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У ТДАТУ відбулась урочиста церемонія 
вручення дипломів магістрам
10 та 11 березня в Таврійському державному агротехнологічному університеті відбулося 
урочисте вручення дипломів випускникам денної форми навчання з усіх спеціальностей за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».

Півтора роки навчання в 
магістратурі пролетіли майже 
непомітно, і ось настав той 
самий день, коли хлопцям та ді-
вчатам вручили довгоочікувані 
дипломи. 

Цього року університет дав 
путівку у нове життя 190 випус-
кникам-магістрам, в тому числі 
53 інженерам-механікам, 35 ін-
женерам-енергетикам, 16 агро-
номам та екологам, 65 фахівцям 
економічного спрямування 
(економістам, фінансистам, бух-
галтерам та маркетологам) та 21 
інженеру з комп’ютерних наук 
та переробної промисловості. 
Особливо, слід відзначити, що  
73 студенти отримали дипломи 
з відзнакою! 

Для цих вже колишніх сту-
дентів, а нині дипломованих 
фахівців, закінчилися найкращі 
студентські роки, які подару-
вали їм перше кохання, вірних 
друзів, хвилювання перед ек-
заменами, поразки і перемоги.

На урочистих заходах з на-

годи вручення дипломів були 
присутні викладачі та керівни-
цтво університету, батьки, друзі 
та гості свята.

За традицією присутні вша-
нували пам’ять покладанням 
квітів до пам’ятника викладачам 
та студентам, які загинули у 
роки Другої світової війни.

До випускників звернулися 
ректор університету, доктор 
технічних наук, професор Кюр-
чев Володимир Миколайович, 
а також декани факультетів із 
вітальними словами та сердеч-
ними побажаннями зайняти 
гідне місце в житті, успішно 
реалізувати себе у професійній 
діяльності.

Ректор університету під 
бурхливі оплески залу вручав 
дипломи нашим магістрам, 
обличчя яких одночасно сяяли 
радісними посмішками та смут-
ком розставання.

Зворушливі, теплі слова, 
сповнені глибокої поваги і вдяч-
ності, випускники присвяти-

ли кураторам, викладачам і 
батькам. Адже саме ці люди 
створювали комфортні умови 
для отримання якісної освіти, 
підтримували та допомагали.

Чудовий настрій всім при-
сутнім подарували яскраві ви-

ступи зірок творчих колективів 
університету.

Особливо приємно, що під-
тримати своїх випускників при-
йшли батьки та рідні, які дуже 
пишались важливим життєвим 
досягненням – здобуттям ди-
плома магістра.

Теплі привітання, радість 
та хвилювання випускників, 
позитивні емоції присутніх, 
сяючі посмішки та квіти – все 
це створювало атмосферу підне-
сення, незабутніх миттєвостей 
життя. Свято закінчилося, але 
святкові емоції, приємні спо-
гади про навчання залишаться у 
випускників на все життя.

Вітаємо вас, дорогі випус-
кники, із здобуттям диплому 
магістра! Бажаємо впевненості 
в собі, успіхів на життєвій ниві, 
непохитної віри у свою велику 
мету, процвітання у рідній 
Україні!

Пам’ятайте свій рідний уні-
верситет, у стінах якого ви 
провели кращі роки студент-
ського життя! Не зупиняйтеся 
на досягнутому! Бажаємо, щоб 
отриманий диплом магістра 
став ключиком, який відчиня-
тиме будь-які двері на шляху до 
вашої професійної мрії.

Олеся ДАНИЛЮК, 
прес-служба ТДАТУ. 

Фото Ганни БОВКУН.
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За «круглим столом» обговорювали 
підвищення якості навчання студентів 
спеціальності «Цивільна безпека»
Підготовка компетентних 
фахівців в галузі цивільної 
безпеки з огляду на 
сьогодення є досить 
актуальною потребою. З 
кожним роком зростає рівень 
виробничого та побутового 
травматизму, підвищується 
ризик травмування не тільки 
на виробництві, але і в побуті 
під час надзвичайних подій. 
3 березня в ТДАТУ відбувся 
«круглий стіл», присвячений 
підвищенню якості навчання 
студентів спеціальності 
«Цивільна безпека».

Підготовка зі спеціальності 
«Охрона праці» почалась в 
ТДАТУ в 2011 році. У зв’язку 
зі змінами переліку спеціаль-

ностей, за якими здійснюється 
підготовка кадрів в Україні, 
виникла необхідність корегу-
вання навчального плану та 
освітньо-професійної програ-
ми, опрацювання нових вимог 
до професійних компетенцій 
випускників.

З метою встановлення мо-
делі сучасного фахівця з питань 
цивільної безпеки з урахуван-
ням потреб регіону на «круглий 
стіл» були запрошені керівни-
ки, фахівці державних уста-
нов, органів місцевої влади та                          
викладачі університету.

З презентацією 
проекту навчального 
плану виступила де-
кан факультету АТЕ, 
доцент, к.с.н. Іванова 
Ірина Євгенівна та 
завкафедрою охоро-
ни праці та безпеки 
життєдіяльності, про-
фесор, к.т.н., відмін-
ник освіти України, 
Заслужений праців-
ник освіти України, 
академік Міжнарод-
ної академії безпеки 
життєдіяльності Ро-
гач Юрій Петрович.

В обговоренні питань, 
пов’язаних з підготовкою фа-
хівця, виступили авторитетні 
фахівці. Начальник відділу 

нагляду в АПК, соціально-куль-
турній сфері, на транспорті та 
зв’язку Головного управління 
Держпраці у Запорізькій об-
ласті Плутицький Микола Ми-
колайович. Він зазначив, що 
потрібно підготувати фахівця, 
який буде обізнаний у техноло-
гіях виконання робіт. Для цього 
необхідно планувати різнома-
нітні виробничі практики, де 
студенти зможуть ознайоми-
тись з реаліями виробництва.

Начальник Мелітопольсько-
го міськрайонного управління 
ГУ ДСНС у Запорізькій області 
Сєдик Денис Петрович ви-
словив думку, що при вивченні 
пожежної безпеки виробництва 
слід приділити також увагу пи-
танням вибухової безпеки.

Головний держінспектор 
відділу нагляду в АПК, со-
ціально-культурній сфері, на 
транспорті та зв’язку Головного 
управління Держпраці у Запо-
різькій області Чуваков Ігор 
Вікторович надав позитивну 
оцінку проекту навчального 
плану та наголосив, що слід 
докладніше розглядати про-
фесійний ризик виробництва.

Про необхідність підго-
товки фахівців не тільки для 
виробництва, а і для потреб 
органів самоврядування, со-
ціально-культурної сфери ви-

словив думку Павленко Сергій 
Іванович, заступник міського 
голови з питань діяльності ви-
конавчих органів ради міста 
Мелітополя.

У подальшій дискусії взяли 
активну участь Петрова Лариса 
Олександрівна, начальник від-
ділення виконавчої дирекції 
Фонду соціального страхування 
від нещасних випадків та про-
фесійних захворювань України 
у Запорізькій області; Ромась 
Володимир Іванович – провід-
ний інженер з охорони праці 
Мелітопольських високоволь-
тних електричних мереж ВАТ 
«Запоріжжяобленерго»; Ше-
бинська Олена Олександрівна – 
головний спеціаліст Управління 
соціального захисту населення 
Мелітопольської міської ради; 
Борисов Максим Всеволодович 
– заступник начальника управ-
ління АПР Мелітопольської 
райдержадміністрації та члени 
робочої групи з розробки освіт-
ньо-професійної програми. Всі 
вони зазначили, що проект на-
даного плану всебічно відобра-
жає вимоги щодо компетенцій 
фахівця з Цивільної безпеки.

За результатами «круглого 
столу» було прийнято рішення 
представлені концепцію, освіт-
ньо-професійну програму та 
навчальний план ухвалити.

О.В. Гранкіна, к.т.н., доцент 
кафедри «Охорона праці та 

безпека життєдіяльності».       
Фото Ганни БОВКУН.
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Грант для навчання в аграрній школі 
Freckenhorst/Німеччина – винагорода                  
за сумлінне проходження практики
Анастасія Чуприна, 
студентка 4-го курсу напряму 
підготовки «Екологія та 
охорона навколишнього 
середовища» ТДАТУ, була 
однією з 30 студентів з 
України та Білорусії, які в 
рамках програми «APOLLO» 
з травня по вересень 2015 
року проходили навчально-
виробничу практику на 
аграрних підприємствах 
Німеччини.

Фермерське господарство, 
де Настя стажувалася та опано-
вувала інноваційні агротехно-
логії, розташоване у мальовни-
чій Тюрингії й спеціалізується 
на плодоовочівництві та пере-
робці фруктів. Загальна площа 
садів підприємства дорівнює                     
35 гектар, полів – 15 гектар.

На підприємстві Настя 
була задіяна у виробництві 
фруктового соку і мармеладу, 
продажу на ринках вихідного 
дня свіжої та консервованої 
продукції, збиранні врожаю 
картоплі та гарбузів. У період 
практики вона також долу-
чилася до двох чотириденних 
APOLLO-семінарів у Берліні, 
за програмою яких стажери 
відвідали ряд агропідприємств 
екологічного землеробства та 
переробні заводи з виробництва 
хлібу і пива. Культурна частина 
семінарів включала знайом-

ство із пам’ятками столиці.                               
У вільний час Анастасія разом                         
зі своєю «родиною» чимало              
подорожувала, адже її шеф              
завжди наголошував, що при-
їхала вона не лише працювати, 
а й набувати вражень від країни.

Протягом усієї практики 
Настя невтомно демонструвала 
свою високу зацікавленість у 
всіх виробничих процесах та 
у поглибленні фахових знань, 
проявляла неабияку наполегли-
вість у здобутті нового досвіду 
та вдосконаленні німецької 
мови, була відкритою до кому-
нікації та щирою у спілкуванні. 
Вона навіть стала героїнею дуже 
проникливого тристорінкового 

репортажу у спеціалізованому 
журналі Федеральних Проф-
спілок. Підсумковий екзамен 
з практики дівчина склала,                 
відповідно, на відмінно.

Все це було високо оціне-
но керівництвом програми 
«APOLLO»: Анастасія одер-
жала одну з чотирьох стипен-
дій-винагород для участі у 
чотирьохтижневому курсі з 
основ аграрного виробництва 
у сільськогосподарській школі 
Фрекенхорст/Німеччина. На-
вчання проходило з 4 по 31 
січня 2016 року. Учасниками 
курсу були 24 німецьких ферме-
рів-початківців та 2 студенти з 
України, стипендіати програми 

«APOLLO». Програма навчання 
була надзвичайно насиченою 
та вельми пізнавальною: ауди-
торна теоретична підготовка 
перемежалася із екскурсіями 
до передових переробних під-
приємств у Берліні та Польщі з 
метою подальшого їх порівняль-
ного аналізу, із знайомством 
зi світовими досягненнями в 
сільськогосподарській сфері на 
Берлiнській міжнародній аграр-
ній виставці-ярмарку «Grüne 
Woche/Зелений тиждень 2016», 
із участю у декількох фермер-
ських конференціях, із озна-
йомлювальними поїздками до 
підприємств власне учасників 
курсу, а також із зустрічами зі 
слухачами інших сільськогос-
подарських шкіл Німеччини.

Звичайно, здобутий міжна-
родний досвід надихнув нашу 
студентку підкорювати у пер-
спективі нові академічні верши-
ни у Німеччині. Це, зрозуміло, 
поряд з глибокою фаховою ком-
петенцією потребує грунтовно-
го володіння німецькою мовою 
на рівні незалежного користу-
вача. Тому саме ці складові є 
зараз основними стратегічними 
напрямками подальшого про-
фесійного зростання Анастасії 
Чуприної в Таврійському дер-
жавному агротехнологічному 
університеті.

С.Г. МУНТЯН, ст. викладач 
кафедри іноземних мов.
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«Я – Українка!»:
Найактивніші дівчата ТДАТУ – серед кращих в обласному 
конкурсі патріотичного спрямування
15 березня у ПК ім. Кірова 
в Запоріжжі відбувся фінал 
IV Обласного конкурсу 
творчості патріотичного 
спрямування для 
студентської молоді «Я - 
Українка!», організований 
обласним центром 
патріотичного виховання 
молоді.

За звання «Міс Українка - 
2016» змагалися 25 студенток 
ВНЗ І-ІV ступенів акредитації 
м. Запоріжжя та області, з яких 
12 конкурсанток вийшли до 
фіналу. 

Таврійський державний 
агротехнологічний універси-
тет представляли кращі сту-
дентки, які є представницями 
студентського активу й органів 
студентського самоврядування: 

голова студради університету 
ТДАТУ, студентка факультету 
економіки та бізнесу Ірина 
Кондратенко, студентка факуль-
тету економіки та бізнесу Ганна 
Горбань, студентка факультету 
агротехнологій та екології Ка-
терина Колісниченко.

Провідною темою цьогоріч-
ного конкурсу було студентське 
самоврядування.

Мета конкурсу - підтримка 
обдарованої талановитої моло-
ді, збереження, відродження та 
популяризація традицій укра-
їнської культури у формуванні 
світогляду та духовності під-
ростаючого покоління, набуття 
цілісного сприйняття образу жі-
ночої краси, залучення до участі 
у патріотичному русі, а також 
виховання духовних, морально-
етичних цінностей, любові до 
України, рідного краю.

Протягом 5 днів дівчата на-

шого університету старанно го-
тувалися до виступу: тренінги, 
ігрові заходи для дітей з вадами 
розвитку, інтелектуальні кон-
курси, випікання патріотичного 
торту для учасників АТО, дефіле 
та головне – підготовка до твор-
чих номерів.

За результатами відбіркових 
турів у фіналі за звання «Міс 
Українка» змагались 12 красунь, 
однією з яких стала наша Ірина 
Кондратенко. Члени журі ви-
соко оцінили різноманітність 
талантів фіналісток, серед яких 
була гра на бандурі, виступ 
вокально-інструментального 
ансамблю, малювання в техніці 
батік, авторська пісня, танцю-
вальні композиції тощо.

Окрім талантів, журі оціню-
вало вихід у вечірніх сукнях, під 
час якого дівчата продемонстру-
вали своє вбрання у супроводі 
військовослужбовців - учасни-

ків АТО.
Дівчата майстерно показали 

свої таланти, отримали масу по-
зитивних емоцій та подарували 
глядачам гарний настрій.

Вітаємо фіналістку облас-
ного конкурсу «Я – Українка!» 
Ірину Кондратенко та учасниць 
конкурсу Ганну Горбань і Кате-
рину Колісниченко з блиску-
чими виступами, які показали, 
що у ТДАТУ навчаються дуже 
чарівні й талановиті дівчата, в 
яких одночасно поєднуються 
розум, краса, доброта та які є 
справжніми лідерами! Бажаємо 
їм успіхів та нових перемог!

Ганна ЄВТУШЕНКО, 
голова інформаційного сектору 

студради ТДАТУ; 
Олеся ДАНИЛЮК,              

прес-служба ТДАТУ.
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У ТДАТУ визначили кращих 
майстрів - обрізчиків дерев
Наприкінці лютого – початку березня в науково-дослідному саду ТДАТУ у с. Нове 
Мелітопольського району пройшов конкурс майстрів-обрізчиків серед студентів ТДАТУ 3 курсу 
спеціальності «Агрономія».

Головною метою конкурсу 
було удосконалення практичної 
підготовки студентів напряму 
«Агрономія» та отримання 
практичних навичок роботи 
у саду.

Ініціаторами конкурсу ви-
ступили проректор з НПР Ло-
мейко Олександр Петрович та 
голова профспілки університе-
ту Андрущенко Микола Васи-
льович. Організатори заходу: 

декан факультету АТЕ Іванова 
Ірина Євгенівна, завідувач ка-
федри «Рослинництво» Тодоро-
ва Людмила Володимирівна та 
викладачі кафедри рослинни-
цтва Бондаренко Павло Генна-

дійович, Скуратов Вален-
тин Петрович. Фінансову 
підтримку здійснював 
представник Українсько-
го проекту бізнес-розви-
тку плодоовочівництва 
Подшивалов Геннадій 
Валерійович. До складу 
конкурсної комісії було 
включено керівництво 
ВУЗу і  агронома-плодо-
вода Аметку Сейрана               
Сеяровича.

У змаганні взяли 
участь 52 студенти тре-
тього курсу. Конкурс 
проводився у два ета-
пи. Завданням першого 
(відбіркового) туру було 
виявити кращих сту-
дентів, що здатні якісно 
виконувати операції об-

різування дерев. У результаті 
ретельного відбору до друго-
го туру було обрано 14 осіб: 
Булгаков Іван, Генералов Іван, 
Лазаренко Дмитро; Надточієв 
Дмитро, Носаченко Олексій, 
Рябоконь Андрій, Шевченко 
Максим; Ситенький Максим, 
Сухоруков Юрій, Скачков Іван, 
Бурикін Дмитро; Новосад Мак-
сим, Данків Максим та Кобзєв 
Олександр. Для фіналу конкур-
су членами журі були намічені 
дерева приблизно однакового 
розміру, які конкурсанти пови-
нні обрізувати.

Другий тур відбувся 1 бе-
резня 2016 року. За командою 
«Старт» кожний фіналіст при-
ступив до обрізки дерева, що 
випало йому під час жеребку-
вання. Обов’язковими умова-
ми перемоги у конкурсі були: 
швидкість виконання роботи; 
правильність формування кро-
ни; чистота проведення зрізу, 
відсутність пошкодження тка-
нин.

За результатами змагання           
І місце посів Носаченко Олексій 
(студент групи 32 Аг), ІІ – Шев-
ченко Максим (32 Аг), а ІІІ місце 
поділили Надточієв Дмитро (32 
Аг) та Сухоруков Юрій (11 САг).

Вручення грамот та пода-
рунків переможцям відбулося           
9 березня на кураторській го-
дині. Учасники змагання ви-
словили подяку організаторам 
конкурсу за цікавий і корисний 
захід, в якому студенти мали 
можливість проявити свої те-
оретичні знання та практичні 
надбання як фахівці аграрного 
напряму.

Отже проведення конкурсу 
вирішило відразу декілька за-
вдань. По-перше, до початку 
весняної вегетації вчасно та 
якісно підготовлені плодові 
насадження ТДАТУ. По-друге, 
заняття з дисципліни «Під-
готовка майстрів-обрізчиків» 
пройшли цікаво та продуктив-
но. По-третє, студенти отри-
мали моральне та матеріальне                    
заохочення.

Викла дачі  та  с т уденти                
факультету АТЕ висловили 
сподівання на те, що прове-
дення такого конкурсу стане 
приємною традицією в ТДАТУ.

Кафедра рослинництва. 
Фото Ганни БОВКУН
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За вищою освітою – в ТДАТУ!

Саме тому 14 березня 
2016 року мобільна група 
у складі к.е.н., доцента ка-
федри ФіК Радченко Н.Г. 
та к.т.н., доцента кафедри 
МЕЗ Болтянського О.В. 
прийняла  участь у масо-
вому заході для випускни-
ків шкіл міста Кам’янка-
Дніпровська. Була надана 
загальна інформація про 
Таврійський державний 
агротехнологічний універ-
ситет, умови прийому та на-
вчання, продемонстрований 
рекламний відеофільм. На-

прикінці заходу викладачі 
кваліфіковано відповіли 
на всі питання і запросили 
випускників шкіл на День 
відкритих дверей до нашого 
університету. 

Організатор заходу - 
Кам’янсько-Дніпровський 
районний центр зайнятості.

У профорієнтаційному 
заході взяли участь пред-
ставники 3 вищих навчаль-
них заклади Запорізької 
області.

О.В.Болтянський,                    
к.т.н., доцент кафедри МЕЗ

Профорієнтаційні заходи 
енергетичного факультету ТДАТУ
11 березня 2016 року 
мобільна група у складі заст. 
декана з ННР, ас. кафедри 
ЕіА Коваля Д.М., доц. 
кафедри ЕТ і ЕМ Нестерчук 
Д.М., ст. викл. кафедри ЕіА 
Чебанова А.Б., студ. 11 МБ 
ЕН групи Євтушенко Г.О., з 
профорієнтаційної роботи 
енергетичного факультету 
взяла участь у масовому 
заході для випускників 
шкіл міста Гуляйполе. 
Організатором заходу 
виступив Гуляйпільський 
районний центр зайнятості.

На вході до актової зали 
будинку творчості Коваль 
Д.М. та Чебанов А.Б. зу-
стрічали випускників шкіл 
з наглядної агітацією та 
відповідали на численні за-
питання молоді. 

У профорієнтаційному 
заході брали участь пред-

ставники 7 вищих навчаль-
них закладів Запорізької 
області, команда нашого 
університету виступала 
шостою. Коваль Д.М. та 
голова студентської ради 
енергетичного факультету 
Євтушенко Г.О. привітали 
зі сцени усіх присутніх та 
надали інформацію про Тав-
рійський державний агро-
технологічний університет, 
а також запросили випус-
кників шкіл м. Гуляйполя 
на День відкритих дверей 
до нашого університету. А 
на завершення свого ви-
ступу Євтушенко Ганна 
презентувала учнівській 
молоді представників ко-
манди КВК енергетичного 
факультету «Плюс на мінус». 
Виступ наших веселих та 
кмітливих хлопців – Ларіна 
С. та Гілевича О., нікого не 
залишив байдужим та по-

Вибір професії сьогодні все міцніше пов’язується з таким 
поняттям, як «профорієнтація». Саме профорієнтація має 
ставити знак рівності між життєвими прагненнями молоді і 
суспільними потребами в трудових ресурсах на ринку праці. 
Метою профорієнтаційної роботи зі школярами є допомога 
учневі у виборі сфери діяльності, а в ній професії, яка б 
відповідала його здібностям і можливостям, сприяла розвитку 
професійних нахилів та інтересів.

дарував  чудовий настрій 
усім присутнім на заході. 
Технічне та музичне забез-
печення заходу здійснювали 
студ. Рогожкін В.О. та доц. 

Нестерчук Д.М. 
Д.М. Нестерчук, 

доц. кафедри ЕТ і ЕМ; Г. 
Євтушенко, голова студ. ради 

енергетичного факультету
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Весна прийшла, 
Чоловічий концерт
Дорогих, прекрасних, розумних, 
сумлінних та самовідданих жінок ТДАТУ 
з Міжнародним жіночим днем привітав 
чоловічий колектив ТДАТУ. Напередодні 
свята, 4 березня, під час святкового 
концерту чоловіки університету 
подарували їм музичні поздоровлення.

На початку концертного приві-
тання виступила хореографічна група 
«Універ», яка показала, що почуття 
можна передати не тільки словами, а 
й виразити у танцювальній композиції.

Ректор університету, д.т.н., профе-
сор Кюрчев Володимир Миколайович 
вручив жінкам, які пропрацювали в 
ТДАТУ безперервно більше 35 років, 
диплом «Заслужений викладач Тав-
рійського державного агротехнологіч-

ного університету» 
- Караєвій Тетяні 
В’ячеславівні, а та-
кож Акуловій Тетяні 
Андріївні, Глєбовій 
Ірині Олександрів-
ні, Кобзєвій Ірині 
Валеріївні, Лебід-
кі Ірині Григорів-
ні, Лубяній Лари-
сі Олександрівні, 
Ткачук Людмилі 
О л е к с а н д р і в н і , 
Маргаринт Наталії 
Іванівні, Петровій 
Людмилі Олексіївні.

Після нагородження за традицією, 
вокальний ансамбль «У Професора», до 
складу якого входять три Володимири 
- Кюрчев, Надикто та Діордієв для всіх 
жінок заспівали чарівну пісню «Жінки 
ТДАТУ».

Голова профкому Андрущенко Ми-
кола Васильович зачитав святковий 
наказ про оголошення подяки та на-
городження жінок ТДАТУ з нагоди 8 
Березня за сумлінну та плідну працю, 
високі досягнення у професійній ді-
яльності.

У цей день жінкам дарують квіти, 
а Кравець Василь Іванович подарував 
у своєму виконанні пісню «Зачаровані 
слова». Після такої гарної пісні не 
менш приємним був подарунок від 
музичної студії «Академія».

Роман Зануда виконав дуже душев-
ну пісню «Гарна жінка», після чого Ана-
толій Іванович Панченко привітав усіх 
жінок зі святом і побажав, щоб душа 
кожної жінки до країв наповнювалася 
світлом, теплом і радістю від щирих 
побажань, ніжних квітів, приємних 
подарунків! 

Жінок факультету АТЕ 
привітав студентський актив

Напередодні 8 Березня студент-
ський колектив факультету агротех-
нологій та екології привітав зі святом 
прекрасну половину своїх  викладачів. 
Хлопці та дівчата, аби встигнути в 
обмежений час приділити увагу усім 
жінкам-виклачам та співробітницям 
факультету, поспішили подарувати 

гарний настрій, сказати теплі сло-
ва, висловити свою вдячність за 
терпіння, уміння слухати, доброту, 
підтримку, здатність допомагати. 
Також студенти подарували солодо-
щі та кульки з побажаннями.

Олеся ЗАСИПКО, голова 
інформаційного сектору студради АТЕ.

Зразковий ансамбль естрадного 
танцю «Світлана» виконав дуже зво-
рушливу композицію «З коханими не 
розлучайтесь». Чоловічий дует вокаль-
ної студії «Колаж» – Сергій Алексєєв 
та Дмитро Пузанов – заспівали пісню 
«Боляче, мені боляче». Наталія Івова, 
учасниця молодіжної студії «Майстер 
слова» прочитала душевний вірш «Я 
– жінка», який зачепив серце кожного 
глядача. Олександр Пільгуй виконав 
пісню «Золоте серце». Володимир 
Трохимович Діордієв виконав чарівну 
музичну композицію на гітарі. 

Ігор Литвінов розвеселив увесь зал 
гуморескою на тему «Жінка в україн-
ській армії». Микола Ільїн заспівав 
пісню про кохання, після чого на сцену 
з виступом вийшов хореографічний 
ансамбль мелітопольського училища 
культури «Перлини Таврії».

І на завершення святкового концер-
ту вокальний ансамбль «У Професора» 
заспівав пісню «Карпатський край» 
та висловили найщиріші побажання 
жінкам та дівчатам ТДАТУ.

Юлія КОНДРАТЮК, РВВ «Агротаврія». 
Фото Ганни БОВКУН
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свята принесла!
«Щастя з родзинками»

9 березня у ТДАТУ відбулася свят-
кова лотерея-привітання «Щастя з 
родзинками». В такий оригінальний 
спосіб активісти студентського проф-
бюро та студкому привітали всіх пред-
ставниць прекрасної статі з весняним, 
ніжним та по-справжньому чудовим 
святом.

Участь в даному заході брали всі 
бажаючі жіночки та дівчата. Ніхто не 

залишився без подарунків, адже лоте-
рея була безпрограшною. 

Сподіваємося, що активісти зуміли 
підняти всім настрій, а всі учасниці за-
лишилися задоволеними своїми приза-
ми. Дякуємо за допомогу в проведенні 
даної лотереї профкому університету.

Дорогі наші представниці пре-
красної статі, пам’ятайте, що саме ви 
наповнюєте будні яскравими фарбами, 

Свято млинців
Всім добре відомо, що з 7 по 13 березня 
святкується одне з найвеселіших свят 
у році – Масляна. Масляний тиждень - 
воістину народне свято зустрічі весни. 
Перед тим, як увійти у Великий піст, 
люди прощаються з зимою, радіють 
першим погожим дням, випікаючи 
традиційні млинці, і готуються до 
очищення душі і тіла.

Студенти Таврійського державно-
го агротехнологічного університету з 
превеликою радістю підтримують тра-
дицію святкування Масляної. Тому 10 
березня активістами університету було 
організовано ярмарок млинців. Участь 

у даному заході взяли всі факультети 
університету, також було організовано 
спільний стіл студентського профбюро 
та студентського комітету.

Всі столи «ломилися» від великої 
кількості страв. Кожен бажаючий мав 
змогу придбати частування, яке йому 
подобається, адже вибір був великий. 
Крім головних традиційних млинців, 
було також багато інших ласощів. Зви-
чайно, всіх пригощали гарячим чаєм та 
солодким варенням. А щоб усіх розва-
жити, були проведені веселі конкурси.

Дякуємо ректорату і профкому уні-
верситету та активістам, які допомогли 
організувати веселе свято Масляної.

Єлизавета БОНЧУЖНА, голова 
студентського профбюро.

Як Масляну святкували на кафедрі фінансів                  
і кредиту
9 березня колектив кафедри фінансів і 
кредиту на кураторській годині привітав 
своїх студентів-фінансистів з Масляною.

Студентам розповіли про прикмети 
та звичаї на Масляну, як необхідно 
проводити кожен з семи святкових 
днів. Не обійшлося і без конкурсів, в 
яких взяла участь сильна половина 
фінансистів: конкурс «Нагодуй млин-
цями», гра «Бої півнів», «Біг у мішках». 
Дівчата отримали цікаві поради про те, 
як можна передбачити своє майбутнє 
по першому спеченому на Масляну 
млинцю.

Завершилося святкування дегус-
тацією смачних млинців, напечених з 

любов’ю викладачами кафедри своїм 
найкращим студентам. Викладачі та 
студенти побажали один одному міц-
ного здоров’я, продуктивної праці та 

спонукаєте до шляхетних вчинків і до-
брих справ.

Єлизавета БОНЧУЖНА,                             
голова студентського профбюро.

взаєморозуміння протягом наступного 
року.

Н.Г. Радченко, к.е.н.,                                     
доцент кафедри «Фінанси і кредит»
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Досягай своєї вершини!
Наприкінці лютого на 
кафедру маркетингу 
ТДАТУ завітала директор 
турагенції «Караван» 
Світлана Касьяненко. 
Зустріч відбулась в рамках 
навчальної практики 
студентів-маркетологів 
для того, щоб поділитися 
своїми знаннями і досвідом з 
молодим поколінням.

«Караван» існує вже по-
над 10 років, що свідчить не 
тільки про стабільність його 
діяльності, а й про розвиток 

туристичного бізнесу в ціло-
му. З часу заснування «Ка-
равану» асортимент послуг, 
пропонованих клієнтам, 
значно зріс. Він поповнився 
послугами з оформлення 
віз і всіляких документів, 
організації навчальних ту-
рів та багато іншого. Усі 
менеджери, які працюють в 
туристичному агентстві, не 
тільки кваліфіковані про-
фесіонали, а й знавці своєї 
справи зсередини: завдяки 
своєму власному досвіду 

вони радять лише найкращі 
варіанти своїм клієнтам, і ті, 
в свою чергу, стають друзя-
ми «Каравану».

Говорячи про тураген-
цію, неможливо не сказати 
про його господиню. Світ-
лана Касьяненко приді-
ляє весь свій час агентству, 
яке вимагає максимальної 
віддачі. Крім того, своїх 
клієнтів вона вважає дру-
зями, тому наполягає на 
індивідуальному підході до 
кожного з них. Особливістю 
її агентства є обов’язковий 
подарунок кожному відвіду-
вачу в кінці обслуговування. 

Ось і кожен з нас отримав 
подарунок на згадку про 
зустріч – брелок «Караван». 
Світлана створює враження 
шалено приємної і хариз-
матичної співрозмовниці, 
яка в обмежений час може 
відповісти на безліч питань.

Дана зустріч розкрила 
перед нами нову галузь 
туристичного бізнесу, де 
маркетологи можуть засто-
сувати свої знання. Завдяки 
наполегливості, працелюб-
ності та постійному прагнен-
ню до досконалості можна 
досягти будь-яких вершин.

Вікторія АГАМІРОВА, 31 МК.

Пийте, люди, молоко - будете здорові!
12 лютого кафедрою 
маркетингу було організовано 
зустріч студентів 
спеціальності «Маркетинг» 
з начальником відділу 
продажу ПП «Молокозавод-
Олком» Капіносом Ігорем 
Юрійовичем.

ПП «Молокозавод-Ол-
ком» було засноване в 2000 
році на базі Мелітопольсько-
го міського молокозаводу. 
За цей час підприємство 
досягло рівня переробки 
молока близько 100-120 
тонн у день в залежності від 

сезону. Завдяки своїй висо-
коякісній продукції молочна 
продукція під торговельною 
маркою «Молочна ріка» до-
бре відома не тільки в Мелі-
тополі, але й в усій Україні. 
Сьогодні асортимент про-
дукції, випущеної на заводі, 
складається з більш ніж 80 
найменувань — від тради-
ційного молока й кефіру до 
сиркових десертів та йогур-
тів зі шматочками фруктів. 

Ще одною конкурент-
ною перевагою компанії є 
її рекламна політика. За 
словами Ігоря Юрійовича, вони постійно беруть участь 

у місцевих та обласних ви-
ставках, ярмарках, що є 
ефективним інструментом 
просування молока і молоч-
них продуктів торговель-
ної марки «Молочна ріка». 
Також ПП «Молокозавод-
Олком» активно викорис-
товує акції як ефективний 
маркетинговий захід для 
просування продукції на 
ринок, популяризації серед 
споживачів, особливо це 
стосується товарів-новинок, 
займаються спонсорством 
і співпрацюють із радіос-

танціями, які рекламують 
продукцію.

Наша бесіда була дуже 
пізнавальна, адже Ігор Юрі-
йович надав розгорнуті від-
повіді на усі наші запитан-
ня, розповів багато цікавих 
фактів про молочну продук-
цію та процес виробництва. 
Особливу увагу він приділив 
питанню ціноутворення на 
підприємстві та акцентував 
увагу на встановленні ціни 
на товари. 

Христина ФУКЛЄВА, 
спеціальність «Маркетинг», 31 МК
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Все про неформальні відносини в колективі

У ТДАТУ шукали талановиту молодь                   
для працевлаштування
2 березня на кураторській 
годині відбулася зустріч 
студентів спеціальностей 
«Агрономія» та «Охорона 
праці» з представниками 
компанії «Піонер» (Pioneer 
Hi-Bred International, Inc.), 
яка є підрозділом однієї 
з масштабніших хімічних 
компаній світу - «DuPont».

Представники компа-
нії Костянтин Антонов та 
Любов Мирна ознайомили 
наших студентів з історією 
виникнення компаній та 

напрямками їх діяльності. 
Компанія «Pioneer» – лідер 
на насіннєвому ринку не 
тільки України, а й у світі, 
спеціалізується на виведен-
ні нових сортів кукурудзи, 
соняшнику, сорго, сої та 
деяких інших сільськогос-
подарських культур. Цей на-
прямок є дуже актуальним 
у наш час, тому студенти із 
зацікавленістю слідкували 
за ходом презентації. 

Агроном компанії Єгор 
Григоришин ознайомив мо-

лодь із сучасними етапами 
селекції кукурудзи. Наші 
студенти жваво підтримува-
ли дискусію з агрономом та 
вдало відповідали на питан-
ня, за що були нагороджені 
подарунками.

Представники зауважи-
ли, що метою даної презен-
тації є не тільки ознайом-
лення з відомим брендом, а 
й пошук талановитої молоді 
для подальшого працевла-
штування. Нашим студен-
там було запропоновано 
спробувати свої сили на базі 
компанії «Pioneer».

Спілкування представ-

ників компанії «Pioneer» з 
керівництвом факультету 
АТЕ дало змогу сформувати 
плани співпраці на майбут-
нє. Друга зустріч-співбесіда 
зі студентами факультету 
відбудеться наприкінці бе-
резня. Координатор проекту 
Любов Мирна, як представ-
ник компанії, проведе другу 
зустріч з випусуниками фа-
культету перед  врученням 
дипломів з метою працевла-
штування на вільні вакансії 
за фахом.

І.О. БУРДІНА, голова 
профорієнтаційного сектору 

факультету АТЕ.

3 березня в університеті 
пройшов тренінг на тему 
«Неформальні відносини 
в колективі» в рамках ряду 
заходів студентського центра 
праці.

Неформальні відносини 
у колективі – дуже делікат-
на та складна тема. Шукаю-
чи відповідь на питання «У 
чому різниця між діловим і 
особистим спілкуванням в 
колективі?», студенти ТДА-
ТУ звернулися до психолога 
університету Красулі Яни 
Геннадіївни. 

Використовуючи нестан-
дартні методи подачі інфор-
мації, психолог пояснила 

учасникам даного заходу 
сутність представленої теми, 
проблеми, які вона піднімає 
та шляхи їх вирішення. 
Увесь тренінг проходив у 
формі діалогу з елементами 
гри. Наприкінці тренінгу 
студенти віднайшли відпові-
ді на проблемні запитання, 
які їх хвилювали. 

Cтуденти висловили 
свою подяку психологу Кра-
сулі Я.Г., яка відгукнулась 
на прохання і провела ці-
кавий та пізнавальний тре-
нінг.

Анастасія ГОРБИК, 
студентське профбюро 

університету.
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«Міс ФЕБ»: розквітає дівоча врода!
На честь 8 Березня 
студентською радою 
факультету економіки та 
бізнесу був організований 
традиційний конкурс «Міс 
ФЕБ», який факультет 
проводить щороку.

Перший конкурсний ви-
хід відбувся в червоних міні-
сукнях. Дівчата демонстру-
вали власні навички дефіле. 
Під час цієї проходки веду-
чий конкурсу Володимир 
Франтішков представляв 
кожну дівчину з її унікаль-
ними якостями характеру. 

Вдруге дівчата постали 
перед залом у стильному 
одязі від одного із спонсорів 
заходу – магазину «Модный 
подвал». Під час цього ви-
ходу стало зрозуміло, що 
не одяг прикрашає жінок, 
а навпаки. Різноманітні 
стильні образи від коктейль-
них суконь до спортивних 
костюмів не завадили кон-
курсанткам зберегти інди-
відуальність.

Третім етапом конкурсу 
стала демонстрація віде-
овізитівок дівчат, під час 
якої журі та глядачі змогли 
дізнатись про інтереси, за-
хоплення та досягнення 
претенденток на титул «Міс 
ФЕБ». Тут слід відзначити, 
що дівчата економічного 
факультету захоплюються 
не лише цифрами, але й 
спортом, танцями, кулінарі-
єю, мистецтвом та ін.

Четвертий вихід запалив 
публіку, адже це був палкий 
танець сальса. Потім був 
вихід в креативних укра-
їнських костюмах, під час 
якого дівчата зачарували 
присутніх яскравими барва-
ми національних нарядів, а 
також дозволили поринути в 
танець із справжніми укра-
їнськими віночками.

Найочікуванішим для 
публіки став вихід у вечірніх 
сукнях. Гарні хлопці ви-
водили красунь одну за од-
ною в неймовірних вечірніх 
нарядах. Найжіночніший 
та найгарніший вихід пере-
дував самому очікуваному 
– оголошенню результатів 
конкурсу. 

Номінації розподілились 
наступним чином: «Мисс 
Креативность» та «Мисс 
зрительских симпатий» - 

Ібрагімова Зєра; «Мисс Оча-
рование» - Лілія Міняйло; 
«Мисс Обаяние» - Ольга 
Буркат; «Мисс Вдохновение» 
- Дарина Лунга. Титул дру-
гої віце-міс, а також «Мисс 
Мтиль» отримала Євгенія 
Франческо. Першою віце-
міс, а також переможницею 
в номінації «Мисс Грация» 
стала Ганна Горбань. Пере-
можницею конкурсу «Міс 
ФЕБ - 2016» було обрано 
Грицаненко Аніту, яка та-
кож отримала титул «Мисс 
Артистичность». 

На запитання про емоції, 
котрі вона відчувала під час 
конкурсу, та труднощі, з 
якими довелось стикнутися, 
Аніта відповіла: «Було при-
сутнє хвилювання з першо-
го виходу до останнього - у 
вечірніх сукнях, проте боро-
тись з цим хвилюванням до-

помагала дружня атмосфера 
за кулісами. Ми усілякими 
способами підтримували 
одна одну. До останнього 
було важко передбачити, 
хто отримає корону «Міс 
ФЕБ», адже всі учасниці 
були гідні перемоги. Що 
стосується труднощів, то я 
можу сказати, що проблеми, 
які виникали, ми вирішува-
ли усім колективом, адже 
ми розуміли, що робимо за-
гальну справу. Нам вдалося 
зробити шоу, що не залиши-
ло байдужими ані глядачів, 
ані суддів».

Дякуємо кожному, хто 
був причетний до створення 
чудового свята краси та та-
лантів, а дівчатам бажаємо 
успіху в усіх починаннях.

Карина СТРАХОВА, голова 
сектору журналістики студради 

ФЕБ. Фото Ганни БОВКУН
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Збірна команда ТДАТУ з вільної боротьби              
стала переможцем всеукраїнських змагань!
З 17 по 18 березня 2016 року 
на базі кафедри фізичного 
виховання і спорту відбулися 
другі за чергою змагання 
в рамках Всеукраїнських 
спортивних ігор серед 
студентів аграрних вузів 
ІІІ-ІV рівнів акредитації. В 
змаганнях взяло участь 110 
найсильніших борців з усієї 
України, серед яких було 20 
майстрів спорту.

В запеклій боротьбі збір-
на команда ТДАТУ з вільної 
боротьби посіла І місце, 
залишивши далеко поза-
ду збірні команди Харкова 
(ХНТУСГ) та Сум (СНАУ).

У складі збірної ТДАТУ 
з вільної боротьби відмінно 
виступили студенти: Мовіла 
Іван (механіко-технологіч-
ний факультет) – І місце у 
ваговій категорії – до 55 кг; 
Георгіу Олександр (енерге-
тичний факультет) – І місце 
у ваговій категорії – до 60 кг; 
Ненько Олексій (механіко-
технологічний факультет) 
– І місце у ваговій категорії 

– до 66 кг; Шевченко Антон 
(факультет агротехнологій 
та екології) – І місце у ва-
говій категорії – до 74 кг; 
Кіяшко Роман – (механіко-
технологічний факультет) 
– І місце у ваговій категорії 
– до 84 кг; Фісун Станіслав 
– (механіко-технологічний 
факультет) – ІІІ місце у 

ваговій категорії – до 96 кг; 
Карабанов Денис (факуль-
тет економіки та бізнесу) – ІІ 
місце у ваговій категорії – до 
120 кг.

Всі чемпіони та призери 
змагань були нагороджені 
грамотами і медалями, а 
команда-переможець отри-
мала Кубок переможців.

Підготували спортсменів 
до цих відповідальних зма-
гань - викладач кафедри фі-
зичного виховання і спорту, 
заслужений тренер України 
Абдуллаєв А.К., тренери 
Куксов Р.С. та Соболь В.О.

В.В.Артеменко,                         
голова СК ТДАТУ

Фото Ганни БОВКУН

Гирьовики ТДАТУ – переможці всеукраїнських змагань
З 14 по 16 березня на базі кафедри фізичного виховання і 
спорту відбулося відкриття Всеукраїнських спортивних ігор 
серед студентів аграрних вузів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Першим 
видом змагань став гирьовий спорт. В змаганнях взяло участь 
майже 100 найсильніших спортсменів України.

У змаганні збірна коман-
да ТДАТУ посіла І місце, ви-
передивши збірні команди 
Умані (УНУС) та Харкова 
(ХНАУ). 

У складі збірної ТДАТУ 
з гирьового спорту відмінно 
виступили: Гончаров Віктор 
(11 МБ) – І місце (вагова 
категорія – до 65 кг); Куді-
ков Денис (42 ПМ) – І місце 
(вагова категорія – до 70 кг); 
Тіпенко Артем (21 МБЕН) 
– І місце (вагова категорія 
– до 75 кг); Маранді Павло 
(24 С ПМ) – І місце (вагова 
категорія – +90 кг); Олійник 
Валентин (24 С ПМ) – ІІ 

місце (вагова категорія – до 
80 кг); Конюхов Роман (21 
МБМГ) – ІІІ місце (вагова 
категорія – до 90 кг).

Чемпіони та призери 
змагань були нагороджені 
грамотами і медалями, а 
команда-переможець отри-
мала кубок. 

Спортсменів підготував 
до змагань викладач кафе-
дри фізичного виховання і 
спорту, заслужений тренер 
України, майстер спорту 
міжнародного класу Кубрак 
Сергій Іванович.

В.В. АРТЕМЕНКО,                
голова СК ТДАТУ.
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«Йому підвладні фарба та метал»
Студенти ТДАТУ відвідали 
персональну виставку 
видатного художника Миколи 
Чумакова-Славова.

12 березня викладачі 
кафедри суспільно-гума-
нітарних наук Шелудько 
О.О. та Щербакова Н.В. зі 
студентами 11 ЕН, 11 ОіА, 
11 ЕП, 11 ФК, 11 МК ТДАТУ 
відвідали в Мелітопольсько-
му міському краєзнавчому 
музеї персональну виставку 
Миколи Чумакова-Славова 
«Йому підвладні фарба та 

метал». Численні роботи 
художника знаходяться у 
Франції, Німеччині, Італії, 
Канаді, Чехії, Прибалтиці, 
Молдові, Грузії та багатьох 
інших країнах, а також  при-
ватних колекціях у різних 
куточках світу.

Студенти ознайомилися 
з багатогранною творчістю 
митця: станковим живопи-
сом, аквареллю, декоратив-
но-прикладним мистецтвом 
(чеканка), дизайном. На 
виставці було представле-

Пам’ять Т.Г. Шевченка вшанували мітингом
Щовесни, коли тануть сніги
І на рясті згасає веселка,
Повні сил і живої снаги,
Ми вшановуєм пам’ять 
Шевченка

9 березня в Таврійському державному агротехнологічному університеті біля пам’ятника                    
Т.Г. Шевченкові відбувся мітинг, присвячений вшануванню памяті Великого Кобзаря.

Пошана і вдячність на-
повнюють серця усього люд-
ства, бо Тарас ШЕВЧЕНКО 
– не тільки співець України, 
він митець на всі часи, на всі 
віки для всіх людей на землі. 
У багатьох оселях  і сьогодні 
можна побачити портрет 
ШЕВЧЕНКА, заквітчаний 
вишитим українським руш-
ником. Ми пишаємось тим, 
що він – українець, а ми 
прагнемо бути достойними 
його нащадками.

Дитинство Тараса було 
невеселим, кріпацька доля, 
рання смерть батьків, при-
служування в пана-кріпос-
ника Енгельгарда, злидні, 
голод. Та навіть терплячи 

велику нужду, юний Тарас 
був цілеспрямованим. У 
лихолітті не огрубіла душа 
Тараса, а навпаки – пройма-
лася любов’ю та співчуттям 
до знедолених земляків. Це 
– чи не найбільша його на-
ука, урок для всіх нас і для 
прийдешніх поколінь.

Усе життя його – то важ-
кий труд, де було так мало 
місця для щастя. Але вели-
кий поет понад усе любив 
свою Україну.

Доля Тараса і доля Укра-
їни – невіддільні. Шевченко 
жив Україною, за неї страж-
дав, для неї гартував свою 
волю, для її пробудження і 
визволення писав своє нео-

палиме безсмертне пророче 
слово, утверджуючи віковіч-
не прагнення українського 
народу до волі.

Учасниками мітингу 
були студенти ТДАТУ. За-
відувач кафедри суспільно-
гуманітарних наук О.М. 
Максимець у своєму вступ-
ному слові наголосила на 
актуальності творів Вели-
кого Кобзаря і закликала 
всіх присутніх виконувати 
заповіти Т.Г. Шевченка. 
Ветеран ТДАТУ О.К. Круть 
заспівав пісню на слова 
Великого Пророка  «Думи 
мої, думи мої…». Студент-
ка 21 КН групи Лупачова 
Елеонора продекламувала 

власний вірш, присвячений 
Т.Г. Шевченкові.

Мітинг було завершено 
зверненням до усїх при-
сутніх:
Народе мій! Великий укра-
їнський,
Ти пута зняв з козацького 
коня.
Вже – з волею – і хліб                   
святий, і сільця,
Тож зміцнюй,  бережи                       
її щодня.
Будь пильним, мій довірли-
вий народе!
Не раз вже потрапляв                      
у пастку ти.
Підняти прапор – то ще                
не свобода.
Будь мудрим! Вір, що дійдем 
до мети!

Кафедра висловлює 
вдячність усім учасни -
кам, серед яких Гончаров                   
Кирило, Люта Євгенія,              
Гуцул Ярослав, Мешков 
Володимир, Нетреба Юлія, 
Подтьопа Анастасія, Єф-
ремов Андрій за активну 
участь у підготовці і прове-
денні мітингу.

О.В. Зімонова, старший 
викладач кафедри СГН

МИСТЕЦТВО

но 35 робіт, серед яких 13 
акварелей, 13 живописних 
полотен, 6 чеканок та 2 ба-
тика, та отримали справжнє 

естетичне задоволення від 
перегляду експозицій.

Н.Р. Щербакова,                   
викладач кафедри СГН
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Шевченківські читання у ТДАТУ. 
Духовний пророк української нації

«Світова слава Шевчен-
кова зростає й шиpиться 
разом зі славою його народу, 
разом із зростанням pолі 
й престижу нової, вільної 
України...»

(Олесь Гончаp)

Тарас Шевченко для 
кожного свідомого українця 
– не просто народний поет, 
талановитий митець, а й на-
ціональний пророк, апостол 

правди, заступник знедо-
лених, провидець, великий 
патріот та один з найбільш 
відомих революціонерів на-
шого народу. 

Адже справді майже 
кожна сторінка «Кобзаря» 
– це палкий заклик любити 
свій народ і край, пророчий 
осуд усякої неправди і нево-

лі, рішучий осуд насильства, 
релігійного лицемірства і со-
ціальної несправедливості. І 
хоч саме цими днями мину-
ло вже 202 роки від дня його 
появи на світ, а значущість 
цієї постаті та його слів абсо-
лютно не зменшилася.

10 березня 2016 року 
кафедрою суспільно-гумані-
тарних наук було проведено 
Шевченківські читання. У 
цьому заході взяли участь 
студенти груп 21 та 22 ПМО. 
З уст учасників звучали 
різні за змістом і направле-
ністю поезії Т.Г. Шевченка, 
які не змогли залишити 
байдужим жодного слухача. 

Наші студенти іще раз 
довели, що вони не тільки 
інтелектуально та естетич-
но розвинені, а ще й досить 
талановиті. Завдяки ним 
подорож у поетичний світ 
Кобзаря була незабутньою!

Л.І. ШЛЄІНА,                       
викладач кафедри                

суспільно-гуманітарних наук.

Ми українці - нація Тараса
Кожного року вдячні українці 
урочистими заходами 
відзначають у березні 
роковини народження Тараса 
Шевченка. До цієї дати 
наукова бібліотека провела 
тематичну виставку.

На виставці представ-
лені книги про історію по-
ходження українського на-
роду, його звичаї, побут, 
духовне і національне від-
родження.

В історії кожного народу 
є імена, які він свято береже 
у своїй пам’яті і з великою 
любов’ю та повагою передає 
з покоління в покоління.          
Є таке ім’я і у нашого народу 
— Тарас Шевченко.

Тарас Шевченко – найви-

датніша постать, духовний 
пророк української нації. 
У своїх творах він передав 
трагічний стан народу, а 
запальним словом покли-
кав до боротьби за перемогу 
правди, за вільну Україну, 
за суверенну Державу.

Нащадки і однодумці 
Тараса Григоровича, укра-
їнські поети і письменники 
втілювали мрії про вільну 
Україну в своїх творах: М. 
Рильський, П. Тичина, В. 
Сосюра, О. Вишня, М. Ку-
ліш, Б. Антоненко-Дави-
дович, В. Підмогильний, 
Л. Костенко, М. Матіос, та 
книга Ю. Лавриненко «Роз-
стріляне відродження».

Наукова бібліотека ТДАТУ.
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СУСПІЛЬНІ НАУКИ
Захист творчих робіт 
з дисципліни «Політологія»
2 березня на кафедрі суспільно-гуманітарних наук відбувся 
захист творчих робіт з дисципліни «Політологія» студентами          
41 ЕН, 42ЕН груп.

Основна мета цієї роботи – розвиток творчого потенці-
алу та ініціативи студентів, набуття досвіду самостійної 
роботи, формування громадської позиції, відповідальності 
і організованості.

Головне завдання полягало в спонуканні майбутніх фа-
хівців до творчої діяльності, а також формування у студентів 
активної громадянської позиції через безпосередню участь 
кожного у створенні політичного проекту. Виступаючим 
вдалося донести оточуючим багато нового, що сприяло 
політичному вихованню студентів. Кожен виступ було під-
кріплено потужної теоретичною базою, але вирішальну роль 
грала винахідливість студентів.

Така форма значно підвищує результати навчального 
процесу, формує інтерес студентів до проблем політичної 
сфери суспільного життя, а також робить навчальний процес 
більш ефективним і пізнавальним.

Таким чином, запропонована методика дозволяє ствер-
джувати, що у процесі вирішення дослідних завдань студент 
не тільки самореалізується, але й саморозвивається, тим 
самим демонструючи вищий ступінь творчої активності.

О.Г ГОРОДЕЦЬКА, к.соц.н, доцент кафедри 
суспільно-гуманітарних наук.

Співробітники та студенти ТДАТУ 
зустрілися з прокурором

На виконання Закону України «Про запобігання коруп-
ції» та відповідно до Державної програми щодо реалізації 
засад антикорупційної політики в Україні на 2015-2017 
роки», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 
від 04.09.2013р. №706 в ТДАТУ періодично проводиться 
інформаційно-роз’яснювальна робота щодо норм законодав-
чої бази та відповідальності за порушення антикорупційного 
законодавства із професорсько-викладацьким складом.

В рамках профілактичних заходів 9 березня в ТДАТУ 
відбулася зустріч прокурора Мелітопольської міської про-
куратури Фатєєва А.О. з кураторами академічних груп,               
а також зі студентами університету.

У ході зустрічі прокурор ознайомив присутніх із нормами 
Закону України «Про запобігання продукції», а також із 
статтями «Кримінального кодексу України». Професорсько-
викладацький склад та студенти університету завірили про 
ознайомлення особистим підписом.

«StudLife» – радіо зі смаком життя
На хвилі студентського життя 
з неймовірним запалом в 
Таврійський державний 
агротехнологічний 
університет увірвалося 
студентське радіо «StudLife». 
Радіо зі смаком життя.

На базі нашого універси-
тету уже другий рік поспіль 

функціонує та процвітає 
студентське радіо «StudLife». 
Кожного вівторка та четвер-
га виходить ефір «StudLife» 
та дарує своїм слухачам 
гарний настрій та позитив 
на весь день.

За допомогою студент-
ського радіо кожен може 
привітати друзів, подати 

оголошення та почути свою 
улюблену пісню в стінах уні-
верситету. «StudLife» – твій 
шанс бути почутим. 

Головою студентського 
радіо є Бончужна Єлизаве-
та, студентка 3 курсу спеці-
альності «Маркетинг». Саме 
вона почала втілювати у 
життя дану ідею. Ініціати-
ва була подана активним 
діячем студентського проф-
бюро, eкс-головою Канюкою 
Михайлом. Зараз на радіо 
працює невеличка та згур-
тована команда, яка удоско-
налює та зберігає творчий 
процес. 

За словами голови Сту-
драдіо, головне, щоб слу-

СТОП КОРУПЦІЯ!

хачам подобалось: «Дуже 
приємно, коли оцінюють 
твої старання». І справді, 
головний принцип, яким 
керуються творці даної ідеї, 
«це – щоб залишилися задо-
воленими студенти». Адже 
це студентське радіо, голо-
вними слухачами якого є 
саме вони. 

Для зв’язку між студен-
тами та керівництвом радіо 
була створена сторінка в 
соціальній мережі. 

Дякуємо, що ви з нами! 
Раді старатися задля вашого 
задоволення. 

Єлизавета БОНЧУЖНА, 
голова студентського 

профбюро.


