
С Т Е П І ВЗ Т А В Р І Й С Ь К И Х
в н о г у  з НОВІТНІМИ ТЕХНОЛОГІЯМИНАВЧАННЯ В ЛЯСАЛЬ БОВЕ

Чотири студен
ти Таврійського 
ДАТУ отримали 
з 01.01.2014 року 
гранти на навчан
ня в магістратурі 
П о л і т е х н і ч н о г о  
Інституту ЛяСаль 
Бове (Франція) за 
напрямом «Управ 
ління процесами 
в аграрному сек
торі» в рамках ре
алізації спільного 
освітнього проекту 
підготовки фахів
ців з подвійними 
магістерськими ди
пломами. Навчан
ня розраховано на 
три семестри: один 
семестр - у Таврій
ському ДАТУ, два семестри - у французькому виші-партнері. По 
завершенні навчання випускники отримують два магістерських 
дипломи: українського та французького зразка.

Першими стипендіатами міжнародної магістерської програ
ми стали: Світлана Котенко, Тетяна Блашко (студентки факультету 
економіки та бізнесу), Віктор Кас'янов (студент механіко-техноло- 
гічного факультету) та Ольга Філіппенко (випускниця 2011 року, 
спеціаліст з екології та охорони навколишнього середовища).

Прізвища учасників проекту були визначені французькою від- 
бірковою комісією, яка перебувала в Таврійського ДАТУ з метою 
здійснення конкурсного відбору найкращих претендентів. У від
борі, що проводився на кафедрі іноземних мов, брали участь 10 
осіб. Конкурсна процедура здійснювалася французькою мовою і 
включала підготовку кандидатами досьє з результатами попере
дньої успішності й мотиваційним листом-обгрунтуванням щодо 
намірів навчання за кордоном, письмовий тест техніко-техноло 
гічного спрямування з питань агрономії, механізації сільськогос
подарського виробництва й економіки підприємства та співбесі 
ду професійно орієнтованого характеру.

Франкомовну підготовку кандидатів та консультування їх 
щодо формування змістовної частини відповідних пакетів доку
ментів забезпечувала ст. викладач кафедри іноземних мов Вино
градова М.С.

ВІЗИТ НІМЕЦЬКОЇ ДЕЛЕГАЦІЇ «А ПОЛЛО»
28 жовтня у Таврійському ДАТУ перебувала делегація 

«АПОЛЛО» (Асоціація зі співпраці в області сільського гос
подарства, екології і розвитку села у Східній Європі (Німеч
чина).

Мета даної практики - розширення знань студентів в об
ласті сільського господарства, зокрема Німеччини, підкріп
лення практичного досвіду в сільському господарстві, удо
сконалення знань німецької мови, знайомство з німецькою 
культурою, спілкування між студентами з різних країн.

У рамках візиту було підписано договір про співпрацю 
та проведено презентацію програми для студентів Таврій
ського ДАТУ. Координатори Бернд Бьоттхер, Марія Клаудіс 
та Крістіна Берчі виступили перед студентами та відповіли 
на питання, які цікавили майбутніх практикантів.

Під час презентації виступив колишній практикант Іванков 
Дмитро, який розповів про свій власний досвід стажування та 
підтримав усіх бажаючих студентів у їх прагненні до самореалі- 
зації.

Після презентації була успішно проведена співбесіда зі сту
дентами, які мають чітку мотивацію участі е даній програмі. Для 
тих студентів, які не змогли бути присутніми на співбесіді, деле
гація планує приїхати на початку наступного року та провести 
фінальну конкурсну співбесіду.

Для того, щоб студенти мали змогу якнайкраще підготувати
ся, Асоціація планує організувати курси німецької мови, які бу
дуть проводитись у ТДАТУ.

Якісна підготовка конкурентоспроможного та висококваліфі
кованого спеціаліста -  мета роботи викладачів кафедри «Технічні 
системи технологій тваринництва» Таврійського ДАТУ, Для досяг
нення цієї мети колектив кафедри завжди тримає руку на пульсі 
інноваційних змін в АПК та постійно підвищує свій досвід. Так, ви
кладачі кафедри «ТСТТ» механіко-технологічного факультету Тав
рійського ДАТУ доценти Скляр Р. В., Болтянська Н. І„ Болтянський 
Б. В., Мілько Д. О., ст. викл. Дереза С. В. та доцент кафедри ТПЗПСГ 
Сухаренко О. І. з 23 по 27 вересня 2013 року пройшли стажуван
ня в сільськогосподарському обслуговуючому кооперативі (СОК) 
«Добробут Андріївни» Покровського району Дніпропетровської 
області.

Мета стажування -  набуття досвіду щодо сучасних енергоз
берігаючих механізованих технологій під час будівництва, ре
конструкції та експлуатації малих молочних ферм на прикладі 
наступних: «Родина Куриленко», «Родина Орловського» на 10 ді
йних корів та СП «Молочарьске» Дніпропетровського обласного 
об'єднання обслуговуючих кооперативів «Господар» на 60 дійних 
корів. Викладачі університету також стали учасниками тренінгу 
на тему «Будівництво та реконструкція ферм сімейного типу», 
який проводив головний тренер Дніпропетровської обласної 
громадьської організації «Сільськогосподарська консультаційна 
служба» Ємець О. Ю.

За повідомленням прс-служби Таврійського ДАТУ


