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НАЙКРАЩИХ АГРОНОМІВ НАВЧАЮТЬ В ТДАТУ
Сьогодні аграрна галузь, як І Україна в цілому, 
потребує цілісної системи освіти, яка б відповіда
ла національним інтересам і світовим тенденціям 
розвитку та забезпечувала б підготовку фахівців, 
здатних втілювати їх  у життя.

Сучасні стратегічні напря
ми аграрної політики на
цілені на глибоке реформу
вання сільського господар
ства на засадах приватної 
власності на землю та май
но, нарощування обсягів ви
робництва конкурентоспро
можної продукції та створен
ня умов для вільного вибору 
видів виробничої діяльності, 
їх реалізація значною мірою 
залежить від рівня підготов

ки фахівців, зайнятих & агро
промисловому виробництві, і 
обумовлює необхідність но
вого підходу до кадрового за
безпечення села.

Наприкінці минулого року 
виробничою  компанією 
«Мрія Агрохолдинг» сумісно 
з Науково-методичним цен
тром аграрної освіти було 
організовано і проведено 
конкурс «Кращий агроном» 
із напрямку «Агрономія».

Конкурс проводився у формі 
онлайн-тестування, при 
цьому завдання включали 
два етапи: тест на п р о 
фесійні знання і кейс - про
блемна задача, яка пере
віряє здатність студентів до 
аналітичного мислення, за
стосування теоретичних 
знань на практиці, орієнта
цію в умовах реального ви
робництва, а також творчий 
потенціал.

Взагалі у цьому конкурсі 
одночасно приймали участь 
153 студента випускних 
курсів із 14 аграрних ВНЗ Ук
раїни, які готують фахівців з 
агрономії. Честь Таврійсько
го державного агротехноло
гічного університету захища
ли 10 студентів факультету 
агротехнологій та екології.

І ось за підсумками всеук
раїнського конкурсу пере
можцем було визначено ма
гістра ТДАТУ за фахом «Аг
рономія» Ганну Дрізік (на 
фото), яка набрала 92 бала 
зі 100 можливих. Крім того, 
усі інші студенти університе
ту, які приймали участь у 
конкурсі, продемонстрували 
високі результати: Ірина Кур- 
това, Тетяна Серебровська та 
Альона Тимченко посіли 4-6 
місця, а Павло Бондаренко,

Сергій Погорілий, Ірина Пле- 
хун, В’ячеслав Биков, Ксенія 
Озол та Євстафієва Катери
на - увійшли у першу 25-ку 
конкурсантів.

Завдяки цим відмінним 
результатам ТДАТУ в рейтин
гу серед всіх ВНЗ України, які 
готують агрономів, посів по
чесне перше місце з се
реднім рівнем знань сту
дентів 74,3 бала. Друге місце 
посів Львівський національ
ний аграрний університет 
(середній бал 67,4), третє - 
Дніпропетровський держав
ний аграрний університет 
(53,7).

Призери конкурсу отри
мають цінні подарунки та зап
рошення прийняти участь у 
позаконкурсному відборі до 
стипендіальної програми Ук
раїнської Аграрної Школи 
інноваційного навчально- 
практичного центру компанії 
«Мрія Агрохолдинг».

Успіх студентів універси- 
тетує невипадковим. Адже не 
дивлячись на те, що агро
номів тут розпочали готувати 
лише нещодавно, на сьогодні 
ТДАТУ є одним з провідних 
центрів аграрної науки і осві
ти на Південному Сході Украї
ни. Крім того, вчені агротех
нологічного університету

тісно співпрацюють із колега
ми з Німеччини, Франції, 
Польщі, Швеції та інших країн 
з питань придбання практич
ного досвіду застосування 
новітніх технологій з вирощу
вання і переробки сільсько
господарської продукції. Зав
дяки такому співробітництву 
викладачі, аспіранти та сту
денти університету щорічно 
проходять закордонні прак
тики в аграрному секторі на 
передових підприємствах 
європейських країн.

Це ще раз підтверджує, 
що Таврійський державний 
агротехнологічний універси
тет готує висококваліфіко
ваних конкурентоспромож
них фахівців для аграрного 
сектору економіки України, 
готових до якісної, інновац
ійної діяльності. А сьогодні 
такі фахівці вкрай потрібні в 
нашій державі, адже одне із 
головних завдань сьогоден
ня - за допомогою науки та 
передових технологій зро
бити працю зем леробів 
еф ективніш ою, а також 
підвищити показники Украї
ни в аграрному секторі еко
номіки.

В. В, Губенко, заступник  
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