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Напередодні початку но-
вого навчального року в кон-
ференц залі ЦКіД відбулися 
збори трудового колективу 
ТДАТУ ім. Дмитра Моторного. 
Ректор університету Володи-
мир Кюрчев звернувся з ві-
тальним словом до трудового 
колективу ТДАТУ і побажав 
всім присутнім енергії та на-
снаги у новому навчальному 
році. Володимир Миколайо-

нями колективу університету на 
2019-2020 навчальний рік.

Не менш важливим є пи-
тання  підвищення якості під-
готовки студентів, аби після 
закінчення університету вони 
були затребуваними фахів-
цями. Протягом 2018-2019 
навчального року було практич-
но завершено обговорення із 
роботодавцями змісту освітніх 
програм і навчальних планів зі 
спеціальностей за бакалавр-
ським рівнем вищої освіти.

Одним з пріоритетних за-
вдань у освітньому процесі у 
2019-2020 навчальному році та-
кож є забезпечення ефективної 
підготовки бакалаврів для здачі 
ЗНО з іноземною мови з метою 
їх вступу до магістратури.

Денис Водоп’янов,
начальник РВВ
«Агро Таврія»
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ЗАВДАННЯ  В  ОСВІТНЬОМУ  ПРОЦЕСІ
 НА  2019-2020  НАВЧАЛЬНИЙ  РІК

вич проаналізував результати 
вступної кампанії. Кількість 
студентів, що вступили на усі 
форми навчання -1717. Це 
найкращий показник за остан-
ні 10 років. Такий результат, 
в тому числі, був досягнений 
завдяки профорієнтаційній 
роботі. Протягом року активну 
участь у всіх профорієнта-
ційних заходах брали  також 
представники студентського 

самоврядування факультетів.
Для професійної орієнтації 

вступників на основі повної за-
гальної середньої освіти вдруге 
була проведена Всеукраїнська 
олімпіада ТДАТУ (українська 
мова та література, математи-
ка, фізика, біологія, географія, 
хімія, іноземні мови). У І-му турі 
взяли участь 1538 осіб, з них 
переможцями ІІ-го туру стали 
1313 школяра. 263 переможця 
отримали максимальні до-
даткові 20 балів до відповідної 
дисципліни сертифікату ЗНО.

Наголосив ректор і на по-
кращенні якості дипломних 
та курсових робіт студентів 
та підвищення місця ТДАТУ у 
рейтингах, а також поглиблен-
ня наукової роботи, патентної 
та міжнародної діяльності, 
співпраці з підприємствами 
аграрного сектору. Саме ці пи-
тання є пріоритетними завдан-

В  навчальному  кафе 
ТДАТУ ім. Дмитра Моторного 
для першокурсників спеціаль-
ності «Готельно-ресторанна 
справа» було влаштовано 
інтерактивний майстер-клас 
з приготування капучіно та 
кавових коктейлів. Майстер-
клас проводив Олександр 
Куріпка – студент 4 курсу спе-
ціальності  «Харчові техно-
логії», професійний бариста 
3B Cafe (м. Київ), який навча-
ється і працює за дуальною 
системою освіти.

Олександр ознайомив при-
сутніх з особливостями приго-
тування «ідеального капучіно», 
розкрив секрети мистецтва 
розпису капучіно, роз’яснив 
правила роботи каво-машини, 
навчив готувати смачні прохо-
лоджувальні коктейлі. Учасники 
майстер-класу із задоволенням 
спостерігали та брали участь 
в приготуванні та оформленні 

напоїв. Найприємнішим мо-
ментом стала дегустація при-
готованих коктейлів.

Кулінарні тренінги такого 
роду сприяють отриманню 
цінного практичного досвіду 
і підвищує якість підготовки 
майбутніх рестораторів.

За матеріалами 
доцента В.Ф. Жукової

Фото Віктор Пашин

МАЙСТЕР-КЛАС  ДЛЯ  МАЙБУТНІХ  РЕСТОРАТОРІВ
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З 4 по 6 вересня Таврійським 
державним агротехнологічним 
університетом імені Дмитра 
Моторного разом з Харківським 
державним університетом хар-
чування та торгівлі була орга-
нізована  та проведена третя 
міжнародна науково-практична 
конференція «Інноваційні аспек-
ти розвитку обладнання харчової 
і готельної індустрії в умовах 
сучасності».

Оргкомітет конференції 
отримав 126 матеріалів допо-
відей науковців з 59 навчальних 
закладів та організацій 17 країн 
світу. Серед них: Азербайджан, 
Білорусь, Болгарія, Грузія, Ізра-
їль, Ірак, Іспанія. Італія, Казах-
стан, Китай, Марокко, Норвегія, 
Словаччина, Сполучені Штати 
Америки, Туреччина, Узбекис-
тан,  та Україна.

Конференція проводилась 
на базі кафедри обладнання пе-
реробних і харчових виробництв 
імені професора Ф.Ю. Ялпачика 
ТДАТУ імені Дмитра Моторного 
та СОК «Салют», що розташо-
ваний на березі Азовського моря 
(смт. Кирилівка).

В рамках проведення конфе-
ренції було продемонстровано 
роботу обладнання харчових ви-
робництв на базі кафедри ОПХВ 
імені професора Ф.Ю. Ялпачика, 
відбулися пленарне та секційні 
засідання, круглі столи. Вони  
були спрямовані на вирішення 
актуальних питань щодо визна-
чення проблем та перспектив 
розвитку обладнання харчових 
виробництв, удосконалення 
процесів і технологій переробки 
сільськогосподарської сировини 
в умовах розвитку сучасного сус-
пільства, інноваційних підходів 
та креативних рішень у форму-
ванні технічного оснащення під-
приємств готельно-ресторанної 
індустрії. 

За результатами обговорен-
ня доповідей конференції, були 
схвалені їхні основні положення, 
відзначена актуальність, ґрун-
товність, наукове та практичне 
значення, а також висока якість, 
наукова новизна та глибина 
досліджень, що проводяться 
в межах наукових шкіл. Також 
учасники конференції мали 
можливість встановити зв’язки 

з обміну інформацією за резуль-
татами наукових досліджень 
споріднених ЗВО та проведення 
спільних наукових досліджень.

Згідно з резолюцією ІІІ Між-
народної науково-практичної 
конференції «Інноваційні аспек-
ти розвитку обладнання харчової 
і готельної індустрії в умовах 
сучасності», вважається за до-
цільне розширювати і поглиблю-
вати дослідження за наступними 
напрямками:

•- розробка сучасного облад-
нання харчових виробництв;

•- удосконалення процесів пе-
реробки сільськогосподарської 
сировини;

•- розробка нових прогресивних 
технологій харчових продуктів із 
заданими властивостями;

•-  використання системи 
НАССР для удосконалення іс-
нуючих та створення нових тех-
нологій продукції високого рівня 
безпечності та якості;

•- розробка стратегії розвитку 
підприємств готельно-ресторан-
ної індустрії з метою створення 
умов для посилення їх конкурен-
тоспроможності.

Пропонується активізува-
ти роботу: з рекламування та 
комерціалізації об’єктів інте-
лектуальної власності і укла-
данню угод на виконання на-
укових досліджень і розробок 
за замовленнями підприємств; 
з підготовки пропозицій щодо 
комерціалізації завершених 
науково-дослідних робіт для 
формування електронної бази 
даних із метою розміщення їх 
в міжуніверситетській мережі 
трансферу технологій та активі-
зувати роботу вчених до виходу 
зі своїми розробками на ринок. 
Не менш важливо створення 
своїх компаній або продажу 
ліцензій на технології іншим 
фірмам, щоб спонукати вчених 
звертати свої дослідження в 
реальні джерела доходів.

Гості конференції відвідали 
Національний історико-архео-
логічного заповідник «Кам’яна 
могила».

В.Г. Тарасенко
доц. кафедри ОПХВ

ім. проф. Ф.Ю. Ялпачика
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ТДАТУ ЗІБРАВ ПРОВІДНИХ НАУКОВЦІВ

Учасники Молодіжного кри-
ла отримали інформацію про 
стан земельного фонду і права 
передачі землі у приватну влас-
ність. На першому форумі був 
визначений керівний склад Мо-
лодіжного крила. Його головою 
стала представниця з Полтави 
Яна Голованьова, заступниками 
– студенти ТДАТУ Віолетта Індік 
та Анатолій Тиховод.

В найближчих планах учас-
ників «Молодіжного крила» – 
створення власного ютуб каналу 
та проведення Зльоту. Студенти 
підтримали ідею провести пер-
ший зліт в стінах Таврійського 
державного агротехнологічного 
університету імені Дмитра Мо-
торного.

Денис Водоп’янов,
начальник РВВ
«Агро Таврія»

закладів вищої освіти. До речі, 
модератором створення плат-
форми стали саме студенти 
ТДАТУ. В засіданні форуму також 
брала участь завідувач кафедри 
рослинництва О.А. Єременко.

Як розповіла декан факуль-
тету АТЕ ТДАТУ і модератор 
проекту Ірина Євгенівна Іванова, 
на першій, сигнальній зустрічі, 
голова Запоріжської областної 
организації у Аграрному союзі 
України Анатолій Миколайович 
Тиховод окреслив основні задачі 
перед учасниками Молодіжного 
крила. Це, насамперед, впро-
вадження нових інноваційних 
ідей задля вирішення проблем 
аграрної сфери, бачення аграр-
ного бізнесу очима молоді. В 
подальшому планується органі-
зація зустрічей молоді з відомими 
аграріями та сільгоспвиробника-
ми Запорізького регіону.

Початок було закладено. 27 
серпня у с. Новокостянтинівка 
Приазовського району, відбувся 
перший форум за участю пред-
ставників Аграрного союзу та 
студентства. На цьому форумі 
була створена платформа «Мо-
лодіжне крило». До її складу 
увійшли студенти  Таврійського 
державного агротехнологічного 
університету ім. Дмитра Мото-
рного (факультет АТЕ) та інших 

Реформування аграрної осві-
ти – одне з основних питань, яке 
треба вирішити аграріям-промис-
ловцям та аграріям-освітянам. 
Головне, в теперішніх умовах, 
зробити освіту якомога ближче 
до виробництва та інноваційних 
технологій. Саме тому «Аграрний 
союз України» шукає для себе 
молодих фахівців, які будуть 
впроваджувати нові ідеї в розви-
тку аграрної сфери.

СТВОРЕННЯ ПЛАТФОРМИ «МОЛОДІЖНЕ КРИЛО ГРОМАДСЬКОЇ 
СПІЛКИ «АГРАРНИЙ СОЮЗ УКРАЇНИ»
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ПЕРШИЙ  РАЗ  НА  ПЕРШИЙ  КУРС!  ТДАТУ  Б’Є  РЕКОРДИ

У перший день осені в 
Таврійському державному 
агротехнологічному універ-
ситеті ім. Дмитра Моторного 
відбувся традиційний День 
знань і посвята у студенти. 
Посвячення вчорашніх шко-
лярів в студенти на Площі 
Слави перед головним кор-
пусом університету почалося 
о 9 ранку. ТДАТУ урочисто 
зустрів першокурсників, які 
успішно здали ЗНО, обрали 
майбутню професію і готові 
здобувати нові знання в на-
шому університеті.

Сьогодні ТДАТУ – про-
відний вищий навчальний 
заклад південно-східного ре-
гіону України, який динамічно 
розвивається, впевнено йде 
в майбутнє до нових висот і 
досягнень. В сучасних умо-
вах університет продовжує 
свої славні традиції, залиша-
ється в авангарді сучасних 
ЗВО України, активно ви-

заступник голови Запорізької 
ОДА Едуард Гугнін, благочин-
ний церков Мелітополя, про-
тоієрей о. Максим Смірнов. 
Гості побажали студентам 
сміливо втілювати свої мрії в 
життя, бути наполегливими 
і цілеспрямованими, плідно 
працювати на благо України і 
прославляти свою альма-ма-
тер – Таврійський державний 
агротехнологічний універси-
тет. Від студентства з при-
вітанням виступила голова 
студентської ради Надія Шац.

Під час урочистого заходу 
були покладені квіти до бюсту 
поета Т.Г. Шевченка, а також 
пам’ятника загиблим студен-
там і викладачам університе-
ту, які брали участь у Другій 
світовій війні. Також живі квіти 
поклали до меморіальної до-
шки ректора академії Миколи 
Крижачківского і бюсту героя 
України, випускника МІМСГ 
Дмитра Моторного, чиє ім’я 
з цього року носить Таврій-
ський ДАТУ.

На завершення урочис-
тостей Володимир Кюрчев, 
як знак посвяти в першо-
курсники, вручив студентам 
символічні атрибути: ключ від 
Країни Знань і Студентський 
квиток. Перший дзвінок, що 
пролунав на святі, ознамену-
вав початок нового навчаль-
ного року. В небо злетіли 
десятки повітряних куль!

Денис Водоп’янов,
начальник РВВ
«Агро Таврія»

Фото Віктор Пашин

користовуючи сучасні мето-
дики і технології відповідно 
до кращих європейських та 
світових стандартів.

Свято розпочалося з при-
вітання першокурсників рек-
тором університету, доктором 
технічних наук, професо-
ром, членом-кореспондентом 
УААН України Володимиром 
Кюрчевим. Він побажав сту-
дентам здоров’я, мудрості, 
успіхів в отриманні обраної 
спеціальності і незабутніх 
студентських років. Крім цьо-
го, ректор зазначив, що ви-
кладачі будуть для студентів 
зразком порядності, про-
фесіоналізму і людяності, а 
отримана студентами освіта 
допоможе їм стати хорошими 
фахівцями.

– У цьому році кількість 
абітурієнтів в наш універси-
тет надзвичайно висока. На 
перший курс очної та заочної 
форм навчання рівня бака-

лавр і магістр зараховано 
1717 студентів. Це кращій 
результат за останні роки, – 
наголосив В. Кюрчев.

Серед першокурсників 
відзначилися ті, хто здав ЗНО 
з найвищими балами. Ректор 
університету вручив їм пода-
рунки і побажав подальших 
досягнень і перемог. Серед 
них: Андрій Коломоєць, спе-
ціальність харчові технології 
(Мелітопольська гімназія 
№ 10); Златоміра Кравець, 
спеціальність публічне управ-
ління і адміністрування (ліцей 
№ 19); Анастасія Нестерчук, 
спеціальність туризм (лі-
цей №5); Михайло Трошин, 
спеціальність економіка (лі-
цей №5); Дар’я Перепелиця, 
спеціальність туризм (Мелі-
топольська спеціалізована 
школа I-III ступенів №23); 
Микола Островський, спеці-
альність харчові технології 
(Мелітопольська загальноос-
вітня школа I-III ступенів №6); 
Анастасія Ганчева, спеціаль-
ність готельно-ресторанна 
справа (комунальний заклад 
«Веселівська районна різно-
профільна гімназія»).

На урочистий захід були 
запрошені випускники ТДА-
ТУ, почесні гості, серед яких 
голова Наглядової ради уні-
верситету, голова Аграрного 
Союзу України, генераль-
ний директор ТОВ «АСКОН» 
Геннадій Новіков, заступник 
міського голови Сергій При-
йма, голова Мелітопольської 
районної ради Запорізької 
області Олександр Мордик, 
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Златоміра Кравець випус-
книця ліцею №19 вступила до 
Таврійського державного агро-
технологічного університету  ім. 
Дмитра Моторного на спеціаль-
ність «Публічне управління та ад-
міністрування». Дівчина каже, що 
лише завдяки упору на конкурсні 
предмети і підтримці батьків їй 
вдалося досягти таких високих 
результатів у здачі ЗНО. Злато-
міра зазначила, що 11 клас був 
найскладніший у плані навчання, 
але це було того варто.

Микола Островський випус-
кник загальноосвітньої школи 
№6 вступив в ТДАТУ на спеці-
альність «Харчові технології». Він 
каже, що обрав цю спеціальність 
свідомо. Взагалі хлопцю дуже 
подобається «Хімія».

- Все почалося з 7 класу, коли 
з’явилася хімія. Цей предмет 
мені дуже сподобався, перш за 
все, завдяки нашому вчителю. 
У нас був хіміко-технологічний 
ухил в класі, значна увага приді-
лялася вищої математики та хімії.   
Державну підсумкову атестацію 
з  хімії у 9 класі я написав на 11 
балів. Десь в 9-10 класах я вже 
визначився з тим, які предмети 
буду здавати і тому готувався 
до них. Поступив на цю спеці-
альність, «Харчові технології», 
через те, що дуже люблю хімію і 
мені подобається все, що з нею 
пов’язано. Після закінчення Тав-

- Мій високий результат з 
математики був цілком перед-
бачуваний, так як у нас був дуже 
хороший вчитель математики 
Ірина Володимирівна Ігошина. 
Інші тести я теж добре здав - за-
вдяки кваліфікованим педагогам 
і власній працьовитості. Вибрав 
економічний факультет, тому що 
вважаю це перспективним на-
прямком, я завжди хотів зрозумі-
ти економічні процеси і процеси 
руху фінансів, щоб в подальшо-
му створити власний успішний 
бізнес. Ще будучі школярем, я 
відвідав декілька лекцій з еко-
номічної теорії в Таврійському 
державному агротехнологічному 
університеті, рівень викладання 
економіки тут дуже високий, саме 
тому я обрав ТДАТУ. Мені дуже 
сподобалося, що першого верес-
ня ректор університету особисто 
привітав з успішним вступом на 
урочистому заході, поділився 
враженнями Михайло Трошин.

НАЙКРАЩІ ВИПУСКНИКИ ШКІЛ ОБРАЛИ ДЛЯ СЕБЕ ТДАТУ
рійського державного агротехно-
логічного університету планую 
працювати за своєю спеціальніс-
тю і паралельно отримати другу 
вищу освіту, наголосив Микола 
Островський.

Михайло Трошин закінчив 
ліцей №5 з золотою медаллю. 
Спеціальність «Економіка» він 
обрав ще зі школи. Хлопець вва-
жає, що вища освіта допоможе 
йому успішно створити власний 
бізнес. Останні роки Михайло 
ретельно готувався до здачі ЗНО, 
де показав високі результати.
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- ТДАТУ завжди був моїм 
фаворитом серед навчальних 
закладів, мені завжди хотілось 
навчатися в рідному місті, коли 
я дізналася, що є спеціальність 
«Публічне управління та адміні-
стрування», одразу вирішила піти 
на неї навчатися. В майбутньому 
планую працювати в державних 
установах, зазначила Златоміра 
Кравець.
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ПЕРЕМОЖНИЦЯ КОНКУРСУ «ЧОМУ Я ОБИРАЮ АГРО?» ВІОЛЕТТА  ІНДІК  
ПОДІЛИЛАСЯ  ВРАЖЕННЯМИ ВІКЕНДУ  В БЕРЛІНІ

Навесні 2019 року Агропор-
тал провів конкурс есе Чому я 
обираю агро? Студенти аграр-
них університетів та коледжів 
розміщали у соцмережах свої 
есе щодо обраної спеціальності.

3 червня на AgroPortal.ua 
було оголошено переможця, 
який отримав в нагороду без-
коштовну поїздку до Берліну. Не 
дивно, що в рівній боротьбі все ж 
таки найкращою стала студентка  
факультету АТЕ Таврійського 
державного агротехнологічного 
університету імені Дмитра Мото-
рного – Віолетта Індик.

штувала 15 євро, але, за словами 
В. Індік, це було того варте.

– Я відвідала я такі пам’ятки: 
будівлю Рейхстагу, Бранденбурзькі 
ворота, Берлінську стіна, Чекпойнт 
Чарлі, Берлінський собор, Площу 
Жандарменмаркт, Меморіальну 
церкву Кайзера Вільгельма, парк 
Тіргартен, палац Бельвю, Цен-
тральну площу Берліна – Алек-
сандрплац, Меморіал жертвам 
Голокосту, Берлінську телевежу. 
Берлін виявився дуже колоритним, 
перепліталися сучасна і історична 
архітектура.

Віолетта Індик вдячна декану 
факультету АТЕ  І.Є.Івановій, яка 
надихнула її на участь у конкурсі 
та всім викладачам, студентам 
за активну підтримку на етапі 
голосування - «Нас багато, нас 
не подалати!»

Денис Водоп’янов,
начальник РВВ
«Агро Таврія»

болу, ігри на березі моря. Ввечері на 
всіх учасників очікувала цікава про-
грама на березі моря «Зустріч біля 
багаття», для якої кожен факультет 
підготував розважальну програму із 
танцями, співами та веселими роз-
вагами біля величезного вогнища. 
У третій день підводились підсумки. 
Переможці спортивних заходів та 
конкурсів, активісти та учасники кон-
ференції були заохочені грамотами, 
пам’ятними призами та преміями. 
Ректорські стипендії  отримали: Анас-
тасія Шило, Євген Швед, Володимир 
Славов, Віталій Бурдін та Дмитро 
Кабалюк.

Особливістю Зльоту була єдність 
ректорату університету, студентів усіх 
факультетів і коледжів. На заключно-
му торжестві студенти виконували 
пісню про улюблений Таврійський 
державний агротехнологічний універ-
ситет імені Дмитра Моторного.

Південне сонце і приморський 
степовий клімат додали студентам 
енергії та сил для нових досягнень і 
звершень у новому навчальному році

За матеріалами:
Н.І. Болтянська, начальник НМЦ

відмінників навчання, активних учас-
ників студентського самоврядування, 
переможців предметних олімпіад 
різних рівнів, студентів-науковців, 
учасників художньої самодіяльності 
– лауреатів творчих конкурсів, видат-
них студентів-спортсменів – призерів 
спортивних змагань різних рівнів.

Студенти не тільки відпочивали, 
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ВІДМІННИКИ  ЗЛЕТІЛИСЯ!
ЯК  СТУДЕНТСЬКА  ЕЛІТА  ПЕРШІ  ВИХІДНІ  ВЕРЕСНЯ  ПРОВЕЛА

Від такого подарунку Віолет-
та була у захваті.  Більш за все 
її порадувало і трохи здивувало, 
що поїздка не перепліталася з 
аграрною тематикою.

– Було запропоновано кіль-
ка варіантів поїздки: переліт 
на літаку або автобусний тур. 
Вибрала я перший варіант. З 
аеропорту я добиралася на авто-
бусі з пересадкою на метро (мені 
заздалегідь скинули інформацій-
ний лист як дістатися до готелю), 
до речі тут діє один квиток на 
будь-який вид транспорту, але є 
обмеження по часу і відповідно 
від цього коливається вартість, 
мені проїзд обійшовся майже в 4 
євро (від аеропорту до готелю), 
розповіла Віолетта.

Жила Віолетта Індік в три-
зірковому готелі розташованому 
в дуже стильному, затишному 
і спокійному районі Шарлот-

тенбург, поруч з готелем було 
багато кафе, ресторанів і дрібних 
пекарень. У перший день  вона 
відвідала Берлінський зоопарк, 
який знаходився в 15 хвилинах 
ходьби від готелю,  також всі 
автобусні станції і станції метро 
були в пішої доступності.

–  Дорослий квиток коштував 
20 євро, але у мене була пере-
вага і по студентському квитку я 
пройшла всього за 15 євро. Зо-
опарк дуже великий, його площа 
33 га, більше 18 тисяч тварин. 
Відчуття як в джунглях. Різно-
манітність тварин колосальне: 
бегемоти, білі ведмеді, пінгвіни, 
всі види мавп, носоріг, зебри, 
жирафи і багато інших, ділиться 
враженнями Віалетта.

На другий день дівчина про-
клала собі піший маршрут, а в 
кінці дня вирішила взяти автобусну 
екскурсію. Її ціна за дві години ко-

Лазурне узбережжя Азовсько-
го моря вітало теплим морем та 
яскравим сонцем найактивнішу та 
найрозумнішу студентську молодь, 
а оргкомітет на чолі з ректором 
університету влаштували студентам 
гостинний прийом та незабутнє свято.

Зліт зібрав 112 кращих студентів 
університету та 6-ти коледжів ТДАТУ: 

але й плідна попрацювали: в перший 
день відбулось урочисте відкрит-
тя і була проведена студентська 
конференція. З вітальним словом 
до студентів звернулися перший 
проректор університету, кандидат 
технічних наук, професор Олександр 
Григорович Скляр, проректори і голо-
ва студентської ради університету 
Надія Шац. На студентській конфе-
ренції учасники заходу виступали з 
цікавими пізнавальними доповідями, 
обмінювалися оригінальними ідеями, 
ознайомилися з виставкою студент-
ських досягнень кожного факультету. 
За традицією, також були визначені 
5 найкращих студентів університету, 
які отримали ректорські стипендії за 
відмінне навчання та активну участь 
у житті університету.

Після конференції відбулось тра-
диційна фотосесія учасників зльоту, 
а завершився день запальною дис-
котекою, де кожен міг показати себе, 
звільнити цілу купу енергії та добре 
повеселитися.

У другий день Зльоту проходили 
веселі спортивні естафети, змагання 
з дартсу, тенісу, волейболу та баскет-

З 6 по 8 вересня на базі спортивно-оздоровчого комплексу «Салют» 
ТДАТУ ім. Дмитра Моторного в с.м.т. Кирилівка на узбережжі Азовського 
моря пройшов черговий Зліт відмінників навчання та студентського 
активу ТДАТУ.
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ЗДОРОВЕНЬКІ БУЛИ! СТУДЕНТСЬКИЙ ТАБІР «ЗДОРОВ’ЯК» 
ГОСТИННО ВІДЧИНИВ ДВЕРІ ДЛЯ НЕВГАМОВНОЇ МОЛОДІ ТДАТУ

З 29 серпня по 4 вересня студенти Таврійського державного агро-
технологічного університету ім. Д. Моторного мали можливість відвідати 
літній спортивно-оздоровчий табір «Здоров’як», який щорічно організо-
вується на базі СОК «Салют» в смт. Кирилівка.

Окремо слід відзначити захід, 
який відбувся ввечері четвертого дня 
-  це «Караоке». С кожного загону 
слід було обрати учасників які будуть 
захищати честь загону у вокальному 
конкурсі. Разом з учасниками готува-
лись і вболівальники. Їх роль була не 
менш важлива, бо прискіпливе журі 
уважно спостерігало за кожним висту-
пом. Усі учасники продемонстрували 
артистичність, креативність, уміння 
співати та працювати у команді .

Не менш цікаво та емоційно 
проходив кожен день цього шаленого 
тижня. Програма включала в себе 
ігри, спортивні змагання та культурно-
розважальні заходи, які з ентузіазмом 
організовувала Ганна Олександрівна 
Євтушенко. Різноманітність цих захо-
дів не залишила байдужим жодного 
присутнього в оздоровчому центрі.

Протягом усього відпочинку 
між загонами відбувалась запекла 
боротьба, оскільки студенти ви-
борювали право називатися «Най-
спортивнішим загоном-2019». Свою 
вправність та силу вони могли про-
демонструвати у грі з волейболу, фут-
болу, баскетболу, піонерболу, дартсу, 
стрибків у довжину та плаванні під 
водою. Першість у цій нелегкій бо-
ротьбі здобув загін № 1. Суддею всіх 
спортивних змагань був Олександр 
Іванович Мілаєв. 

Цього року на студентів чекала 
несподівана зустріч з крутими гостя-

«Здоров’як» – добра нагода для 
студентів проявити свої таланти, 
оскільки саме тут проходить безліч 
культурних та спортивно-масових 
заходів. «Здоров’як» – це нескінчен-
на енергія, палюче сонце, морське 
повітря, позитивні емоції, вечірні 
посиденьки біля вогнища та купа 
яскравих вражень!

В перший день у рамках про-
грами табору студенти були поділені 
на два загони. Батьками та настав-
никами на цей тиждень для першого 
загону стала працьовита та енергійна 
Олена Олегівна Васильченко, а для 
другого – відповідальний Вадим 
Борисович Гулевський. Після того як 
студенти дізналися з ким вони будуть 
пліч о пліч брати участь у заходах 
табору «Здоровяк», перед ними по-
стало нове завдання – вигадати собі 
назву та девіз, а також представити 
свій загін запальними танцями відпо-
відно до назви.

ми з молодіжного центру «People.ua», 
які є засновниками «Bla Bla club», а 
саме: Віктор Майоров - організатор та 
незмінний ведучий Bla Bla club; Мико-
ла Хілько - учасник телевізійної Ліги 
Сміху, організатор мелітопольської 
ліги КВН «Мєлок» та мелітопольської 
Ліги Сміху; Володимир Франтішков 
- ведучий різноманітних міських за-
ходів; Влад Пилипенко - випускник 
ТДАТУ та просто хороша людина; 
Сергій Зарютін - випускник МДПУ, 
КВНщик, фізрук з гарним почуттям 
гумору. Ці веселі та круті хлопці на-
повнили наш вечір гумором, гарним 
настроєм та незабутніми емоціями. 
Ми вдячні нашим гостям за те, що 
приїхали та зробили для нас справ-
жнє шоу. 

Не можливо не згадати гру - 
«Хто крутіший?». Велася запекла 
боротьба серед хлопців та дівчат. 
Учасники вразили своїм почуттям 
гумору, кмітливістю та інтелектом. 
В цьому році звання «Найкрутіших» 
отримали дівчата. 

Свято Нептуна – одна  з найочі-
куваних подій літа, яка відбулась в 
останній вечір цієї незабутньої подо-
рожі. Це свято стало вже традицією. 
Студенти ніколи не залишаються 
байдужими: хтось забувши про сон 
пише сценарій, хтось активно обирає 
собі ролі і готується до виступу. Це 
все для того, щоб ввечері сісти на-
вколо вечірнього вогнища у великій 
і дружній родині, згадуючи, як усі 
весело провели час.

Висловлюємо подяку ректорату 
та педагогічному колективу ТДАТУ, 
адміністрації та працівникам СОК 
«Салют», студентам, завдяки яким 
«Здоров’як – 2019» був наповнений 
яскравими і цікавими заходами. Все 
це – заслуга кожного, хто долучився 
до цієї події. Чекаємо усіх у наступно-
му році! До нових зустрічей у спортив-
но-оздоровчому таборі «Здоров’як»!!!

Надія Шац,
голова студ. ради ТДАТУ
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15 вересня Таврійський дер-
жавний агротехнологічний універ-
ситет відзначив 87 річницю з дня 
заснування. Історія Таврійського 
державного агротехнологічного 
університету почалася з появи 
Мелітопольського реального учи-
лища в 1874 р. Потім майбутній 

університет зароджувався через 
профтехнічну школу, політехнічну 
профшколу, технікум. Самостійне 
функціонування Мелітопольсько-
го інституту інженерів-механіків 
сільського господарства почина-
ється в 1932 р. У 1941 р інститут 
нагороджується Дипломом І сту-

пеня і заноситься в Книгу пошани 
Всесоюзної сільськогосподарської 
виставки.

На час Другої світової війни 
інститут був евакуйований до Аш-
хабаду (Туркменія) і повернений в 
Мелітополь тільки в 1944 р. У цьо-
му ж році він був перейменований 
в Мелітопольський інститут ме-
ханізації сільського господарства 
(МІМСХ). У 1981 р успіхи МІМСГу 
в підготовці висококваліфікованих 
фахівців відзначають високою 
державною нагородою – орденом 
Трудового Червоного прапора. 
У 1993 році навчальний заклад 
отримує ліцензію на освітню діяль-
ність і одночасно проходить акре-
дитацію на IV рівень. У 1994 році 
МІМСХ стає Таврійської державної 

агротехнічної академією. У 2007 р 
навчальний заклад отримав статус 
Таврійського державного агро-
технологічного університету.  У 
2019 році  ТДАТУ було присвоєно 
звання імені випускника, Героя 
України Дмитра Моторного. 

Сьогодні ТДАТУ – провідний 
вищий навчальний заклад пів-
денно-східного регіону України, 
який динамічно розвивається, 
впевнено йде в майбутнє до но-
вих висот і досягнень. В сучасних 
умовах ТДАТУ продовжує свої 
славні традиції, залишається в 
авангарді сучасних вузів України, 
активно використовуючи сучасні 
методики і технології відповідно до 
кращих європейських та світових 
стандартів.
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Головний корпус Таврійського 
державного агротехнологічного 
університету імені Дмитра Мото-
рного в усі часи вважався однією 
з визначних пам’яток міста. Мало 
хто пам’ятає, що довгий час перед 
будівлею, тоді ще МІМСГ (Меліто-
польського інститута механізації 
сільського господарства), був 
сквер, огороджений кам’яним 
парканом.

Зараз про це мало хто згадає, 
лише архівні фото дають можли-
вість перенести городян в ті роки. 
Почесний громадянин Мелітополя, 
професор ТДАТУ Ігор Сергійович 
Сірий, який довгий час був ректо-
ром університету, згадує:

- Пам’ятаю, що був сквер, за-

саджений тополями і акаціями, в 
70-і роки минулого століття велика 
частина дерев була визнана ава-
рійними. До слова сказати, в цей 
час інститут істотно розширював-
ся. У 1974 році була побудована 
студентська їдальня, 1975-76 
роки - бібліотека, до 1977 року по-
будували клуб, а ще через деякий 
час був зведений 10-ти поверхо-
вий навчальний корпус (нині це 
корпус №2). Саме при будівництві 
корпусу розпочалося знесення 
скверу. Дерева корчували студен-
ти військової кафедри. Натомість 
старого скверу, художник Василь 
Добровольський розробив проект 
нового. Таким ми його бачимо і 
зараз, - згадує Ігор Сергійович.

ЯК СКВЕР БІЛЯ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ 
БАГАТО РОКІВ ТОМУ ВИГЛЯДАВ

СПОРТ
БЛИСКУЧА ПЕРЕМОГА

ФУТБОЛІСТІВ ТДАТУ

Традиційно у вересні розпочи-
нається чемпіонат міста з футболу. 
Щорічно в ньому бере участь і 
команда Таврійського державного 
агротехнологічного університету 
імені Дмитра Моторного. 

Склад команди оновлюється 
новими гравцями, які бажають 
довести свої здібності на фут-
больному полі. В цьому році також 
до складу команди приєдналися 
декілька перспективних футболіс-
тів, які в подальшому допоможуть 
команді досягти значних успіхів у 
змаганнях.

Зустріч між командами універ-
ситетів ТДАТУ та МДПУ відбулася 
9 вересня на стадіоні «Спартак». 

Вона завжди принципова. Хто ж 
найкращий? За багаторічну історію 
протистоянь на футбольному полі 
між цими командами ТДАТівці за-
вжди показують блискучий резуль-
тат. Не стала винятком і ця гра. 

В котрий раз наша команда 
показала високий рівень підго-
товки. Футболісти ТДАТУ з самого 
початку гри були налаштовані на 
перемогу і не залишили шансів 
суперникам. Результат більш ніж 
очікуваний 6:2 на користь наших. 
Бажаємо команді подальших 
успіхів!

Денис Водоп’янов, 
начальник РВВ 
«Агро Таврія» 


