
Факультет агротехнологій та екології
Цей наймолодший факуль
тет було створено у 2007 р., 
його очолив к.т.н., доцент 
Олександр Петрович Ло- 
мейко. З 2011 р. його очо
лює к.с.-г.н. доцент О. А. 
Іванченко. Сьогодні факуль
тет готує фахівців за двома 
спеціальностями - «Агро
номія» та «Екологія, охо
рона навколишнього сере
довища та збалансоване 
природокористування».

З 2012 року на факультеті 
відкривається ще одна спе
ціальність «Охорона праці». 
Ця спеціальність є сучас
ною, актуальною і користу
ється підвищеним попитом 
на ринку праці України та 
за кордоном. Потреба у фа
хівцях за напрямом «Охо
рона праці» зі спеціальною 
професійною підготовкою 
наявна в усіх центральних 
органах виконавчої влади, 
державних, комунальних 
та приватних установах, ор
ганізаціях та промислових 
підприємствах незалежно 
від форм власності, видів 
господарювання та галузе
вої належності.

До складу факультету 
входять шість кафедр: за
гального землеробства (за
відувач - професор В. В. Ка
литка); екології та охорони 
навколишнього середови
ща (завідувач - професор 
А. М. Волох); технології пе
реробки та зберігання про
дукції сільського господар
ства (завідувач - доцент Н. 
П. Загорко); охорони пра
ці та безпеки життєдіяль
ності (завідувач - професор 
Ю. П. Рогач); іноземних мов 
(завідувач - ст. викл. С. Г. 
Мунтян); філософії та соці
ології (завідувач - доцент В. 
М. Карман).

Навчально-виховний зацьку пару, але й готували
процес на факультеті забез- українські страви. Перли-
печують 85 висококваліфі- ною осінньої тематики свят
кованих викладачів, до їх став конкурс композицій
складу входять 6 професо- дарів осені,
рів, докторів наук та 45 до- 1 грудня минулого року
центів, кандидатів наук. наш факультет традицій-

2010-2011 н. р. для фа- но приєднався до всесвіт-
культету АТЕ був роком ак- ньої акції - Дня боротьби зі
тивної праці, нових звер- СНІДом. Напередодні Ново-
шень та відкриттів. Але це го року було оголошено кон-
й не дивно, адже багато по- курс новорічних іграшок,
сад у студраді в минулому зроблених своїми руками,
році зайняли саме першо- В результаті талановитос-
курсники, які виявили ін- ті та винахідливості студен-
терес та небайдужість. тів нашого факультету жод-

Вже з перших навчаль- на група не залишилась без
них днів було проведе- нагороди. Але на цьому свя-
но акцію «Чисте місто» та то не закінчилось. До Дня
конкурс «Дебют першо- святого Миколая разом зі
курсника». Нікого не зали- студентами енергетично-
шили байдужими святку- го факультету наші студен-
вання Дня вчителя та Дня ти традиційно представили
українського козацтва, до виставу вихованцям дитя-
якого групи не тільки пред- чого інтернату № 2, який є
ставляли найгіднішу ко- їх підшефним дитячим за

кладом.
14 лютого факультет АТЕ 

відзначив свято закоханих, 
організувавши конкурси на 
«Найкращу пару факуль
тету» та «Найкращу вален- 
тинку». До Дня Радянської 
армії дівчата факульте
ту підготували цікаву каз
ку на новий лад для чоло
вічої половини факультету. 
В останній тиждень люто
го наш університет свят
кує Масляну. Наш факуль
тет з гідністю представив 
шостий день під назвою 
«Золовкиньї посиделки*.

Весняні свята розпоча
лися з Міжнародного жіно
чого дня, до якого хлопці 
підготували розважальну 
програму.

1 квітня - у День гумору - 
студрада АТЕ провела імп
ровізовану книгу рекордів 
факультету, а 7 квітня - в 
День здоров’я - були органі
зовані спортивні змагання 
між студентами двох спеці
альностей - «Екологія» та 
«Агрономія».

До найголовнішого свя
та факультету - Дня його 
народження, який вже чет
вертий рік відзначався 
22 квітня, - було проведено 
чимало акцій. Це і допомога 
студентів-волонтерів під час 
прибирання парку міста, 
висадка квітів перед гурто
житком № 3, розвішування 
шпаківень по всьому місту 
та багато-багато іншого.

Ось таким насиченим для 
студради факультету АТЕ 
виявився минулий рік. Але 
ми не будемо зупинятися на 
досягнутому. Адже попере
ду ще багато цікавих справ 
і веселих святі

Вікторія ГУБЕНК0, 
заступник декана.


