
Факультет «Агротехнологій та екології»
Попереду З НО. складання екзаменів, 
випускний бал! Але вже час вирішува
ти долю своєї професії: куди І на кого 
вчитися?! Ця питання може вирішити 
наш університет, а зокрема саме наш 
факультет - -Агротехнологій 
та екологи*. Він с наймолодшим фа
культетом у всьому університеті, але 
вже так багато зміг зробити та ви
пустити кілька сотень бакалаврів, 
магістрів І спеціалістів.

Факультет готує стузгатії за на
ступника напрямами: «Агрономія», 
•Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природо- 
корнстуваиия», «Харчові технології тв 
інженерія». «Охорона праці».

Протягом навчання студенти отри
мують глибокі звання, жимом цього 
е щорічна перемога у Міністерському 
дистанційному тестуванні серед сту
дентів усіх аграрних ВНЗ. До складу 
факультету входять 7 кафедр.

На факультеті працює сучасна аг
рохімічна лабораторія, «Лабораторія 
моніторингу якості ґрунтів і проду
кції рослинництва», де викладачі та 
студенти розвивають свої якості нау
ковця.

8 роки поспіль студенти факультету 
беруть активну участь у заходах фон
ду В. Пінчука. агрохолдігнгу «Мрія», 
Фонду Л. Кучми. Федерації профспі
лок України, конкурсі «Молоди! аг
роном» тв ін. 8 студентів е стипендіа
тами прогреми «8автрв.ия» тв мають 
офіційний статус волонтере Фонду В. 
Пінчука, 2 студенти - стипендіати Фо
нду Л. Кучми. Наукові роботи студен
тів факультету щороку посідають при
зові місця у Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових робіт із напря
мів «Агрономія» та «Еколог.я». Щоро
ку на факультеті проводиться науко
во-технічна конференція магістрів тв 
студентів із виданням збірки тез допо
віде«.

Місцями проведення навчальних 
і виробничих практик с державні за
повідники: «Асканія-Ном». Карадаг- 
ський природний. «Острів Хортиця».

«Український степовий» • різні при
родні резервати, національні тв регі
ональні парки, державні екологічні 
інспекції, мисливські господарства, 
лісництва, сільськогггподарські. аг- 
ролкові тв промислові підпрнпігтва. 
няуково-дослідпяй сад ТДАТУ (зати
льною площею 80 ги. навчалыю-ви 
роблячий центр ТДАТУ «Лазурне» тв 
сучасні фермерські господарства. На 
території університету існус 2 теплиці. 
ж  студенти ниють змогу ннвчити ово

чівництво закритого грунту. Агрохо
лдинг «Мрія» вже другий рій поспіль 
провадить дкетаїщійпе тестування се
ред студентів напряму «Агрономія*, і 
наші студенти завжди на 1 місті.

Щорічно студенти факультету про
ходить виробничу практику за кордо
вом: у Великобританії, Нідерландах. 
США. Польщі. Голландії, Данії тв ін
ших державах.

На факультеті створені всі умови 
для гармонійного розвитку студенти: 
студенти мають змогу активно брати 
участь у роботі гуртків художньої са
модіяльності. займатись у гпортивних 
секціях. На факультеті іпту» своя ко
манда КВК «5 корпус», куди кожен ве 
гелий та кмітливий може записатись. 
Надзвичайно цікаві й захоплюючі е 
щорічні святе, які провадить студе
нтська рада факультету. Найперше й 
довгоочікуване свято • цг дебв>т пер
шокурсника. де «першачки» мають 
змогу проявити себе. День факультету 
• під чаг якот для студентів оргинізо 
куються незабутні луттрічі з відомими 
в Укряіяі письменниками, погтвми. 
акторами, художниками. Факультет 
активно '-сівпраа*- з інтернатом -V 1. 
де кожасмт» року студентський актив 
проводить благодійну акцію до Для 
святого М н іс о л а я  те до Міжнародний* 
дня захисту дітей.
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