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ВИКЛАДАЧІ ТДАТУ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ТРЕНІНГУ З ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПРОЦЕДУР, ЗАСНОВАНИХ НА ПРИНЦИПАХ НАССР

Тренінг проводився у кон-
ференц-залі Центру надання 
адміністративних послуг.

Перед освітянами та під-
приємцями, які здійснюють 
діяльність в сфері ресторан-
ного господарства, та спе-
ціалістами з харчування у 
закладах освіти та охорони 
здоров’я виступили компетент-
ні спікери. Експерт Асоціації 
з інтеграції НАССР в Україні 
Руслан Петренко та голова 
Асоціації з інтеграції НАССР в 
Україні Владислав Веремеєн-
ко розкривали головні питання 
тренінгу.

В ході чотиригодинної 
зустрічі ментори прочитали 
змістовну лекцію, ввели при-
сутніх у курс нововведень у 
сфері гігієнічно-санітарного 

Викладачі та співробітники кафедри харчових техноло-
гій та готельно-ресторанної справи Таврійського державно-
го агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 
взяли участь у тренінгу «Практичні аспекти впровадження 
процедур, заснованих на принципах НАССР».

законодавства України та 
дали вичерпні відповіді на усі 
поставлені питання.

Наприкінці зустрічі заві-
дувачка кафедрою ХТ та ГРС 
– д.т.н., професор Олеся Прісс 
висловила свою готовність до 
надання консультацій підпри-
ємцям стосовно впроваджен-
ня системи НАССР.

HACCP – це система аналі-
зу ризиків, небезпечних чинни-
ків і контролю критичних точок. 
Система НАССР є науково 
обґрунтованою, що дозво-
ляє гарантувати виробництво 
безпечної продукції шляхом 
ідентифікації й контролю не-
безпечних чинників.

Кафедра харчових
технологій та готельно-

ресторанної справи

СТАЖУВАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ТДАТУ У ТОВ «ХАВЕСТЕР»

З нагоди ювілею іменин-
никЦе було перше знайом-
ство викладачів та студен-
тів з сучасним та потужним 
сільськогосподарським під-
приємством. Програмою ста-
жування викладачів була 
передбачена велика кіль-
кість заходів. В перший день 
відбулось ознайомлення з 
підприємством та його струк-
турою, напрямом діяльності 
та загальним плануванням 

об’єктів.
Наступного дня викладачі 

та студенти пройшли інструк-
таж з техніки безпеки, який 
проводив інженер з охорони 
праці. В результаті цього всі 
присутні дізнались про специ-
фіку виробництва та про не-
безпечні випадки, які можуть 
трапитись і як їм запобігти.

Весь наступний тиждень 
викладачі ознайомлювались 
з майстернею та окремими 

дільницями: цехами з ремонту 
комбайнів, тягачів і тралів, 
тракторів, цехом з ремонту 
та модернізації сівалок і ви-
готовлення висівних секцій. 
Показали викладачам також 
дільниці підприємства: з пере-
вірки та регулювання висівних 
апаратів, з ремонту автомо-
білів, з перевірки та регулю-
вання паливної апаратури, 
з перевірки та регулювання 
гідравлічних та гідростатич-
них агрегатів, з ремонту дви-
гунів, зварювальну, агрегатну, 
слюсарно-механічну дільниці, 
а також з регулювання та 
випробування електронних 
приладів, мийну, дільницею 
фарбування та сушіння, ши-
номонтажну дільниці. Інфор-
мація, що отримали викладачі 
ТДАТУ, буде використовува-
тися у навчальному процесі 
дисциплін, які викладаються 
на кафедрі ТСС АПК: «Тех-
нічний сервіс в АПК», «Ремонт 
машин» та «Організація робіт 
підприємств технічного обслу-
говування».

Окрема увага була приді-
лена ознайомленню з техно-

Викладачі кафедри  ТСС АПК Таврійського державного 
агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 
А.М. Бондар та О.Ю. Новік пройшли стажування у ТОВ 
«Хавестер», що розташоване у Первомайському районі 
Миколаївської області.

логією ремонту та модерні-
зації сівалок точного висіву, а 
також знайомство з власними 
конструкторськими розробка-
ми з вдосконалення технології 
ремонту та обслуговування 
сільськогосподарської тех-
ніки.

Наприкінці стажування 
була проведена зустріч з 
керівництвом підприємства, 
де були підбиті підсумки ста-
жування та намічені можливі 
напрямки співпраці кафедри 
ТСС АПК з компанією «Ха-
вестер».

В результаті стажування 
викладачі кафедри отримали 
неоціненний практичний до-
свід на сучасному та потуж-
ному сільськогосподарському 
підприємстві, а під час звіту-
вання перед керівництвом 
нашого ЗВО було прийняте 
рішення про внесення змін 
до навчальних програм від-
повідних дисциплін з метою 
впровадження в навчальний 
процес отриманих знань.

Наталя Болтянська, 
начальник науково-

методичного центру
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Саме для підвищення рівня 
професійних знань та навичок, 
необхідних для здійснення зо-
внішньоекономічної діяльності, 
11-12 лютого у Запоріжжі про-
ходить Спеціалізований Агро-
форум «AgroPro: Формування 
сприятливого середовища для 
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ТДАТУ – АКТИВНИЙ УЧАСНИК АГРОФОРУМУ

експорту сільгосппродукції та 
продукції сільгоспмашинобу-
дування». Викладачі кафедр 
ФЕБ Таврійського державного 
агротехнологічного універси-
тету імені Дмитра Моторного: 
підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності, бізнес 

консалтингу і міжнародного 
туризму та фінансів банківської 
справи та страхування взяли 
участь у Агрофорумі.

Організатором заходу ви-
ступив Центр інформаційної 
підтримки бізнесу Запоріжжя, 
заснований на базі Запорізької 
торгово-промислової палати 
за підтримки ЄБРР в рамках 
ініціативи «EU4Business» Єв-
ропейського Союзу.

У роботі Агрофоруму взяли 
участь представники місцевої 
влади, малого та середньо-
го бізнесу, консультаційних 
фондів та програм сприяння 
розвитку ЗЕД, науковці та інші 
зацікавлені особи.

Присутнім було представ-
лено інформацію щодо:

• державної підтримки екс-
портерів з боку ДУ «Офіс 
з просування експорту»;

• змін щодо митного оформ-
лення зовнішньоекономіч-
них операцій;

• положень фітосанітарного 

контролю при переміщен-
ні продукції через кордон;

• досвіду інституційної під-
тримки експортерів в кра-
їнах ЄС;

• можливостей співпраці з 
зарубіжними партнерами, 
зокрема з Німеччини, та 
іншими.

Паралельно із роботою 
Агрофоруму проводилась спе-
ціалізована виставка Агро-
ТехСервіс 2020, де були пред-
ставлені інноваційні розробки 
запорізьких виробників, та І 
Міжнародна науково-прак-
тична конференція «Підпри-
ємництво в аграрній сфері: 
глобальні виклики та ефектив-
ний менеджмент» (спільно з 
Запорізьким національним уні-
верситетом). Викладачі ТДАТУ 
опублікували у матеріалах 
конференції результати своїх 
наукових досліджень.

Факультет економіки
та бізнесу

 «ПРИБУТКОВЕ ВИНОГРАДОРСТВО-2020»

щенко, під час третьої щоріч-
ної конференції «Прибуткове 
виноградарство – 2020»:

– «По-перше, це допо-
внення сортового складу, по-
друге, це вирощування одного 
сорту в різних кліматичних 
зонах. Два найбільш зручних 
рішення як змістити поставки 
винограду на більш пізній 
термін, коли він затребуваний 
на внутрішньому ринку, це хо-
лодний ланцюг і «зберігання» 
винограду безпосередньо на 
лозі. Щоб дозрівання в одній 
зоні наступало трохи пізніше, 
іноземні виноградарі засто-
совують спеціальні накриття, 
– розповідає спікер. – Те ж 
саме стосується й дощів: най-
більший обсяг нашого вино-
граду вивозиться на ринок та 
скупається за низькою ціною 
саме перед дощем. Елемен-

Яким чином виробникам 
з різних країн вдається про-
давати виноград протягом та-
кого тривалого часу розповів 
нашим виробникам спеціаліст 
з розвитку плодоовочевого 
ринку UHBDP та досвідчений 
виноградар, Станіслав Глу-

Український бізнес нарощує присутність на світових 
ринках. Експорт продукції сільського господарства та продо-
вольства дозволяє виробникам отримувати валютну вируч-
ку, що є запорукою динамічного розвитку підприємств галузі.

Час реалізації винограду за кордоном становить від 3 до 
5 місяців, тоді як продукція, вирощена нашими винограда-
рями, продається максимум місяць, півтора, протягом серп-
ня-вересня. А потім на полицях українських супермаркетів 
красується лише імпортована ягода.

тарні накриття вирішили б ці 
проблеми. Якщо ми бачимо, 
що у нас в якийсь момент 
провалюється ціна, зробивши 
щось подібне, можна хоча б 
на два-три тижні відтягнути 
дозрівання чи захистити ягоду 
від дощу і вберегти себе від 
збитків чи отримати більш ви-
соку ціну за свій товар», - за-
значив Станіслав Глущенко. 

За його словами, «збе-
рігання» винограду на лозі 
за допомогою спеціального 
накриття та холодний ланцюг 
доповнюють один одного. 
Виноградар  закликає вироб-
ників замислитись над вигід-
ною схемою взаємовідносин: 
агрегація винограду групою 
виробників через постачаль-
ника послуг зберігання.

На конференції «Прибут-
кове виноградарство – 2020» 
були порушені й інші не менш 
актуальні питання: рішення 
для кореневого та позакоре-
невого живлення винограду, 
інтегровані схеми біологічного 

та хімічного захисту виногра-
ду, фінансові інструменти 
розвитку Вашої справи та 
важливі питання щодо поливу 
винограду.

ЛІКЦ «Агро Таврія»
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СТУДЕНТСЬКИЙ ОМБУДСМЕН:
НА ВАРТІ ЗАХИСТУ ПРАВ СТУДЕНТІВ ТДАТУ

Посада омбудсмена дуже 
відповідальна, адже містить в 
собі багато обов’язків: контр-
оль, представлення та захист 
прав, основних свобод та 
інтересів студентів ТДАТУ. 
Адже саме розгляд звернень 
студентів здійснюється через 
офіс Студентського омбуд-
смена.

Микита Семенов навча-
ється у Таврійському ДАТУ  
з 2018 року. За час навчання 
зарекомендував себе як ор-
ганізаційна, дисциплінована, 
старанна та цілеспрямована 
людина. Микита навчається  
на «відмінно», відповідаль-
но ставиться до виконання 
громадських доручень сту-
дентського самоврядування 
факультету та університету. 
Він був обраний головою 
Комітету з питань культури, 
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Функції студентського ом-
будсмена:

-  інформування студентів 
ТДАТУ про їх права, обов’язки 
та процедури оскарження, 
пояснення політики ТДАТУ, 
інформування про наявність 
інших ресурсів та персоналу 
в ТДАТУ, які можуть бути 
корисними для вирішення 
проблем;

- розгляд усних і пись-
мових Звернень студентів 
ТДАТУ з питань дотримання 
їх прав, свобод та законних 
інтересів під час навчан-
ня в ТДАТУ, проживання в 
студентських гуртожитках 
ТДАТУ;

- надання підтримки сту-
дентам ТДАТУ щодо про-
цедур вирішення питань, які 
впливають на академічний 
прогрес;

- мінімізації ескалації кон-
флікту, учасниками якого є 
студенти ТДАТУ, за рахунок 
пошуку взаємно прийнятних 
результатів;

- консультацій студентів 
ТДАТУ з питань, які відно-
сяться до його компетенції.

Кожен студент Таврійського державного агро-
технологічного університету імені Дмитра Мото-
рного має свої права. На варті їх захисту стоїть 
студентський омбудсмен. Зараз цю посаду обі-
ймає студент спеціальності «Комп’ютерні науки» 
Микита Семенов.

спорту та туризму молодіж-
ного парламенту Мелітопо-
ля. З 2018 року входить до 
складу студентської ради 
факультету енергетики та 
комп’ютерних технологій.

В 2019 році обраний голо-
вою Організаційного сектору 
студентського самоврядуван-
ня ТДАТУ. За відмінні успіхи у 
навчанні та активну участь у 
суспільному житті університе-
ту і факультету неодноразово 
нагороджений подяками та 
грамотами. 

Микита неодноразово брав 
активну участь в організації 
міських заходів: «Різдво Ра-
зом», «Брейн-Ринг до 235-ої 
річниці міста Мелітополя», «Че-
решньово». Постійно виступає 
волонтером у Всеукраїнській 
акції «Том Сойер FEST», в різ-

номанітних «суботниках» тощо.
Був учасником Зльоту від-

мінників ТДАТУ (100 найкращих 
студентів ТДАТУ) за активну 
участь у житті факультету та 
університету.

В майбутньому планує про-
довжувати роботу в органі-
заційному напрямі, активно 
представляти університет на 
міському та обласному рівнях. 
Він не зупиняється на досягну-
тому та постійно самовдоско-
налюється. 

Був нагороджений:
• почесною грамотою Вико-

навчого комітету Меліто-
польської міської ради «за 
успішне навчання, активну 
участь у науковій роботі, та 
громадському житті універси-
тету, вагомий внесок у розви-
ток молодіжної політики міста 
Мелітополя»;

• грамотою «за досягнення у 
навчанні та активну громад-
ську діяльність» 2018-2019 
навчальний рік;

• грамотою «за розвиток сту-
дентського самоврядування і 
молодіжного руху Мелітополя 
та з нагоди святкування Між-
народного дня студента»;

• грамотою «за активну участь 
у суспільному житті факульте-
ту та університету» у 2019 р.;

прес-служба ТДАТУ
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СПІВРОБІТНИКИ ВІДДІЛУ МІЖНАРОДНИХ
ЗВ’ЯЗКІВ НА СТАЖУВАННІ У НІМЕЧЧИНІ

2020 рік начальник відділу міжнародних 
зв’язків, ст. викладач кафедри публічного управ-
ління, адміністрування та права ТДАТУ Людмила 
Єфіменко почала зі стажування.

Вона відвідала Інститут 
аграрного розвитку у Цен-
тральній та Східній Європі 
(IAMO).

IAMО – агроекономічний 
інститут з міжнародним спря-
муванням, який займається 
фундаментальними та при-
кладними дослідженнями. 
Його наукові сфери включа-
ють аналіз рамкових умов 

та варіантів домовленостей 
щодо аграрної політики, ринків 
сільськогосподарської та про-
довольчої сфери, а також роз-
витку підприємств та структур 
у сільській місцевості.

Стажування проходило 
за стипендіальної програмою 
Лейбницького наукового цен-
тру «Eastern Europe – Global 
Area». Стажування проходило 
під керівництвом професора 
Владислава Валентинова,  
який, доречі, є випускником на-
шого університету та експер-
том у сфері соціальної відпо-
відальності. Тема дослідження 
була присвячена проблемам 
легітимності агрохолдингів в 
Україні. Багато українських 
агрохолдингів залучено до 
діяльності у сфері корпора-
тивної соціальної відповідаль-
ності, але не дивлячись на це, 
діяльність носить досить су-
перечливий характер. Людми-
ла Миколаївна вивчала дану 

можливість отримувати пара-
лельну освіту за програмою 
Подвійного диплому за умову 
гарного навчання у ТДАТУ та 
знання німецької мови. В ході 
цього візиту було досягнуто 
домовленості щодо подальшої 
співпраці, обговорено нові 
можливості, які сприятимуть 
поглибленню зв’язків між на-
шими університетами.

Відділ міжнародних зв’язків

ситуацію з точки зору бізнес 
етики. Протягом стажування 
порівнювався український та 
німецький досвід у вивчені 
даного питання.

Крім того, було відвідано 
Університет прикладних наук 
Анхальт, який вже три роки є 
надійним партером Таврій-
ського державного агротехно-
логічного університету імені 
Дмитра Моторного. Студенти 
нашого університету мають 

ТДАТУ НА ВИСОТІ РЕЙТИНГУ WEBOMETRICS 2020

• Запорізький національний 
університет – 15 позиція

• Національний університет 
«Запорізька політехніка» 
-20

• Таврійський державний 
агротехнологічний універси-
тет імені Дмитра Моторного 
– 40

Таврійський державний 
агротехнологічний університет 
імені Дмитра Моторного впер-
ше у рейтингу Webometrics 
посів 40 місце, чим покращив 
свої попередні досягнення 
майже на 50 позицій.

ТДАТУ посів третю по-
зицію серед ЗВО Запорізької 
області:

Національна дослідницька рада Іспанії опри-
люднила міжнародний рейтинг університетів світу 
Ranking Web of Universities (Webometrics).

• Мелітопольський держав-
ний педагогічний універси-
тет імені Богдана Хмель-
ницького – 68

• Запорізький державний 
медичний університет – 103

• Бердянський державний 
педагогічний університет 
-130

Серед 19 аграрних універ-
ситетів і академій ТДАТУ посів 
також третю позицію після 
флагмана аграрної освіти – 
Національного Університету 
біоресурсів і природокорис-
тування України (НУБІП) і 
Житомирського національного 
агроекологічного університету 
(ЖНАЕУ), які посіли 19 і 37 
місця відповідно. 

Рейтинг Webometrics вже 
більше 15 років досліджує 
понад 28 тисяч вишів світу, що 

мають свої веб-ресурси. Голо-
вна ідея рейтингу полягає в 
оцінюванні наукової, навчаль-
ної та соціальної місії універ-
ситетів опосередковано через 
показники представленості 
університету у веб-просторі. 
Іншими словами, оцінюється 
змістовна та інформаційна 
складова web-сайту універ-
ситету.

Академічна спільнота ТДА-
ТУ вкотре продемонструвала 
якісну роботу, лідерські амбіції 
та готовність до вимог часу. 
Високі позиції університету 
є результатом наполегливої 
праці його колективу. Адже 
кожен із нас щоденно формує 
рейтинг на національній та 
міжнародній аренах.

Ольга Білоцька,
заступник керівника ЦІТІС
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ТДАТУ – ПЕРЕМОЖЕЦЬ НОВОРІЧНОГО КОНКУРСУ ФАСАДІВ
Міська влада підбила підсумки щорічного міського 

конкурсу на краще новорічне оформлення будівель, спо-
руд, вітрин, фасадів та прибудинкових територій в місті 
«Мелітополь новорічний», який проводився з 18 грудня 
2019 року по 19 січня 2020 року.

Нагадаємо, що загальний 
призовий фонд склав 50 тисяч 
гривень. Крім цього, члени 
профільної конкурсної комісії 
вирішили, що бюджетні держав-
ні установи також отримають 
сертифікати на благоустрій 
своїх територій. В цьому році 

перше місце посів колектив 
нашого університету. І це не 
дивно, адже фасад головного 
корпусу ТДАТУ став справж-
ньою прикрасою центрального 
проспекту міста. Наш заклад 
вищої освіти отримав серти-
фікат на благоустрій зупинки 
«Таврійський державний агро-
технологічний університет ім. 
Дмитра Моторного» на суму     
5 тис. грн.

Дипломи та грошові серти-
фікати у номінаціях переможці 
конкурсу «Мелітополь ново-
річний» отримали 13 лютого на 
засіданні виконкому. Почесну 
церемонію вручення виконала 
перший заступник міського 
голови Ірина Рудакова.

Денис Водоп’янов,
начальник РВВ
«Агро Таврія»

активну участь у конкурсі взяв 
і Таврійський державний агро-
технологічний університет імені 
Дмитра Моторного.

У номінації «Краще ново-
річне оформлення бюджетних 
установ і організацій як місце-
вого, так і державного рівня» 

СТУДЕНТИ ТДАТУ ОТРИМАЛИ СЕРТИФІКАТИ
СТИПЕНДІЇ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

У номінації «Науково-до-
слідна і пошукова діяльність» 
стипендію мера буде отри-
мувати студент Таврійського 
державного агротехноло-
гічного університету імені 
Дмитра Моторного Вадим 
Струков. У номінації «Спорт 
вищих досягнень» – студент 
ТДАТУ Олександр Нікулін. У 
номінації «Громадська діяль-
ність» визначилося одразу 
четверо кращих. Серед них 
студентка нашого універси-
тету, голова студради ТДАТУ 
Надія Шац.

Вітаємо наших студентів 
з перемогою.

Денис Водоп’янов,
начальник РВВ
«Агро Таврія»

Сертифікати на її отри-
мання молоді вручили в уро-
чистій обстановці на засідан-
ні виконкому. Почесну місію 
виконала перший заступник 
міського голови Ірина Руда-
кова.

Представникам обдарованої і талановитої моло-
ді Мелітополя роздали стипендію міського голови. 
Її будуть отримувати три студенти Таврійського 
державного агротехнологічного університету імені 
Дмитра Моторного.
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ні за певних вимог. Кожна з команд 
заздалегідь отримала особливі 
умови виконання своєї пісні. Можна 
з впевненістю констатувати, що всі 
команди університету виконали ці 
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ВЕСЕЛІ ТА КМІТЛИВІ ЗМАГАЛИСЯ ЗА КУБОК РЕКТОРА З КВК

За цю почесну нагороду запе-
кло змагалися 7 команд від 4 фа-
культетів. В програмі виступів було 
два традиційні конкурси: візитівка та 
розминка, а також конкурс однієї піс-

вимоги і завдання та показали свій 
творчий потенціал і акторську май-
стерність. Підтвердженням цього 
були гучні оплески та сміх глядачів.

Зала Центру культури та дозвіл-
ля була переповнена. Підтримати 
команди прийшли чисельні вболі-
вальники. Слід зазначити, що цього 
разу глядачі були дуже об’єктивні та 
реагували на вдалі жарти гравців 
незалежно від назви команди, а під-
тримка конкретних команд відійшла 
на другий план.

Інтрига цієї гри зберігалась 
практично до кінця змагань і гляда-
чам було не зрозуміло яка з команд 
стане володарем зимового кубку 
ректора. Після перших двох кон-
курсів фаворитами були практично 
п’ять команд: «Тіпочки», «Всюду 
буду», «Оптом дешевле», «Все 
свои» та «Енергія».

Однак, конкурс однієї пісні ви-
значив переможців всієї гри:

• 1 місце зайняла команда «Всю-

Я К  У  Т А В Р І Й С Ь К О М У  М А С Л Я Н У  В І Д С В Я Т К У В А Л И

Масниця символізувала про-
будження природи від зимового 
сну. Давні слов’яни відзначали 
його також, як початок весняних 
землеробських робіт. В цей день 
вшановували Сонце, яке несло те-
пло і пробуджувало природу, тому 
й готували жертовний хліб, схожий 
на це небесне світило – млинець.

В цьому році тиждень Мас-
ниці розпочався 24 лютого. У 
Таврійському державному агро-
технологічному університеті імені 

ду буду» механіко-технологічно-
го факультету;

• 2 місце – команда «Тіпочки» 
механіко-технологічного фа-
культету;

• 3 місце – команда «Енергія» 
факультету енергетики та 
комп’ютерних технологій.

Щиро вітаємо всіх переможців зі 
святом, яке вони подарували всьо-
му студентству.  З гумором йти по 
життю набагато цікавіше, а досвід, 
отриманий на кожному виступі ста-
не Вам в подальшому буде в нагоді. 
Бажаємо Вам натхнення, успіхів, не 
зупинятися на досягнутому та йти 
впевнено вперед, до нових перемог. 
Ми всі з нетерпінням будемо чекати 
на гру за весняний кубок ректора, де 
будемо вболівати за іскрометний та 
актуальний гумор наших КВНщиків.

Механіко-технологічний 
факультет;

фото Віктор Пашин

12 лютого у Таврійському державному агротехноло-
гічному університеті імені Дмитра Моторного відбулося 
видовищне дійство, - зимовий кубок ректора з КВК.

Дмитра Моторного це свято гучно 
та весело відзначили 26 лютого.  
У холі ЦКІД був організований яр-
марок, де можна було скуштувати 
різні ласощі, а також традиційну 
страву- теплі запашні млинці, які, 
до речі, наші студенти смажили 
на місці.

Творчі колективи Центру куль-
тури та дозвілля підготували 
святкову програму з піснями та 
конкурсами. Ведучі розповіли про 
кожен день цього тижня, звичаї та 

прикмети. Студенти брали активну 
участь в іграх: «Зроби мотанку», 
«Варенички», «Кусачні бої» Гарний 
настрій всім гостям свята дару-
вали пісні у виконанні квартету 
«Голден Войс» та Олександра 
Малишева.

Наприкінці свята всі провели 
холодну зиму та раділи весні, яка 
принесе тільки здоров’я, щастя, 
радість, любов та благополуччя.

Денис Водоп’янов,
начальник РВВ
«Агро Таврія»

Масниця – це дуже давнє східнослов’янське свято, що 
перш за все символізує зустріч весни і прощання з довгою 
зимою. Святкування триває цілий тиждень і завершується 
Прощеною неділею.
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ВІДОМИЙ БЛОГЕР-КРАЄЗНАВЕЦЬ ЗАВІТАВ ДО ТДАТУ

У науковій бібліотеці ТДАТУ 
відбувся захід «У пошуках архі-
тектурних родзинок Запорізького 
краю». Це зустріч з відомим ме-
літопольським блогером, краєз-
навцем, дігером, фотомисливцем 
за архітектурними родзинками 
– Дмитром Антіфєєвим.

Захопленню Дмитра зйомкою 

краєзнавчих об’єктів всього кілька 
років. Спочатку фото і відео різ-
них будівель і споруд він робив, 
виключно, для себе. Вперше «у 
люди» зі своїми роботами Дмитро 
вийшов, беручи два роки тому 
участь у конкурсах відеороликів 
«Саме тут …» та фотоконкурсі 
«235 кадрів», де його роботи по-
сіли перші місця.

Відвідати захід виявили ба-
жання понад ста студентів разом 
з кураторами. Разом з Дмитром 
вони відправилися у захопливу 
подорож стежками та дорогами 
міст та сіл Запорізького краю. У 
Запоріжжі «піднялись» на буди-
нок-башту, збудовану за проектом 
архітектора Козлінера в 1949 
році; з висоти пташиного польоту 
побачили реконструкцію меліто-
польського палацу культури за-

Нинішній, 2020 рік, оголошено роком розвитку туризму 
в регіонах та сільських територіях в Україні. В Запорізькій 
області налічується більше 10 тисяч туристичних об’єктів. 
Але як виявилося, не все ще вивчено і багато чого втрачено.

ЯК У ТАВРІЙСЬКОМУ ДАТУ НАВЧАЛЬНИЙ
КОРПУС №2 БУДУВАЛИ

Ігор Сергійович Сєрий, який 
в ті часи був ректором нашого 
навчального закладу, згадує, 
що корпус планували здати 
в експлуатацію у грудні 1983 
року, однак перед вихідними 
сантехніки заповнили систему 
опалення водою. Наступного 
дня вдарив сильний мороз і 
система опалення була зруй-
нована. Внаслідок чого від-
криття корпусу перенесли на 
три місяці.

Будівля корпусу має за-
гальну площу 9483 квадратних 
метри, учбову – 3550 квадратів. 
Зараз в навчальному корпусі 
№2 розташовуються два дека-
нати: факультетів енергетики та 
комп’ютерних технологій і еко-
номіки та бізнесу. Крім цього тут 

розташовуються багато кафедр 
Таврійського ДАТУ. Будівля 
з’єднана з головним корпусом 
та центром культури і дозвілля 
спеціальними переходами.

Денис Водоп’янов,
начальник РВВ
«Агро Таврія»

НАША ІСТОРІЯ

лізничників та будинок Сірицького; 
«відвідали» унікальні катакомби у 
селі Скельки Василівського райо-
ну та почули захопливу розповідь 
про історичні архітектурні споруди 
нашого регіону. Заради вдалого 
кадру Дмитро готовий витрачати 
весь вільний час і може забратися 
куди завгодно – високо, далеко, 
глибоко.

Час пройшов цікаво і дуже 
швидко. Дмитро розповів лише 
про маленьку частку своїх краєз-

навчих «розвідок». Гадаємо, що 
це не остання зустріч з неординар-
ною людиною, мета якої – зняти 
документальний фільм про істо-
ричні пам’ятки міста Мелітополя. 
знайти і зафільмувати усі будівлі, 
яким понад 100 років, створити 
музей старовинних речей, зна-
йдених у пошукових подорожах 
і вивчити історію менонітів Запо-
різького регіону.

Наукова бібліотека ТДАТУ
фото Віктор Пашин

Навчально-лабораторний корпус №2 ТДАТУ – це деся-
типоверхова будівля. Будівництво корпусу розпочалося у 
1977 році, а вже у квітні  1984 навчальні аудиторії прийняли 
студентів.


