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ТДАТУ розвиває партнерство з виробником ІТ-рішень 
для сільськогосподарських виробників Datalab Agro
Таврійський державний агротехнологічний університет 
відвідала Христина Кузнецова, директор компанії Даталаб 
Агро Юей (українське представництво швейцарської компанії 
Datalab Agro) з метою започаткування співпраці між компанією 
та університетом в сфері ІТ для сільського господарства.

У ході зустрічі з ректором 
університету були обговорені 
перспективи запровадження 
інструментів компанії для під-
вищення прибутковості агарних 
підприємств та підготовки фахів-
ців з інформаційних технологій 
для сільського господарства. 
Була підписана ліцензійна уго-
да, згідно якої ТДАТУ отримав 
можливість використання про-

грамного забезпечення компанії 
в освітньому процесі на наукових 
дослідженнях. Для ознайом-
лення співробітників універси-
тету з можливостями програми 
PANTHEON Farming було про-
ведено два семінари.

PANTHEON FARMING - про-
фесійні інструменти для ефек-
тивного управління фермою. Мі-
сією Даталаб Агро є підвищення 

прибутку та якості продукції агро-
виробників через автоматизацію 
та ефективне управління проце-
сами і ресурсами господарства. 
Програма PANTHEON Farming 
дозволяє вести впорядковані 
записи агрономічних, ветери-
нарних, кадрових і фінансових 
показників компанії для спрощен-
ня звітності та зниження рівня 
бюрократії та паперової роботи.

Інформаційні технології до-
зволять збирати статистику на 
всіх етапах виробництва продо-
вольства. Проблеми непрозорос-
ті та нестачі достовірної інфор-
мації у вітчизняному сільському 
господарстві надихають на пошук 
рішень. Компанія впроваджує 
чіпування ВРХ та електронний 
реєстр тварин, пропонує моніто-

ринг погоди та шкідників, вносить 
порядок у докуменооберт, орга-
нізовує ефективне планування 
виробництва.

Компанія Datalab була за-
снована в Словенії в 1997 році 
та займається розробкою і 
впровадженням ERP системи 
PANTHEON У компанії є офіси 
і представництва в 13 країнах 
Південно-Східної Європи - Алба-
нії, Болгарії, Боснії і Герцеговині, 
Словенії, Сербії, Македонії, Хор-
ватії, Косово, Румунії, Чорногор’ї, 
Польщі, Швейцарії та Украї-
ні. На даний момент система 
PANTHEON має понад 44 тисячі 
користувачів.

Кафедра Інформаційних 
технологій

Фото Ганни БОВКУН
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Компетентнісний підхід у підготовці фахівців-агрономів 
факультету АТЕ та ВСП «Ногайського коледжу ТДАТУ»
1 ЧЕРВНЯ 2016 РОКУ ТДАТУ ВІДВІДАЛИ ПРЕДСТАВНИКИ ВСП «НОГАЙСЬКОГО КОЛЕДЖУ ТДАТУ».

На території ТДАТУ колег з 
Ногайського коледжу на чолі з 
директором Шкиндером Воло-
димиром Сергійовичем гостинно 
зустріли декан факультету АТЕ 
Іванова Ірина Євгенівна, зав. 
кафедри «Рослинництво» Тодо-
рова Людмила Володимирівна 
та зав. профорієнтаційним сек-
тором факультету АТЕ Бурдіна 
Ірина Олександрівна.

Метою зустрічі був пошук кон-
цептуальних підходів в практич-
ній підготовці студентів та мак-
симальна адаптація навчальних 
планів коледжу до інтегрованих 
навчальних планів фахівців спе-
ціальності «Агрономія» ТДАТУ.

Перед початком круглого 
столу представникам коледжу 
провели екскурсію музеєм уні-
верситету та кафедрами рос-
линництва, екології та охорони 
навколишнього середовища, 
технології переробки та збері-
гання продукції сільського госпо-
дарства, хімії та біотехнологій; 
організували відвідування алеї 
пам’яті ректорів. Гостям із соняч-
ного міста Приморська, в межах 
знайомства зі структурою фа-

культету АТЕ, було представлено 
теплиці; лабораторії: моніторингу 
якості ґрунтів та зберігання про-
дукції сільського господарства.

В рамках конструктивного 
обговорення питань підготовки 
сучасного фахівця-агронома 
керівництвом факультету АТЕ 
та ВСП «Ногайського коледжу 
ТДАТУ» з ректором університету 
д.т.н., проф. Кюрчевим Воло-

димиром Миколайовичем, було 
визначено стратегічні напрями 
роботи.

Форматом круглого столу 
передбачалось ознайомлення 
колег ВСП «Ногайського коле-
джу ТДАТУ» з інтегрованими 
навчальними планами студентів 
спеціальності «Агрономія», які 
пройшли попереднє узгодження 
з провідними агровиробниками 

регіону. Доповідачем в межах 
цього питання виступила к.с.-г.н., 
доцент Єременко Оксана Анато-
ліївна. Практичну складову на-
вчального процесу висвітлювала 
к.с.-г.н., доцент Алексеєва Ольга 
Миколаївна. Для полегшення 
сприйняття інформації із зазна-
чених питань до уваги гостей 
було запропоновано перегляд ві-
деофільму «Аграрна практика».

Після ознайомлення з на-
вчальним процесом послідувало 
активне обговорення в системі 
«Питання-Відповідь», в якому 
взяли участь декан факультету 
АТЕ та представники від ка-
федр «Рослинництво» і «Хімії 
та біотехнологій». Директор 
Ногайського коледжу та його 
заступник з навчальної роботи 
Шкіндер Володимир Сергійович 
і Хлівна Надія Василівна, при-
йняли активну позицію щодо 
інтеграції навчальних планів 
ВНЗ та коледжу. Голова циклової 
комісії агрономічних дисциплін 
Міллева Надія Василівна підтри-
мала думку викладачів стосовно 
подальшого співробітництва з 
питань корегування робочих 
програм дисциплін з метою удо-
сконалення навчальних планів 
студентів спеціальності «Агро-
номія» скороченого терміну на-
вчання. Не менш активну участь 
в обговоренні питань брали зав. 
організаційно-технологічним 
відділенням - Генчев Олександр 
Васильович та викладач циклу 
агрономічних дисциплін - Косен-
чук Наталя Петрівна.

Необхідно відмітити, що всі 
пропозиції викладачів ТГАТУ та 
ВСП «Ногайського коледжу ТДА-
ТУ» були спрямовані на створен-
ня умов, в яких студенти б мали 
можливість максимально швидко 
адаптуватись до навчального 
процесу, отримати практичні на-
вички та вміння конкурентоспро-
можного фахівця ринку праці в 
сфері АПК.

І. Є. Іванова, декан, к.с.-г.н., 
доц факультету АТЕ

А.С.Кулік, заст. декана з НР 
факультету АТЕ

Фото Ганни Бовкун
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Гвінейські студенти ТДАТУ:
Здавалось б, ще зовсім 
недавно Таврійський 
агротехнологічний 
університет обговорював 
новий проект щодо набору 
на навчання іноземних 
студентів. Були хвилювання, 
сумніви, проблеми, пов’язані 
з навчальними програмами 
для іноземців, викладання 
дисциплін українською 
мовою як іноземною. 
Знадобилося багато зусиль, 
умінь, досвіду, щоб процес 
адаптації іноземців до нових 
реалій країни відбувся 
якомога швидше. Дев’ять 
місяців наполегливої спільної 
праці принесли свої плоди.

Надії гвінейських студентів, 
які приїхали в Україну отримати 
якісну освіту і побачити інший 
стиль життя більш розвиненої 
країни, виправдалися. Протягом 
навчання на підготовчих курсах 
іноземні студенти вивчали укра-
їнську мову і на її основі профіль-
ні дисципліни: математику, гео-
графію, економіку, інформатику 
та країнознавство.

У навчанні іноземних сту-
дентів брали участь досвідчені 
викладачі. Розроблення ними те-
оретичної та практичної бази для 
оволодіння цими дисциплінами 
українською мовою як іноземною 
зажадало новаторської праці, 
нових підходів та методики.

Нам цікаво було дізнатися, 
чи виправдалися надії універси-
тету щодо іноземних студентів. 

Викладачі-міжнародники поділи-
лися своїми думками про наших 
гвінейських студентів.

Кашкарьов Антон Олексан-
дрович, кандидат технічних наук, 
доцент кафедри електроенерге-
тики, відповідальний за роботу 
з іноземними студентами, від-
значив складність першого року 
роботи. Труднощі очікували при 
оформленні документів, вивченні 

нормативної та законодавчої 
бази. Цікава та напружена робо-
та була проведена у міграційних, 
прикордонних та інших правоохо-
ронних органах міста та району. 
Законне і тривале перебування 
іноземних студентів на терито-
рії України та їх проживання у 
рідному місті є кінцевим резуль-
татом докладених зусиль. Антон 
Олександрович запевнив, що 
подолані труднощі та отриманий 
досвід допоможуть поліпшити 
процес зарахування майбутніх 
студентів на навчання.

Шугурова Тетяна Леонтіївна, 
кандидат психологічних наук, 
старший викладач кафедри іно-
земних мов, згадує, що студенти 
приємно вразили нестримною 
тягою до отримання нових знань, 
наполегливою працею та своїм 
захопленням Україною й україн-
ською культурою. Паралельно з 
вивченням української мови в ау-
диторії, кафедрою іноземних мов 
та відділом міжнародних зв’язків 
ТДАТУ було організовано низку 
культурно-виховних заходів, що 
сприяли оволодінню українською 
мовою та ознайомленню з укра-
їнською культурою.

Мелешко Олена Іванівна, 
старший викладач кафедри 
іноземних мов, викладач укра-
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їнської мови та країнознавства 
стверджує, що на даний час від-
булися помітні зміни. Студенти 
майже вільно спілкуються укра-
їнською мовою, розуміючи свого 
співбесідника, наукові та технічні 
тексти вони розуміють на 75% 
після першого прочитання, віль-
но спілкуються на побутові теми 
та гарно декламують українські 
вірші. Щодо письма, студенти 
можуть побудувати своє власне 
висловлювання обсягом 5-8 
речень. З країнознавства вони 
виконують самостійну роботу, 
реферати з заданої теми.

Кравець Василь Іванович, 
кандидат фізико-математичних 
наук, доцент, зазначив слабку 
первісну підготовку студентів з 
математики. Тому він розробив 
теоретичну та практичну базу 
для оволодіння математикою 
так, щоб студенти легко могли 
перейти до вивчення вищої 
математики на першому курсі. У 
роботі з іноземними студентами 
Василь Іванович творчо акуму-
лював весь свій багатий досвід 
викладання і особливу методику, 
розробив тематичні словники 
трьома мовами (українською, 
французькою, англійською), ви-
користовував довідкові електро-
нні ресурси.

Плаксін Олег Анатолійович, 
кандидат економічних наук, до-
цент, розповів, що перший місяць 
викладання економіки та геогра-
фії був надзвичайно важким че-
рез мовний бар’єр. Доводилось 
дуже часто користуватися слов-
ником, допомогою викладачів і 
навіть запрошувати студентів, які 
проходили стажування у Франції. 
Можна зазначити, що наші іно-
земці надзвичайно мотивовані, 
хоч і мають велику різницю у 
базовій шкільній підготовці. Але 
бажання навчання, на думку 
Олега Анатолійовича, може ви-
рівняти цей дисбаланс.

Зінов’єва Ольга Геннадіївна, 
старший викладач кафедри 

рік потому
інформаційних технологій, від-
значає складність роботи на 
комп’ютері, так як студенти добре 
уявляють інтерфейс англійською 
мовою, і губляться, коли бачать 
його на російській або українській 
мовах. Сумлінні, виконавчі, дис-
ципліновані, вони швидко освої-
ли будову комп’ютера, українську 
клавіатуру, набір текстів. На 
даному етапі студенти працюють 
в операційній системі Windows, 
проводять роботу з текстовим 
редактором, електронними та-
блицями в Excel.

Щоб дізнатися думку гві-
нейських студентів про резуль-
тати першого року навчання в 
університеті, було проведено 
анкетування, яке дало оцінку 
досягнутим успіхам. 

Гвінейські студенти були 
зачаровані педагогічною твор-
чістю і майстерністю викладачів 
університету, високим рівнем 
їх професійної компетентності, 
продуктивності, їх високими 
особистісними якостями, з чого 
і складається результативність 
роботи.

Іноземцям сподобалося, що 
трансляція навчального ма-
теріалу відбувалася не тільки 

в формі монологу викладача, 
але і в формі діалогу, дискусії, 
з’ясування кінцевого результату. 
Студентам імпонувала спільна 
діяльність з отримання нових 
знань. Психологічний клімат 
дозволяв думати і працювати 
без стресів, неспокою, страху 
зробити помилку. На питання про 
найяскравіші враження в Україні, 
студенти відповіли, що їх врази-
ло спілкування з людьми: студен-
тами, працівниками гуртожитку, 
викладачами, адміністрацією.

На їхню думку, наша країна 
є більш розвиненою, цивілізова-
ною, з меншим аспектом еколо-
гічних проблем. Їм подобається 
ентузіазм та позитивний настрій 
українських друзів.

Іноземні студенти були зди-
вовані, що з перших днів пере-
бування в університеті викладачі 
активно залучали їх до суспіль-
ного життя. Студенти брали 

активну участь в олімпіаді з 
французької мови, в науковій 
студентській конференції, в ін-
теркультурному фестивалі, в 
благодійних виставках, у КВК, у 
спортивних змаганнях. Ці події 
були як новий досвід, який вони 
дуже цінують.

Незважаючи на труднощі, 
сувору зиму, мовний бар’єр, іншу 
культуру, віддаленість від своєї 
країни та родини, наші гвінейські 
студенти щасливі, що ТДАТУ зміг 
стати їх другою домівкою. Вони 
надзвичайно задоволені, що 
успішно завершують навчаль-
ний рік і вже в липні отримають 
посвідчення про зарахування 
на перший курс за обраними 
спеціальностями: Мамаду Сін-
на Баррі - «Економіка», Сорі 
Курума - «Екологія», Мохамед 
Барі - «Комп’ютерні науки та 
інформаційні технології». «Хотіти 
- значить могти» - гасло наших 

іноземних студентів 
в житті.

Гвінейські студен-
ти вдячні виклада-
чам та співробітни-
кам університету за 
те, що вони дали їм 
можливість повірити 
у власні сили і здат-
ність досягти успіху, 
які мотивують їх на 
подальші досягнення 
у навчанні.

М.С. Виноградова, 
старший викладач 

кафедри іноземних 
мов, фахівець 

відділу міжнародних 
зв’язків
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Методика роботи факультету
Факультет ІКТ має зв’язок з потенційними абітурієнтами та 
школярами, як одинадцятих так і дев’ятих, десятих класів, 
активна робота з батьками цих дітей та постійне спілкування 
с директорами шкіл, главами РДА, класними керівниками, 
участь наших представників на різноманітних заходах, які 
проводяться в підшефних школах, зборів директорів, на 
батьківських зборів, засіданнях РДА, центрами зайнятості і в 
культурно-масових заходах.

За звітній період органі-
зовані поїздки з метою зна-
йомства з випускниками та 
батьками. Було проведено 
анкетування у 85% учнів Ми-
хайлівського, Василівського, 
Оріхівського районах. Також ми 
підключили до роботи наших 
випускників у інших районах 
та областях України, серед 
яких Херсонська, Сумська, АР 
Крим та інші.

Проведена зустріч випус-
кників Оріхівського району з 
викладачами ТДАТУ. Організо-
вано знайомство запрошених 
учнів, вчителів, та керівників 
шкіл, з усіма напрямами під-
готовки фахівців. Екскурсія 
проходила в аудиторіях, де 
учні мали можливість прийня-
ти участь в учбовому процесі 
поруч зі студентами. Гостинно 
зустріла гостей Анна Петрівна,- 
директор музею ТДАТУ.

У лютому місяці ТДАТУ від-
відали директора і завучі шкіл 
під керівництвом начальника 
відділу освіти молоді та спорту 
Михайлівської РДА «райдер-
жадміністрації» Кучерявій Т.О.

З вітальним словом перед 
гостями виступив ректор ТДА-
ТУ, д.т.н., професор Кюрчев 
Володимир Миколайович, який 

в своєму виступі висловив 
концепцію подальшого направ-
лення розвитку ВНЗу. Він зупи-
нився на існуючих проблемах, 
які на сьогодні стоять перед 
вищою школою та шляхах їх 
вирішення. Обговорювалась 
позиція міністерства освіти та 
науки як до середньої, серед-
ньо - спеціальної так і вищої 
освіти, була представлена по-

зиція ВНЗ у до наших студентів, 
лояльний підхід до їх проблем, 
питання особливостей вступу 
до університету, вимоги по ЗНО 
на 2016-17 навчальний рік.

Перед керівниками шкіл 
Михайлівки та Михайлівського 
району виступили декани, які 
представили свої факультети, 
говорили про специфіку на-
вчання, запросили до вступу 
в ТДАТУ випускників шкіл, 
майбутніх абітурієнтів.

У своєму виступі начальник 
РДА Кучерява Тетяна Олексан-
дрівна підтвердила готовність 
до подальшої плідної спільної 
роботи керівників шкіл з дека-
натами ТДАТУ з метою ефек-
тивної роботи направленої на 
подальше навчання випускни-
ків Михайлівського району у 
ТДАТУ, а також подякувала за 
гостинний прийом. Акцент ви-
ступу був поставлений на те, 
що тільки об’єднавши спільні 
зусилля, досвід і професіона-
лізм можливо виховати май-
бутнє покоління, як грамотних 
і високоосвічених фахівців, 
здатних вирішувати ключові 
питання розвитку економіки та 
сільського господарства, тому 
що, аграрний комплекс є одним 
з головних в економіці країни.

У березні у стінах універси-
тету проходила зустріч випус-

кників 1986 року. Співробітники 
деканату ІКТ запросили їх до 
себе, ознайомили з рекламни-
ми буклетами, презентували 
рекламні ролики, обмінялись 
телефонами і запропонували 
співпрацю залучення до вступу 
випускників шкіл у наш ВНЗ.

За планом роботи факуль-
тету 29 березня в ТДАТУ завіта-
ли учні «Пришибської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів імені М.А. Шаламова» 
Михайлівського району на чолі 
з директором Вертелецькою 
Мариною Михайлівною.

Школярів зустрів декан 
факультету ІКТ Вершков О.О., 
та зам.декана Пихтєєва І.В., які 
розповіли присутнім про осо-
бливості навчання, можливості 
інтелектуального розвитку 
особистості, художньому та 
естетичному вихованню, від-
починку, які надає університет 
студентам. Після знайомства з 
історією університету школярі 
були ознайомлені з навчальни-
ми корпусами та кафедрами зі 
знаходженням кабінетів керів-
ництва університету. 

Перед майбутніми абітурі-
єнтами виступив декан факуль-
тету МТФ Кюрчев С.В., який 
підкреслив, що спеціальність 
агротехнологія на сьогодні 
є однією з затребуваних на 
ринку праці, та недивно, що на 
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сьогодні 359 бюджетних місць 
пропонується для навчання по 
цьому напрямку, що складає 
майже 50% від усіх бюджетних 
міст в нашому вузі.

Після відвідування першого 
корпусу школярі були запроше-
ні до п’ятого, де ознайомились 
з навчальними лабораторіями, 
з’ясували основні напрямки 
навчання на факультеті «Агро-
технологія та екологія». На-
ступним по відвідуванню був 
третій корпус, в якому учням 
продемонстрували можливос-
ті обладнання, яке викорис-
товується на практичних та 
лабораторних заняттях, а та-
кож оснащення комп’ютерних 
класів та програмну реалізацію 
при вивченні дисциплін, які ви-
вчаються за планом факульте-
ту «Інформаційні комп’ютерні 
технології». В восьмому корпусі 
екскурсію по кафедрі МЕЗ про-
вів завідуючий Панченко А.І., 
він відмітив, що комп’ютерне 
оснащення кафедри дозволяє 
якісно проводити як лабора-
торні та практичні заняття так 
і лекції на високому професій-
ному рівні.

Більшість школярів вперше 
прибули до Мелітополя, тому 
після знайомства з ТДАТУ була 
проведена невеличка екскурсія 
по місту.

Директор Вертелецька М.М. 

подякувала за можливість 
відвідати наш ВНЗ і особисто 
побачити потенціал и технічне 
оснащення учбових аудиторій, 
можливість більш досконало 
довідатися про факультети, 
відмітила про розширення 
співпраці між учбовими закла-
дами Михайлівського району 
та ТДАТУ

Особиста роль в організації 
заходів відводиться кафедрі 
ОПХВ, співробітники якої про-
фесійно і творчо підходять до 
зустрічі зі школярами, бать-

ками, та керівниками шкіл, 
яких запрошено до ТДАТУ для 
проведення профорієнтаційної 
роботи. Хочеться відмітити зла-
годженість роботи співробіт-
ників і лаборантського складу 
на чолі з завідуючим кафедри 
Ялпачиком Ф.Ю. Подякувати 
їм за чітку роботу та постійну 
підтримку деканату ІКТ в ор-
ганізації заходів різного рівня.

У квітні відбулась запла-
нована зустріч з директорами 
ведучих шкіл Василівського 
району під керівництвом на-

чальника РДА Задорожній На-
талі Вікторівни.

Зустріч відбувалась за кру-
глим столом в конференцій-
ному залі ТДАТУ. У засіданні 
також приймали участь ди-
ректори Веселівського району 
на чолі з главою райдежад-
міністраціі І.І. Мігуля. В кон-
структивному діалозі обгово-
рювались актуальні питання, 
які стоять перед навчальними 
закладами.

Ректор ТДАТУ Кюрчев Во-
лодимир Миколайович за-
пропонував гостям екскурсію 
по території університету та 
кафедрам із відвідуванням на-
вчальних аудиторій. Подякував 
за можливість відвідати наш 
навчальний заклад і висловив 
надію на подальшу плодотвор-
ну роботу.

За результатами роботи, 
протестувавши учнів трьох 
районів закріплених за фа-
культетом і так само вибірково 
випускників інших областей 
можна зробити висновок, що 
активні і різноманітні заходи, 
які проводяться співробітника-
ми деканату і кафедр показали 
позитивну тенденцію зацікав-
леності учнів (випускників) у 
подальшому продовженні на-
вчання на факультетах нашого 
університету.

І.В. Пихтєєва, 
к.т.н., доцент, зам. декана ІКТ

«Інформаційні Комп’ютерні Технології»
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У ТДАТУ обрали «Міс і Містер університет - 2016»!
18 травня 2016 року у ТДАТУ відбувся довгоочікуваний конкурс патріотичного 
спрямування «Міс і Містер ТДАТУ - 2016: Краса по-українськи».

У творчому проекті взяли участь 12 
студентів університету: 6 мужніх хлопців та 
6 чарівних дівчат, які усіма силами намага-
лися подарувати нам справжнє свято краси 
та показати свою грацію та витонченість, 
харизматичність та креатив.

Глядачам та журі було представлено такі 
виступи: «Візитка»,«Діловий стиль», «Краса 
по-українськи», конкурс «Фотосесія», а також 
вихід у вечірніх сукнях та костюмах.

Конкурсні виступи учасників перемеж-
овувалися концертними номерами. Із най-

сучаснішими піснями, які «підхватив» зал, 
виступали солісти вокальної студії «Колаж», 
родзинкою серед яких була пісня «А ти такой» 
Сергія Алєксєєва та викладача кафедри СГН 
Щербакової Ніни Володимирівни із веселим 
відеороликом. Яскраві виступи подарували 
спортивно-танцювальний центр «Глорія», 
шоу-балет «Зіг-заг», центр сучасної хорео-
графії «Акцент» та ін.

Особливістю конкурсу-шоу був цікавий 
(а іноді і дуже веселий та незвичайний) 
відеосупровід вокальних композицій, який 

підготували співробітники Теле-радіо-прес-
центру університету.

Кожен учасник та учасниця здобули пере-
могу у тій номінації, в якій, на думку журі та 
глядачів, вони були найкращі.

Отже, цьогорічні Містер Стиль - Леонов 
Ігор (факультет ІКТ), Містер Топ-модель - Бул-
гаков Влад (факультет МТФ), Містер Мужність 
- Рябінський Олексій (факультет ІКТ), Містер 
Зірка сцени - Пузанов Дмитро (факультет 
АТЕ), Містер Креативність та Містер Глядаць-
ких симпатій - Сич Микита (факультет ІКТ), 
Містер Фото - Ганзін Максим (факультет ФЕБ).

Дівочі номінації розподілилися так: Міс 
Стиль та Міс Глядацьких симпатій - Івова 
Наталія (факультет АТЕ), Міс Топ-модель 
- Євтушенко Ганна (факультет ЕнФ), Міс Ча-
рівність - Терещенко Юлія (факультет АТЕ), 
Міс Зірка сцени - Грицаненко Аніта (факультет 
ФЕБ), Міс Креативність - Блуд Вікторія (фа-
культет АТЕ), Міс Фото - Слободнюк Ірина 
(факультет АТЕ).

Найвищі ж нагороди журі розподілило 
таким чином:

МІС ТДАТУ «Краса по-українськи» - ЄВ-
ТУШЕНКО ГАННА (факультет ЕнФ), І Віце-міс 
- Терещенко Юлія (факультет АТЕ), ІІ Віце-міс 
- Слободнюк Ірина (факультет АТЕ).

МІСТЕР ТДАТУ «Краса по-українськи» - 
ЛЕОНОВ ІГОР (факультет ІКТ), І Віце-містер 
Рябінський Олексій (факультет ІКТ), ІІ Віце-
містер - Ганзін Максим (факультет ФЕБ).

Щиро вітаємо переможців та бажаємо їм 
творчої наснаги, підкорення нових вершин, 
ще більше звершень, здійснення заповітних 
мрій! Хай кожен подарований Всевишнім 
день буде для Вас зігрітий добротою, гарним 
настроєм та усмішками!

Олеся Данилюк, прес-служба ТДАТУ
Фото Ганни Бовкун
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Нагородження переможців студентського конкурсу 
на іменній премії Delcam
У 2009 році наш університет став учасником програми «Сучасне програмне 
забезпечення університетам України», яку здійснює компанія Delcam 
(Великобританія). В рамках цієї програми ми отримаємо сучасне програмне 
забезпечення для САПР завдань, які щорічно компанія оновлює. Для активізації 
студентів при вивченні цих програм компанія щорічно проводить конкурси 
студентських робіт, інтернет-олімпіади, конференції.

Студенти нашого університету неодно-
разово були переможцями інтернет-олімпіад 
і представляли Україну на очній олімпіаді 
в м. Бірмінгемі (Великобританія). Наші сту-
денти щорічно представляють свою наукову 
роботу на здобуття іменної премії Delcam і 
неодноразово їх роботи відзначалися Між-
народним журі.

За традицією що склалася, нагороджен-
ня українських переможців Міжнародного 
конкурсу студентських робіт проходить в 
резиденції посла Великобританії в м.Києві.

У цьому році на цю церемонію запросили 
студента 42 КН групи Польченко Олександра, 
керівника роботи ст. викладача кафедри ІТ 
Дмітрієва Ю.О. та завідувача кафедри інфор-
маційних технологій професора Малкіну В.М.

В урочистій обстановці заступник голови 
місії Хейга Фейві вручила нагороди Польченко 
О.К та Дмітрієву Ю.О. за конкурсну роботу, 
яка була особливо відмічена Міжнарод-              
ним журі.

Ю.О. Дмітрієв, 
старший викладач кафедри ІТ

Студента ФЕБ Анастасія Циз - 
супер-фіналістка конкурсу 
“Королева України - 2016”
Грандіозний фінал IX Національного телеконкурсу краси і 
таланту «Королева України 2016», який відбувся 19 травня 
2016 року в столиці, завершився урочистою церемонією 
нагородження найкрасивіших дівчат країни.

За головний титул і золоту 
корону змагалися 20 учасниць з 
усієї України. Дівчата за весь пе-
ріод проекту довели, що українки 
не тільки розумні і талановиті, 
але соціально активні та небай-
дужі до своєї країни. У ТОП-6 
супер-фіналісток проекту, які 
будуть представляти нашу кра-
їну на міжнародних конкурсах, 
увійшла студентка магістратури 

факультету економіки і бізнесу 
ТДАТУ Анастасія Циз (куратор - 
к.е.н., доцент кафедри економіки 
підприємств ТДАТУ Болтянська 
Лариса Олексіївна). Тепер На-
стю чекає Всесвітній конкурс 
моделей в Лос-Анжелесі.

Колектив кафедри економіки 
підприємств бажає Анастасії но-
вих творчих звершень і перемог!

Студенти ТДАТУ - учасники конкурсу 
соціальної реклами «Тобі обирати!»

Студенти Таврійського дер-
жавного агротехнологічного уні-
верситету - надзвичайно активна 
молодь. Крім навчання, встига-
ють взяти участь у різноманітних 
конкурсах. Активісти студент-
ського профбюро університету 
взяли участь у ІІ Обласному 
конкурсі соціальної реклами 
«Тобі обирати!» та створили 
відео-ролик «Бути донором - це 
гідно!»

10 червня 2016 р. у м. Запо-
ріжжі відбулося нагородження 
фіналістів ІІ Обласного конкурсу 
соціальної реклами “Тобі обира-

ти!”, який проходив в рамках Все-
української інформаційно-профі-
лактичної акції “Відповідальність 
починається з мене”.

Цього року було прийнято 
109 робіт у 4 номінаціях: соці-
альна друкована реклама - 33 
роботи; соціальна зовнішня 
реклама - 33 макети; соціальна 
відеореклама - 35 відео; соці-
альна інтернет-реклама - 8 робіт.

Вітаємо наших студентів з 
успішним представленням со-
ціального відео-ролика!

Єлизавета БОНЧУЖНА, 
голова студентського профбюро
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Вишивана моя Україна
Щороку у третій четвер травня Україна святкує День вишиванки - всеукраїнське свято, яке 
покликане зберегти споконвічні народні традиції.

В рамках цьогорічного Дня 
вишиванок наукова бібліотека 
підготувала виставку-інсталяцію 
«Вишивана моя Україна», яка 
демонструється у холі ЦКІД. На 
виставці представлено старо-
винний одяг, рушники, вишиванки 
та літературу за темою виставки. 

Відвідавши виставку-інсталяцію 
ви дізнаєтесь про історію свята, 
традиції святкування, дізнаєтесь 
що символізує вишита сорочка, 
традиції вишивки української 
сорочки.

У невичерпній спадщині ду-
ховної культури українського 

народу є особлива, винятково 
важлива її частина - вишив-
ка. Українська вишита сорочка 
втілює в собі одну з основних 
функцій, якої дотримувалися з 
давніх часів, - бути оберегом, а 
вишиванка - це не тільки символ 
краси, молодості, наслідування, 

День науки в Україні
В рамках святкування в університеті Дня науки, наукова бібліотека презентувала стендову виставку «Наука в ТДАТУ: з минулого в майбутнє». 

Перший розділ виставочного матеріалу присвячений д. с.г. н., 
професору Якиму Якимовичу Вербіну, який у далекому 1939 році був 
нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора за науково-до-
слідну роботу по новим культурам.

Розділ «Наукова плеяда 60-80-х років» - розповідає про науковців 
даного періоду, їхні здобутки та надбання. Це - зоряний час універси-
тетського підручника. Двадцять один підручник того часу, які були на-
писані викладачами МІМСГУ мали найвищі грифи Міністерства вищої 
освіти СРСР «Учебники и учебные пособия для сельскохозяйственных 
институтов».

Розділи «Наука сьогодні» та «Нова генерація» - це презентації 
нинішньої наукової спільноти університету та її майбутнього розвитку.

Н.М. Семенюк.,  зав. відділом НБ

а й наш генетичний код.
Історія української виши-

ванки - це історія українського 
народу. З вишиванки, як з книги, 
можна зчитати, якими талано-
витими були і є українці, якими 
гарними були господарями та 
майстрами, як бідували, коли 
Україну захоплювали чи на-
магалися зруйнувати, чи коли 
знищували нашу культуру і сам 
ген українства (заборона одягати 
вишиванки, виключення з універ-
ситету, ув’язнення, позбавлення 
майбутнього…).

Вишиті сорочки та вишиванки 
будуть оберігати нас, наділяти 
силою рідної землі, тому що 
символи, вишиті на них, мають 
глибоке значення, яке закладене 
тисячі років тому.

Вишиванка - це символ, 
який єднає українців і презентує 
Україну у світі. Вишиванка - це 
генетичний код та дрес-код укра-
їнської нації.

С.О. Голодова, 
зав. відділом НБ
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Інтелектуальна спадщина людства
До дня науки в Україні науковою бібліотекою було 
підготувлено тематичну виставку «Інтелектуальна спадщина 
людства». Це свято було засноване в 1997 році і відзначається 
в третю суботу травня.

На виставці представлені 
науково-популярні та філо-
софські праці, книги і журнали 
про відомих особистостей. Це 
насамперед корифеї науки 
Аристотель, Архімед, Дарвін, 
видатні особистості Ньютон, 
Ейнштейн, Ломоносов та ін. 
Окрема сторінка виставки при-

свячена фундаторам україн-
ської науки В. Вернадському, 
Б. Патону, С. Корольову та 
Мелітопольським вченим-се-
лекціонерам М. Сидоренку і М. 
Оратовському.

Науковий потенціал Украї-
ни вважається одним з найкра-
щих в Європі. Українські вчені 

є авторами безлічі винаходів в 
різних областях науки.

День науки - порівняно 
молоде свято для українських 
учених, хоча Національна ака-
демія наук України (НАНУ) була 
утворена ще 27 листопада 
1918 року за уряду гетьмана 
Павла Скоропадського. Після 
того, як Україна увійшла до 
складу СРСР, серед подібних 
республіканських академій 
в Радянському Союзі НАН 
України завжди була в числі 
незаперечних лідерів.

Щороку до дня науки прису-
джується п’ять Премій Кабінету 
Міністрів України за розроблен-
ня і впровадження інноваційних 
технологій.

Складно собі уявити сучас-

не життя без досягнень науки. 
Саме завдяки їм людство в 
своєму науково-технічному 
розвитку пройшло шлях від 
перших спроб вивчення світу 
до космічних польотів у всесвіт. 
Наука не стоїть на місці, розви-
ваючись, вона вносить в наше 
життя все нові і нові технології, 
стає у пригоді на благо людству. 
День науки об’єднує працю 
багатьох творчих людей різних 
напрямків. Незважаючи на 
складність професії це нелегка, 
але цікава праця, а люди, які 
присвятили йому своє життя, 
це люди віддані і зацікавлені 
в кінцевому результаті своєї 
праці.

С.О. Голодова, 
зав. відділом НБ

Код Кирила. Народження цивілізації
До Дня слов’янської писемності та культури, який 
відзначається 24-го травня, наукова бібліотека підготувала 
перегляд літератури «Код Кирила. Народження цивілізації». На 
перегляді представлені книги «1100 років слов’янської азбуки», 
«Слов’янські мови», «Кирилл та Мефодій. Азбука на двох», 
«Слово о полку Ігореві» та ін.

Впровадження писемності у 
наших далеких предків повязу-
ють з іменами слов’янських про-
світителів Кирила і Мефодія, а її 
поширення в Київській Русі із за-
провадженням християнства 988 
року. Найдавнішою датованою 
писемною пам’яткою Київської 
Русі є «Остромирове євангеліє», 
переписане у 1056 р. із старо-
болгарського оригіналу дияконом 

Григорієм у Києві. У стінах Києво-
Печерського монастиря ченцем 
Нестором (після 1113 р.) була 
написана «Повість врем’яних 
літ», найдавніша пам’ятка літо-
писання Київської Русі. Ці та інші 
видання (звичайно ж, сучасного 
видавництва) експонуються на 
перегляді літератури.

Т.О. Кас’янова, 
провідний бібліотекар
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Обласний молодіжний форум: 
студенти ТДАТУ знають, як досягти успіху!
20-21 травня 2016 р. у м. Запоріжжі проходив Обласний молодіжний форум «Формула успіху 
молоді Запорізького краю», організований Управлінням молоді, фізичної культури та спорту 
облдержадміністрації та обласним центром молоді.

Таврійський державний аг-
ротехнологічний університет 
представляли Білий Євгеній 
(студент 31 ОП групи ф-ту АТЕ), 
Слободнюк Ірина (студентка 
11 ЕК групи ф-ту АТЕ), Яценко 
Віолета (студентка 22 ЕН групи 
енергетичного ф-ту), Бабешко 
Анна (студента 21 ОА групи ФЕБ) 
та керівник групи - помічник рек-
тора з ОВР та студентських справ 
Грицаєнко Ігор Миколайович.

Захід зібрав понад 80 учас-
ників - лідерів студентського 
самоврядування університетів 
та коледжів з усієї області, а та-
кож молодь трудових колективів 
провідних промислових підпри-
ємств регіону. Захід розпочався з 
пленарного засідання за участю 
першого заступника голови об-
лдержадміністрації Володимира 
Євгеновича Тоцького, який зі 
словами привітання звернувся 
до учасників заходу та побажав 
плідної роботи на тренінгах і 
майстер-класах форуму.

Як зазначила начальник 
Управління молоді, фізичної 
культури та спорту облдержад-
міністрації Наталія Федорівна 
Власова, родзинкою цьогорічного 
форуму стала участь київських 
тренерів Артема Мосійчука, 
Антона Сорокуна та Анни Ро-

говченко - представників тренін-
гової фірми «Спілка ініціативної 
молоді».

Протягом двох днів на базі 
санаторію-профілакторію «Дні-
проспецсталь» на о. Хортиця 
учасники форуму вивчали проек-
тний менеджмент «Як провести 
класний проект: розробка, ці-
льові групи, актуальність», дізна-
валися про можливості співпраці 
між молодіжними організаціями 
та про підтримку донорських 
організацій, занурювались у 
поняття «фандрейзингу» чи «як 
узяти ресурси для проектів із 
«повітря».

На другий день професійні 
тренери підготували цікаву гру 
під назвою «Суп», за результа-
тами якої кожна команда мала 
розробити власний проект та 
презентувати його на фінально-
му тренінгу. На подив тренерів усі 
10 команд справилися із завдан-
ням та презентували гідні корисні 
проекти, які у тісній співпраці з 
владою реально можуть бути 
реалізовані у рідному краї.

Тренери також звернули 
увагу на цілком реальну мож-
ливість отримати фінансування 
від посольства США в Україні 
на реалізацію проекту «Cossack 
camp», чим і пообіцяли зайняти-

ся найближчим часом.
Для учасників форуму також 

була підготовлена культурно-
розважальна програма, зокрема 
екскурсія до історико-культурного 

комплексу «Запорізька Січ». До 
речі, саме там у квітні відбува-
лась офіційна посвята студентів 
ТДАТУ у козаки за усіма козаць-
кими правилами та традиціями з 
прийняттям присяги.

Під час форуму помічнику 
ректора з ОВР Грицаєнку І.М. 
вручили Подяку Запорізької об-
ласної державної адміністрації 
за сумлінну працю, високий про-
фесіоналізм і значний особистий 
внесок у розвиток та реалізацію 
державної молодіжної політики в 
Запорізькій області. А студенти 
ТДАТУ, як найактивніші учасники 
форуму, отримали Сертифікати 
учасників форуму «Формула успі-
ху молоді Запорізького краю».

Захід виявився дуже цікавим 
та корисним, студенти отримали 
багато нових емоцій пізнаваль-
них та веселих тренінгів, нових 
знайомств, дружнього спілкуван-
ня у теплій атмосфері.

І.М. Грицаєнко, 
співорганізатор та учасник 

форуму
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 День захисту дітей
Наші діти майбутнє країни і тому 1 червня Святкується 
Міжнародний день дітей.

Міжнародний день дітей - 
одне з найстаріших міжнародних 
свят. Рішення про його проведен-
ня було прийняте в 1925 році на 
Усесвітній конференції, присвя-
ченій питанням благополуччя 
дітей, в Женеві. Історія умовчує, 
чому це дитяче свято було ви-
рішено відзначати саме 1 червня.

За однією з версій, в 1925 
року Генеральний консул Китаю 
в Сан-Франциско зібрав групу 
китайських дітей-сиріт і влашту-

вав для них святкування Дуань-в 
цзе (Фестивалю човнів-драконів), 
дата якого якраз припала на 1 
червня. Завдяки щасливому ви-
падку, день збігся і з часом про-
ведення «дитячої» конференції 
в Женеві.

Після Другої світової війни, 
коли проблеми збереження 
здоров’я і благополуччя дітей 
були як ніколи актуальні, в 1949 
році в Парижі відбувся конгрес 
жінок, на якому прозвучала клят-

ва про безустанну боротьбу за 
забезпечення міцного світу, як 
єдиній гарантії щастя дітей.

І в тому ж році на Московській 
сесії Ради Міжнародної демокра-
тичної федерації жінок відповід-
но до рішень її 2-го конгресу було 
засновано сьогоднішнє свято.

А через рік, в 1950 році 1 
червня був проведений перший 
Міжнародний день захисту дітей, 
після чого це свято проводиться 
щорік. Прапор Міжнародного 
дня дітей - прапор. На зеленому 
фоні, символізуючому зростання, 
гармонію, свіжість і родючість, 
довкола знаку Землі розміщені 
стилізовані фігурки - червона, 
жовта, синя, біла і чорна. Ці 
людські фігурки символізують 
різноманітність і терпимість. 
Знак Землі, розміщений в центрі, 
- це символ нашого загального 
будинку.

Міжнародний день захисту 
дітей відзначали мовами і дис-
кусіями про права і благополуччя 
дітей, проводили покази нових 
дитячих художніх фільмів і теле-
передач, владнували спортивні 
змагання для дітей, часто за-
прошуючи до участі і батьків. І 
сьогодні в багатьох 
країнах цього дня 
проходить безліч 
масових, розва-

жальних і культурних заходів 
для дітей. Але День захисту 
дітей - це не лише веселе свято 
для самих дітей, це і нагадуван-
ня суспільству про необхідність 
захищати права дитяти, щоб 
всі діти зростали щасливими, 
вчилися, займалися улюбленою 
справою і в майбутньому стали 
чудовими батьками і громадяна-
ми своєї країни.

Студенти Таврійського дер-
жавного агротехнологічного уні-
верситету, а саме активісти 
студентського профбюро та 
студентської ради АТЕ не забу-
вають вітати дітлахів зі святом. 
Цього року дітлахам, які бавили-
ся в парку ім. М. Горького були 
подаровані повітряні кульки та 
солодощі. Дуже приємно бачити 
посмішку на обличчі дітей в знак 
подяки за маленькі подаруночки.

Дякуємо профкому та фа-
культету АТЕ за допомогу у 
проведенні даного традиційного 
заходу.

Єлизавета БОНЧУЖНА, 
голова студентського профбюро
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Випускники-спеціалісти 
отримали дипломи!
2-6 червня у святковій, гостинній залі Центру культури і 
дозвілля ТДАТУ відбувалось урочисте вручення дипломів 
випускникам з усіх спеціальностей за освітнім рівнем 
«Спеціаліст».

Диплом - це перша путівка у 
доросле життя кожної людини, 
завдяки якій кожен студент має 
можливість отримати гідну ро-
боту за фахом. Студентські роки 
- роки становлення як фахівця-
професіонала, роки творчості, 
роки дерзань, роки здобуття 
нових вірних друзів, роки першої 
любові, роки дорослішання. На 
жаль, для випускників прийшов 
час проститися з великою та 
дружньою студентською сім’єю 
ТДАТУ.

Дипломи отримали 342 ви-

пускники 5 курсу ОКР «Спеці-
аліст»: 124 випускники механі-
ко-технологічного факультету 
(із них 9 отримали дипломи 
з відзнакою), 36 випускників 
енергетичного факультету, 81 
випускник факультету економіки 
та бізнесу (із них 16 отримали 
дипломи з відзнакою), 38 випус-
кників факультету агротехнологій 
та екології (із них 7 отримали 
дипломи з відзнакою), 63 ви-
пускники факультету інженерії і 
комп’ютерних технологій (із них 4 
отримали дипломи з відзнакою).

На урочистому зібранні рек-
тор університету, доктор техніч-
них наук, професор Кюрчев Во-
лодимир Миколайович та декани 
всіх факультетів привітали випус-
кників з успішним завершенням 
навчання, отриманням дипломів, 
висловили слова настанови на 
майбутнє, побажали їм зайняти 
гідне місце у житті та успішно 
реалізувати себе в професійній 
діяльності.

Зворушливі, теплі слова, 
сповнені глибокої поваги та 
вдячності випускники присвятили 
рідним факультетам, кураторам, 
викладачам та батькам і ви-
пускники. Адже саме ці люди 
створювали комфортні умови 
для високопродуктивного на-
вчання та надавали можливість 
отримати вищу освіту, підтриму-
вали та допомагали. Щирі слова 
вдячності та вітань керівництву, 
професорсько-викладацькому 

складу пролунали і від батьків, 
які прийшли розділити радість у 
цей день зі своїми дітьми.

Захоплюючі пісенні компози-
ції солістів вокальної студії «Ко-
лаж» Центру культури і дозвілля, 
квіти і сяючі посмішки у залі - це 
все створювало атмосферу під-
несення, незабутніх миттєвос-
тей життя. Свято закінчилося, 
попереду бурхливе життя. Але 
святкові, піднесені емоції, при-
ємні спогади про навчання за-
лишаться у випускників на все 
подальше життя.

Вітаємо вас, дорогі випускни-
ки! Бажаємо упевненості в собі, 
непохитно вірити у свій успіх, у 
свою велику мету, у свою долю!

Юлія КОНДРАТЮК, 
начальник РВВ;

Олеся ДАНИЛЮК, 
прес-служба ТДАТУ

Фото Ганни БОВКУН
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Студенти ТДАТУ відвідали «Виноробне господарство 
князя П.Н. Трубецького» і «GreenTeam»
У рамках реалізації Українського проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва та співпраці з 
Таврійським державним агротехнологічним університетом студенти факультету «Агротехнології 
та екології» мали можливість познайомитися з компанією «GreenTeam» в м.Каховка, а також 
побачили процес приготування продукції що випускає компанія. Компанія «GreenTeam» 
займається вирощуванням, обробкою і холодним зберіганням овочів в овочесховище 
використовуючи найсучасніші технології.

Ми побачили методи об-
роблення і зберігання продукції, 
то як кипить робота на цьому 
підприємстві, але нажаль нам 
не довелось побачити де і як ви-
рощують продукцію. А також нам 
показали великий цех де очищу-
ють цибулю і в якому працюють 
дуже стійкі жінки та чоловіки, бо 
зайшовши до нього ми одразу ж 
залилися сльозами від різкого 
запаху цибулі, а вони там сидять 
цілий день і жодної сльозинки 
на обличчі. Нам дуже сподоба-
лося те, що в цеху де сортують 
продукцію на кожному конвеєрі 
висять приклади уражень про-
дукції і те як продукція повинна 
виглядати, нас радувало те, що 
на цьому підприємстві ретельно 
відбирають продукцію. Але це 
підприємство відрізняється не 
тільки щільним відбором про-
дукції, а і добрим відношенням 
до своїх працівників.

Нам надали можливість 

ознайомитися з новітнім об-
ладнанням та принципом його 
роботи. Лінія сортування та 
упакування моркви, цибулі, кар-
топлі та багато інших овочів. 
Під час екскурсії нас водили по 
цехам та показували конвеєри 
для виготовлення. А також нам 
зробили маленьку екскурсію по 
історії компанії з якої ми дізна-
лися коли вона була створена та 
цілі з якими її створювали, і чому 
саме обрали місто Каховка. Дуже 
вразила привітність персоналу, 
який люб’язно відповідав на всі 
питання студентів та викладачів. 
Все це мене настільки надихну-
ло, що я навіть задумалася про 
те, що я хочу працювати на тако-
му підприємстві, і сподіваюся, що 
мої мрії здійсняться. Моїй групі 
дуже сподобалася екскурсія і нам 
би хотілось подякувати керівни-
цтву, за те що надали можливість 
долучитися до процесу роботи 
підприємства.

У цей же день ми також 
мали можливість відвідати «Ви-
норобне господарство князя 
П. Н. Трубецького» і послухати 
екскурсовода, яка нам люб’язно 
розповіла про це господарство, 
через що воно пройшло, як 
збереглося у скрутні часи. Дуже 
запам’яталася історія про те, 
як це господарство пов’язане з 
Кримом. Ходячи по території ми 
ніби перенеслися до Криму і до 
його барв природи. Знаходячись 
на цьому підприємстві панувала 
така атмосфера, яку не можна 
передати словами, а треба по-
бачити на власні очі. І якщо у 
Вас буде можливість відвідати 
це господарство, то ви отримаєте 
багато вражень від побаченого. 
Там таке мальовниче місце, така 
енергія, що звідти не поїдеш з 
поганим настроєм.

А ще там можна побачити 
пляшки з вином, живим вином, які 
були виготовленні ще при самому 

князі П. Н. Трубецькому. Саме це 
вказує на чистоту технології ви-
готовлення вина, тому що вино 
- це живий продукт, який втрачає 
свої властивості з певним часом. 
Вино, так само як і людина, на-
роджується і вмирає. А вино в 
пляшках, які нам показали, ще 
живе, сподіваюся ця чистота тех-
нологій збереглась і до сьогодні.

На цьому підприємстві ми 
побачили процес виготовлення 
вина і підвальні приміщення з 
вином. Завдяки екскурсоводу ми 
мали можливість ознайомитися з 
більш детальним виготовленням 
вина, так як вона працювала на 
посаді технолога, тому і розпо-
відь її була ще цікавішою. Ви 
спитаєте чому?! А тому що, хто 
краще розкаже про вино і процес 
народження вина, як не технолог. 
Ми дуже вдячні екскурсоводу за 
її щиру і відкриту душу.

Коли є такі люди і підприєм-
ства - вони дуже надихають на 
дії, на дії що допоможуть нам до-
сягти такого ж рівня знань і умінь 
для професії яку ми обрали.

А.В. Цецульнікова, 
студентка ф-ту АТЕ 31 ХТ групи
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Кольороподіл, друк ТОВ «Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні», м. Мелітополь, вул. К. Маркса, 21. Тел. 6-81-46, 6-74-43. Наклад 500. Замовлення № 

«Хімічний колаж» на кафедрі Хімії і 
біотехнологій ТДАТУ для відвідувачів 
літнього профільного табору МАН
10 червня 2016 року в рамках профорієнтаційної роботи для 
дітей шкіл м. Мелітополь співробітниками кафедри Хімії і 
біотехнологій Таврійського державного агротехнологічного 
університету був проведений «Хімічний колаж» з 
демонстрацією яскравих хімічних дослідів.

Під керівництвом директора 
Малої академії наук Ченцова 
Олександра Миколайовича були 
присутні діти 4 - 8 класів загаль-
ноосвітніх шкіл міста №6, 8, 14, 
16, 19, 20, 24 та ін., які дуже заці-
кавилися вивченням науки хімія.

Були продемонстровані до-
сліди «Золотий дощ», «Єгипет-
ська ніч», реакція срібного дзер-
кала, «Фараонові змії», «Хімічний 
світлофор», «Дим з нічого». В 
ході виконання дослідів діти 
приймали безпосередню участь. 
При проведенні експериментів 
у школярів виникали безліч за-

питань, на які вони отримували 
кваліфіковані відповіді. Багато з 
них виявили бажання в майбут-
ньому стати студентами ТДАТУ.

Після виконання дослідів 
для вихованців МАН була про-
ведена екскурсія по території 
університету з відвідуванням 
дослідних ділянок з вирощування 
сільськогосподарських культур 
і навчальних та наукових лабо-
раторій.

Л.А. Покопцева, доц.
кафедри ХтаБ,

О.А. Шульга, асистент  
кафедри ХтаБ

За запрошенням дирекції краєзнавчого музею м. Мелітополя 
21 травня 2016 р. студенти 13-СЕН групи енергетичного 
факультету разом з куратором доц. каф. ЕТ і ЕМ Нестерчук 
Д.М. відвідали молодіжний етнокультурний захід 
«MuseumEtnoFest», який був приурочений до міжнародної акції 
«Проведи ніч в музеї».

Захід відбувався у внутріш-
ньому дворі музею під старим 
дубом. Організатори вирішили 
підійти до свята тематично та 
запропонували тему «Культурні 
ландшафти». 

Наше місто є інтеркультур-
ним містом України, де в мирі 
та злагоді живуть більш, ніж 100 
національностей та народностей. 
Гості свята дізналися багато 
цікавого щодо традицій малих 
народів та пізнавальних фактів 
з історії Мелітопольщини. Ми 

Museum EtnoFest

танцювали під народні та сучасні 
музичні композиції українців, 
болгар, євреїв та кримських татар 
та вивчили чеські скоромовки. 
Господарі заходу пригощали усіх 
присутніх смаколиками різних на-
родів, а на завершення вечора усі 
подивилися онлайн-трансляцію 
до Міжнародного Дня музею в 
різних куточках світу.

Віталій РОГОЖКІН, 
староста 13-СЕН групи; 

Ліліана ХАЛІМАН, зам. староста


