Механіки та агрономи ТДАТУ •
кращі серед аграрних ВНЗ
Другий рйс поспіль студвнти нашого умімрситету успішно беруть участь у
Всеукраїнському конкурсі.
який проводиться виробкичою компанією «МріяАгрохолдинг».
Врахонуючн. шо у тому
році наші агрономи були
переможцямн цього конкурсу, студенти з напрямі»
«Агровомія» та «Процвся. машини та обладнайня АПВ» дуже ретельно готувалмея до конкурсу, аби
довести всім, шо то була не
випадковість. Адже у конкурсі беруть участь кращі
студентм з усіх аграрних
ВНЗ, шо готують фахівців
за даними папрямамн.
Особливістю
конкур
су с те. що проводився вій
у формі опііпе-тестування. а завдання д ія тгілго-

топки студентам не надана- Друге* місце посів Мико- тосне четверте міси**,
.їмся. При цьому завданнялаївський HAV (63 бали).
Прибери конкурсу отри
треба було виконувати трете - Вінницький НАУ мали цінні подарунки та
в два етапи: тест иа про- (59 балів). Другий рік запрошення взяти участь
фесііні знання і кейс (цро- поспіль перше місце з на- у пола конкурсному відборі
блемна задача), що не- пряму «Агрономія» серед 14 до стягендіальної програми
ревіряє здатність студентів аграрних ВШ України зло- Українсько» Аграрне* Шкодо аналітичного мяслен- були студенти факультету ли ін н о в а ц ій н о го наичальня. застосування теоре- лгротехнологій та екології з но-пра етичного центру к*«мти ти в і знань па практиці, результатом 85 балів, в и п р шшіі «Мрії Агрохолдинг*.
орієнтацію в умовах реадь- редипши Львівський НАУ Вітагмо всіх переможці» та
ного виробннтггва. а також (83 бали) ти Миколаївський бвжагмо міцного здоров'я
творчий потенціал.
ІІАУ (77 балів). 1 ццдальших успіхів у навІ ось за підсумками всеКрім того, в особистому чанні,
українського
конкурсузаліку серед студентів найкЦей успіх студентів ше
наші механіки та агропо- раїпий результат (78 балів) раз підтвердив, щоТаврійсь
ми стали переможцями, і, як наслідок, перше місце кий державний агротгхвоТак студенти механіко- здобув студент механіко- логічний університет н>технологічного факульте техяплогічного факультету тут васококяаліфікоеаяих
ту з середнім показником Мллнк Юрій (на ф>тго на с. і конкурентоспроможних
70 балів зі 100 можливих 1). Серед агрономів найкра- фахівців для аграрного сек
здобули перше місце а на- ший результат (91 бал) іхжа- тпру <жоіи»мікя України,
пряму «Процеси, машинизала студентка факультету
0 П. ЛОМЕИКО
та обладнання АПВ» середагротех вологій та екології
проревтос з НПР
16 аграрних ВНЗ України. Плехун Ірина те погіла по-

