиці Аліси, кота Базиліо, 
Попелюшки, Червоного Ка-
пелюшка та Сірого вовка.

Музичний супровід вихо-
ду кожного героя допомагав 

дітям-глядачам зрозуміти і 
пригадати його. Дівчата-ве-
дучі провели всіх дітей та 
казкових героїв через ліси, 
болото з ігровими та танцю-
вальними перешкодами. І 
все ж таки всі вони дістались 
галявини ігор із чарівною 
господинею та її солодкими 
подарунками. А наприкінці 
казкової мандрівки було за-
пропоновано всім заспівати 
добру веселу дитячу пісню 
про посмішку, трохи не-
звичним способом, за допо-
могою малюнків-підказок! 

Усім студентам було дуже 
приємно отримати слова 
вдячності від керівництва 
інтернату, вихователів, а 
особливо від дітей!

І. А. КРИВОНОС, 
заступник декана АТЕ з ОВР.


