
Наймолодший факультет ТДАТУ
20 квітня факультету агротехнологій та екології виповнилося 5 років
5 років - це невеликий, але 
вже суттєвий вік. І за цей 
вік факультету є чим пиша
тися.

До його складу входять
6 кафедр, на яких працю
ють 96 кваліфікованих ви
кладачів, з них 6 професо
рів, 44 доценти, 8 аспірантів 
та 4 докторанти. Сьогодні 
факультет готує фахівців 
за двома спеціальностями: 
«Агрономія* та «Екологія, 
охорона навколишнього се
редовища та збалансоване 
природокористування». На
вчаються 186 агрономів та 
228 екологів. Влітку цьо
го року розпочнеться на
бір студентів на нову спеці
альність- «Охорона праці*, 
а також йде активна робо
та над відкриттям ще одні
єї спеціальності - «Техноло
гія, переробка та зберігання 
продукції сільського госпо
дарства*. За 5 років факуль
тет випустив 179 спеціаліс
тів та 107 магістрів. На АТЕ 
активно працює студент
ська рада, яка організовує 
різні заходи та акції.

Хоча факультет було за
сновано влітку 2007 р., свій 
день народження він свят

кує саме в Міжнародний 
день Землі - 22 квітня. І це 
не випадково! Адже хто ж, 
як не екологи та агрономи, 
мають безпосереднє відно
шення до цього свята! Саме 
вони відіграють неабияку 
роль у збереженні нашого 
довкілля та вирішенні еко
логічних проблем.

Святкування дня наро
дження факультету- тра
диційно відбувалось у два 
етапи. Перший - це різні 
екологічні акції: всеукра
їнські, міські. Другий етап 
- урочисте святкування на 
сцені ЦКіД ТДАТУ.

Більше місяця студрада 
факультету та деканат пла
нували урочистий концерт. 
Готували різні номери ху

дожньої самодіяльності.
Свято вдалося на славу! 

Привітати факультет при
йшли ректор університет}- 
В. М. Кюрчев, заступник го
лови профспілкового комі
тету О. П. Назарова, декани 
всіх факультетів. До речі, а 
студенти інших факульте
тів ще й підготували при
вітальні номери художньої 
самодіяльності. Також на 
наше свято завітав комен
дант гуртожитку № З О. В. 
Пільгуй. Він привітав фа
культет та заспівав пісню.

Декан факультету О. А. 
Іванченко привітала усіх зі 
святом, а також назвала пе
реможців конкурсу «Най
краща група факультету*. 
Цього року ними стали 31

група екологів (староста І. 
Рабіщук, куратор Ю. А. Ли
сенко) та 21 група агрономів 
(староста М. Казак, кура
тор Л. В. Тодорова). Оксана 
Анатоліївна до того ж на
городила грамотами та цін
ними подарунками всіх від
мінників.

На свято були запрошені 
й наші давні друзі - вихован
ці інтернату № 1, з якими у 
факультету дружні стосун
ки. Щороку студентський 
актив готує дітям святкові 
вистави та різні подарунки. 
А тепер вихованці інтерна
ту підготували свій виступ, 
який не залишив байдужим 
жодного присутнього. Діти 
склали для АТЕ цікавий 
привітальний віршик:



відзначив перший ювілей
Кто под елкой дружно скачет? 
Скачет белка, скачет зайчик!!! 
С неба ангел прилетел - 
Грубым голосом запел!!!
Что случилось - каждый

знает:
День Святого Николая 
Постучался рано,
Всем конфеты по карманам 
Щедрой жменей положил!!! 
Всем, кто мирно, дружно

жил...
Ну а как же зайцы, белки. 
Дядя Ангел, тети Елки?
Им подарков не дождаться? 
Сколько можно улыбаться?
И вот самый главный момент 

настает! 
Волшебница что-то героям 

несет!
Смотрите! Да это зачетка,
А в ней все прописано четко: 
«Зачет сдан успешно и

в срок!» 
До следующей встречи,

дружок!
І усі, хто взяв участь у ви

ставах для інтернату, одра
зу ж впізнали і «дядю Анге
ла» з грубим голосом, і «теть 
Елок», і «зайцев», і «белок*.

Свої мініатюри показала 
і команда КВК «5 корпус».

Наприкінці свята голова 
студентської ради Віталій 
Верескун виголосив приві
тальне слово та нагородив 
активних студентів грамо
тами та цінними подарун
ками. Підбиваючи підсум
ки, можна з упевненістю 
сказати: свято вдалось на 
славу! І агрономи та еколо
ги разом з викладачами, ке
рівництвом університету та 
гостями добре відсвяткува
ли свій перший ювілей та 
задали високу планку своїх 
досягнень.

Вікторія ГУБЕНКО, 
заступник декана ф-ту АТЕ з ви

ховної роботи.


