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До конференц-залу були 
запрошені член наглядової 
ради, народний депутат Укра-
їни Сергій Мінько, міський 
голова Мелітополя Іван Федо-
ров, голова Мелітопольської 
районної ради Ігор Судаков. 
Голова Наглядової ради Ген-
надій Новіков приєднався до 
конференції через онлайн-
платформу. Члени вченої 
ради та ректорату були при-
сутні в залі і дотримувалися 
карантинних вимог. Вперше, 
в історії Таврійського ДАТУ 
конференція відбувалась 
у дистанційному форматі. 
Інші делегати брали участь 
у конференції за допомогою 
онлайн-платформи ZOOM.

Перед початком заходу 
відбулось декілька урочистих 
подій. Ювіляри січня отри-
мали відзнаки та нагороди. 
Міський голова Іван Федоров 
з нагоди ювілею Володимира 
Надикто, проректора з науко-
вої роботи, члена-кореспон-
дента НААН України, доктора 
технічних наук, професора, 
вручив відзнаку за вагомий 
внесок у розвиток м. Меліто-
поля. Ректор у своєму вітан-
ні високо оцінив діяльність 
Володимира Трохимовича 
впродовж 15 років і побажав 
і надалі високо тримати на-
укову планку вченого.

освіти) довелося опановувати 
нові технології. Для цього у 
ТДАТУ були створені всі умо-
ви: закуплено нове сучасне 
обладнання та устаткування, 
створено та запущено новий 
Освітній портал. Посильну 
допомогу у освітньому про-
цесі надали співробітники 
наукової бібліотеки. Впродовж 
року, в умовах карантину, 
вони надали послуги 13 тис. 
користувачам, з яких 9.5 ти-
сяч – дистанційні. За період 
пандемії значно зросла кіль-

МИНУЛИЙ РІК ДЛЯ ТДАТУ БУВ РОКОМ ВИПРОБУВАННЬ

Ректор також тепло при-
вітав Миколу Андрущенко, 
доцента, кандидата с.г. наук, 
безмінного голову профкому 
ТДАТУ впродовж 20 років. 
Від Запорожського обкому 
профспілки працівників АПК 
він отримав медаль «Заслу-
жений працівник профспілки 
працівників АПК України», 
яку йому вручив Анатолій 
Данилюк, заступник голови 
обкому профспілок.

У своєму звіті ректор Уні-
верситету Володимир Кюрчев 
зазначив, що 2020 рік був 
складним як для галузі осві-
ти так і для України. Через 
пандемію коронавірусу усім 
учасниками освітнього проце-
су (викладачам і здобувачам 

кість звернень користувачів 
до електронних ресурсів. У 
дистанційному режимі відбу-
валась і акредитація освітніх 
програм експертами Націо-
нального агентства забез-
печення якості вищої освіти. 
ТДАТУ успішно пройшов акре-

12 січня у Таврійському державному агротехнологічно-
му університеті імені Дмитра Моторного відбулась щорічна 
конференція трудового колективу.

дитацію за всім заплановани-
ми освітніми програмами.

Головним завданням в 
Університеті є високоякісна 
підготовка фахівців, а осо-
бливо їх практична підготовка 
відповідно до вимог ринку 
праці. Одним з напрямків 
покращення практичних на-
виків студентів є впроваджен-
ня дуальної форми навчан-
ня. Здобувачі вищої освіти, 
отримавши певні знання з
професійних дисциплін, від-
разу направляються у найкра-

щі підприємства та установи 
відповідного профілю, де 
закріплюють отримані зна-
ння на практиці. У поточному 
2020-2021 навчальному році у 
1 семестрі на дуальній формі 
навчалися 483 здобувача 
вищої освіти університету, у 
тому числі 244 бакалавра та 
239 магістра. Для цього було 
укладено угоди з 420 підпри-
ємствами-партнерами.

Здобувачі вищої освіти 
беруть активну участь у кон-
ференціях та конкурсах різ-
ного рівня. Для реалізації 
творчих здібностей студентів 
функціонує Центр культури та 
дозвілля та спортивний клуб 
«Таврія університет». Учас-
ники творчих колективів та 
спортивних команд протягом 
року посіли чимало призових 
місць та отримали перемоги 
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на фестивалях, конкурсах та 
змаганнях.

Володимир Миколайо-
вич у своєму виступі акцен-
тував увагу на важливому 
пункті – місце Університету 
у рейтингах. 2020 рік став 
для ТДАТУ знаковим. За-
вдяки плідній роботі усього 
колективу, Університет зайняв 
лідируючі позиції в багатьох з 
них. ЗВО представлений у 5 
міжнародних і 2 національних 
рейтингах.

ТДАТУ серед 240 ЗВО 
України усіх форм власності 
посідає наступні місця:
► Webometrics – 44;
► Google Scholar Citations 

від Webometrics – 23;
► Transparent Ranking of 

Repositories – 34;
► UniRank University – 42;
► SCOPUS – 130;
► «ТОП-200 УКРАЇНА 2020» 

– 48;
► Консолідованого рейтинг 

ЗВО – 126;
► Винахідницька діяльність 

– 3.
У загальному рейтингу 

ЗВО України у 2020 році Тав-
рійський державний агро-
технологічний університет 
імені Дмитра Моторного по-
сів 48 місце і покращив на 
18 позицій свої результати у 
порівняні з минулим роком. 
ТДАТУ вперше увійшов до 
50-ти кращих університетів 
України.. Науковці універси-
тету активно публікуються у 
наукових базах Scopus і Web 
of Scince. Показник індексу 

Хірша у Scopus на сьогодні 
дорівнює 10.

Рейтинг Університетів з 
винахідницької діяльності 
приніс ТДАТУ чергову пере-
могу – 3 місце в загальній 

таблиці рейтингу і 1 місце 
серед аграрних ЗВО України. 
Науковці Університету працю-
ють над різними дослідження-
ми, які завершуються новими 
розробками та отриманням 
патентів України. Впродовж 
останніх п’яти років універси-
тет знаходиться на лідерських 
позиціях з винахідницької ді-
яльності серед ЗВО України.

ТДАТУ – активний учасник 
Міжнародних виставок «Су-
часні заклади освіти – 2020» 
та «World Edu- 2020». Серед 
провідних ЗВО України ТДАТУ 
отримав престижну високу 

нагороду – Гран-Прі «Лідер 
наукової та науково-технічної 
діяльності України», а також, 
престижну нагороду – золоту 
медаль у номінації «Дуальна 
форма здобуття освіти як 
дієвий механізм підвищення 
якості підготовки фахівців».

Наприкінці своєї доповіді 
Володимир Кюрчев подякував 
трудовому колективу Універ-
ситету за плідну роботу.

Присутній на конференції 
трудового колективу народ-
ний депутат України Сергій 
Мінько, який, до речі, сам є 
випускником ТДАТУ, членом 
наглядової ради, висловив 
подяку Володимиру Микола-
йовичу за плідну співпрацю. 
Нардеп наголосив, що завдя-
ки співпраці з Університетом 
у місті було втілено багато 
суспільно значущих проєктів. 
Володимир Миколайович має 

великий досвід у громадській 
діяльності. Зараз він втре-
тє є депутатом Запорізької 
обласної ради та очолює 
важливу депутатську комісію 
– бюджетну. Нардеп з упев-
неністю сказав, що цей факт 
позитивно вплине на розвиток 
Мелітополя та району, а Тав-
рійському державному агро-
технологічному університету 
імені Дмитра Моторного по-
бажав подальшого розвитку 
та процвітання.

Голова наглядової ради 
ТДАТУ та Громадської спілки 
«Аграрний союз України» 
Генадій Новіков високо оці-
нив звіт ректора та роботу 
колективу Університету в 
непростих умовах каранти-
ну. Добрі слова на адресу 
Володимира Миколайовича 
висловили перший проректор 
Олександр Скляр, професори 
Оксана Єременко та Анатолій 
Панченко, декан факультету 
економіки та бізнесу Ганна 
Ортіна, заступник головного 
бухгалтера Світлана Мешта-
нова та в.о. директора ВСП 
«Новокаховський фаховий ко-
ледж ТДАТУ» Денис Дубина.

Одноголосно делегати 
конференції трудового ко-
лективу дали високу оцінку 
роботи ректора Володимира 
Кюрчева та затвердили його 
звіт.

Редакційно-видавничий 
відділ;

фото Віктор Пашин
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100 років для Всесвіту – це 100 років для Всесвіту – це 
мить, для людини – життя, для мить, для людини – життя, для 
освітнього закладу – історія. освітнього закладу – історія. 
До цієї знаменної дати освітній До цієї знаменної дати освітній 
заклад йшов довгою дорогою заклад йшов довгою дорогою 
наполегливої праці багатьох наполегливої праці багатьох 
поколінь. За цей час коледж поколінь. За цей час коледж 
кілька разів реорганізовував-кілька разів реорганізовував-
ся, змінювалася його назва, ся, змінювалася його назва, 
навчальні плани і програми. навчальні плани і програми. 
Від господарської школи до Від господарської школи до 
сучасного фахового коледжу сучасного фахового коледжу 
– такий його шлях.– такий його шлях.

15 років тому Ногайський 

сучасних умовах.сучасних умовах.
Коледж має 59 навчальних 

приміщень: 41 приміщення приміщень: 41 приміщення 
для занять, 14 навчальних для занять, 14 навчальних 
кабінетів, 2 лабораторії, 2 кабінетів, 2 лабораторії, 2 
комп’ютерних класи з вихо-комп’ютерних класи з вихо-
дом в Інтернет, бібліотека з дом в Інтернет, бібліотека з 
читальною залою, навчально-читальною залою, навчально-
виробничу майстерню, гурто-виробничу майстерню, гурто-
житок на 360 місць, актову та житок на 360 місць, актову та 
три спортивних зали, стадіон, три спортивних зали, стадіон, 
музей історії коледжу. музей історії коледжу. 

Сьогодні навчальний за-Сьогодні навчальний за-
клад очолює колишній ви-клад очолює колишній ви-
пускник коледжу Олександр пускник коледжу Олександр 
Герченов. Це людина великої Герченов. Це людина великої 
життєвої енергії, прекрасний життєвої енергії, прекрасний 
господарник, який робить усе 

– був кращим. – був кращим. 

кладачі-методисти, 22 – викла-

дачі з вищою кваліфікаційною дачі з вищою кваліфікаційною 
категорією, 9 — старші викла-категорією, 9 — старші викла-
дачі, нагороджені нагрудним дачі, нагороджені нагрудним 
знаком «Відмінник аграрної знаком «Відмінник аграрної 
освіти України» – Олена Глад-освіти України» – Олена Глад-
ченко, Лариса Булашева, На-ченко, Лариса Булашева, На-
талія Волкова, нагороджені талія Волкова, нагороджені 
нагрудним знаком «Від¬мінник нагрудним знаком «Від¬мінник 
освіти України» – Лідія Михай-освіти України» – Лідія Михай-
лова, Олег Косенчук. Зараз лова, Олег Косенчук. Зараз 
на заслуженому відпочинку на заслуженому відпочинку 
ветерани педагогічної праці ветерани педагогічної праці 
– Відмінники аграрної освіти – Відмінники аграрної освіти 
України – Леонід Косенчук, України – Леонід Косенчук, 
Надія Хлівна та Відмінники Надія Хлівна та Відмінники 
освіти України – Любов Лих-освіти України – Любов Лих-
тар, Світлана Рязанцева.тар, Світлана Рязанцева.

Сьогодні викладачі коле-Сьогодні викладачі коле-
джу – учасники Всеукраїнських джу – учасники Всеукраїнських 
та Міжнародних конференцій, та Міжнародних конференцій, 

конкурсів, обласних семінарів конкурсів, обласних семінарів 
з обміну досвідом роботи, за-з обміну досвідом роботи, за-
сідань методичних об’єднань, сідань методичних об’єднань, 
майстер-класів НМЦ «Агро-майстер-класів НМЦ «Агро-
освіта». Вже більше 40 років освіта». Вже більше 40 років 
наші педагоги є переможцями наші педагоги є переможцями 

З ЮВІЛЕЄМ!З ЮВІЛЕЄМ!
ВСП «НОГАЙСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТДАТУ -100 РОКІВ»ВСП «НОГАЙСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТДАТУ -100 РОКІВ»

У січні 1921 року на мапі Південної України на північно-
му узбережжі Азовського моря з’явився новий навчальний 
заклад – Ногайський сільськогосподарський технікум, 
який мав одне відділення – агрономічне.

та призерами Всеукраїнського та призерами Всеукраїнського 
конкурсу «Педагогічні інно-конкурсу «Педагогічні інно-
вації». За останні 15 років 46 вації». За останні 15 років 46 
робіт викладачів стали пере-робіт викладачів стали пере-
можцями та призерами. До можцями та призерами. До 
Каталогу кращих конкурсних Каталогу кращих конкурсних 
робіт ввійшли понад 115 ме-робіт ввійшли понад 115 ме-
тодичних розробок педагогів тодичних розробок педагогів 
коледжу. У 2020 році Наталія коледжу. У 2020 році Наталія 
Косенчук здобула головну на-Косенчук здобула головну на-
городу - «Педагогічний Оскар». городу - «Педагогічний Оскар». 
За весь період участі у конкурсі За весь період участі у конкурсі 
прізвища 37 викладачів було прізвища 37 викладачів було 
занесені до Книги Пошани занесені до Книги Пошани 
ДУ «Навчально-методичний ДУ «Навчально-методичний 
центр ВФПО» МОНу. центр ВФПО» МОНу. 

Ногайський коледж у різ-Ногайський коледж у різ-
ні роки ставав призером в ні роки ставав призером в 
конкурсах: «Викладач року»,  конкурсах: «Викладач року»,  
«Кращий куратор навчальної «Кращий куратор навчальної 
групи», «Кращий музей на-групи», «Кращий музей на-
вчального закладу». вчального закладу». 

На базі освітнього закладу На базі освітнього закладу 
нині здійснюється підготовка нині здійснюється підготовка 
фахівців за 4 спеціальностя-фахівців за 4 спеціальностя-
ми: «Агрономія», «Агроінже-ми: «Агрономія», «Агроінже-
нерія», «Геодезія та землеу-нерія», «Геодезія та землеу-
стрій», «Фінанси, банківська стрій», «Фінанси, банківська 
справа та страхування». Сту-справа та страхування». Сту-
денти денної форми навчання, денти денної форми навчання, 
окрім основної спеціальності, окрім основної спеціальності, 
отримують робочі професії: отримують робочі професії: 
оператор комп’ютерного на-оператор комп’ютерного на-
бору, тракторист-машиніст бору, тракторист-машиніст 
сільськогосподарського вироб-сільськогосподарського вироб-
ництва (категорії «А 1», «А 2»), ництва (категорії «А 1», «А 2»), 

озеленювач, слюсар з ремонту озеленювач, слюсар з ремонту 
сільськогосподарських машин сільськогосподарських машин 
і устаткування.і устаткування.

У коледжі оволодівають У коледжі оволодівають 
знаннями на денному та за-знаннями на денному та за-
очному відділенні більше 500 очному відділенні більше 500 
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ПРИВІТАННЯ  РЕКТОРА ДО  100-РІЧЧЯ ВСП
«НОГАЙСЬКИЙ  ФАХОВИЙ  КОЛЕДЖ  ТДАТУ

Щиро вітаю педагогічний 
та студентський колектив, 
ветеранів педагогічної праці 
та колишніх випускників ВСП 
«Ногайський фаховий коледж 
Таврійського державного аг-
ротехнологічного університе-
ту імені Дмитра Моторного», 
100 - річчя з дня заснування 
якого відзначатиметься 23 
січня 2021 року.

До цієї знаменної дати 
коледж ішов довгою дорогою 
наполегливої праці багатьох 
поколінь досвідчених, твор-
чих, талановитих педагогів.

Усім студентам зичу не-
втомного прагнення до знань 
та успіхів у майбутньому.

Бажаю, щоб праця на 
благо України завжди була 
плідною і натхненною та при-
носила радість і задоволення.

Ус ім  бажаю м іцного 
здоров’я, миру та злагоди, 
щастя і добробуту.

З повагою, 
ректор ТДАТУ, професор, 

доктор технічних наук, 
член-кореспондент НААНУ, 

Володимир Кюрчев

Це був нелегкий шлях 
утвердження своїх принципів, 
пошуків, звернень, зростання 
та примноження здобутків. На 
сьогодні коледж – гордість 
Запорізького краю, справжня 
скарбниця мудрості і освіче-
ності  десятків тисяч підготов-
лених фахівців. Змінювалися 
назви, програми, обличчя 
викладачів і студентів, але 
незмінною залишалася осно-
вна мета - підготовка високок-
валіфікованих фахівців, які, 
працюючи у різних галузях 
економіки країни, прославля-

ли свою альма-матер.
Щира подяка усім праців-

никам навчального закладу 
за високий професіоналізм, 
інноваційні освітні підходи та 
самовіддану працю.

Шановні викладачі!
Прийміть найщиріші по-

бажання творчої наснаги і 
нових звершень! Бажаю щоб 
Ваш досвід та професіона-
лізм і надалі служили справі 
підготовки фахівців, а Ваші 
випускники підтримували 
авторитет Ногайського фахо-
вого коледжу.

студентів. А кращі студенти студентів. А кращі студенти 
коледжу щорічно отримують коледжу щорічно отримують 
академічні стипендії Прези-академічні стипендії Прези-
дента України, Верховної Ради дента України, Верховної Ради 
України та стипендію імені України та стипендію імені 
М.О. Посмітного.   М.О. Посмітного.   

Студрада коледжу залу-Студрада коледжу залу-
чає молодь до діяльності в чає молодь до діяльності в 
органах студентського само-органах студентського само-
врядування. Студенти коле-врядування. Студенти коле-
джу – переможці та призери джу – переможці та призери 
регіонального етапу Всеу-регіонального етапу Всеу-
країнського конкурсу «Кра-країнського конкурсу «Кра-
щий студент року», обласного щий студент року», обласного 
конкурсу «Студент року», V конкурсу «Студент року», V 
Міжнародного шоу-фестивалю Міжнародного шоу-фестивалю 
талантів «Заграйфест Весна талантів «Заграйфест Весна 
– 2019, ХХIV Всеукраїнського – 2019, ХХIV Всеукраїнського 
фестивалю «Топ-Топ», регі-фестивалю «Топ-Топ», регі-
онального етапу Всеукраїн-онального етапу Всеукраїн-
ського фестивалю художньої ського фестивалю художньої 
творчості «Софіївські зорі» творчості «Софіївські зорі» 
та багатьох інших. Студенти та багатьох інших. Студенти 

коледжу учасники Всеукраїн-коледжу учасники Всеукраїн-
ських спортивних ігор з легкої ських спортивних ігор з легкої 
атлетики, настільного тенісу та атлетики, настільного тенісу та 
міні-футболу та багаторазові міні-футболу та багаторазові 
учасники та призери обласної учасники та призери обласної 
Спартакіади серед  студентів Спартакіади серед  студентів 
аграрних ЗВО І-ІІ рівнів акре-аграрних ЗВО І-ІІ рівнів акре-
дитації. дитації. 

Після отримання диплому Після отримання диплому 
молодшого спеціаліста, наші молодшого спеціаліста, наші 
випускники продовжують на-випускники продовжують на-
вчання у ТДАТУ. Викладачі вчання у ТДАТУ. Викладачі 
коледжу прагнуть підготувати коледжу прагнуть підготувати 
професійно підкованих, все-професійно підкованих, все-
бічно освічених, ініціативних, бічно освічених, ініціативних, 
здатних до творчого пошуку здатних до творчого пошуку 
фахівців. Вони проводять на-фахівців. Вони проводять на-
укові дослідження зі студен-укові дослідження зі студен-
тами, за результатами яких тами, за результатами яких 
виступають на науково-тех-виступають на науково-тех-
нічних конференціях в ТДАТУ нічних конференціях в ТДАТУ 
та інших конференціях різних та інших конференціях різних 
рівнів. Після отримання ди-рівнів. Після отримання ди-

плому молодшого спеціаліста плому молодшого спеціаліста 
лише з 2013 року близько 800 лише з 2013 року близько 800 
випускників продовжили на-випускників продовжили на-
вчання у ТДАТУ, отримавши вчання у ТДАТУ, отримавши 
диплом бакалавра, магістра. диплом бакалавра, магістра. 

За 100 років освітньої ді-За 100 років освітньої ді-
яльності зі стін навчального яльності зі стін навчального 
закладу вийшли 16 тисяч закладу вийшли 16 тисяч 
випускників – гордість і слава випускників – гордість і слава 
навчального закладу.  Серед навчального закладу.  Серед 
вихованців навчального за-вихованців навчального за-
кладу: депутат Запорізької кладу: депутат Запорізької 
обласної ради Віталій Бого-обласної ради Віталій Бого-
він; засновник і власник МПП він; засновник і власник МПП 
фірми «Ерідон» Сергій Кроле-фірми «Ерідон» Сергій Кроле-
вець; депутат Верховної Ради вець; депутат Верховної Ради 
України ІІІ скликання Анатолій України ІІІ скликання Анатолій 
Морозов; «Заслужений праців-Морозов; «Заслужений праців-
ник сільського господарства ник сільського господарства 
України», повний кавалер України», повний кавалер 
ордену «За заслуги перед ордену «За заслуги перед 
Запорізьким краєм», лауреат Запорізьким краєм», лауреат 
премії «Золота Афіна» Олег премії «Золота Афіна» Олег 

Ніколенко; заслужений лікар Ніколенко; заслужений лікар 
України Семен Гіренко; Герої України Семен Гіренко; Герої 
Соціалістичної Праці Віра Соціалістичної Праці Віра 
Сова та Лідія Чорна і багато Сова та Лідія Чорна і багато 
інших.інших.

За значні досягнення у За значні досягнення у 
реалізації державної політики реалізації державної політики 
в галузі національної освіти, в галузі національної освіти, 
вагомий внесок у розвиток вагомий внесок у розвиток 
Запорізького краю педагогіч-Запорізького краю педагогіч-
ний колектив коледжу нагоро-ний колектив коледжу нагоро-
джено Орденом «За заслуги джено Орденом «За заслуги 
перед Запорізьким краєм» ІІІ перед Запорізьким краєм» ІІІ 
ступеня, грамотою Запорізь-ступеня, грамотою Запорізь-
кої облдержадміністрації та кої облдержадміністрації та 
подякою Запорізької облрадиподякою Запорізької облради.

Олена Гладченко,
заст. директора з
виховної роботи,

Елла Гєнчєва, методист 
ВСП «Ногайський фаховий 

коледж ТДАТУ»
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СТУДЕНТИ ТДАТУ – ПЕРЕМОЖЦІ НАЦІОНАЛЬНОГО 
КОНКУРСУ «ART PRIME UA»

Алія стала Лауреатом I премії у номінації театральне мистецтво. 
Компетентне журі, до складу якого ввійшли заслужені діячі культури та 
мистецтв України, відзначило виступ нашої студентки одним з найкращих 
у її віковій категорії.

До речі, у 2020 році Алія увійшла до ТОР-10 студентів Таврійського 
державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного в 
номіанції «Студент-артист року».

Центр культури і дозвілля

Студентка магістратури факультету Агротехнологій 
та екології, учасниця театральної студії «Мост» Центру 
культури і дозвілля ТДАТУ Алія Айбєтова, отримала пе-
ремогу у національному фестивалі-конкурсі українського 
мистецтва «ART PRIME UA».

КОМАНДА ТДАТУ – ПЕРЕМОЖЕЦЬ КОНКУРСУ
«АГРОКЕБЕТИ COMPETITION»

Вітаємо команду студентів Таврійського державного агротехноло-
гічного університету імені Моторного з отриманням головної нагороди 
Агрокебети Competition – 50 тис. грн.

Нагадаємо, за підтримки Українського клубу аграрного бізнесу, протягом грудня серед 
учасників програми «Агрокебети», між 6 аграрними закладами вищої освіти проходив конкурс 
проєктів «Агрокебети Competition».

Від Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного ви-
ступили дві команди: Green Choiсe у складі: Олега Калініна, Євгена Пархоменка та Анастасії 
Івченка та DEBI-CREDIT у складі: Володимира Марцуна та Дмитра Турчака. Усього у конкурсі 
взяли участь 13 команд.

На урочистому оголошені переможців конкурсу, члени журі відзначили високий рівень про-
єктів усіх учасників. Команда Green Choiсe отримала І місце та була нагороджена грошовою 
премією.

Ідея проєкту «Green Choice» – створення перекусу, основою якого є гороховий протеїн, 
додатково збагачений вітамінами та амінокислотами.

Бажаємо успішної реалізації задуманих планів.
Денис Водоп’янов, начальник РВВ «Агро Таврія»

ПЕРЕМОГИ ВОКАЛІСТІВ І ТЕАТРАЛІВ ТДАТУ
У ФЕСТИВАЛІ-КОНКУРСІ «BEST VOICE»

За результатами конкурсу три перших місця у номінації естрадний 
вокал, вікова категорія 17-19 років, отримали дівчата з «Golden Voice» – 
першокурсниці Христина Беззубенко з ФЕБ та Усніє Мамутова з факультету 
АТЕ, а також студентка 2 курсу ФЕБ Софія Попович.

Приємно вразили і талановиті дівчата з театральної студії «Мост». Ірина 
Слободнюк, студентка 5 курсу факультету АТЕ, стала Лауреатом I ступеня у 
номінації розмовний жанр з вже відомою композицією у її виконанні «Моно-
лог Мерилін Монро». Алія Айбетова, студентка 5 курсу цього ж факультету 
– Лауреат II ступеня у тому ж жанрі з літературно-музичною композицією за 
твором Лесі Українки «Твої листи пахнуть зів’ялими трояндами».

Центр культури і дозвілля

У Мелітополі відбувся V Всеукраїнський фестиваль-
конкурс «BEST VOICE». Взяти участь у конкурсі вирішили 
одразу два колективи Центру культури і дозвілля ТДАТУ: 
театральна студія «Мост» – керівник Віталія Нікітіна, та во-
кальна студія «Golden Voice» – керівник Олена Дорошенко.
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РАДА ВЕТЕРАНІВ УНІВЕРСИТЕТУ – ШАНУЄМО,
ПОВАЖАЄМО ТА ПАМ’ЯТАЄМО КОЖНОГО ПРАЦІВНИКА

Рада ветеранів Таврійського державного агротехно-
логічного університету імені Дмитра Моторного підбила 
підсумки роботи за 2020 рік.

Первинна організація вете-
ранів, яку очолює Віктор Петров, 
виконує важливу місію. Гасло 
ради ветеранів ТДАТУ: «Пенсіо-
нер – не вирок, а нова можливість 
самореалізації і основний ресурс в 
університеті, який дозволяє забез-
печити спадкоємність поколінь». На 
її обліку налічується 326 чоловік, з 
них 158 ветеранів працюють, інші 
знаходяться на заслуженому від-
починку.

Рада ветеранів працює за 
двома напрямами: робота з непра-
цюючими пенсіонерами та робота 
з працюючими пенсіонерами і ве-
теранами університету.

Обидва напрями мають свою 
специфіку. Найбільш трудомістка 
робота – це з непрацюючими 

пенсіонерами. Вона проводиться 
у тісній співпраці з підрозділами 
Університету та профкомом. Ак-
тивісти вітають людей похилого 
віку з Днем народження та іншими 
державними святами. До Дня на-
родження ветерани університету 
отримують продуктові набори, які 
хоч трохи допомагають їм заощади-
ти гроші. Майже всі люди похилого 
віку живуть на невеличку пенсію. 
У 2020 році вперше за ініціативою 

керівництва нашого університету, 
ради ветеранів і профкому ТДАТУ, 
протягом серпня-вересня була 
проведена «Медова акція», люди 
похилого віку отримували мед.

Окрім матеріальної допомоги, 
для ветеранів важлива увага та 
спілкування, декілька хвилин якого 

роблять цих людей щасливими, що 
про них пам’ятають.

Волонтерська діяльність ради 
ветеранів здійснювалась за де-
кількома напрямами. Серед них: 
надання волонтерської допомоги 
з метою підтримки малозабез-
печених, пенсіонерів та осіб що 
потребують соціальної реабілітації; 
збереження культурної спадщини, 
історико-культурного середовища, 
пам’яток історії та культури; сприян-
ня проведенню заходів, пов’язаних 
з організацією масових спортивних, 
культурних та інших заходів, по-
стійно здійснюється акція «Вони 
живуть поруч».

У січні цього року з нагоди ново-
річних свят профком університету 

сформував продуктові набори для 
ветеранів, які опинилися в скрутних 
умовах. Голова ради ветеранів Ві-
ктор Петров, секретар Ірина Ємець, 
члени ради Людмила Петрова та 
Ганна Славова відвідали 10 вете-
ранів та привітали їх зі святами.

До Міжнародного жіночого 
свята, 8 березня, у минулому році 
також була приділена увага не-
працюючим жінкам. За фінансової 
допомоги профкому 13 жінкам, які 
пропрацювали понад 30-40 років у 
ТДАТУ, були зроблені подарунки.

До свята Перемоги у Другій 
Світовій війні продуктові пакети 
від міської організації ветеранів 
отримали 12 непрацюючих пенсіо-
нерів, а від профкому ТДАТУ – 11 
ветеранів Університету.

До медового спасу при вза-
ємодії з ректоратом та профкомом 
ТДАТУ був виділений мед з пасіки 
університету та персики з садів уні-
верситету для шановних ветеранів.

Поступово Рада ветеранів пла-
нує охопити своєю увагою більшу 
кількість непрацюючих пенсіонерів, 
які велику частку свого життя від-
дали нашому закладу вищої освіти. 
Кожен рік складається список юві-
лейних дат пенсіонерів з дня на-
родження. Людмила Петрова вітає 
ветеранів і дарує сертифікати на 
придбання продуктів від ректорату 
і профкому.

Редакційно-видавничий 
відділ;

фото Віктор Пашин
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АЛЛА АНГЕЛОВСЬКА: СТУДЕНТИ ТДАТУ
І НАШ УНІВЕРСИТЕТ ДЛЯ МЕНЕ СТАЛИ РІДНИМИ

Інженер кафедри геоекології та землеустрою Алла 
Ангеловська працює у Таврійському державному агро-
технологічному університеті імені Дмитра Моторного з 
2017 року.

З самого початку роботи в 
Університеті, Алла Олексан-
дрівна проявила себе як чуйна, 
доброзичлива молода люди-
на. Вона однаково, шанобливо 
ставиться до колег і студентів, 
віддаючи їм все своє тепло і 
турботу, що є важливим у роботі 
викладача-наставника з молод-
дю. Останній рік вона викладає 
на кафедрі та є куратором од-
разу двох академічних груп 31 
ГЗ та 31 ЕК.

Коли Алла прийшла пра-
цювати до нашого університету 
інженером, вона й гадки не 
мала, що стане викладачем та 
куратором. З початку, зізнається, 
дуже хвилювалася, однак вже з 
перших хвилин зрозуміла – ця 
робота їй до вподоби. Тому, зо-
всім не дивно, що у 2020 році 
вона стала куратором двох 
груп та головою сектору про-
форієнтаційної роботи факуль-
тету агротехнологій і екології. 

Головним критерієм педагогічної 
та профорієнтаційної роботи 
для неї є пошук індивідуального 
підходу до кожного здобувача 
та абітурієнта на високому ор-
ганізаційному рівні з пошуком 
індивідуального психологічного 
та емоційного зв’язку. А голо-
вним критерієм комунікативного 
зв’язку є простий, позитивний та 
мотиваційний настрій.

«Робота зі студентами – для 
мене це все. Я до них настільки 
звикла, що вони стали рідними. 
Завжди намагаюсь зрозумі-
ти кожного та допомогти. Мої 
студенти також відповідають 
взаємністю. Вони відчувають 
мій настрій з перших секунд, 
як тільки я відчинила двері і 

увійшла до аудиторії», – ділиться 
враженнями Алла.

Нещодавно студент її під-
шефної групи Григорій Шалар 
занедужав і потрапив до стаці-
онару міськлікарні. Алла одразу 
організувала допомогу хлопцю 
та відвідувала його у лікарні 
майже щодня. Так склалося, що 
через скрутне становище та від-
сутність рідних людей, Григорію 
немає кому прийти на допомогу. 
На підтримку прийшли небайду-
жі одногрупники, співробітники 
факультету, профспілковий ко-
мітет університету.

Дуже цінує Аллу, як спеціа-
ліста та людину, зав. кафедри 
геоекології та землеустрою Сер-
гій Мовчан.

«Для мене, як для старшого 
колеги і керівника підрозділу, 
приємно, що у Алли Олексан-
дрівни доброта, повага та ви-
тримка є нормою життя. Напев-
но, це у неї від батьків, рідних та 
близьких. В родині Ангеловських, 
що мешкають в с. Інзовка, При-
морського району, це норма 
спілкування» – зазначив Сергій 
Іванович.

Алла дуже любить прово-
дити виїзні практичні заняття зі 
своїми студентами. Вона впев-
нена, що у такий спосіб дізна-
ються про щось нове не тільки 

майбутні, але і молоді фахівці, до 
яких,зокрема, вона себе відно-
сить. Бачить позитивні моменти 
Алла Олександрівна і у вимуше-
ному, через карантин, дистанцій-
ному освітньому процесі. На її 
думку, саме у такий спосіб можна 
засвоїти нові сучасні технології 
викладання. У подальшому вона 
планує вступити до аспірантури, 
продовжити викладацьку діяль-
ність та реалізувати себе саме у 
науково-педагогічній сфері.

Денис Водоп’янов,
начальник РВВ
«Агро Таврія»


