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День Соборності України 
– свято, що відзначається 
щороку в день проголошен-
ня Акту возз’єднання Укра-
їнської Народної Республіки 
та Західно-Української На-
родної Республіки. Ця подія 
відбулося 22 січня 1919 року 
на Софійській площі в Киє-
ві. Офіційно в Україні День 
соборності відзначають з 
1999 року. Цей день в істо-
рії має величезне значення 
ознаменувавши об’єднання 

Символічність цього дійства 
підкреслило те, що колону 
від ТДАТУ вела уродженка 
Закарпаття Поліна Телюк, а 
МДПУ ім. Б.Хмельницького – 
кримчанка Севіль Ассанова.

Колектив ТДАТУ вітає 
всіх з великим святом єд-
нання та бажає всій Україні 
залишатися сильною та ці-
леспрямовано йти до гідного 
майбутнього!

Вікторія Власова, 
прес-служба ТДАТУ
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ТДАТУ ВЗЯВ УЧАСТЬ У “ЛАНЦЮГУ ЄДНАННЯ” 
З НАГОДИ ДНЯ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ

Наддніпрянської України та 
Західної України в єдину 
Українську державу. Симво-
лічно, цей день є волевияв-
ленням та історичним само-
усвідомленням спільності 
українського народу.

З  нагоди  100-р ічча 
святкування вся Україна 
об’єдналася з метою прове-
дення патріотичних заходів, 
присвячених цій події. У місті 
Мелітополі ініціювали так 
званий «Ланцюг Єднання». 

Про масштабність заходу 
свідчила кількість учасників, 
їх було 1200. З двох вищих 
навчальних закладів міста – 
Таврійського державного аг-
ротехнологічного універси-
тету та МДПУ ім. Б. Хмель-
ницького рушили дві колони 
студентів. Вони об’єдналися 
на головній площі міста біля 
пам’ятника Тарасу Шевчен-
ку, розвернувши кольорові 
полотна і таким чином ство-
ривши український прапор. 
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Згідно наказу ректо-
ра університету в пе-
ріод з 24.09.2018р. по 
29.12.2018р. 10 студентів 
механіко-технологічного 
факультету зі спеціаль-
ності «Агроінженерія» 
були направлені на дуаль-
не навчання у ТОВ «Гідро-
сила МЗТГ», де працю-
вали на робочих місцях 
(з виплатою достойної 
заробітної плати) на по-
садах операторів станків 
з програмним чисельним 
керуванням. Протягом 
трьох місяців майбутні 
інженери-механіки, Білий 
Володимир, Кочергін Вла-
дислав, Якушев Денис, 
Бажан Володимир, Соло-
ха Андрій, Староконенко 
Богдан, Рильський Ілля, 
Зімбровський Дмитро, 
Москівець Владислав та 
Панкратов Едуард, опа-
новували практичні нави-
чки в роботі із сучасними 
станками з ЧПК.

І ось, після завершен-

ня терміну стажування, 
20 грудня на підприємстві 
відбулася атестація сту-
дентів 3 курсу механіко-
технологічного факульте-
ту Бажана В., Якушева Д., 
Солохи А. та Рильського І. 
Слід відзначити, що атес-
таційна комісія була дуже 
кваліфікована, до складу якої 
увійшли 9 фахівців заводу: 
Шенцов Є.В. – директор 
по виробництву; Омеля-
ненко Ю.В. – технічний 
директор; Базюк Н.Ю. – 
заступник головного тех-
нолога; Омельченко Д.С. 
– помічник ген. директора; 
Почеваров Р.А. – началь-
ник відділу техн. безпеки; 
Пронін І.І. – відділ охорони 
праці; Карпуша Л.В. – еко-
номіст 1 цеху; Вивтони-
ченко Т.М. – економіст 2 
цеху; Ситько А.М. – інже-
нер по підготовці кадрів.

Проректор з науко-
во-педагогічної роботи 
Ломейко О.П. та декан 
механіко-технологічного 

факультету також прийня-
ли участь у атестації сту-
дентів і відзначили, що рі-
вень практичної підготовки 
на підприємстві виявився 
на дуже високому рівні. 
Це підтвердила і високок-
валіфікована комісія, яка 
за підсумками атестації 
студентів, присвоїла їм 
другий розряд операто-
рів станків з програмним 
чисельним керуванням і 
пропозицію на продовжен-
ня дуального навчання на 
підприємстві у наступному 
семестрі.

Цей приклад з дуаль-
ного навчання на підпри-
ємстві «Гідросила МЗТГ» 
є показовим і ще раз під-

твердив його ефектив-
ність в підвищенні рів-
ня практичної підготовки 
майбутніх фахівців. Тому 
ТДАТУ і надалі буде на-
лагоджувати зв’язки із 
провідними підприємства-
ми, установами і органі-
заціями щодо поширення 
дуальної освіти.

Ректорат університету 
висловлює подяку керів-
ництву ТОВ «Гідросила 
МЗТГ» за допомогу у під-
готовці інженерних кадрів і 
сподівається на подальшу 
тісну співпрацю.

Олександр Ломейко,
проректор з НПР
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МАЙБУТНІ МЕХАНІКИ ПРОЙШЛИ АТЕСТАЦІЮ 
З ДУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

«ГІДРОСИЛА МЗТГ»
В Таврійському державному агротехнологічному 
університеті продовжується впровадження дуальної 
форми навчання студентів. Одним з провідних 
підприємств-партнерів в цьому напрямку є ТОВ 
«Гідросила МЗТГ».
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СТУДЕНТИ ТДАТУ – СЕРЕД ПЕРЕМОЖЦІВ «АГРО-2019»

До «Агро 2019» приєдна-
лися 1700 конкурсантів із 34 
навчальних закладів України. 
Вони пройшли два етапи 
відбору: написали тести з 
профільних предметів і пре-
зентували експертам бізнес-
плани інвестиційних проектів 
в сфері агропромислового 
комплексу. У фіналі 83 сту-
дента захистили власні про-
екти перед експертним журі.

Члени журі – директор 

АТЕ, спеціальність Агроно-
мія – керівник: к.с.г.н., доц. 
Колесніков М.О.)

Подібні конкурси мають 
велике значення, оскільки 
проекти студентів оцінюють 
сторонні фахівці. Вони пере-
конуються, що їхні вміння та 
компетенція, які були отри-
мані в університеті, високо 
цінуються роботодавцями. 
Молоді люди бачать реальну 
оцінку своїх знань, а це в свою 
чергу стимулює їх до майбут-
ніх звершень – наукової ро-
боти, практичної підготовки.

За матеріалами: 
Науково-дослідна 

частина; 
М. Колесніков, 

доцент,завідувач 
кафедри ПОВБХ

13 грудня в Національному університеті біоресурсів і 
природокористування України Фонд Бориса Колеснікова 
підбили підсумки освітнього проекту «Агро 2019». 
Конкурс протягом двох місяців проводився серед 
студентів профільних ЗВО з метою привернути молодь 
до підприємницької діяльності, мотивувати до розвитку і 
кар’єрного росту.

департаменту рослинництва і 
землеробства компанії «АПК-
інвест» Бенуа Батай і голо-
вний ветеринарний лікар 
тваринницького комплек-
су «АПК-інвест» Олександр 
Гоцай визначили тридцять 
переможців «Агро 2019», чиї 
ідеї в агробізнесі виявилися 
найперспективнішими.

У лютому 2019 року за 
фінансової підтримки Фонду 
Бориса Колеснікова перемож-

ці побувають на престижному 
галузевому форумі «SIMA 
2019» (Париж), на якому 
відвідають навчальні лекції, 
семінари та майстер-класи, 
познайомляться з інноваці-
ями та трендами глобальної 
аграрної сфери, дізнаються 
багато цікавого на пізнаваль-
ній екскурсії Францією.

Серед тридцяти перемож-
ців – студенти ТДАТУ, яким 
вдалося здивувати експертів 
галузі та довести перспектив-
ність своїх ідей:

1.І.Шевченко (факультет 
АТЕ, спеціальність Агроно-
мія – керівник: к.с.г.н., доц. 
Герасько Т.В.)

2.А.Суховецький (фа-
культет ЕтаБ, спеціальність 
– керівник: к.е.н., доц. Бол-
тянська Л.О.)

3.О.Калінін (факультет 
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«Агроінтернатура» – пі-
лотний проект, його реаліза-
ція стала можливим завдяки 
ініціативі Інституту підви-
щення кваліфікації ТДАТУ і 
Українського бізнес-проекту 

розвитку плодоовочівництва 
(UHBDP). Стартувала Агро-
інтернатура в 2015 році, тоді 
для проходження стажування, 
за підсумками співбесіди, 
були відібрані перші п’ять сту-

готують кадри для розвитку своїх 
виробництв. Троє з п’яти студен-
тів після закінчення університету 
отримали місце роботи.

Згодом, географія «Агро-
інтернатури» розширилася: 
збільшилася кількість студентів 
і підприємств. З моменту впро-
вадження проекту в ньому взяли 
участь 32 студента. У цьому 
навчальному році в рамках про-
грами проходять стажування 
11 студентів на базі восьми 
великих плодоовочевих ком-
паній Запорізької області. Про-
грама «Агроінтернатура» буде 
реалізовуватися до 2021 року, 
планується, що за цей період в 
ній візьмуть участь близько 50 
студентів ТДАТУ.

Слід зазначити, що поряд з 
агроінтернатурою в університеті 
також повним ходом впроваджу-
ється дуальна форма навчання, 
завдяки якій студенти направля-
ються на профільні підприємства 
і отримують практичні навички 
своєї майбутньої професії з гід-
ною заробітною платою.

Денис Водоп’янов 
начальник РВВ 
«Агро Таврія»

АГРОІНТЕРНАТУРА: ПРОГРАММА СТАЖУВАННЯ ДЛЯ 
СТУДЕНТІВ ТДАТУ

У Таврійському державному агротехнологічному університеті 
триває впровадження проекту «Агроінтернатура», коли 
студенти в період навчання, мають можливість пройти 
стажування на провідних підприємствах Запорізької області, з 
отриманням іменної стипендії.

дентів різних спеціальностей: 
«Маркетинг», «Облік і аудит», 
«Економіка підприємств», 
«Обладнання переробних 
і харчових виробництв». Їх 
направили на одне з про-
відних підприємств нашого 
регіону ТОВ СПП «Лана» (с. 
Плодородне Михайлівського 
району). Протягом всього 
періоду стажування хлопці 
отримували стипендію від 
партнерів Українсько-канад-
ського бізнес-проекту, а під-
приємство забезпечило умо-
ви проживання та харчування.

Як розповів директор Інсти-
туту підвищення кваліфікації 
ТДАТУ Геннадій Подшивалов, 
ідея створення Агроінтернатури 
для студентів виникла саме тому, 
що практика – це ключовий мо-
мент у програмі навчання. Одним 
із завдань проекту є організація 
проходження стажування студен-
тів на провідних аграрних підпри-
ємствах Запорізької області, щоб 
продемонструвати їм весь цикл 
виробництва і дати реальний 
досвід. Від такої співпраці ви-
грають обидві сторони: майбутні 
фахівці опановують навички 
своєї професії, а роботодавці 
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ПІДСУМКИ РОБОТИ«БІЗНЕС-ІНКУБАТОРУ ТДАТУ» 
проекти та отримали у подару-
нок каталог, що містить опис 
розробленого ними проекту.

Нагадаємо, що бізнес-ін-
кубатор ТДАТУ здійснює свою 
діяльність на базу університету 
за підтримки Запорізької об-
ласної державної адміністрації, 
Регіонального фонду підтримки 
підприємництва у Запорізької 
області та Мелітопольського 
виконавчого комітету. Метою 
діяльності бізнес-інкубатору є 
надання безкоштовної консуль-
таційної підтримки соціально 
активним громадянам міста, які 
прагнуть започаткувати власну 
справу або розвивати вже іс-
нуючий бізнес.

За матеріалами: 
кафедра маркетингу

лу розвитку підприємництва 
та захисту прав споживачів 
Мелітопольського виконкому 

Конференція з питань розвитку молодіжного підприємництва 
в межах функціонування «Бізнес-інкубатору ТДАТУ» 26 грудня 
зібрала у конференц-залі активних студентів, викладачів, 
соціально активних громадян та представників місцевої влади. 
Захід було присвячено підведенню підсумків роботи бізнес-
інкубатору та здобуткам його учасників.

Ірина Фурсова, директор Аген-
ції розвитку Мелітополя Ілля 
Крахмалов, декан факультету 
економіки та бізнесу Сергій Кар-
ман. Керівник бізнес-інкубатору 
Анастасія Коноваленко роз-
повіла присутнім, яка робота 
буда проведена за час його ді-
яльності та яких успіхів досягли 
учасники проекту.

За результатами роботи 
інкубатору видано каталог 
проектів стартапів, який може 
стати у нагоді для потенційних 
інвесторів, які обиратимуть про-
екти для фінансування. Каталог 
містить резюме проектів, роз-
роблених молоддю, що прагне 
започатковувати власну справу. 
Урочиста презентація каталогу 
відбулась під час конференції. 
Інкубанти презентували власні 

Присутніх на конференції 
вітали ректор ТДАТУ Володи-
мир Кюрчев, керівник відді-
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Таврійський державний агротехнологічний університет другий 
рік поспіль співпрацює із закладом вищої освіти Анхальт 
(HochschuleAnhalt) / Німеччина. Ключовою позицією співробітництва 
є Програма подвійної магістерської підготовки студентів. Цей 
значущий для iнтернацiоналiзацiї академічного життя університету 
проект був запроваджений за ініціативою ректора ТДАТУ, д.т.н., 
професора В.М. Кюрчева

за результатами online-співбесіди 
із деканом факультету сільського 
господарства, екотрофологiї та 
ландшафтного розвитку ЗВО Ан-
хальт. І от зараз Сергій та Наталія з 
ентузіазмом набувають професійних 
знань у Нiмеччині. Студенти впев-
нено долають труднощі нових для 
них умов навчання: адаптуються до 
німецькомовного середовища, при-
ймають самостійні рішення щодо об-
рання предметів та графіків занять, 
звикають до відповідальної роботи у 
командах для виконання практично 
орієнтованих завдань-кейсів, вчаться 
влаштовувати свій побут у іншому 
культурному оточенні, а також шу-
кають можливості студентського 
підробітку.

Усі учасники Програми дуже 
вдячні своїй almamater, ТДАТУ, за 
забезпечення чудових умов щодо 
паралельного здобуття магістерської 
освіти у Німеччині.

За матеріалами: 
С.Г.Мунтян, ст. викладач 

кафедри іноземних мов

Першими учасниками даної 
Програми стали магістранти ТДАТУ 
Костянтин Лисенко та Дмитро Лог-
віненко. З вересня 2017 року вони 
успішно та натхненно навчаються 
за фахом “Продукти харчування 
та агробізнес” у німецькому виші-
партнерові, а у рідному ТДАТУ – за 
спеціальністю “Агроінженерія”.

У жовтні цього року до Про-
грами долучилися ще два учасни-
ки. Це – випускники бакалаврату 
2018 року – (спеціальність «Агро-
іжнерія») Сергій Каленюк та Наталія 
Кармишова,(спеціальність «Підпри-
ємництво, торгівля та біржова діяль-
ність»), які влітку успішно пройшли 
вступні випробування до магістра-
тури у ТДАТУ та паралельно вдало 
впоралися iз процедурами щодо 
зарахування на магістерський курс 
“Продукти харчування та агробізнес” 
у Німеччині. Попередній конкурсний 
відбір до безкоштовної магістерської 
підготовки у німецькому навчально-
му закладі цьогорічні кандидати про-
йшли ще у березні 2018 року, а саме, 
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ПРОГРАМА ПОДВІЙНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ 
СТУДЕНТІВ ТДАТУ

ІГОР СЕРГІЙОВИЧ СЄРИЙ: ЖИТТЯ, ГІДНЕ ПОШАНИ
Запорізьким краєм» І ступеня (2010). 
За порядність, професіоналізм та 
великий внесок у розвиток рідного 
міста в 1999 р. йому було присво-
єно звання «Почесний громадянин 
міста Мелітополя».

З Днем народження, крім 
близьких, іменинника привітали 
керівництво ТДАТУ, представники 
міської влади, а також колеги та 
друзі.

Бажаємо Ігорю Сергійовичу 
міцного здоров’я, та довгих років 
життя.

Денис Водоп’янов, 
начальник РВВ 
«Агро Таврія»

19 січня, в День Великого християнського свята Водохреща свій 89-й 
день народження відзначив професор  кафедри технічного сервісу 
та систем в АПК, кандидат технічних наук Ігор Сергійович Сєрий.

особливість Ігоря Сергійовича у 
процесі навчання – індивідуальний 
підхід до кожного студента. Всі, хто 
працював з Ігорем Сергійовичем, 
характеризують його, як людину 
дивовижної долі, він завжди був 
готовий надати допомогу тим, хто її 
потребував. Готовий бути корисним 
іменинник і зараз.  Незважаючи на 
свій поважний вік, Ігор Сергійович і 
сьогодні працює в рідному універси-
теті, – викладає на кафедрі «Техніч-
ний сервіс та системи в АПК».

Ігор Сергійович нагороджений 
орденом Трудового Червоного Прапо-
ра (1976), «Знаком пошани України» 
(2010) і орденом «За заслуги перед 

З 1965 по 1971 р. завідував 
кафедрою «Основи взаємозаміннос-
ті», з 1961–1971 рр. працював про-
ректором з навчальної та наукової ро-
боти, з 1971–1987 рр. був ректором 
Мелітопольського інституту механі-
зації сільського господарства. За 16 
років  інститут наростив матеріальну 
базу: було збудовано 10-поверхо-
вий навчальний корпус, військова 
кафедра, бібліотека, спорткомплекс, 
їдальня, база відпочинку «Салют». 
Під керівництвом Ігоря Сергійовича 
інститут став вузом 1-ої категорії.

З 1987 р. по 2000 рік Ігор Сер-
гійович Сєрий працював зав. кафе-
дри ВСТВ, з 2000 по 2018 рік – був 
професором кафедри «Технічний 
сервіс в АПК», а з 2018 – професор 
кафедри «Технічний сервіс та сис-
теми в АПК».

Великий внесок зробив Ігор 
Сергійович Сєрий і в наукову сферу, 
він є автором 60 наукових праць 
та трьох підручників. Головна 

Ігор Сергійович приїхав до Мелі-
тополя в 1956 році, після закінчення 
Московського інституту механізації 
та електрифікації сільського госпо-
дарства. Свій професійний шлях 
Ігор Сергійович Сєрий розпочав в 
стінах Мелітопольського інституту 
механізації сільського господар-
ства (нині Таврійський державний 
агротехнологічний університет), де 
працював на посадах асистента, 
старшого викладача, доцента, про-
фесора.

НАША ГОРДІСТЬ 
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«МАРАФОН З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ – 
IP MARATHON 2018»

Цей конкурс проводився 
серед команд щодо перевірки 
патентної чистоти винаходів, 
корисних моделей, промисло-
вих зразків, ноу-хау та інших 
результатів інтелектуальної, 
творчої діяльності та підготов-
ки презентаційних матеріалів 
з пропозиціями комерціаліза-
ції цих винаходів.

Організатором виступив 
Національний офіс інтелек-
туальної власності. Основною 

• Створення товарного 
знаку.

• Проведення патентного 
пошуку.

Учасникам надали не-
обхідні матеріали, ментори 
заходу та юні винахідники 
постійно їх консультували. 
Наприкінці другого робочого 
дня команди презентували 
попередній варіант бізнес-ідеї 
та отримали рекомендації 
менторів щодо удоскона-
лення своїх презентацій. На 
третій день роботи команди 
презентували презентації 
своїх проектів перед журі.

Участь у IP MARATHON 
була дуже корисною для 
студентів та молодих вчених, 
оскільки вони були учасни-
ками досить цікавої бізнес 
гри, яка поєднувала у собі 
елементи інноваційного ме-
неджменту, маркетингу та 
фінансового менеджменту. 
Нашим студентам вдалося 
пройти всі етапи і достойно 
презентувати університет.

За матеріалами: 
Ю. О. Прус,
начальник 

науково-дослідної 
частини
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метою цього заходу було ви-
значення кращої команди, що 
зуміє завдяки своїм компетен-
ціям та навичкам розробити 
проект комерціалізації за-
пропонованого оргкомітетом 
винаходу і презентувати його.

Для участі у цьому заході 
було сформовано коман-
ду із 4-х студентів нашого 
університету, яка назива-
лась «M-Elite». До складу 
команди увійшли: Ганна 

Студенти Таврійського держаного агротехнологічного 
університету взяли участь у грандіозному заході – конкурсі 
«Марафон з інтелектуальної власності – IP MARATHON 
2018», що проводився в рамках ІІІ Міжнародного форуму 
«INNOVATION MARKET» у Києві.

Авакян, (група 21 МБ ПТ, 
(ФЕБ);Наталія Скрипка, група 
21 МБ ПТ, (ФЕБ);Олександр 
Мостовий, група 21 МБ МК, 
(ФЕБ);АнатолійТиховод, група 
22 МБ АІ (МТФ).

Марафон проходив у де-
кілька етапів. Для виконання 
умов конкурсу всі команди 
прослухали майстер-класи 
від провідних фахівців у сфері 
інноваційного менеджменту 
Сергія Кукси, керівника ком-
панії «SilkLink», що є майдан-
чиком ділової та політичної 
взаємодії між Україною, Ки-
таєм та країнами Європи, та 
Ольги Крупської, президента 
ГО «Фундація «Національного 
розвитку та інновації». Ці фа-
хівці були менторами команд 
та допомагали у створенні 
бізнес-стратегій.

Після тренінгів команди 
почали роботу над проекта-
ми.  Наша команда пройшла 
декілька етапів, які увійшли 
до презентації. Серед них:

• Унікальність винаходу 
серед аналогів;

• Аналіз потенційних ри-
ноків збуту;

• Визначення маркетинго-
вої моделі виведення вина-
ходу на ринок;



АГРОТАВРІЯ,
квітень 2017 р., №  3 (277)8 БІБЛІОТЕКА

Край Запорізький – це сама історія. Тут насправді 
переймаєшся духом нестримного Дніпра, солодким 
повітрям козацької вольниці, повагою до стійкості вікових 
дубів-велетнів. Ця земля народжувала героїв, чиї подвиги 
оспівувалися у піснях та легендах.   

Наукова бібліотека, до 80-річ-
чя утворення Запорізької області 
підготувала ряд заходів: тема-
тична бесіда «Степова перлина 
України», мультимедійна презен-
тація «Козацька столиця України», 
яка представлена на сайті НБ. В 
бібліотеці виділена краєзнавча 
література, де представлені ви-
дання з історії краю, його розви-
тку, культура, туризм, економіка, 
статистичні дані.

В читальному залі демон-
струвалася тематична виставка 
«Козацька бібліотека», де бул 
представлені видання з історії за-
порізького козацтва та краєзнавча 
виставка «Запорізька область: 
степова перлина України». На 
виставці представлена краєзнав-
ча література, це зокрема книги: 
«Запорізька область: природа, 
історія, архітектура», «Запоріжжя. 
Новітня історія України», Г. П. 

Шарий «Северное Приазовье», 
С. Авдєєнко «Пам’ять. Рассказы 
о знаменитих мелитопольцах», 
«Мій рідний край – Запоріжжя» та 
періодичні видання: «Світогляд», 
«Мелитопольский краеведческий 
журнал», «Хортиця».

У Запорізькій області, ма-
буть, як ніде в Україні, помітні 
традиції, які сягають корінням в 
багату історію краю. Протягом 
багатьох століть територія краю 
була своєрідним коридором, яким 
проходили різні народи, де схре-
щувалися різні культури. Кімме-
рійці, скіфи й сармати, готи і гуни, 
авари, хазари, половці, печеніги, 
слов’яни залишили після себе в 
Придніпровських степах різнома-
нітні археологічні пам’ятки.

Природно-географічні та істо-
ричні умови у XV – XVI ст. сприяли 
тому, що південноукраїнські землі 
стали одним із центрів форму-
вання запорізького козацтва. 
Запорозька Січ стала першим 
на території України політичним 
формуванням з усіма ознаками 

республіки. Вона довго зберігала 
свою незалежність та займала 
визначне місце в міжнародних 
відносинах – європейські дер-
жави встановлювали з нею ди-
пломатичні відносини та шукали 
військового союзу.

Запорізька область сьогодні 
– це не тільки самобутня істо-
рична перлина України, колиска 
першої у світі демократичної рес-
публіки, заснованої запорізькими 
козаками, але й один з головних 
центрів розвитку економічного, 
технологічного й інтелектуального 
потенціалу України.

Запорізька область – регіон 
невичерпаних можливостей за 
людським, економічним, науковим 
потенціалом. Це дає усі підстави 
бути впевненими, що наша об-
ласть і на далі буде джерелом 
подальшої розбудови усіх сфер 
життя незалежної України.

Світлана Голодова, 
зав відділом наукової

 бібліотеки ТДАТУ
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витку ресторанного бізнесу та 
правила успішного партнерства, 
дизайну в ресторанному бізнесі. 
Зокрема, журнал «Ресторатор» 
розпочав серію статей «Нове 
покоління підприємців-ресто-
раторів» в рамках спецпроекту 
«Національний інтерес».

Часопис «Новое время 
страны», в рамках спецпро-
екту «12 кращих рестораторів 
України», публікує інтерв’ю з 
власниками компаній, які уві-
йшли до списку топ-100 кращих 
закладів громадського харчу-
вання України.

«Перша кулінарна книга» 
– це видання, де представлені 
кулінарні рецепти, обрані осо-
бисто Ектором Хіменес-Браво, 
шеф-кухарем зі світовим іме-
нем, суддею проекту «Майстер 
Шеф Україна».

Світлана Орлова,
провідний бібліотекар

На сьогодні, готельно-ресто-
ранний бізнес є однією зі сфер 
діяльності, яка користується по-
пулярністю, як на вітчизняному 
ринку праці, так і європейсько-
му. У 2018 році в університеті 
відкрита  нова спеціальність 
«Готельно-ресторанна справа».

Для студентів цієї спеці-
альності наукова бібліотека 
підготувала тематичну виставку 
«Бізнес-секрети відомих ресто-
раторів», яка знайомить читачів 
з книгами та періодичними ви-
даннями за даною тематикою, 
це зокрема, книга Ектора Хіме-
нес-Браво «Перша кулінарна 
книга», періодичні видання 
«Ресторатор» (виробничо-прак-
тичний журнал професіоналів 
ресторанного бізнесу) і «Новое 
время страны».

В представлених на те-
матичній виставці журналах 
висвітлюються актуальні теми 
з маркетингу, управлінню, роз-
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