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«АГРОКЕБЕТИ» – НОВИЙ МАГІСТЕРСЬКИЙ 
ПРОЕКТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТДАТУ

Вже з вересня 2019 року в 
Україні стартує  новий проект 
під назвою «Агрокебети». Десять 
найінноваційніших компаній, що 
працюють в агросекторі України, 
об’єдналися, щоб запустити 
на базі факультету аграрного 
менеджменту Національного уні-
верситету біоресурсів та приро-
докористування України пілотну 
магістерську програму з підготов-
ки 50 мультифункціональних ме-
неджерів нового зразка для агро-

бізнесу. Проект впроваджується з 
новою інноваційною програмою, 
він буде супроводжуватися топ-
менеджером успішної агрокомпа-
нії, навчати «Агрокебетів» будуть 
кращі викладачі України та світу.

Мета проекту –  підготовка 
фахівців широкого профілю, які 
будуть знати основи агротех-
нологій, успішно орієнтуватися 
в інструментах менеджменту, 
управлінні бізнес-процесами, а 
також здобудуть необхідні нави-
чки для особистої результатив-
ності та ефективності.

Для участі у проекті здобувач 
вищої освіти бакалаврського 
(останній курс) або магістер-
ського рівня освіти з будь-якої 
спеціальності повинен пройти 
конкурсний відбір, для цього 
необхідно подати он-лайн за-

явку на сайті https://agrokebety.
com. Після реєстрації необхідно 
написати мотиваційне есе (чого 
б ти хотів досягти за допомогою 
програми та як би ти розви-
вав аграрний сектор) і відзняти 
3-хвилинне відео про те, хто ти та  
чому тебе зацікавила програма, 
на які результати очікуєш).

Відбір та зарахування прохо-
дитиме з травня по серпень 2019 
року, а з вересня розпочнеться 
реалізація проекту для кращих 
50 учасників проекту на базах 
НУБіП та бізнес-партнерів. На-
вчальна програма розрахована 
на 1,5 роки і включає в себе 2 
семестри теоретичного навчання 
з бізнес-турами на провідні агро-
виробництва країни та піврічне 
практичне стажування на підпри-
ємствах-партнерах проекту під 

супроводом ментора та практиків 
агробізнесу.

По завершення проекту «Аг-
рокебети» та захисту магістер-
ської роботи випускники отриму-
ють дипломи державного зразку. 
Крім того, найбільш здібних 
випускників проекту запросять 
на роботу у провідні агрокомпанії 
України.

Шановні студенти, таланови-
та молодь Таврійського держав-
ного агротехнологічного універ-
ситету, у Вас є унікальний шанс 
стати учасником інноваційного 
проекту, навчатися за програ-
мою подвійного магістерського 
диплому та стати успішним ме-
неджером з агробізнесу!

О.П. Ломейко,
проректор з НПР
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«БІЗНЕС-ІНКУБАТОР ТДАТУ»: МОЖЛИВОСТІ 
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА У МЕЛІТОПОЛІ

Долучитись до учасників 
проекту можуть всі, хто бажає 
започаткувати власний бізнес, 
отримати безкоштовну підтримку 
фахівців. Для отримання деталь-
ної інформації звертайтесь за 
телефоном /viber 097-994-33-64 
або на сторінку «Бізнес-інкубато-
ра ТДАТУ» у соціальній мережі: 
facebook.com/bimelitopol/

Денис Водоп’янов,
начальник РВВ 
«Агро Таврія»,

Анастасія Коноваленко, 
ст. викладач кафедри 

«Маркетинг»

А.С. Коноваленко ознайомила 
директорів шкіл із можливос-
тями перетворення задумів та 
ідей молоді у реальний бізнес. 
Адже можливостями інкубування 
можуть користуватись не тільки 
учні старших класів, а й молоді 
батьки, які привели своїх дітей 
на навчання до початкової ланки. 
Родини, які відчувають фінансові 
ускладнення можуть використати 
можливості, які надає «Бізнес-ін-
кубатор ТДАТУ», отримати безко-
штовну підтримку, консультаційну 
допомогу, розробити власний 
бізнес-план та започаткувати 
власну справу.

плани, які в подальшому стануть 
основою для перетворення ідеї у 
реальний бізнес. У подальшому 
учасники матимуть змогу пре-
зентувати власні бізнес-плани 
у конкурсах стартапів з метою 
отримання реальної грантової 
підтримки та залучення потен-
ційних інвесторів для розвитку 
власної справи.

Днями учасники «Бізнес-
інкубатору ТДАТУ» в межах 
реалізації проектів «Знайди 
себе у Мелітополі» та «Основи 
підприємницької діяльності» 
організували круглий стіл для 
учнів старших класів загально-
освітніх навчальних закладів 
міста». В ньому взяли участь 
фахівці Мелітопольського ви-
конкому, управління освіти та 
директори шкіл. Представники 
ТДАТУ презентували можливості, 
які молодь міста може отриму-
вати, навчаючись та працюючи 
у Мелітополі.

Сучасна молодь відрізняєть-
ся індивідуалізацією та прагнен-
ням робити щось самостійне. Ке-
рівник бізнес-інкубатору ТДАТУ 

Як створити у Мелітополі 
сприятливі умови для запо-
чаткування бізнесу? Адже саме 
підприємці і є основними напо-
внювачами міської казни. Задля 
вирішення цієї проблеми, у 2017 
році за підтримки Державної 
організації «Регіональний фонд 
підтримки підприємництва в За-
порізькій області» та  за участі 
українського проекту бізнес-
розвитку плодоовочівництва 
(UHBDP) у Таврійському дер-
жавному агротехнологічному 
університеті розпочав роботу 
«Бізнес-інкубатор ТДАТУ».

Учасники бізнес-інкубатору 
отримують теоретичну та прак-
тичну допомогу з економічних 
питань, маркетингу, обліку та 
оподаткування, консультації 
провідних фахівців. Вони також 
мають можливість відвідувати 
успішні приватні підприємства 
та знайомитись з практикою 
ведення бізнесу.

Викладачі та провідні фахівці 
допомагають учасникам «Бізнес-
інкубатору ТДАТУ» розробляти та 
обґрунтовувати реальні бізнес-
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ТДАТУ ГОТОВИЙ НАДАТИ ДОПОМОГУ
В РОЗВИТКУ ОТГ

Реформа децентралізації 
стартувала у 2015 році, вона 
спрямована  на передачу 
повноважень та фінансів від 
державної влади якнайближче 
до людей – органам місцевого 
самоврядування. Саме жителі 
населених пунктів, як ніхто 
інший, знають про першочер-
гові проблеми і задачі, на які 
треба спрямовувати кошти. 
Ще одна перевага, – усі кошти, 
отримані від податків та збо-
рів, залишаються на місцях. 
Однак, існують в об’єднаних 
територіальних громадах і ряд 
проблем, які вирішити само-
стійно досить складно.

За ініціативи науковців Тав-
рійського державного агро-
технологічного університету, 
на базі нашого навчального 
закладу був організований 
круглий стіл. Його учасниками 
стали представники чотирьох 
територіальних громад, що 
розташовані поблизу Мелі-
тополя: Веселівської, Ново-
богданівської, Воскресенської 
та Плодородненської, а також 
представники наукової спіль-
ноти ТДАТУ.

Директор інституту підви-
щення кваліфікації Геннадій 
Подшивалов у своєму виступі 
зазначив, що науковці ТДАТУ 
готові надати посильну допо-
могу усім ОТГ, натомість треба 
почути про проблеми та труд-
нощі, з якими вони стикнулися.

Першою в нашому регіоні 
була утворена Веселівська 
громада, до її складу увійшли 9 
населених пунктів. З 2015 року 
керівництву цієї громади вдало-
ся вирішити чимало важливих 
питань. Одне з них – дороги. В 
той же рік з’явилася ще одна 
ОТГ – Воскресенська. У жовтні 
2015 року громада провела ви-
бори голови і об’єднала чотири 
села Пологівського району: 
Воскресенку, Кінські Роздори, 
Магедове і Лозове. Тут також 
були вирішені ряд проблем в 
сферах освіти та медицини.

Півтора роки тому утвори-
лася Новобогданівська ОТГ. 
Вона складається з населених 
пунктів Мелітопольського та 
Михайлівського районів. Її ке-
рівник Дмитро Хлистун зазна-
чив, що самостійність громади 
дозволила нарешті зробити 
необхідне оновлення у сіль-
ських школах.

— Ми отримали субвенцію 
від держави на розвиток інклю-
зивних класів. У Відродженській 
школі 1-2 ст. покращили мате-
ріальну базу, відремонтували 
фасади навчальних закладів, 
— зазначив місцевий очільник.

Він розповів, як тепер ор-
ганізовуватиметься навчання.

— Об’єднані громади йдуть 
різними шляхами: одні ство-
рюють при ОТГ відділи освіти, 
інші — комунальні заклади. Ми 
вивчили досвід інших громад 

та дійшли висновку, що краще 
зробити єдиний комунальний 
заклад на базі чотирьох шкіл. 
Трудові колективи шкіл самі 
обирали, яким шляхом йти, але 
більшість підтримала створен-
ня КЗ з центром в с. Новобог-
данівка. Тобто опорна школа 
розташується у с. Новобогда-
нівка, а філії у Відродженні, 
Троїцькому та Старобогданівці.

Найбільш болючим питан-
ням до останнього часу зали-
шалося водопостачання в тій 
частині Новобогданівки, де про-
лягає водогін від Укрзалізниці.

— Раніше держпідприєм-
ство було готове передати нам 
водовід в користування, але 
ми не мали такої змоги, бо не 
вистачало коштів. Але згодом, 
коли спромоглися, залізниця 
передумала віддавати нам 
водовід та повторювала, що 
не буде боротися з розкра-
данням та великими втратами 
води. Мережі ваші, ми ставимо 
на початку вулиці лічильник, 
що накрутить — те і сплачуй-
те, обґрунтовували вони. Ми 
зобов’язали селян встановити 
лічильники, але різниця між 
показниками домоволодінь, які 
розташовані на початку вулиці 
та на околиці, становила 2,5 
раза. Тобто через зношеність 
мереж і заповзятість громадян 
втрати води були колосальні. 
Ось, наприклад, офіційні дані 
з приладів обліку жителів вось-
ми вулиць, які обслуговуються 
залізницею, становили 15-20 
тис. в місяць, а підприємство 
виставляло нам рахунок на 80 
тис., — бідкається керівник гро-
мади, нарікає Дмитро Хилстун.

Потребує уваги також ре-
монт доріг. На думку Дмитра 
Хлистуна, становище більшості 
з них бажає кращого, але деякі 
з них взагалі не перебувають 
на балансі громади, тож там 
не мають права витрачати 
бюджетні кошти на ремонт цих 
автошляхів.

— Зробили дорогу до Тро-
їцького у співфінансуванні з 
облдержадміністрацією. Ми 
виділили на ці потреби 300 тис. 

грн. Але все ж залишається 
проблемою оновлення авто-
шляхів не місцевого значення, 
які ми просто не маємо права 
обслуговувати, — наголосив 
голова ОТГ.

Не все так просто тут і з ме-
дичними закладами. Зокрема, в 
Новобогданівській амбулаторії 
так і не знайшлося бажаючого 
на посаду другого сімейного 
лікаря. Але вдалося зберегти 
стоматолога, тепер цю послугу 
мешканці можуть отримати, не 
виїжджаючи з ОТГ.

Схожі проблеми і в Плодо-
родненській ОТГ, до складу 
якої входять 12 населених 
пунктів Плодородненскої та 
Мар’янівської сільських рад. 
Медицина, освіта та ЖКГ також 
потребують реорганізації.

Є питання і з організацією 
роботи Центрів надання адміні-
стративних послуг. В громадах, 
населені пункти яких розташо-
вані далеко, організований ви-
їзний прийом спеціалістів, щоб 
жителі могли отримати послуги 
на місці.

Деякі перспективні питання 
можна вирішити із залученням 
грантових коштів. Так, в Ново-
богданівській громаді існує 
можливість створення аль-
тернативних електростанцій з 
використанням енергії вітру та 
сонця. А ось, відродити галузь 
тваринництва поки що досить 
складно. Більшість ферм май-
же знищені, щоб їх поновити 
потрібні великі вкладення, яких 
в бюджетах на місцях просто 
немає.

Супроводжувати роботу з 
територіальними громадами 
буде, спеціально створена 
робоча група в Таврійському 
державному агротехнологічно-
му університеті. До неї зможуть 
звертатися представники гро-
мад, аби разом із науковцями 
найти оптимальні шляхи у ви-
рішенні тієї чи іншої проблеми.

Денис Водоп’янов,
начальник РВВ 
«Агро Таврія»

фото Віктор Пашин
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ВІТАЄМО РЕКТОРА ТДАТУ З ПРИСУДЖЕННЯМ 
ДЕРЖАВНОЇ ПРЕМІЇ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ НАУКИ 

І ТЕХНІКИ!
Ректору Таврійського державного агротехнологічного 
університету, депутату Запорізької обласної ради, доктору 
технічних наук, професору, член-кореспонденту НААН 
України Володимиру Кюрчеву присуджена Державна премія в 
галузі науки і техніки за роботу “Високоефективні комплекси 
технічних засобів для вирощування зернових та інших 
культур”.

Колектив ТДАТУ бажає 
Володимиру Миколайовичу 
творчої наснаги у відповідаль-
ній роботі, здійснення запові-

тних мрій та сподівань! Успіхів 
у всьому задуманому та нових 
плідних здобутків!
Щодо розглянутої роботи, слід 

зазначити наступне. Робота 
“Високоефективні комплекси 
технічних засобів для виро-
щування зернових та інших 
культур” (авторський колектив-
д.т.н. Адамчук В.В., к.т.н. Насо-
нов В.А., Антонець С.С., д.т.н. 
Булгаков В.В., д.т.н. Кюрчев 
В.М., Калапа С.Г., Пономар 
Ю.В., Гавриленко П.М.) має 
високу практичну та наукову 
цінність для сільського госпо-
дарства України, а саме для 
сільськогосподарського маши-
нобудування, має отримані нові 
закономірності динаміки руху 
багатоопераційних агрегатів 
для обробітку ґрунту та багато-
функціональних агрегатів для 
виконання операцій обробітку 
ґрунту, внесення добрив, сівби 
зернових та інших культур і їх 
захисту.

Створено конкурентоспро-
можні високоефективні комп-
лекси технічних засобів, що 
дало змогу освоїти вироб-
ництво нових машин для ви-
рощування зернових та інших 
культур. У порівнянні зі світо-

вими аналогами розроблена 
техніка характеризується висо-
кими техніко-експлуатаційними 
показниками: продуктивність 
вища у 2 рази, питомі енерго-
витрати менші на 30%, її ціна 
нижча у 2-3 рази.

За активної участі авторів 
відновлено і започатковано 
виробництво сільськогосподар-
ської техніки не лише у великих 
промислових центрах, а і у не-
великих містах, де проблеми 
зайнятості є найгострішими. 
Найбільший прогрес намітився 
у виробництві ґрунтообробної 
і посівної техніки. Обсяги за-
купівлі зразків вітчизняних ви-
робників сягає нині відповідно 
70 і 50 %.

Впровадження цих комп-
лексів технічних засобів дало 
економічний ефект понад 2,5 
млрд. грн.

Відповідний Указ пре-
зидента України Петра По-
рошенка опублікований на 
офіційному веб-порталі глави 
держави. 
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ВОКАЛЬНО-ХОРОВИЙ КОЛЕКТИВ ТДАТУ «MUSIC LAND»- 
ЛАУРЕАТ КОНКУРСУ «СПАДЩИНА-2019»

Хор виконав композицію 
«Купальська» у сучасному аран-
жуванні, створеному керівником 
А.В. Щиголєвою (до пісні було 
додано елементи хореографії, 
бітбоксу, гри на сопілці). Журі 
конкурсу підкреслило креатив-
ність та динамічність композиції, 
яскравість сценічного образу та 
народних костюмів.

Мелітополь в черговий раз 
довів, що є багатим на культур-
ну, талановиту та перспективну 
сучасну молодь, що робить наше 
життя цікавим і прекрасним!

За матеріалами:
 керівник хору 

Анжеліка Щиголєва

18 квітня у театрі ім. В. Ма-
гара міста Запоріжжя відбувся 
фінал конкурсу патріотичного 
спрямування «Спадщина», у 
якому взяв участь 31 колектив-
фіналіст зонального відбіркового 
туру Запорізької області.

У відбірковому турі брали 
участь біля 400 представників, 
серед яких було відібрано най-
кращих у жанрах: хореографія; 
сучасна патріотична;  народна 
пісня; пісні створені АТО.

Вокально-хоровий колектив 
ТДАТУ «Music Land» під керів-
ництвом А.В. Щиголєвої посів 
почесне ІІ місце у жанрі «На-
родна пісня».
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МОЛОДІЖНОГО ПАРЛАМЕНТУ МЕЛІТОПОЛЯ
У лютому цього року рішенням 46-ї сесії міської ради було 
ініційовано створення Молодіжного Парламенту Мелітополя 
(МПМ), затверджені Положення про вибори і його роботу. 
Мелітополь – великий освітній центр південного сходу України. 
Тут живуть і навчаються тисячі молодих людей. Тому не 
випадково він став одним з перших міст, де впроваджується 
така ініціатива. Важливим для міста кроком для залучення 
молодих активних городян в процеси управління містом стало 
створення Молодіжного парламенту. Студентство ТДАТУ 
на всіх етапах створення МПМ були активними учасниками 
процесу.

23 квітня, завдяки спільним 
зусиллям міської влади, депу-
татського корпусу, громадськос-
ті та, звичайно ж, самої молоді, 
відбулося перше установче 
зібрання МПМ.

Перед врученням посвід-
чень представникам молодіж-
ного парламенту до всіх присут-
ніх звернувся Мелітопольський 
міський голова Сергій Мінько. 
– Радий вітати тут найактивні-
шу частину нашої молоді! Мені 
як міському голові приємно 
відзначити, що в Мелітополі є 
молоді люди, яким цікаво не 
тільки брати участь в суспіль-
но-культурному житті міста, а й 
виникають в механізми місце-
вого самоврядування, вивчати 
політичні процеси, пропонувати 
рішення і брати на себе відпо-
відальність. Я щиро радий, що 
у міської влади з’явиться моло-
діжне крило. Що молодь готова 

консолідуватися для вирішення 
своїх проблем і проблем міста. 
Саме молодь повинна вплива-
ти на всі рішення, пов’язані з 
молодіжною політикою, стати 
нашими радниками і сполуч-
ною ланкою між молоддю та 
владою. Я хочу побажати всім 
учасникам плідної роботи та 
обіцяю свою підтримку на всіх 
етапах роботи! Сьогодні на 
першому установчому зборах 
Молодіжного парламенту при-
сутній знаковий гість – заступ-
ник міністра молоді та спорту 
Олександр Ярема. Думаю, 
Олександр Йосипович дасть 
оцінку нашій роботі, а також 
поділиться своїм баченням 
перспектив, – зазначив Сергій 
Мінько.

Заступник міністра молоді 
та спорту України Олександр 
Ярема, підкреслив, що ство-
рення Молодіжного парламенту 

це важливий крок і подальший 
розвиток парламенту буде за-
лежати тільки від молоді. – Я 
вітаю всіх вас з тим, що ви 
взяли на себе відповідальність 
прийти сьогодні сюди і почати 
разом думати про те, що буде в 
Мелітополі завтра, післязавтра 
і на багато років вперед, – під-
креслив Олександр Йосипо-
вич. Олександр Ярема також 
акцентував увагу на тому, що 
Міністерство молоді та спорту 
категорично заперечує ви-
слів «молодь це майбутнє», 
тому що наша молодь живе в 
сьогоденні. Уже сьогодні важ-
ливо створювати максимальні 
можливі умови для того, щоб 
молоді люди знайшли себе в 
рідному місті, а не в іншій країні. 
Заступник Міністра молоді та 
спорту України Олександр Яре-
ма звернувся вже до справжніх 
парламентаріїв і розповів про 
можливості співпраці, про про-
грами і пропозиції які сьогодні 
відкриті для молоді.

Фінальною крапкою наста-
новних зборів стало вручення 
43-х посвідчень представників 
молодіжного парламенту Мелі-
тополя. Посвідчення отримав і 
студент ТДАТУ Семенов Мики-
та Олегович.

Привітали всіх представ-
ників МПМ з обранням на два 
роки плідної роботи, співпраці 

і розвитку молодіжної політики 
в місті депутат Запорізької 
обласної ради, ректор ТДАТУ 
Володимир Кюрчев, ректор 
МДПУ Анатолій Солоненко 
та секретар Мелітопольської 
міської ради Максим Бєльчев.

На завершення зборів де-
путат Мелітопольської міської 
ради та відповідальна особа 
створення Молодіжного Пар-
ламенту Мелітополя Ірина 
Славова анонсувала, що перша 
сесія Молодіжного парламенту 
Мелітополя 1 скликання від-
будеться 22 травня о 14.00 в 
ТДАТУ, на якому буде обрано 
Голову Молодіжного парламен-
ту, його заступник, секретар, 
створені комісії, обрано голів 
комісій. – За цей місяць нам з 
вами потрібно плідно попра-
цювати. Навчити вас писати 
передвиборні програми, з яки-
ми Ви будете балотуватися на 
посади і допомогти провести 
першу сесію МПМ. Для цього ми 
чекаємо вас щоп’ятниці 3, 10, 
17 травня в стінах Таврійського 
державного агротехнологічного 
університету о 14.00, – резюму-
вала І. Славова.

Прес-служба ТДАТУ,
І.М. Грицаєнко,
 пом. ректора 

з ОВР – співорганізатор 
МПМ
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«МІС ТА МІСТЕР ТДАТУ» – НАЙВИЗНАЧНІША ПОДІЯ 
ВЕСНИ СТУДЕНТСТВА ТДАТУ

Учасники конкурсу пройшли 
досить жорсткий кастинг і по-
чали репетицію для конкурсу ще 
з березня. Врешті решт було 
відібрано сім хлопців і сім дівчат, 
яким і надали змогу змагатися за 
звання кращих з кращих.

Тематика цьогорічного кон-
курсу була пов’язана з амплуа 
секретних агентів. В них і повинні 
були перетворитися учасники 
конкурсу, відчувши себе не-
безпечними співробітниками 
спецслужб. Їх завданням було 
віднайти загублений дух сту-
дентства. В рамках цієї тематики 
всі завдання набули справжньої 
кінематографічності. Для здій-
снення місії учасники мали ви-
конати ряд завдань. «Візитка», 
«Фотосесія», «Талант», «Весілля 
«навпаки», вихід в купальниках 
та весільних сукнях дали змогу 

не лише продемонструвати весь 
запал та енергійність учасників, 
а й викликав у глядачів справжні 
овації.

Оцінювало студентів досвід-
чене журі: директор конкурсу 
краси «МІС ІНТЕРКУЛЬТУР-
НІСТЬ» Микола Хилько; за-
ступник начальника управління 
молоді та спорту Тетяна Несват; 
директор ГО «СВІТАНОК» Віталій 
Герявцев; команда майстрів від 
«ТОРІ СТАЙЛ БЬЮТИ» Вікторія 
Кириленко, Антоніна Володіна; 
представник мережі будівельних 
магазинів «ФУНДАМЕНТ» Дми-
тро Іванов; директор тренінгового 
центру «ЕКСПЕРТ – ІНФО» Оле-
на Коломоєць. Спонсори конкур-
су-мережа магазинів MOYO; ГО 
«СВІТАНОК»; команда майстрів 
від «ТГРІ СТАЙЛ БЬЮТИ»; мере-
жа будівельних магазинів «ФУН-

студентів ТДАТУ.
За результатами оцінки журі, 

кожен учасник проекту став пере-
можцем в окремій номінації:
Міс креативність - Наталія Мар-
тинова
Містер креативність - Олег На-
умов
Міс талант - Юлія Терещенко
Містер талант - Вадим Коньшин
Міс топ-модель - Катерина Чукин
Містер топ-модель - Микита 
Семенов
Міс стиль - Ангеліна Челпанова
Містер стиль - Даниїл Гайдаєнко
Міс грація - Олена Дмитренко
Містер мужність - Павло Дереза
Міс фото - Ольга Борисенко
Містер фото - Юрій Дейнега
Міс чарівність - Дарина Чура
Містер артистичність - Ярослав 
Антропов
Міс глядацьких симпатій- Наталія 
Мартинова
Містер глядацьких симпатій  – 
Коньшин Вадим
3-віце-містер Микита Семенов
3 віце-міс Катерина Чукин
2 віце-містер Олег Наумов
2 віце-міс Ольга Борисенко
1 віце-містер Юрій Дейнега
1 віце-міс Терещенко Юлія

Нарешті оголосили перемож-
ців конкурсу:

 Містером ТДАТУ став сту-
дент механіко-технологічного 
факультету Даниїл Гайдаєнко.

 Міс ТДАТУ – студентка фа-
культету агротехнологій і екології 
Олена Дмитренко.

Вітаємо переможців та бажа-
ємо їм успіху у всіх починаннях!

Прес-служба ТДАТУ
фото Віктор Пашин
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Разом з теплом, квітень безумовно приносить з собою 
справжню красу весни. Конкурс краси та таланту «Міс та 
Містер ТДАТУ -2019. Місія здійснена», який відбувся в нашому 
університеті, також став частиною святкового відчуття 
прийдешнього тепла. Саме ця видовищна подія, яка відбулась 
18 квітня в Центрі культури та дозвілля підняла настрій не 
лише глядачам, а й самим учасникам.

ДАМЕНТ»; ректорат, профком, 
студ.совет, теле-пресс-центр; 
рекламна агенція «ПАНДА»; 
мережа меблевих салонів «Буди-
нок Меблів»; тренінговий центр 
«ЕКСПЕРТ – ІНФО»; Управління 
молоді та спорту Мелітопольської 
міської ради; мережа весільних 
салонів «ОЛЕНА» і «Принцеса»; 
студія інтер’єрів «ВІРА ДЕКОР»; 
«Лаш- студія Енендел»; фабрика 
звуку «ЕЛЕГІЯ».

Після оголошення спонсорів, 
кожен з учасників представив 
свій талант, а точніше досьє 
спецагента – дівчата та хлопці 
співали, танцювали, читали ві-
рші – кожен проявив себе у своїх 
кращих вміннях та якостях.

В одному з конкурсів пре-
тенденти на звання Міс та Містер 
ТДАТУ уявили себе справжніми 
зірками – у вечірніх святкових 
сукнях та костюмах вони дефі-
лювали сценою, позуючи перед 
фотографами та роздаючи авто-
графи шанувальникам.

У «Весіллі «навпаки» глядачі 
мали змогу побачити весільну 
церемонію від кінця до початку – 
від бійок і суперечок до першого 
спільного фото молодят. Виступ 
у купальних був представлений 
також у незвичайному форматі 
– учасники потрапили на безлюд-
ний острів! Далі хлопці та дівчата 
виступили в образі наречених 
– стильні костюми та яскраві 
весільні сукні стали справжньою 
прикрасою конкурсу та додали 
романтичної нотки у змагання. 
Чудовим доповненням стали 
різноманітні виступи танцюваль-
них колективів у перервах між 
конкурсами та пісні у виконанні 
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МІСТО НА ВЕСЬ СВІТ
Улюблену багатьма ягоду – черешню, по праву можна вважати 
символом Мелітополя і це не дивно, адже з 70-80 тисяч тонн 
черешні, яка щорічно вирощується в Україні, приблизно чверть 
– родом саме з нашого міста.

Своєю появою в Мелітополі 
черешня зобов’язана далекому 
родичу угорського короля, на-
щадку гугенотів, які втекли з 
Франції,  і … льодовиковому 
періоду. Звучить парадоксаль-
но, але історичні документи і 
дослідження свідчать, що це 
саме так. Правда, до моменту 
появи на мелітопольській землі 
і закладення черешневих садів 
нащадок угорського короля став 
лікарем, а нащадок гугенотів – ві-
домим землевласником, що спе-
ціалізувався на торгівлі зерном і 
розведенні тонкорунних вівець. 
Їх звали Андрій Корвацький і Луї 
Анрі Філібер. Ці імена вписані в 
історію Мелітопольського краю, 
як імена людей, які змінили і сам 
край, і життя багатьох поколінь. 
Завдяки появі на нашій території 
Філібера і Корвацького меліто-
польські землі змінилися до не-
впізнання і перетворилися в край, 
який сьогодні по праву називають 
«Черешневою столицею Укра-
їни». Перший був меценатом, 
другий – ентузіастом-лікарем, 
які намагалися полегшити життя 
мешканців Таврійських степів.

Перші саджанці фруктових 
дерев, в тому числі і черешні, 
привіз до степів Приазов’я Філі-
бер, придивившись їх за кордо-
ном – на одній з сільськогоспо-
дарських виставок, які відвідував, 

рекламуючи своїх тонкорунних 
овець. А вивченням можливості 
забезпечити населення віта-
мінами, вирощуючи на землях 
в Мелітополі плодові дерева, 
зайнявся  Андрій Корвацький. 
Перші дерева були висаджені в 
північній частині Мелітополя, на 
територіях, які відомі, як «Дача 
Філібера». І саме черешня на цих 
піщаних ґрунтах показала себе 
так добре, як ніяка інша культура.

На цій території унікальний 
ґрунт – чорнозем. Він утворився, 
мабуть, під час танення льодови-
ків, що дійшли до наших широт в 
льодовиковий період. Він являє 
собою шар піску на глибіні при-
близно 70-90 сантиметрів під 
яким знаходиться близько півто-
ра метра родючого чорнозему. 
Саме такий особливий ґрунт і 
виявився для черешні ідеальним. 
Такі кліматичні умови забезпечи-
ли черешні той унікальний смак, 
який більше, практично, ніде не 
формується.

Через декілька років меліто-
польську черешню почали екс-
портувати за кордон. Зокрема, до 
Франції, куди за відсутності холо-
дильників, ягоди доставлялися в 
бочках зі спеціальним розчином. 
У Парижі довгий час навіть пра-
цював спеціалізований магазин з 
продажу мелітопольської череш-
ні. Для самого Мелітополя поява 

черешні дозволила вирішити 
одразу декілька нагальних про-
блем. З одного боку, висаджені на 
піщаний ґрунт дерева зупинили 
рух мелітопольських пісків, які 
доставляли місцевим жителям 
чимало бід. З іншого – забез-
печили населення смачними і 
корисними плодами.

За ініціативи науковців Тав-
рійського державного агротехно-
логічного університету, розпочато 
процес реєстрації географічного 
зазначення «Мелітопольська че-
решня», яка в майбутньому стане 
підставою для охорони цього зна-
чення в Україні та ЄС. Продукти 
з географічним маркуванням 
мають унікальні особливості, 
пов’язані з їх проходженням пев-
ного регіону, вони відображають 
неповторні традиції, культурну 
спадщину та  історію Украї-
ни. Така продукція забезпечить 
перспективи не лише розвитку 
локального виробництва, а і 
ефективну роботу на зовнішніх 
ринках, збільшення експортно-
го потенціалу та пізнаваності 
України, як виробника харчової 
продукції світового рівня.

Але, щоб «Мелітопольська 
черешня» прославила наше 
місто на весь світ, одного бажан-
ня мало. Зараз науковці ТДАТУ 
зустрічаються з консультанта-
ми низки проектів міжнародної 
технічної допомоги: проекту ЄС 
«Підтримка розвитку системи 
географічних зазначень в Укра-
їні» та проекту ЄС «Мери за 
економічне зростання», за під-
тримки Мелітопольської міської 
ради. До цієї ініціативи мають 
намір приєднатися і інші проекти: 
«Партнерство для розвитку міст» 
(ПРОМІС), «Український проект 
бізнес-розвитку плодоовочівни-
цтва» (UHBDP), які фінансуються 
Урядом Канади та вже давно 
плідно співпрацюють на Меліто-
польщині.

Паскаль Бернадон експерт-

консультант зі Швеції прибув 
до Мелітополя, щоб обговорити 
основні моменти стосовно ви-
робництва черешні, якості плодів 
та її реалізації. Він зустрівся 
з керівником Мелітопольської 
дослідної станції садівництва 
імені М. Ф. Сидоренка ІС НААН 
Володимиром Сеніним. В ході 
зустрічі були визначені основні 
критерії стосовно забезпечення 
якості черешні. Головні з них –  
розмір ягоди та її смак. З точки 
зору вітамінів і корисних для 
організму речовин, черешня – 
справжнє джерело здоров’я. До 
складу плодів входить потужний 
імуностимулюючий комплекс, що 
складається з вітамінів «А», «С», 
«Е», «PP».

Наступний крок – пошук рин-
ків збуту та забезпечення умов 
транспортування. Тут треба 
враховувати той факт, що че-
решня досить швидко псується, 
тому треба вирішити питання: як 
доставити ягоду до споживача в 
найкоротші терміни.

Важливий момент – це піар 
компанія. В нашому місті черешні 
присвячений щорічний фести-
валь «Черешньово», який відбу-
вається в червні. Захід включає 
в себе парад “Черішествіе”, 
вибори “черешневої королеви” і 
“черешенок”, дефіле тематичних 
костюмів, виставку-ярмарок “Че-
решневий бульвар” тощо.

Термін реєстрації географіч-
ного зазначення може зайняти 
приблизно рік – півтора. До цієї 
роботи будуть залучені науковці, 
виробники та органи місцевої 
влади, але це того варто, щоб 
мешканці Мелітопольщини пи-
шалися «Мелітопольською че-
решнею», як мешканці провінції 
Шампань (Франція) пишаються 
своїм «Шампанським».

Денис Водоп’янов, 
начальник РВВ 
«Агро Таврія»
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СТУДЕНТИ ТДАТУ – АКТИВНІ УЧАСНИКИ «ТОМ СОЙЕР FEST- 2019»

Рекордна кількість меліто-
польців, близько 1300, зібралися 
вранці 13 квітня у парку на фес-
тивалі ініціативних городян Том 
Сойєр FEST-2019, який відбувся 
в місті вже вчетверте. Серед учас-
ників: представники громадських 
організацій, підприємств міста, 
студенти, школярі. Взяти участь у 
цьому заході міг кожен бажаючий. 
З собою потрібно було лише взя-
ти гарний настрій та багато сил 
для праці. Вік учасників починав-
ся від найменших жителів міста 
до літніх людей. Організаторами 
фестивалю виступила ГО “Патрі-
от” за підтримки міської влади.

Городяни довели, що чистота 
і порядок важливі в будь-якому 
віці, а праця їх точно не лякає. За 
словами керівника ГО «Патріот» 
Ольги Леонтьєвої в цьому році 
акцент зроблений на прибирання 
листя та сміття в парку, тому ор-
ганізатори ґрунтовно запаслися 
граблями. На самому початку 
організатори відзначили ті коман-
ди, які беруть участь у фестивалі 
четвертий рік поспіль. А таких ви-
явилося більше десятка – кожна 
з них отримала в подарунок від 
спонсора мережі магазинів по-
бутової техніки «Comfy» електро-
чайник і пам’ятні значки. Серед 

таких учасників відзначених по-
дарунками був і ТДАТУ.

Перед учасниками толоки ви-
ступив власник мережі ювелірних 
салонів «Золота бджілка» Дмитро 
Дешко. Він зазначив, що всіх при-
сутніх в парку на Том Сойєр FEST 
об’єднує любов до рідного міста. 
Другий рік поспіль «Золота бджіл-
ка» стимулює учасників ювелір-
ним квестом. У трьох локаціях 
парку були заховані сертифікати 
номіналом 1000 грн. кожен.

Поки учасники фестивалю 
працювали не покладаючи рук, 
співробітники ресторану «Пан і 
Пані» готували фуршет. Цього 
разу пригощали сендвічем з 
шинкою, помідором і салатом. А 
ще, для всіх хто попрацював на 
благо парку, були підготовлені 
яблука від ГК «Мелітопольська 
черешня», піци від ресторану 
«Челентано» і вода від ТМ «Мир-
ненська».

Вже до 13:00 всі команди 
зібралися разом на підбиття під-

сумків фестивалю – спонсори 
і учасники отримали грамоти, 
традиційні магнітики і солодкі 
призи. Завдяки фестивалю субо-
та вийшла не тільки корисною на 
благо міста, а й святковою. Дощ 
так і не ризикнув порушити плани 
мелітопольців, які в черговий раз 
довели, що змінювати місто на 
краще, вони вміють, і роблять це 
від щирого серця!

Велику частину учасників, 
близько 100, складали студенти 
Таврійського державного агротех-
нологічного університету, які зро-
били великий внесок в розвиток 
і благоустрій нашого улюбленого 
міського парку. Дякуємо студен-
там усіх факультетів, які провели 
свій вихідний на користь рідному 
місту та взяли участь в даному 
заході. Завдяки вам Мелітополь 
став ще краще.

Прес-служба ТДАТУ,
І.М. Грицаєнко, пом. рек-

тора з ОВР – учасник акції
фото Віктор Пашин

МИКОЛА ГОГОЛЬ -  ГЕНІА ЛЬНИЙ ХУДОЖНИК СЛОВА 
До 210-ї річниці від дня народження видатного письменника, 
класика світової літератури Миколи Васильовича Гоголя, наукова 
бібліотека та ЦКІД 10 квітня провела  «ГОГОЛЬ-FEST». До заходу 
була підготовлена тематична виставка «Таємничий Микола Гоголь» 
та мультимедійна презентація «Геніальний художник слова». На 
фестивалі були присутні студенти університету та коледжу ТДАТУ.

Микола Васильович «гоголем» 
пройшов по своїй долі, по життю, 
по літературі, сміючись над усіма 
навколо, та що там лукавити, над 
собою, в першу чергу. Микола Го-
голь дав своїй батьківщині голос, 
голос глузливий, містичний, проте 
дивовижний в своїй чистоті і гли-
бині. І Україна заговорила голосом 

гоголівських персонажів.
На фестивалі коротко, але 

влучно з притаманним автору 
гумором, ведучі: провідний бібліо-
текар Тетяна Касьянова, студенти 
Влад Блуд, Анна Цвєткова, Єли-
завета Галкіна, - розповіли про 
геніального письменника, його 
найвідоміші твори та їх екраніза-

після смерті письменника.
Ніхто до і після Миколи Гоголя 

російською мовою так широко, пси-
хологічно переконливо, яскраво і 
захоплююче не висвітлював укра-
їнське життя, знайомлячи з ним 
сотні мільйонів читачів по всьому 
світу, і змусив його полюбити: на-
род, мову, звичаї, традиції, укра-
їнські вольності, самовідданість і 
безстрашність козаків.

Гоголь відмовлявся називати 
себе російським або українським 
письменником. Він був, як зараз 
би сказали, людиною світу. Йому 
неважливо було, якою мовою ви-
словлювати свої думки - було б 
що висловлювати: «И долго ещё 
определено мне чудной властью 
идти об руку с моими странными 
героями, озирать всю громад-
ную несущуюся жизнь, озирать 
её сквозь видный миру смех и 
незримые, неведомые ему слёзы».

Світлана Голодова, 
зав. відділом 

наукової бібліотеки
фото Віктор Пашин
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ції. Присутні на заході побачили 
уривок із геніального «Ревізора», 
разом з Гоголем «побували» в 
Парижі та Римі.

Учасники театральної студії 
«Міст» - Алія Айбетова, Данило 
Гайдаєнко та масовка: учасники 
ансамблю «Юність» представили 
уривок з повісті «Вій», (керівник 
студії ЦКІД Віталіна Нікітіна).

На Сорочинській ярмарці ми 
побували з солістами танцюваль-
ного ансамблю «Юність»: Іриною 
Слободнюк, Данилом Гайдаєнко 
та Віталієм Радченко, (хореограф 
ЦКІД Ірина Лук’яненко).

Микола Гоголь: прославив 
Україну. Він став першим україн-
ським письменником, визнаним 
авторитетом і класиком російської 
літератури, що подарував світу 
такі безсмертні твори, як «Вечори 
на хуторі біля Диканьки», «Вій», 
«Мертві душі», «Ревізор», «Ніс», 
«Тарас Бульба» та ін., які переви-
даються в багатьох країнах світу, 
за ними знімаються кінофільми і 
ставляться спектаклі в десятках 
країн світу і донині, через 210 років 


