
День відкритих дверей
18 жовтня Таврійський дер
жавний агротехнологічний 
університет радо відкрив 
свої двері для гостей - 
майбутніх студентів, 
їх батьків, вчителів та всіх, 
хто завітав до ТДАТУ. 
Профорієнтаційний захід 
викликав неабиякий інтерес 
у випускників шкіл 
та коледжів 2015 року.

Як найбільш активна та 
сучасна складова суспіль
ства, молоді люди, оби
раючи професію, вико
ристовують усі джерела 
інформації.

З н а й о м ство  з  ун іверси
те том

Більшість із присут
ніх вперше познайомили
ся з університетом, відві
давши його веб-сайт. На 
частину абітурієнтів спра
вили враження зустрічі з 
представниками вищого на
вчального закладу, які по
стійно проводять профорі
єнтаційну роботу у школах 
та ліцеях не тільки міс
та, Запорізької області, 
а й регіону Південної Укра
їни. Для багатьох важливу 
роль відіграв приклад зна
йомих та рідних, які навча
ються та навчалися у сла
ветному університеті. Адже 
кожному хочеться вдало 
вибрати професію, що зро
бить його щасливим, забез
печить добробут та допомо
же виправдати сподівання 
батьків.

День відкритих дверей 
за своєю гарною традицією 
розпочався у Центрі куль
тури та дозвілля ТДАТУ. 
Гостей свята привітали ви

кладачі та співробітники 
університету, ознайомили зі 
спеціальностями та напря
мами підготовки, досягнен
нями університету, програ
мами закордонних практик 
студентів, міжнародними 
освітніми програмами по
двійних дипломів, а також 
надали всю іншу інформа
цію про університет.

Концертний зал універ
ситету був повністю запов
нений. Абітурієнти та їх 
батьки переглянули відео- 
ролики і фільм про напря
ми університету.

Гостей урочистого захо
ду привітав ректор універ
ситету, професор Володи
мир Миколайович Кюрчев, 
який ознайомив присутніх 
із історією, традиціями уні
верситету, особливостями

навчання в університеті, 
напрямами підготовки.

Також присутні дізнали
ся про умови прийому на 
2015 рік, вступні випробу
вання, конкурсний відбір, 
підготовчі курси для учнів 
шкіл, перспективи розви
тку студентських здібнос
тей при навчанні в універ
ситеті, міжнародні проекти, 
які відкривають широке 
коло можливостей для на
ших студентів.

Голова студентської ради 
університету Віталій Співа- 
чук презентував «візитну 
картку» студентської ради, 
розповів майбутнім першо
курсникам про різнобарв
не та цікаве студентське

життя, головні напрямки 
та принципи роботи орга
нів студентського самовря
дування.

В и с т у п и  х у д о ж н іх  
к о л е к т и в ів

Справжньою окрасою зу
стрічі стали виступи уні
верситетських зірочок ху
дожньої самодіяльності, 
лауреатів всеукраїнських 
творчих конкурсів: зразко
вого ансамблю сучасного 
танцю «Світлана», народно
го ансамблю «Юність», со
лістів вокальної студії «Ко
лаж».

Абітурієнти універси
тету отримали задоволен
ня від виступів мистецьких 
колективів та мали можли
вість скласти уяву не тіль
ки про умови навчання, а й  
про художню творчість сту
дентів.

Як і завжди, під час Дня 
відкритих дверей відбу
лася зустріч абітурієнтів 
та їх батьків із деканами 
факультетів та представ
никами всіх кафедр, які 
ознайомили присутніх із 
особливостями підготовки 
фахівців за напрямами на
вчання, а також предста
вили матеріально-технічну 
базу університету.

Висловлюємо щиру вдяч
ність всім тим, хто завітав 
на свято! Будемо раді бачи
ти вас студентами у згур
тованому багатотисячному 
колективі Таврійського дер
жавного агротехнологічно
го університету!

Олеся ДАНИЛЮК, 
прес-служба ТДАТУ. 
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