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УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧІВ ТДАТУ У ТЕОРЕТИЧНО-ПРАКТИЧНОМУ 
СЕМІНАРІ З ВИВЧЕННЯ ТЕХНІКИ CLAAS

До Мелітополя прибула 
делСучасні сільськогоспо-
дарські трактори повинні 
відповідати цілому комплексу 
агротехнічних вимог. Найваж-
ливішими серед них: прохід-

Викладачі Таврійського державного агротехноло-
гічного університету імені Дмитра Моторного постійно 
відслідковують усі сучасні досягнення у галузі, в яких 
ведуть викладацьку діяльність. Для того, щоб оволодіти 
навиками та вміннями з експлуатації техніки сучасного 
рівня, необхідно використати потужний багаж знань з 
будови конструкцій та експлуатації сучасних тракторів, 
якими оснащені провідні аграрні підприємства.

ність, тягово-зчіпні властивос-
ті, маневреність, плавність 
руху, діапазон швидкостей 
руху та бережливу дію рушіїв 
на ґрунт.

З метою практичного озна-

йомлення з новинками сучас-
ної техніки викладачі кафедри 
МСТТ професор Анатолій 
Панченко, професор Анже-
ла Волошина, доцент Олег 
Болтянський, доцент Олексій 
Стефановський, старший ви-
кладач Ірина Мілаєва та стар-
ший викладач Сергій Волков 
відвідали товариство з об-
меженою відповідальністю 
торгово-виставковий центр 
«Агросс» та взяли участь 
у теоретично-практичному 
семінарі з вивчення останніх 
розробок техніки німецької 
фірми CLAAS.

Техніка фірми CLAAS є 
практично у кожному госпо-
дарстві Запорізької області. 
Трактори CLAAS зорієнтовані 
на виконання всього комп-
лексу робіт від обробітку 
ґрунту і до збирання урожаю. 
В тракторах компанії CLAAS 
гармонійно поєднуються ін-
новаційні технічні рішення, 
електронні технології, висока 

економічність, максимальний 
комфорт, універсальність та 
безпека.

Сервісний інженер Дмитро 
Негусторов провів змістовний 
екскурс з механіки, елек-
трики, гідравліки та різних 
технологічних рішень засто-
сованих у сучасній техніці 
фірми CLAAS, розповів про 
лінійку тракторів – CLAAS 
AXION 850, CLAAS AXION 
930, CLAAS AXION 940, поді-
лився практичним досвідом 
експлуатації, ремонту та сер-
вісного обслуговування даної 
техніки.

Завдяки світовому ліде-
ру сільськогосподарського 
машинобудування – фірмі 
CLAAS, викладачі мали змо-
гу ближче ознайомитися з 
сучасними розробками, які в 
подальшому будуть викорис-
тані у навчальному процесі 
підготовки фахівців.

Редакційно-видавничий 
відділ

СТУДЕНТ МТФ СТАНІСЛАВ СУМЯТІН ОТРИМАВ ІМЕННУ 
СТИПЕНДІЮ ДМИТРА МОТОРНОГО

У Таврійському державному агротехнологічному уні-
верситеті імені Дмитра Моторного традиційним є заохо-
чення студентів, які мають значні досягнення в навчанні 
та науковій діяльності іменними стипендіями. Однією з 
таких нагород є іменна стипендія Дмитра Костянтиновича 
Моторного.

Отримують її 
виключно студен-
ти спеціальності
«Агроінженерія» 

механіко-техноло-
гічного факультету. 

Призначається дана 
стипендія строком на один 
семестр додатково до осно-
вної. Головною умовою для її 
отримання – є високі успіхи в 
навчанні, практичні підготовці 
та науковій діяльності.

29 вересня 2020 року 
на засіданні Вченої ради 
Таврійського державного 

агротехнологічного універси-
тету імені Дмитра Моторного 
перший проректор, професор 
Олександр Скляр вручив 
іменну стипендію Дмитра Мо-
торного. На цей раз її отримав 
студент 4 курсу спеціальності 
«Агроінженерія» – Станіславу 
Сумятіну.

Станіслав з самого по-
чатку навчання в університеті 
показує високий рівень знань 
по дисциплінам. Крім цього 
він активно займається науко-
вою роботою, приймає участь 
у наукових конференціях та 
має фахові публікації. Слід 
також зазначити, що сти-
пендіат під час проходження 
виробничої практики на під-
приємстві ТОВ «Хавестер» 
показав дуже високий рівень 

практичної підготовки, за що 
отримав вдячний лист від ке-
рівництва підприємства.

Стипендіат щиро подяку-
вав за таке приємне заохо-
чення та наголосив, що він 
дуже радий, що обираючи 
собі майбутню професію 
після закінчення школи, він 
зробив правильний вибір, 
вступивши до Таврійського 
державного агротехноло-
гічного університету імені 
Дмитра Моторного на спеці-
альність «Агроінженерія».

Надія Паляничка,
заступник декана з ОВР 

механіко-технологічного 
факультету

механіко-техноло-
гічного факультету. 

Призначається дана 
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СТИПЕНДІАТИ  ВЕРХОВНОЇ  РАДИ
ТА  ПРЕЗИДЕНТА  УКРАЇНИ  ПРО  РІДНИЙ  ТДАТУ

Міністерство освіти та науки України визначило одер-
жувачів стипендії Верховної ради та Президента України 
серед студентів вищих навчальних закладів. У перелік сти-
пендіатів потрапили і студенти Таврійського державного 
агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. 
Від навчання у ТДАТУ здобувачі вищої освіти у захваті.

Президентську стипен-
дію отримуватимуть чотири 
студенти ТДАТУ: студент ме-
ханіко-технологічного факуль-
тету Олександр Курашкін, 
студент факультету енергети-
ки і комп’ютерних технологій 
Богдан Сидельников, студент-
ка факультету агротехнологій 
і екології Вікторія Носенко 
тастудентка факультету еко-
номіки і бізнесу Вікторія Пля-
сецька.

Олександр Курашкін
(група 41 АІ)
– Навчання у ТДАТУ - час-

тина сімейної традиції. З ран-
ніх років я знав, що буду вчи-
тися саме тут. З огляду на мій 
інтерес до механіки - вибір був 
однозначним, пряма дорога 
на спеціальність «Агроінже-
нерія». А там де є інтерес, є і 
прагнення до навчання.

Вікторія Носенко
(група 31 СВ)
– Чому я обрала ТДАТУ? 

Звісно, були варіанти до всту-
пу в інші учбові заклади. Але, 
мене підкорило ставлення до 
абітурієнтів, з бажанням до-
помогти та підказати у виборі 
спеціальності. Зараз я навча-
юсь на 3 курсі за спеціальністю 
«Садівництво та виноградар-
ство». Навчатись хоч важко, 

але дуже цікаво. Тут є багато 
можливостей, та університет 
дає мені не тільки якісну освіту 
і багатогранні знання, які ви-
вели мене на цей рівень, а й 
дає можливість відчути себе 
вдома.

Вікторія Плясецька
(група 41 МК)
– Так як я творча і креатив-

на людина, професія маркето-
лога привернула мене одразу. 
Поспілкувавшись з викладача-
ми кафедри маркетингу у ТДА-
ТУ, я зрозуміла, що це саме те, 
що я шукаю. З першого курсу я 
перебуваю у студентському ак-
тиві, займаюся журналістикою 
і соцмережами на факультеті. 
Чому я обрала ТДАТУ? Тому 

що тут мій дім, моя сім’я і рідне 
місто. Університет тепер теж 
став невід’ємною частиною 
мого життя. І я дуже рада, що 
навчаюся саме тут, тому що 
знайшла нових друзів, про-
фесію, а головне - себе.

Богдан Сидельников 
(група 41 ЕЕ)

У 2017 році я вступив до 
Таврійського державного агро-
технологічного університету 
імені Дмитра Моторного на 
спеціальність 141 «Електро-
енергетика, електротехніка 
та електромеханіка». Так як 

я мешканець Кам’янсько-
Дніпровського району та живу 
поблизу Запорізької атомної та 
Запорізької теплової електро-
станцій, потужних об’єктів з 
виробництва електроенергії, 
вибір мій пав на спеціальність 
електроенергетика.

Я студент 4 курсу факульте-
ту енергетики та комп’ютерних 
технологій. Як відмінник у 
навчанні отримую підвищену 
стипендію. Навчатись в ТДАТУ 
цікаво, викладачі дуже добре 
пояснюють матеріал, у разі 
виникнення питань завжди 
надають додаткові пояснен-
ня. Так під керівництвом ви-
кладачів, я приймав участь 
у всеукраїнських олімпіадах, 
був учасником всеукраїнських, 
міжнародних та університет-
ських конференцій, займаюся 
науковою роботою у студент-
ських гуртках та маю патент на 
корисну модель, неодноразово 
був переможцем предметних 

олімпіад.
Стипендіатами Верховної 

Ради України стали студентки 
спеціальності 073 «Менедж-
мент» Наталя Мартинова 
Наталя та спеціальності 281 
«Публічне управління та адмі-
ністрування» Анастасія Крись. 
Виплати призначаються най-
активнішим та найстаранні-
шим студентам за відмінні 
успіхи у навчанні та активну 
участь у громадському житті, 
які навчаються у вищих на-
вчальних закладах І-ІV рівнів 
акредитації державної форми 
власності на денній формі на-
вчання. Стипендії виплачува-
тимуться щомісяця протягом 
2020-2021 навчального року.

Стипендіатами Верховної 
Ради України стали студентки 
спеціальності 073 «Менедж-
мент» Наталя Мартинова та 
спеціальності 281 «Публічне 
управління та адмініструван-
ня» Анастасія Крись.

Наталія Мартинова
(група 41 МН)
- Люблю свій університет 

за те, що це мій другий дім. 
Викладачі та студенти стали 
рідними. Йду до університету 
із задоволенням, зустрічаю 
своїх знайомих-студентів з 
різних факультетів, даю їм пя-
тюню і щасливою лечу на пару, 
яка вже почалась. Бажаю всім 
вдалого навчання та великих 
здобутків і перемог.

Денис Водоп’янов,
начальник РВВ
«Агро Таврія»
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СВЯТО ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ У ТАВРІЙСЬКОМУ ДАТУ
Традиційно, у першу неділю жовтня, всі праців-

ники освіти відзначають своє професійне свято. 
Напередодні цієї події, у Таврійському державно-
му агротехнологічному університеті імені Дмитра 
Моторного відбувся святковий концерт. Враховуючі 
епідеміологічну ситуацію в країні, урочистості 
було вирішено проводити на свіжому повітрі, на 
арт-майданчику біля Центру культури і дозвілля з 
дотриманням усіх санітарних вимог.

На факультеті агротехно-
лоУ цей день наказом ректо-
ра, Заслуженого працівника 
освіти, доктора технічних 
наук, професора Володими-
ра Кюрчева, були відзначені 
кращі кафедри, підрозділи і 
викладачі університету. До 
речі, науково-педагогічний 
колектив ТДАТУ – найбільший 
серед освітянських колективів 
Мелітополя. Від імені ректора 
колектив університету приві-
тав перший проректор, про-
фесор Олександр Скляр.

– Наша загальна задача, 
яку ми виконуємо, – це доне-
сення до молоді необхідних 
знань та допомога у виборі 
життєвого шляху. Я дуже вдяч-
ний вам за професіоналізм, 
за те, що ви готуєте яскраві 
особистості, які в подальшому 
стануть гордістю нашої держа-
ви. Прийміть слова вдячності 
за роботу, завдяки якої ТДАТУ 
отримує високі місця у різних 
рейтингах. Сьогодні наш Уні-
верситет – це знаний заклад 
вищої освіти на півдні України, 
я маю надію, що він буде про-
довжувати свою історію ще 
багато років, – звернувся до 
присутніх перший проректор.

Олександр Григорович 
виконав почесну місію. За 

сумлінну багаторічну працю, 
особистий вагомий внесок у 
підготовку кваліфікованих фа-
хівців для аграрного сектору 
економіки району та області 
та з нагоди Дня працівника 
освіти України він вручив По-
чесні грамоти Мелітопольської 
райради викладачам універ-
ситету. Їх отримали: завідувач 
кафедри бізнес консалтингу 
і міжнародного туризму Сер-
гій Карман, завідувач кафе-
дри машиновикористання 
в землеробстві Володимир 
Кувачов, завідувач кафедри 
сільськогосподарських машин 
Олександр Караєв, доцент 
кафедри електроенергетики і 
автоматизації Ольга Лисенко 
та старший викладач кафедри 
бізнес консалтингу і міжна-
родного туризму, заст. декана 
ФЕБ Олена Васильченко.

Від імені народного де-
путата Сергія Мінька та се-
кретаря міськради Романа 
Романова, науково-педагогіч-
ний колектив ТДАТУ привітав 
заступник міського голови, 
професор нашого університе-
ту Сергій Прийма.

– Дозвольте мені привіта-
ти колектив одного з лідерів 
аграрної освіти всієї України 
– Таврійського державного 
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агротехнологічного універси-
тету імені Дмитра Моторного. 
Дорогі колеги-освітяни, всі 
ті, хто причетний до доброї 
справи – допомагати молоді, 
адже вона наше майбутнє. 
Невпинний творчій пошук, 
самопожертва,- все це запо-
рука якісної освіти. Підтвер-
дженням цьому є лідируючі 
позиції, які цього року займає 
університет у міжнародних і 
вітчизняних рейтингах. Один 
з авторитетних – академічний 
рейтинг «ТОП-200 Україна», 
де ТДАТУ посів 48 сходинку 
серед закладів вищої освіти 
нашої держави, а серед аграр-
них ЗВО університет займає 
друге місце. Так тримати, 
– привітав колектив ТДАТУ 
Сергій Прийма.

Заступник міського голови 
нагородив Почесними грамо-
тами Мелітопольської міської 
ради викладачів, які в цьому 
році були визнані одними з 
кращих. Їх отримали: завід-
увач кафедри фізичного вихо-
вання і порту Валерій Газаєв, 
завідувач кафедри ОПХВ іме-
ні професора Ф.Ю.Ялпачика 
Кирило Самойчук, старший 
викладач кафедри електро-
техніки і електромеханіки імені 
професора Овчарова Олек-
сандр Ковальов, старший 
викладач кафедри СГН, заст. 
декана факультету АТЕ Люд-
мила Шеїна, доцент кафедри 
фінанси, банківська справа та 
страхування Іван Демченко, 
доцент кафедри ОПХВ імені 
професора Ф.Ю.Ялпачика, 
заст. декана МТФ Валенти-
на Верхоланцева та доцент 
кафедри СГН, заст. декана 
факультету АТЕ Галина Та-
раненко.

За результатами конкур-
су-огляду серед колективів 
університету «Кращий за про-
фесією» були визнані:

• з навчальної роботи – 
кафедра обладнання пере-
робних і харчових виробництв 
ім. професора Ф.Ю.Ялпачика;

• з наукової і міжнародної 
діяльності – кафедра машино-
використання в землеробстві;

• з організаційної роботи – 
кафедра технічного сервісу та 
систем в АПК;

• з виховної роботи – ка-
федра фізичного виховання 
і спорту;

• з профорієнтаційної ро-
боти – кафедра технології 
конструкційних матеріалів.

• колектив робітників цеху 
з виробництва меблів.

Більше 200 співробітників 
нашого ЗВО з нагоди Дня 
робітника освіти отримали 
грошові премії на загальну 
суму понад 400 тисяч гривень, 
повідомив голова профкому 
Микола Андрущенко.

Апогеєм святкування Дня 
працівників освіти у ТДА-
ТУ став концерт, який підго-
довували вихованці Центру 
культури і дозвілля. Творчі 
студентські колективи подару-
вали вдячним глядачам масу 
позитивних емоцій і чудовий 
настрій! А головне, віру в те, 
що їх благородна праця є не 
тільки внеском у підготовку 
фахівців, а й фундаментом у 
розвиток економіки України.

Денис Водоп’янов,
начальник РВВ
«Агро Таврія»

фото Віктор Пашин
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МАЙБУТНІ ЕКОЛОГИ ПРОВЕЛИ ОБЛІК ЧИСЕЛЬНОСТІ
ПТАХІВ ПІД ЧАС ОСІННЬОГО ПРОЛЬОТУ

Студенти 21 групи спеціальності «Екологія» 
провели практичне заняття дисципліни «Загаль-
на екологія з основами неоекології». Проходило 
воно в незвичному форматі, так як тема заняття 
була: «Вивчення і оцінка основних показників 
популяції», місцем проведення став міський парк 
культури і відпочинку імені Горького.

ваний на важливому міграційному 
шляху птахів, що відображається 
на динаміці їх видового різноманіття 
протягом року. За умов відкритого 
степу з домінуванням агроланд-
шафтів, міський парк є островцем 
лісистості, який має важливе загаль-
но-екологічне та природоохоронне 
значення, як рефугіуми у трансфор-
мованій біоті, осередком високого 
видового різноманіття птахів, в тому 
числі рідкісних видів.

В умовах польового досліду 
здобувачі вищої освіти провели об-
лік чисельності угруповань птахів в 
осінньо-зимовий період у міському 
парку. Під час досліджень студен-
тами було апробовано метод обліку 
птахів на лінійному трансекту на 
необмеженій смузі з подальшим 
роздільним обрахунком показників 
щільності за відстанню їх виявлення.

Парк, який закладений ще у 20-х 
роках минулого сторіччя, розташо-

ЗАКЛАДАННЯ ПОЛЬОВИХ ДОСЛІДІВ НАУКОВЦЯМИ ТДАТУ
Найважливіша складова наукового і дослідницько-

го процесу, – закладання досліду в польових умовах. 
Точність і методична правильність польового досліду в 
кінцевому результаті буде безпосередньо впливати на 
достовірність отриманих результатів.

Викладачі кафедри рослинни-
цтва імені професора В.В. Калитки 
Зоя Білоусова, Юлія Кліпакова 
та аспірантка Вікторія Кенєва за-
клали польовий дослід на тему: 
«Агробіологічні елементи техно-
логії вирощування пшениці озимої 
в Південному Степу України» на 
дослідних полях ННЦ ТДАТУ. У 
своїх дослідженнях науковці ви-
користовували два сорти озимої 

пшениці. Серед них найбільш роз-
повсюджений сорт в Південному 
Степу України – «Шестопалівка» та 
сорт «Мейсон», канадської селекції, 
який пристосований до кліматичних 
умов Південної зони.

Науковці сподіваються, що по-
годні умови 2020 року сприятимуть 
формуванню високої врожайності 
зерна та його якості.

МАЙБУТНІ РЕСТОРАТОРИ ПОКАЗАЛИ
СВОЇ УЯВЛЕННЯ ПРО ОБРАНУ ПРОФЕСІЮ

Дисципліна «Вступ до 
фаху та університетська 
освіта» є початковим ета-
пом професійно-направ-
леної адаптації студентів 
у закладі вищої освіти, 
формуванні професійного 
світогляду і особи майбут-

нього фахівця. Студенти першого курсу спеціальності 
241 «Готельно-ресторанна справа» зараз навчаються дис-
танційно. Тому, викладачі кафедри ХТ та ГРС докладають 
максимум зусиль, щоб створювати для майбутніх фахівців 
цікаві та пізнавальні освітні продукти.

Онлайн-заняття з дисципліни 
д.т.н., проф. Олеся Прісс проводить 
у формі ділової гри. Універсальність 
такої форми полягає в тому, що вона 
може бути повною мірою реалізо-
вана і на offline-заняттях, і у формі 
online-конференцій. Як показує 
досвід, ігромоделювання викликає 
у студентів активний пізнавальний 
інтерес до спеціальності, сприяє 
кращій реалізації їхнього творчого 
потенціалу, розвиває гнучке мислен-
ня та професійну мотивацію.

Студенти-першачки вчились 
моделювати власні уявлення про 
професійний і рольовий зміст спе-
ціальності «Готельно-ресторанна 
справа». Свої думки про майбутню 
спеціальність студенти візуалізували 
на папері.

У роботі студенти показали 
здатність працювати в команді.
У ході обговорення проєктів студенти 
вчилися висловлювати свої думки, 
слухати, доповнювати, аналізувати 
і приймати колективні рішення.
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НОВИЙ РЕКОРД ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ І СПОРТУ ВАЛЕРІЯ ГАЗАЄВА

10-го жовтня, на «стометрівці» в 
Івано-Франківську було встановлено 
рекорд України «Богатирі проти 100 
тонн». Дев’ять стронгменів про-
тягнули за канати дев’ять автобусів 
загальною вагою 100 тонн на 7 
метрів 10 сантиметрів. Серед най-
сильніших богатирів країни, яким 
підкорився цей нереальний для 
звичайних людей вагу, були двоє 
мелітопольських спортсменів: Ва-
лерій Газаєв і Валентин Бурмістров.

Представники «Національного 
реєстру рекордів України» зафік-
сували новий командний рекорд, 
що підтвердили відповідним сер-
тифікатом.

Завідувач кафедри фізичного виховання і спорту Тав-
рійського державного агротехнологічного університету 
імені Дмитра Моторного Валерій Газаєв взяв участь у 
встановленні видовищного рекорду.

Нагадаємо, що це не перший 
рекорд в скарбничці Валерія Газа-
єва. У 2016 році разом з дев’ятьма 
богатирями з Федерації силового 
екстриму України він переніс на 25 
метрів залізобетонну карту України 
вагою три тонни. А в 2019 році ра-
зом зі стронгменами Костянтином 
Ільїним, Володимиром Цифрою і 
Володимиром Пиндусом меліто-
польський богатир протягнув танк 
Т-72 масою 41 тони на відстань 
3,35 метра.

Редакційно-видавничий 
відділ

Збірна команда ТДАТУ з во-
лейболу (Кирило Мовчан (11 ПМ), 
Василь Парт (11 ЕМ), Владислав 
Баранов (31 ПТ), Віталій Булгаков 
(31ФБ), Дмитро Калініченко (42 
АІ), Владислав Оліщук (22 АІ) під 
керівництвом свого незмінного тре-
нера, викладача кафедри фізичного 
виховання і спорту Олександра 
Магули виступили дебютантами в 
дивізіоні “Б”.

3-4 жовтня в історії волейболу Таврійського держав-
ного агротехнологічного університету імені Дмитра Мото-
рного відбулась знаменна подія – наші хлопці виступили 
дебютантами у новому, 4-му за рахунком, сезоні аматор-
ської Відкритої волейбольної ліги Маріуполя, в розіграші 
якої цього року бере участь рекордна кількість команд з 
Донецької та Запорізької області – 19. Сезон завершиться 
навесні 2021 року, команди розділені на два дивізіони, 
в залежності від рейтингу за підсумками попереднього 
сезону 2019/2020.

3 жовтня відбувся перший тур 
змагань в якому нашими суперника-
ми були команди Бердянського дер-
жавного педагогічного університету 
“БДПУ-Просто Кава” і “Азовсталь” 
(м. Маріуполь).

Перша гра з бердянськими 
студентами виявилася вкрай склад-
ною, переможця треба було визна-
чати у вирішальній партії. І рахунок 
в цій партії – 15-10 – підбив підсумки 

ВДАЛИЙ ДЕБЮТ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ ТДАТУ
З ВОЛЕЙБОЛУ У ВІДКРИТІЙ ВОЛЕЙБОЛЬНІЙ ЛІЗІ МАРІУПОЛЯ

протистояння з загальним рахунком 
2:1 на нашу користь.

У другій грі ситуація для нас 
складалася більш успішною. Дві 
перемоги в партіях з рахунком 
25:17 та 25:11 підбили загальні під-
сумки 2:0 на користь волейболістів 
з ТДАТУ.

Взагалі дебют вдався, але по-
переду ще 5 виснажливих турів і 
розіграш Кубка Ліги, так що розсла-
блятися нема часу – вся боротьба 
за чемпіонство попереду.

Вітаємо наших збірників з вда-
лим дебютом та дякуємо вам за 
перемоги, за зміцнення авторитету 
студентської школи волейболу, за 
внесок у примноження спортивної 
слави альма-матер. Від усього 

серця кафедра фізичного вихован-
ня і спорту бажає нашим чудовим 
спортсменам-переможцям, трене-
ру-наставнику Олександру Магулі, 
завідувачу кафедри Валерію Газа-
єву міцного здоров’я, невичерпної 
енергії, удачі та нових досягнень. 
Особисті слова подяки висловлю-
ємо ректору нашого університету, 
д.т.н., професору Володимиру 
Кюрчеву та голові профспілкового 
комітету ТДАТУ Миколі Андрущен-
ку за їх фінансову допомогу та 
організацію підготовки та участі у 
змаганнях такого високого рівня.

Олексій Нестеров,
старший викладач
кафедри фізичного
виховання і спорту
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КРАСА У РОЗПАЛ ОСЕНІ. ПЕРЕД ГОЛОВНИМ КОРПУСОМ 
ТДАТУ ПЕРЕХОЖИХ РАДУЄ КВІТКОВИЙ ОАЗИС

На календарі жовтень, з кожним днем на деревах 
з’являється все більше жовтого листя. Осінь вступила в 
свої законні права.

У самому центрі міста, перед 
головним корпусом Таврійського 
державного агротехнологічно-
го університету імені Дмитра 
Моторного перехожих радує 
величезна клумба з петуній та 
чорнобривців. Це результат ро-
боти садівників закладу вищої 
освіти, які вкладають частинку 

ПОЧЕСНОМУ ПРОФЕСОРУ ТДАТУ МИКОЛІ КОЛЬЦОВУ ПРИСВОЄНО 
ЗВАННЯ – ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

Рішенням Мелітопольського районного ради за зна-
чний внесок у розвиток агропромислового комплексу 
Мелітопольського району Почесному професору кафедри 
«Сільськогосподарські машини» ТДАТУ Миколі Кольцову 
присвоєно звання «Почесний громадянин Мелітополь-
ського району».

Микола Павлович працює в 
Таврійському державному агротех-
нологічному університеті імені Дми-
тра Моторного з 1999 року. Починав 
з посади за сумісництвом старшого 
викладача кафедри «Тваринництво 
і мисливствознавство», з 2000 року 
доцент цієї ж кафедри, з 2002-2003 
роки - доцент кафедри «Екологія та 
охорона навколишнього середови-

ща». З 2008 року доцент кафедри 
«Сільськогосподарські машини» на 
постійній основі. У 2009 році Мико-
ла Кольцов відзначений Орденом 
«За заслуги перед Запорізьким 
краєм».

Ректорат, профком

своєї любові до кожної висадже-
ної квітки. Залишатися квітучою 
клумба буде до перших морозів, 
а вже навесні наступного року 
тут розкинеться тюльпанове 
поле.

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