
НАУКОВЦІ ТДАТУ - АКТИВНІ УЧАСНИКИ МІЖНАРОДНИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ
У сучасному науковому світі існує чимало програм з 

міжнародного співробітництва, в яких Таврійський держав
ний агротехнологічний університет (ТДАТУ) бере активну 
участь. Програма обмінів між факультетами Faculty 
Exchange Program {FEP>, яка проводиться за підтримки 
Міністерства сільського господарства США, сприяє розши
ренню знань і удосконаленню навичок у сфері сільсько
господарської економіки, маркетингу і агробізнесу.

Після стажування у вищих на- пінос, аспірант кафедри «менедж-
вчальних закладах Сполучених ментута маркетингу».
Штатів у рамках ц іє ї програми Тетяна Попова проходила ста-
щойно повернулися до України два жування у США на базі Державно-
наукових співробітника ТДАТУ-Те- го університету Колорадо (CSU,
тяна Попова, доцент кафедри штатКолорадо), Вона відвідувала
«Економічнатеорія», та Сергій Ка- Міністерство сільського господар-

ства США, передові фермерські 
господарства та кооперативи, 
асоціації виробників, банки для 
підтримки фермерів, аукціони з 
продажу тварин, дорадчі служби, 
оптові сільськогосподарські ринки, 
семінари, заняття з економічних 
дисциплін. Чимало речей вразило 
Тетяну підчас відвідування занять 
в університеті, особливо методика 
викладання курсів, Великуувагу 
привернула командна гра, за ре
зультатом якої студенти форму
ють вміння спілкуватися, встанов
лювати контакти, використовува
ти надану інформацію та прийма
ти оптимальне рішення.

Що стосується сільськогоспо
дарських підприємств США, то, за 
словами Тетяни Попової, одним із 
факторів високої їх ефективності є 
тісний зв’язок із консультативною 
службою, що забезпечує викори
стання прогресивних наукових 
розробок у галузях агрономії, еко
номіки, маркетингу із аграрною 
кредитною системою. Варто зазна
чити, що на базі ТДАТУ також ство
рена і успішно функціонує дорадча 
служба, в якій наукові працівники 
приймають активну участь.

Сергій Капінос вдосконалював 
свої знання та навички на базі Дер
жавного університету Пенсільванії 
(Penn State University). Підчас ста
жування він відвідував сільськогос
подарські підприємства різних га
лузей у Пенсільванії, Каліфорнії, 
Арізони, Неваді, Вірджинії. Він та
кож брав активну участь улекційних

та практичних заняттях, семінарах фермерів та виробників сільгосп-
та конференціях, що проводилися продукції, зробив порівняння у
в університеті. Велике враження на сфері ведення агробізнесу в Україні
Сергія Сергійовича склало відвіду- та планує використати зроблені
вання сільгосппідприємств Калі- висновки всвоїй подальшій роботі
форнії, де ґрунти є недостатньо «Мені ця програма дала дуже
родючими через нестачу водних багато: знайомство з досвідчени-
ресурсів.Апезадопомогоювикори- ми, розумними та цікавими людь-
єтання досягнень наукита техніки ми, накопичення матеріалу та ідей;
фермери мають змогу отримувати досвід викладання. Я побачивба-
дуже високі врожаї, а відповідно і гато цікавих та відомих місць, роз-
великий прибуток. ширив свій кругозір», - каже Сергії?

Сергій Капінос провів експерт- Сергійович,
неопитуваннясередпрацівників Ігор Є л ісєєв ,
державних органів управління начальник м іж народногс
США, професорів університету, відд ілу ТДАТУ


