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Книгу присвячено 85-річчю одного з славетних  навчальних закладів південно-
східного регіону України - Таврійському державному агротехнологічному університету.

Університет за період своєї 85-річної історії пройшов гідний шлях і зумів стати 
справжньою кузнею наукових і технічних кадрів. Сьогодні університет посідає гідне 
місце серед університетів України, готує фахівців з широкого спектру спеціальностей, 
займає провідні позиції в вищій освіті. 

Ювілейне історико-довідкове видання висвітлює основні віхи становлення 
Таврійського вишу від реального училища до сьогодення, подає літопис  постатей, 
які стояли біля витоків університету та видатних випускників, які примножили славу 
своєї Аlma mater.
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Шановні колеги, співробітники, 
студенти, випускники Таврійського 

державного агротехнологічного 
університету!

Міністерство освіти і науки України 
щиро вітає вас з визначною віхою у житті 
навчального закладу - 85-річчям від дня 
заснування вищого навчального закладу!

Завдяки вашій творчій і наполегливій праці 
Таврійський державний агротехнологічний 
університет став одним із провідних 
аграрних навчальних закладів держави. За 
швидкоплинними літами криється нелегкий 
шлях утвердження визначних досягнень 
поколінь педагогів, науковців університету 
у розвитку вищої освіти, зміцненні 
інтелектуального потенціалу України!

Пройдений університетом шлях заклав міцні традиції навчально-виховної та 
наукової роботи, де визначними критеріями є постійний творчий пошук та якість 
професійної підготовки у поєднанні з високим рівнем відповідальності за результати 
роботи. Традиційний зв’язок освітянського процесу з виробництвом стали 
характерними досягненнями колективу вашого навчального закладу. В університеті 
функціонують наукові школи, які очолюють відомі в України та далеко за її межами 
науковці – викладачі університету, академіки, члени-кореспонденти Національної 
академії аграрних наук України та галузевих академій. Переконаний, що університет 
і надалі залишатиметься в авангарді розвитку вітчизняної наукової думки.

Вітаю всіх тих, хто докладав величезних зусиль, ділився глибокими знаннями, 
вкладав свої серце і душу у освіту та виховання молоді, зробив вагомий внесок у 
розвиток Таврійського державного агротехнологічного університету протягом цих 85 
років!

Бажаю колективу університету здоров’я, щастя, добробуту, великих творчих 
успіхів, динамічного розвитку, нових наукових досягнень, талановитої молоді, 
здійснення задумок і започаткувань, а також подальшого розквіту університету в 
ім’я України, на благо рідної держави!

Перший заступник Міністра
 освіти і науки України           Володимир КОВТУНЕЦЬ
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Шановні друзі!

Щиро вітаю колектив Таврійського 
державного агротехнологічного університету 
з нагоди 85-річного ювілею навчального 
закладу. Це саме той поважний вік, коли за 
плечима прожито багато років, є чималий 
досвід, обертаючись назад, можна осягнути 
досягнення та, дивлячись вперед, чітко 
бачити перспективи.

До цієї славної ювілейної дати ваш 
університет підійшов із вагомими здобутками. 
За 85 років у навчальному закладі сформовані 
наукові школи, потужна матеріально-
технічна база, високопрофесійний потужний 
науково-педагогічний колектив, що дозволяє 
упроваджувати новітні технології освіти, 

готувати фахівців у відповідності до самих високих європейських вимог.
Нині ваш навчальний заклад – один із провідних аграрних університетів України. 

Ваші досягнення на освітянських заходах, університетських рейтингах – тому 
яскраве підтвердження. Бажаю і надалі тримати високу планку лідерства серед ВНЗ 
України.

Глибоко ціную вагомий внесок вашого закладу в розвиток вищої аграрної освіти 
України, у справу підготовки висококваліфікованих інженерів, агрономів, економістів 
та інших спеціалістів для агропромислової галузі держави. Випускники університету 
- це заслужена слава нашого вишу, що сягає далеко за межі України. 

З нагоди ювілею бажаю колективу Таврійського державного агротехнологічного 
університету міцного здоров’я, нових творчих успіхів і наснаги у формуванні 
майбутнього держави – сучасних фахівців європейського рівня підготовки. Упевнена, 
що самовіддана праця вашого колективу та його випускників і надалі сприятиме 
зміцненню економічного потенціалу Запорізького краю та України в цілому. Вірю, 
що посіяні в університеті зерна освіти і науки дадуть гарні сходи і обернуться щедрим 
урожаєм для нашої величної держави.

Заступник Міністра аграрної 
політики та продовольства України           О.В. Ковальова 
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Шановні друзі!

Сердечно вітаю професорсько-викладацький 
склад, студентів і усіх співробітників з нагоди 

85-річчя від дня заснування Таврійського 
державного агротехнологічного університету!

Славетна історія вашого навчального закладу 
безпосередньо пов’язана з історією Запорізької 
області. За цією ювілейною датою - багаторічна 
праця, пошук і звершення, зростання 
та примноження здобутків у підготовці 
висококваліфікованих кадрів для Запорізької 
області і всієї України. 

Ви можете пишатися своїми досягненнями. 
Гідну славу своїй альма-матер в Україні і за 
її межами складають випускники, серед яких 
Герої України, відомі державні діячі та політики, 
науковці і виробничники. 

Переконаний, що університет і надалі залишатиметься в авангарді вітчизняної 
освіти і наукових досягнень. Від імені всієї громади Запорізької області висловлюю 
вам щиру  вдячність за самовіддане служіння обраній справі, за невтомний творчий 
пошук, виховання молодого покоління.

У цей святковий день, всьому колективу Таврійського державного агротехноло-
гічного університету, студентам і випускникам бажаю міцного здоров’я, успіхів на 
життєвій ниві, невичерпної енергії та нових звершень в ім’я процвітання України!

З повагою,
Голова Запорізької обласної ради         Г.В. Самардак
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Шановні викладачі, співробітники, 
студенти і випускники!

Щиро вітаю вас з 85-річчям вашого славного 
Таврійського державного агротехнологічного 
університету!

За час свого існування університет став про-
відним аграрним вищим навчальним закладом 
у системі освіти України, здобув визнання не 
тільки на теренах нашої області і держави, а й 
далеко за її межами і по праву вважається од-
ним із лідерів підготовки високопрофесійних 
спеціалістів агропромислового комплексу.

Останніми роками університет стрімко набрав 
і згуртував колектив талановитих викладачів, 
науковців, тисячі молодих висококваліфікованих 
фахівців.

Завдяки сумлінній праці накопичено потужний інтелектуальний потенціал, який 
успішно використовується для розвитку економіки України, виховання нового 
покоління, яке в майбутньому здійснюватиме розвиток нашої держави.

Цього урочистого дня маю добру нагоду відзначити численні досягнення вашого 
навчального закладу у формуванні, становленні та розвитку новітніх технологій в 
механізації, енергетиці, агрономії та економіці нашого регіону та України в цілому.

Прийміть в цей святковий день мої щирі вітання і вдячність за сумлінне служіння 
обраній справі, невтомний творчий пошук і успіхи у вихованні молодого покоління 
аграріїв, озброєних передовою вітчизняною наукою.

Хай у ваших серцях не згасає вогонь завзяття, натхнення і любові до Запорізького 
краю і всієї України, а в усіх ваших починаннях супутниками стануть успіх і удача.

Бажаю всім вам святкового настрою та невичерпного запасу життєвих сил для 
нових трудових звершень.

З повагою,
Голова Запорізької обласної
державної адміністрації                     К.І. Бриль
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ГІМН УНІВЕРСИТЕТУ

Слова Овчарова В.В.
Музика Костиця П.І.

Радуйся, земле –
Освітила поля

Університетська
Степова зоря

ПРИСПІВ

Вічно живи, наша гордість,
Світло на крилах неси,
Прославляй Україну –

Землю щедру, квітучу, як родину.
Слава тобі, професоре,
Славне юнацтво рости,
Нашу справу велику

Тобі вести

Радуйся, ниво,
Колоситься жнива –
В світ іде таврійська

Інженерія.

ПРИСПІВ

Радуйся, юність –
Науковий букет
Надає аграрний
Університет

ОДА УНІВЕРСИТЕТУ

Слова і музика Надикто В.Т.

СЕРЕД ЛАНІВ ЗАПОРІЗЬКОГО КРАЮ
СЕРЕД КВІТУЧИХ ДУХМЯНИХ САДІВ,

НАЧЕ СУЗІР Я НА НЕБОКРАЇ
НА ОСВІТЯНСЬКОМУ ПОЛІ РОЗЦВІВ

ПРИСПІВ

В СВІТЛІ ВСІХ КАНОНІВ АКАДЕМІЧНИЙ,
КОЗАЦЬКОЇ ДОЛІ ОМРІЯНИЙ ЗЛЕТ

ТАВРІЙСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ 

АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ
ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ДАВНІХ ТРАДИЦІЙ ЗДОБУТКИ ЗНАМЕННІ
ДОВГОЧЕКАННЕ ЗНАЙШЛИ ВИЗНАННЯ,
ХРАМОМ НАУКИ ЗВУТЬ ЙОГО ВЧЕНІ,
ЛАВИ СТУДЕНТСЬКІ – ДЖЕРЕЛОМ 

ЗНАННЯ

ПРИСПІВ

СІЯТИ ВІЧНЕ І МНОЖИТИ СЛАВУ
З ТИМИ, ХТО ВЧИТЬ ПІЗНАВАТИ НОВЕ,

ДОЛЯ ВКАЗАЛА ХОДУ ВЕЛИЧАВУ,
ХАЙ ЖЕ ВІН КВІТНЕ І ЗАВЖДИ ЖИВЕ
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ПРАПОР
УНІВЕРСИТЕТУ

ШТАНДАРТ
УНІВЕРСИТЕТУ

Місія ТДАТУ полягає в якісній підготовці 
висококваліфікованих, конкурентоспроможних 
фахівців для вирішення комплексу технологічних, 
інфраструктурних проблем розвитку економіки 
України, потенціалу науки, підтримці і посиленні 
іміджу освітньої та науково-дослідної діяльності 
університету
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Творимо сьогодення - крокуємо в майбутнє

Ректор ТДАТУ д.т.н., професор, 
член-кореспондент НААН України

КЮРЧЕВ ВОЛОДИМИР 
МИКОЛАЙОВИЧ

Ювілей університету - це важлива нагода ще раз 
повернутися до славетних традицій навчального 
закладу, вшанувати тих, хто доклав зусилля до 
його становлення, його наукової слави.

Освітні, наукові та виховні традиції - це основа, 
без якої ми б, напевно, сьогодні не змогли б 
говорити про здобутки і розвиток. Ми пишаємося 
тим, що з числа наших випускників вийшло багато 
громадських діячів, керівників-господарників, 
талановитих учених.

Низький уклін і велика шана усім керівникам 
нашого вищого навчального закладу, які в різні 
роки внесли свій вагомий внесок у розвиток 
університету. Завдяки їх зусиллям з’являлися нові 
навчальні корпуси, укріплювалася матеріально-

технічна база кафедр, будувалися корпуси, гуртожитки, 
їдальня, бібліотека, центр культури та дозвілля, а також спортивно-оздоровчий 
комплекс «Салют» на березі Азовського моря. 

Золотим фондом університету є науково-педагогічні працівники, які впродовж 
всього існування навчального закладу забезпечували високий рівень підготовки 
фахівців для різних галузей економіки України. Завдяки вам, шановні викладачі, 
наші випускники стали відомими не тільки в місті та області, а й далеко за межами 
нашого регіону.

Особлива вдячність усім співробітникам університету, які кожний на своєму місці 
повсякденною працею забезпечують розвиток університету. Велика подяка усім вам!

Ми пишаємося нашими студентами! Своїм прагненням до навчання ви примножу-
єте здобутки нашого університету на різноманітних олімпіадах, конкурсах, у худож-
ній самодіяльності і спорті.

Шановні випускники! Ви є гордістю нашого навчального закладу! Завдяки вашій 
наполегливій праці в різних галузях економіки України, ви не тільки примножуєте 
здобутки нашої держави, але й підтримуєте імідж і славу своєї alma mater. Трудові 
досягнення випускників назавжди залишаться в історії навчального закладу.

Серед наших випускників - наша гордість, Дмитро Костянтинович Моторний - 
двічі Герой Соціалістичної Праці, Герой України.

Україна завжди була й залишається хліборобською державою. Аграрний сектор 
економіки тому й іменується базовим, що разом з іншими складає основу життя 
держави та добробуту її громадян. На допомогу напруженій хліборобській праці 
завжди приходили наука, техніка і поезія природи. Лише спільними зусиллями, 
єдністю та згуртованістю ми зможемо максимально зміцнити потужність і 
конкурентоспроможність вітчизняного сільськогосподарського виробництва.

Сьогодення – відповідальний період розвитку незалежної України. Підготовка 
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кадрів для різних галузей економіки України – відповідальна і почесна місія 
Таврійського державного агротехнологічного університету.

Головна мета діяльності ТДАТУ – забезпечення найвищої якості підготовки 
сучасного фахівця. Використання в університеті сучасних методів навчання, з 
акцентом на практичну підготовку, його здатність бути завжди готовим відповідати 
вимогам часу, сприяє конкурентоспроможності наших випускників. А це – головна, 
найвища винагорода для навчального закладу. 

Ми пишаємось нашим університетом і хочемо, щоб всі знали - двері його будуть 
завжди відкриті для порядних, талановитих людей, які вирішили присвятити своє 
життя дуже важливій справі продовольчого забезпечення України.

    З повагою і гордістю за університет                           В.М. Кюрчев
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I

ПОГЛЯД У МИНУЛЕ

ІСТОРІЯ - СКАРБНИЦЯ НАШИХ ДІЯНЬ, СВІДОК 
МИНУЛОГО, ПРИКЛАД І ПОВЧАННЯ ДЛЯ СЬОГОДЕННЯ,  

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО
М. Сервантес
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Сучасний Таврійський державний агротехнологічний університет створювався 
протягом століття. Першим з навчальних закладів технічного спрямування у 
Мелітополі було реальне училище, засноване за ініціативою колишнього земства в 
серпні 1874 року. В училищі окрім шкільного курсу середньої освіти давали також 
знання з технічних та агрономічних дисциплін. Сьогодні в приміщенні комерційного 
училища, відкритого в Мелітополі у 1906 році, розташований навчальний корпус 
№3 університету.

У січні 1921 року на базі 6-7 класів Мелітопольського реального училища відкрито 
профтехнічну школу. Паралельно створюється ще одна профтехнічна школа при 
ремісничих майстернях.

На початку 1922 року, об’єднавшись з профтехнічною школою мелітопольських 
ремісничих майстерень, було утворено механіко-будівельну школу.

1926 рік. Відбувається злиття механіко-будівельної та хіміко-технічної шкіл у 
політехнічну профшколу. Навчальний заклад проіснував до 1930 року, зберігаючи 
агротехнічний профіль. 

У 1930 році політехнічну школу було реорганізовано у три технікуми, серед яких 
важливе місце посідав технікум індустріалізації сільського господарства.

1932  рік. На базі технікуму створюється завод - комбінат сільськогосподарського 
машинобудування. До його складу входять Інститут з підготовки інженерів-машиноз-
навців, відділення з підготовки працівників масових спеціальностей та Машинобудівний 
завод з випуску розточувальних та обпалювальних верстатів. До комбінату приєднується 
навчально-дослідне господарство. Це рік заснування вищого навчального закладу.

1938 рік. Мелітопольський інститут інженерів-механіків сільського господарства 
(МІІМСГ) став функціонувати як самостійний вищий навчальний заклад.

1935 р. Бригада студентів заводу ВТУЗ
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За успіхи у підготовці висококваліфікованих інженерних кадрів, участь у наукових 
дослідженнях, надання допомоги сільськогосподарському виробництву інститут у 1939 і 
1941 роках було нагороджено Дипломами І ступеня і занесено до Книги Пошани Всесоюзної 
сільськогосподарської виставки.

1944 рік. Евакуйований на 
період Великої Вітчизняної 
війни інститут повертається до 
Мелітополя. У серпні цього ж 
року інститут перейменовано 
на Мелітопольський інститут 
механізації сільського 
господарства (МІМСГ). 

1949-1953 роки. Відкривається 
прийом абітурієнтів на відділення 
заочного навчання. Починає 
роботу факультет електрифікації 
сільського господарства. Значно 
збільшується прийом молоді. 

У 1954 році в інституті  відкрито аспірантуру.
У 1960 році було відкрито загальнотехнічний факультет, на вечірньому і заочному 

відділеннях якого студенти протягом трьох років одержували загальнонаукову і 
загальноінженерну підготовку. 

1960-1965 роки. МІМСГ випустив 1585 інженерів-механіків та інженерів- 
електриків.

Починаючи з 1965 року, збільшилась кількість спеціальностей, за якими інститут 
готував інженерів сільськогос-
подарського виробництва.

1970 рік. Починає діяти 
підготовче відділення, очні 
та заочні курси з підготовки 
сільської молоді для вступу до 
ВНЗ.

1971 рік. Заочне відділення 
перетворюється на факультет 
заочного навчання.

1976-1980 роки. Значно 
збільшується кількість підго-
товлених спеціалістів. За цей 
період випускниками МІМСГ 
стали 4041 інженер.

МІМСГ, 1981 р.

1944 р. Зруйнований під час війни головний 
корпус
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1965-1991 роки. Викладачі інституту захистили 11 докторських та 156 
кандидатських дисертацій.

За успіхи, досягнуті в підготовці висококваліфікованих фахівців сільського 
господарства і розвитку науки, Мелітопольський інститут механізації сільського 
господарства у 1981 році було нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора. 

1990 рік. На базі факультету електрифікації сільського господарства створено 
економічне відділення і здійснено перший набір студентів-економістів.

1993 рік. Створено інженерно-економічний факультет, який у 1999 році отримав 
назву «Економічний факультет».

20 квітня 1994 року постановою Кабінету Міністрів України на базі 
Мелітопольського інституту механізації сільського господарства було створено 
Таврійську державну агротехнічну академію.

1996 рік. Створений госпрозрахунковий підрозділ академії – інформаційно-
консультаційний центр «Агро-Таврія».

1997 рік. До складу ТДАТА приєднано Мелітопольський технікум гідромеліорації 
і механізації сільського господарства. 

2002 рік. Наказом Мінагрополітики створено науково-дослідний інститут 
післядипломної освіти та дорадництва.

2003 рік. Відкрито факультет «Переробка та зберігання продукції сільського 
господарства». Наказом Мінагрополітики створено науково-дослідний інститут 
механізації землеробства Півдня України.

2005 рік до структури ТДАТА увійшов Новокаховський агротехнічний коледж .
2006 рік. Згідно з наказом Міністерства аграрної політики України  № 140-П від 

30.05.2006 р. к.т.н., професор Кюрчев  В.М. призначений  ректором Таврійської 
державної агротехнічної академії. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року № 311-р. 
«Про реорганізацію Таврійської державної агротехнічної академії» виш було реорга-
нізовано у Таврійський державний агротехнологічний університет.
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Primus inter pares
Перший серед рівних

РЕКТОРСЬКИЙ КОРПУС (1932-2017 роки)

ГРІНЧАК ЮРІЙ ЛЬВОВИЧ
Ректор (1932-1937)

ГРІНЧАК ЮРІЙ ЛЬВОВИЧ один з 
засновників навчального закладу. 

Керував  вищим навчальним закладом з 1932 
по 1937 роки. У 1932 році було відкрито Вище 
технічне училище-завод ім. ОДПУ. До складу 
заводу-комбінату увійшов інститут з підготовки 
інженерів-машинознавців. На перший курс 
інституту було зараховано 175 осіб. 

Першого вересня 1933 року при інституті 
відкривається робфак. У 1934 році «Завод-
ВТУЗ» перейменовується у «Мелітопольський 

інститут інженерів-механіків сільського господарства ім. ОДПУ», залишаючись 
у складі заводу. У 1934-1935 навчальному році інститут було переведено на 
держбюджетне фінансування. Також на цей час завершується робота з формування 
інституту як суто інженерного ВНЗ. У його складі налічувалось 13 кафедр, а на 
трьох курсах навчалося близько 500 студентів. 

За роки роботи Грінчака Ю.Л. було розпочато будівлю корпусу №1, бази 
відпочинку, створено лабораторії і кафедри ВНЗ. 

У 1937 році Грінчака Ю.Л. було заарештовано як «ворога народу» розстріляно і 
лише у 1958 – реабілітовано за відсутністю складу злочину.

ГРІНЧАК ЮРІЙ ЛЬВОВИЧ
(1902-1937 рр.)
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ГУЛІВЕР ГЕОРГІЙ ФЕДОТОВИЧ
 Ректор (1937 - 1951 рр.)

ГУЛІВЕР ГЕОРГІЙ ФЕДОТОВИЧ керував 
вищим навчальним закладом з 1937 по 1951 роки. 
Під його керівництвом продовжувалося подальше 
розширення, становлення та розвиток навчального 
закладу. Закінчилося будівництво навчального 
корпусу № 1. Перших 96 інженерів випущено 
інститутом у 1937 році. Всього ж у передвоєнні роки 
було підготовлено 500 інженерів-механіків.

Як самостійний вищий навчальний заклад Мелі-
топольський інститут інженерів-механіків сільського 
господарства (МІІМСГ) став функціонувати з 1938 

року. У 1939 і 1941 роках інститут було нагороджено 
Дипломами І ступеня і занесенио до Книги пошани 

Всесоюзної сільськогосподарської виставки. У 1945 році, за успішну роботу з підго-
товки кадрів, Гулівер Георгій Федотович був нагороджений орденом Трудового Чер-
воного Прапора.

АБРАМЧЕВ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ 
Ректор (1951 – 1962 рр.)

АБРАМЧЕВ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ 
доцент, кандидат технічних наук. Керував вищим 
навчальним закладом з 1951 по 1962 роки. У часи 
керівництва Абрамчева Д.В. було побудовано 
піонерський табір, база відпочинку на березі 
Азовського моря, гуртожиток на 400 місць, житловий 
будинок для викладачів і співробітників.

У вересні 1952 року розпочав роботу факультет 
електрифікації сільського господарства. У 1953 році 
починає працювати відділення з підготовки інженерів-
механіків. З 1954 року при інституті починає 

працювати аспірантура, цього ж року було відновлено 
навчальний корпус №1. З 1957 р. припинено набір на 

факультет електрифікації сільського господарства.
У 1955 та 1957 рр. інститут - учасник ВДНГ СРСР, було нагороджено дипломом 

та премійовано кіноустановкою.
У 1960 році було відкрито загально-технічний факультет. 

АБРАМЧЕВ ДМИТРО 
ВАСИЛЬОВИЧ
(1899 - 1965 рр.)

ГУЛІВЕР ГЕОРГІЙ ФЕДОТОВИЧ
(1905 - 1978 рр.)
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ЄМЕЛЬЯНОВ МИХАЙЛО 
МИКОЛАЙОВИЧ 

Ректор (1962 – 1971 рр.)

ЄМЕЛЬЯНОВ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ 
керував вищим навчальним закладом з 1962 по 1971 
роки. 

За цей час істотно змінилась організаційна 
структура інституту, значно зміцнилась матеріально - 
технічна база навчального закладу. Було побудовано 
житловий будинок для викладачів на 70 квартир та 
гуртожитки інституту на 880 місць. 

У 1964 році відновлено прийом студентів на 
факультет електрифікації сільського господарства. 
Цього ж року у складі факультету механізації сільського 
господарства створено відділення - організації і 

технології ремонту. 
З 1965 року розпочав свою роботу факультет громадських професій (ФГП), 

створено кафедру застосування електроенергії у сільському господарстві. Цього ж 
року введено в експлуатацію навчальний корпус № 7, відкрито пам’ятник Герою 
Радянського Союзу Малюзі М.С.

У 1969 році у складі факультету механізації сільського господарства організовано 
відділення з механізації тваринницьких ферм. 1970 року було створено підготовче 
відділення. У 1971 році заочне відділення перетворено на факультет заочного навчання.
За успіхи в роботі ректора Ємельянова М.М. у 1971 році було нагороджено орденом 
Трудового Червоного Прапора. 

СІРИЙ ІГОР СЕРГІЙОВИЧ
Ректор (1971 - 1987 рр.)

СІРИЙ ІГОР СЕРГІЙОВИЧ - кандидат 
технічних наук, професор. Керував вищим навчальним 
закладом з 1971 по 1987 роки. 

У 1972-1973 навчальному році в інституті було 
обладнано 8 лекційних залів для використання 
технічних засобів навчання і два класи програмованого 
навчання.

У 1973 році, вперше, за ініціативи інституту, було 
створено 10 механізованих студентських загонів.

ЄМЕЛЬЯНОВ МИХАЙЛО
МИКОЛАЙОВИЧ

(1912 - 1971 рр.) 

СІРИЙ ІГОР СЕРГІЙОВИЧ
(народився 19.01.1930 р.)
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За керівництва Ігоря Сергійовича у 1974 році запроваджується поточна атестація 
студентів два рази в семестрі. Ця форма контролю знань отримала в наступні роки 
повне визнання. Цього ж року запроваджується курс «Основи наукових досліджень».

За роки керівництва Сірого І.С. було введено в експлуатацію будівлі:
- студентської їдальні на 220 місць (1975 р.);
- бібліотеки з читальними залами на 300 місць (1976 р.);
- студентського клубу (1978 р.);
- навчального корпусу військової кафедри (1980 р.) 
У 1979 році розпочато будівництво 9-поверхового навчально-лабораторного 

корпусу (нині корпус 2).
Під керівництвом Ігоря Сергійовича у жовтні 1979 року при інституті почав 

працювати факультет підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів 
сільського господарства. За керівництва  Ігоря Сергійовича інститут став ВНЗ I 
категорії. У 1981 році Мелітопольський інститут механізації сільського господарства 
було нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора.

За визначні досягнення у роботі Сірий І.С. був нагороджений орденом Трудового 
Червоного Прапора. У 1980 р. Ігорю Сергійовичу присвоєно звання Заслужений 
працівник Вищої школи України, нагороджений грамотою Верховної Ради України 
і почесною грамотою Кабінету Міністрів. Він - Відмінник аграрної освіти  та науки 
I-го ступеня, має медаль «За трудовую доблесть». 

За порядність, професіоналізм та великий внесок у розвиток рідного міста в 1999 
р. йому було присвоєно звання «Почесний громадянин міста Мелітополь». Ігор 
Сергійович і сьогодні викладає  на кафедрі технічного сервісу в АПК.

   
КРИЖАЧКІВСЬКИЙ МИКОЛА 

ЛЮДВІГОВИЧ 
Ректор (1987 - 2006 рр.)

КРИЖАЧКІВСЬКИЙ МИКОЛА ЛЮДВІ-
ГОВИЧ, доктор технічних наук (Польща), кан-
дидат технічних наук, професор. Протягом 1987-
2006 рр. керував вищим навчальним закладом. Це 
наймолодший за всю історію університету керівник 
– у 1987 році йому було лише 33 роки. 

За керівництва Миколи Людвіговича у 1987-
1992 роках створено факультет загальноосвітньої 
підготовки, на факультеті працює підготовче 
відділення. Інститут став ініціатором створення 
науково-виробничої системи «Ремгідропривід», 
встановлено контакти з зарубіжними 

КРИЖАЧКІВСЬКИЙ МИКОЛА 
ЛЮДВИГОВИЧ

(19.06.1954 - 21.02.2006 рр.)
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підприємствами Німеччини та Болгарії на поставку своєї продукції. У цей період 
значно розширюються міжнародні зв’язки з Китаєм, а також налагоджуються тісні 
зв’язки з сільськогосподарським інститутом у Варшаві.

20 квітня 1994 року постановою Кабінету Міністрів України на базі 
Мелітопольського інституту механізації сільського господарства було створено 
Таврійську державну агротехнічну академію.

Хронологія здобутків тих часів наступна:

Ректор Крижачківський М.Л. занесений до книги «500 впливових особистос-
тей», а також у книгу «Вчені в галузях механізації, електрифікації та меліорації».

 

1995 рік - перший випуск фахівців за спеціальністю «Економіка    
підприємства»;
1996 - створено підрозділ академії – Інформаційно-консультацій-
ний центр «Агро-Таврія»;
1996 -1997 роки - розроблена комплексна програма впровадження 
української мови в академії, згідно з програмою організована кафе-
дра «Українознавство».
серпень 1997 року – до складу академії, як відокремлений струк-
турний підрозділ, увійшов Мелітопольський технікум гідромеліо-
рації та механізації сільського господарства;
1998 - відбувся перший випуск магістрів за спеціальностями меха-
нізація сільського господарства та електрифікація і автоматизація 
сільського господарства.
2001 - 2002 рік – створено асоціацію студентів та аспірантів ака-
демії «Інтелект»;
2002 - Наказом Мінагрополітики створено науково-дослідний Ін-
ститут післядипломної освіти та дорадництва;
2003 - відкрито факультет «Переробка та зберігання продукції 
сільського господарства», створений Науково-дослідний інститут 
механізації землеробства півдня України;
2004 - розпочато будівництво корпусу №5 та здійснено перший 
набір студентів на спеціальності «Агрономія», «Інформаційні тех-
нології проектування».
2005 рік - до структури ТДАТА увійшов Новокаховський агро-
технічний коледж.
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Semper gradus ante!
Завжди на крок попереду!

Новий етап розвитку Таврійського державного агротехнологічного університету 
розпочався з 2006 року, коли ректором Таврійської державної агротехнічної академії 
було обрано Кюрчева Володимира Миколайовича.

За статусом і репутацією навчального закладу завжди стоїть ім’я людини, що 
визначає всю його подальшу історію. Ректор ТДАТУ - патріот свого навчального 
закладу, генератор ідей і їх сумлінний втілювач, менеджер високого ґатунку, який 
розуміє загальну стратегію розвитку країни, європейський освітянський процес і 
можливості втілення їх у життя зусиллями свого колективу.

Кюрчев В.М. доклав багато зусиль для того, щоб у 2007 році Таврійська 
державна агротехнічна академія була реорганізована у Таврійський державний 
агротехнологічний університет.

 
КЮРЧЕВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Ректор з 2006 року
   
КЮРЧЕВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ, 

доктор технічних наук, професор, член-кореспондент 
НААН України, Заслужений працівник освіти України, 
Відмінник освіти, член двох спеціалізованих вчених рад 
із захисту докторських та кандидатських дисертацій.

Володимир Миколайович - випускник Мелітополь-
ського інституту механізації сільського господарства, 
який з плеяди його випускників, перший доктор тех-
нічних наук, член-кореспондент НААНУ очолив свою 
Аlma mater. 

З МІМСГ пов’язана вся подальша діяльність 
Володимира Миколайовича – асистент, завідувач 

кафедри, проректор з економічних питань, проректор з наукової роботи, директор 
НДІ механізації землеробства півдня України ТДАТА.

У 1989 році в Харківському інституті механізації та електрифікації сільського 
господарства Кюрчев В. М. захистив кандидатську дисертацію за темою 
«Ресурсозбереження при діагностуванні щілинних ущільнень гідророзподілювачів 
сільськогосподарської техніки».

30 травня 2006 року Кюрчева В. М. обрано на посаду ректора Таврійської 
державної агротехнічної академії (з 2007 р. академія має статус Таврійського 
державного агротехнологічного університету). У 2006 році йому присуджено вчене 
звання професора.

КЮРЧЕВ ВОЛОДИМИР 
МИКОЛАЙОВИЧ

(народився 23.06.1955)
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У 2015 році у ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господар-
ства» НААН України Володимир Миколайович захистив докторську дисертацію 
на тему: «Механіко-технологічні основи агрегатування орно-просапних тракторів».    
28 квітня 2015 року йому присуджено науковий ступінь доктора технічних наук.

 16 вересня 2016 року колектив ТДАТУ обрав Володимира Миколайовича 
ректором Таврійського державного агротехнічного університету на третій термін. 
У тому ж році Володимир Миколайович був обраний членом-кореспондентом 
Національної академії аграрних наук України.

 Володимир Миколайович Кюрчев проводить велику роботу на громадських 
засадах, з березня 1998 по 2010 роки був депутатом Мелітопольської міської ради. 
З 2010 року і до теперішнього часу є депутатом Запорізької обласної ради.

  Під керівництвом Кюрчева В.М. останнє десятиріччя ознаменувалося  багатьма 
значними здобутками та інноваційними змінами, серед яких:

• 2007-2008 рр. - відкрито факультети:
  - Агротехнологій та екології (АТЕ)
  - Інженерії та комп’ютерних технологій
  - Економіки та бізнесу
• 2007 рік -  ТДАТУ нагороджено Почесною грамотою Кабінету міністрів України.
• 2008 рік - ТДАТУ вперше був акредитований за ІV рівнем акредитації, який 

повторно підтвердив у 2013 році.
• 2009 рок - ТДАТУ першим серед аграрних ВНЗ України пройшов сертифікацію 

Системи менеджменту якості при наданні освітніх послуг відповідно до вимог 
міжнародного стандарту ISO 9001:2008. 

• До структури ТДАТУ увійшли 3 коледжі : Ногайський (2006 р.), Бердянський 
(2007 р.), Оріхівський (2014 р.) і стали відокремленими структурними підрозділами 
ТДАТУ.

• Відкрито 11 нових  спеціальностей першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
• Ліцензовано 12 спеціальностей другого (магістерського) рівня вищої освіти.
• Ліцензовано підготовку фахівців за третім (освітньо - науковим - PhD) рівнем 

вищої освіти.
• Отримано ліцензії: 
  - на підготовку іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади;
    - на підготовку іноземних громадян за базовими акредитованими спеціальностями.
• Акредитовано магістерську підготовку за 11-ма  новими спеціальностями.
• Відкрито 30 навчальних та науково-дослідних лабораторій, серед яких 

сучасна Агрохімічна лабораторія моніторингу якості ґрунтів та продукції 
рослинництва.

• З 2015 р. Центром професійного навчання Інститутом післядипломної освіти 
та дорадництва розпочато підготовку студентів і слухачів за 10-ма робітничими 
професіями.
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• Розвиток інфраструктури університету:
  - введено в дію корпус №5 для факультету АТЕ;
  - введено в дію газову та твердопаливну котельні, які обігрівають корпуси ТДАТУ
    (2003, 2016 рр.);
  - відкрито меблевий цех та цех з виготовлення пластикових вікон;
  - насаджено 50 га черешневого саду.

Нагороди

 За багаторічну плідну працю, особисті досягнення в галузі агротехнічної науки, 
підготовку висококваліфікованих кадрів Кюрчев В. М. нагороджений Почесною 
грамотою Кабінету Міністрів України (1999), має почесне звання «Заслужений 
працівник освіти України» (2002), знак «Відмінник освіти України» (2004), Грамоту 
Верховної Ради України (2005), трудову відзнаку «Знак пошани» (2007), орден 
«За заслуги перед Запорізьким краєм» I, II, III ступеня (2012, 2010, 2009), Почесну 
відзнаку Національної академії аграрних наук України (2015), нагороджений знаком 
«Відмінник освіти України» (2004), «Відмінник аграрної освіти та науки» І, ІІ, ІІІ 
ступеня (2010, 2009, 2005), нагрудними знаками «За вагомий внесок у розвиток 
освіти» (2009) та «За наукові та освітні досягнення» Міністерства освіти і науки 
України (2015), знаком «Ушинський К.Д.» Національної академії педагогічних наук 
України (2015), подякою Міністерства освіти і науки (2008). У 2015 році Кюрчев 
В. М. був нагороджений Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. У 2017 р. – Почесна 
грамота Міністерства освіти і науки України.
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I I

НОВИЙ СТАТУС - УНІВЕРСИТЕТ

ОСВІТА - ЦЕ НАЙМОГУТНІША ЗБРОЯ, 
ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКОЇ МОЖНА ЗМІНИТИ СВІТ
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In medias res
У саму суть справи

НОВИЙ СТАТУС - НОВІ МОЖЛИВОСТІ - НОВІ ДОСЯГНЕННЯ

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року «Про 
реорганізацію Таврійської державної агротехнічної академії» навчальний заклад було 
реорганізовано у Таврійський державний агротехнологічний університет.

Цією подією відкрилася нова сторінка в історії навчального закладу, яка надала 
потужний імпульс новим перспективам розвитку.

Сьогодні ТДАТУ - це регіональний університетський центр IV рівня акредитації.
За останні 10 років ТДАТУ підготовлено понад 20 тис. фахівців.

Таврійський державний агротехнологічний університет за період своєї 85-річної 
історії пройшов гідний шлях і зумів стати справжньою кузнею наукових і технічних 
кадрів. Сьогодні університет посідає гідне місце серед університетів України, готує 
фахівців з широкого спектру спеціальностей, займає провідні позиції в вищій освіті. 

За всю історію існування ТДАТУ підготував майже 70 тисяч фахівців для різних 
галузей народного господарства, серед яких виробничники, науковці, державні 
службовці. 

Своє 85-річчя Таврійський державний агротехнологічний університет зустрічає як 
потужний регіональний університетський центр, у складі якого:

Випуск магістрів 
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• П’ять  факультетів:
  - механіко-технологічний факультет
  - енергетичний факультет
  - факультет інженерії та комп’ютерних технологій
  - факультет агротехнологій та екології
  - факультет економіки та бізнесу
• Навчально-науковий інститут загальноуніверситетської підготовки
• 28 кафедр, серед яких 21 випускаюча
• 4 науково-дослідних інститути:
  - НДІ механізації землеробства Півдня України;
  - НДІ агротехнологій та екології;
  - НДІ соціально-економічного розвитку агропромислового виробництва 
     Півдня  України;
  - НДІ зрошувального садівництва.
• Інститут післядипломної освіти та дорадництва.
• Навчально-науково-виробничий центр.
• Відокремлені структурні підрозділи Запорізької та Херсонської областей:
  - Мелітопольський коледж ТДАТУ
  - Бердянський коледж ТДАТУ
  - Василівський коледж ТДАТУ
  - Ногайський коледж ТДАТУ
  - Новокаховський коледж ТДАТУ
  - Оріхівський коледж ТДАТУ
У регіональному університетському центрі ТДАТУ (далі РУЦ ТДАТУ) працює 

понад 1.5 тисячі співробітників, навчається 
понад 8 тис. студентів, надаються освітні 
послуги для отримання п’яти освітніх рівнів 
вищої освіти. 

Підготовка фахівців в РУЦ ТДАТУ 
здійснюється за 44 спеціальностями за 
рівнями вищої освіти: «молодший спеціаліст», 
«бакалавр», «магістр» та за освітньо - науковим 
та науковим рівнями. 

Університет надає можливість навчатися за 
програмами:

• паралельна, друга вища освіта та підвищення 
кваліфікації (за всіма акредитованими 
спеціальностями);

• подвійний диплом - диплом ТДАТУ і диплом країн Польщі, Франції тощо.
Освітній процес в університеті організовано відповідно до сучасних вимог, 

ТДАТУ, перше вересня 
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впроваджено новітні інноваційні технології, використовується сучасна комп’ютерна 
техніка, приділяється велика увага практичній підготовці студентів.

В університеті сформувався високопрофесійний науково-педагогічний колектив. 
Сучасний рівень освіти на кафедрах університету забезпечують відомі вчені та 
досвідчені педагоги, серед яких 38 докторів наук, професорів, понад 225 кандидатів 
наук, доцентів, 10 Заслужених діячів науки і техніки та Заслужених працівників 
освіти України, 32 Відмінники освіти України та Відмінників аграрної освіти та науки 
України, 3 члени-кореспонденти Національної академії аграрних наук України, 10 
академіків та член-кореспондентів галузевих академій наук України.

Діяльність 12 наукових шкіл значно покращує якість підготовки фахівців. 
Підготовка наукових кадрів проводиться в аспірантурі й докторантурі університету 
за 8 спеціальностями. За безпосередньою участю провідних учених в університеті 
плідно працюють 2 спеціалізовані вчені ради із захисту докторських та кандидатських 
дисертацій.

ТДАТУ співпрацює з 14 країнами світу (США, Франція, Нідерланди, 
Німеччина, Польща, Швеція, Швейцарія, Австралія, Данія, Угорщина, Нова 
Зеландія, Канада, Фінляндія, Болгарія) за 25 програмами щодо надання студентам 
можливості проходити практику на підприємствах, вивчати закордонний досвід 
організації виробництва, ознайомлення з сучасними технологіями і технічними 
засобами сільськогосподарських і переробних підприємств тощо.

За рейтингом ЮНЕСКО «ТОП-200 Україна» з 320 університетів України, 
ТДАТУ  впродовж останніх десяти років посідає 70-е місце, увійшовши до 100 
найкращих вишів, серед аграрних - у першій трійці. За останнім рейтингом 
Webometrics університет посів 46-е місце серед усіх вишів України.

ТДАТУ першим серед аграрних університетів України пройшов сертифікацію 
системи менеджменту якості при наданні освітніх послуг відповідно до вимог 
міжнародного стандарту ISO 9001:2008. У 2010 році Національний орган України 
з сертифікації підтвердив відповідність сертифікованої системи управління якістю 
стосовно надання послуг у сфері вищої освіти ТДАТУ вимогам ДСТУ ISO 
9001:2009. 
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Docere est discere 
Вчити значить учитися

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

Таврійський державний агротехнологічний 
університет - один з провідних навчальних закладів, 
який готує фахівців для агропромислового комплексу 
та економіки України, проводить фундаментальні 
та прикладні наукові дослідження, є центром вищої 
освіти в Південно-Східному регіоні України.

Зі своїми традиціями, науковими школами у 
поєднанні із сучасними інноваційними трендами 
маємо важливу мету:

• формування творчої особистості сучасного 
  фахівця для важливих галузей економіки; 
• підвищення якості освіти;
• розвиток мобільності викладачів, науковців,  

аспірантів і студентів. 
Відповідно до Концепції інноваційного розвитку 

ТДАТУ і Плану розвитку ТДАТУ на 2016-2021 роки 
щодо організації освітнього процесу в Таврійському державному агротехнологічному 
університеті основним завданням є забезпечення високої та об’єктивної якості знань 
студентів університету з усіх напрямів підготовки і спеціальностей.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» в університеті за останні роки 
проведена значна робота з розробки нових навчальних планів. З метою забезпечення 
підготовки фахівців відповідно до вимог роботодавців з усіх спеціальностей проведені 
круглі столи за участі ректорату, випускових кафедр і представників виробництва 
за професійним спрямуванням, за результатами яких були визначені необхідні 
компетенції та розроблені моделі майбутніх фахівців, а також затверджені нові освітні 
програми. 

Науково-педагогічні працівники активно впроваджують інноваційні методи 
викладання, поширюють використання мультимедійних та інтерактивних форм 
викладення навчального матеріалу.

З метою забезпечення самостійної підготовки студентів створено та впроваджено в 
освітній процес навчально-інформаційний портал. На порталі розміщенні електронні 
навчально-методичні комплекси з навчальних дисциплін з усіх спеціальностей. 
Тестова база, яка створена на порталі, дозволяє не тільки визначати рівень 
самопідготовки студентів з навчальної дисципліни, але й проводити незалежні заміри 
знань здобувачів вищої освіти.

Проректор 
з науково-педагогічної роботи 

ЛОМЕЙКО ОЛЕКСАНДР
ПЕТРОВИЧ
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З 2016 року розроблена та впроваджена автоматизована система керування 
освітнім процесом в університеті. 

Одним з вагомих елементів системи «Освіта» є електронні журнали успішності 
студентів з усіх дисциплін, що сприяє підвищенню прозорості та об’єктивності 
оцінювання знань студентів. В університеті функціонує система внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти. Основними напрями в діяльності системи є 
моніторинг якості організації навчальних занять та їх методичного забезпечення, 
моніторинг об’єктивності оцінювання знань студентів із навчальних дисциплін, 
протидії академічному плагіату в курсових і дипломних роботах здобувачів вищої 
освіти. 

За останні роки студенти університету мають високі показники якості знань в 
незалежному замірі знань студентів аграрних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV 
рівнів акредитації шляхом дистанційного комп’ютерного тестування в режимі online. 
За результатами участі у Всеукраїнських студентських олімпіадах маємо переможців 
І, ІІ та ІІІ ступенів.

Студенти ТДАТУ 
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УДОСКОНАЛЕННЯ 
ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ОСТАННЄ ДЕСЯТИРІЧЧЯ

Забезпечення європейської якості освіти здійснюється шляхом інноваційного 
розвитку університету. За останнє десятиріччя в ТДАТУ:

• Відкрито 3 факультети:
  - Агротехнологій та екології (АТЕ)
  - Інженерії та комп’ютерних технологій
  - Економіки та бізнесу
• У 2008 ТДАТУ вперше був акредитований за ІV рівнем акредитації, який 

повторно підтвердив у 2013 році.
• Відкрито 11 нових  спеціальностей першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:
  - Маркетинг (2008 р.)
  - Цивільна безпека (2011 р.)
  - Харчові технології (2012 р.)
  - Підприємництво‚ торгівля та біржова діяльність (2016 р.)
  - Менеджмент (2016 р.)
  - Лісове господарство (мисливствознавство) (2017 р.)
  - Публічне управління та адміністрування (2017 р.)
  - Геодезія та землеустрій (2017 р.)
  - Садівництво та виноградарство (2017 р.)
• Ліцензовано 12 спеціальностей другого (магістерського) рівня вищої освіти:
  - Екологія 
  - Фінанси
  - Маркетинг
  - Агрономія
  - Комп’ютерні науки 
  - Економіка
  - Харчові технології 
  - Підприємництво‚ торгівля та біржова діяльність 
  - Цивільна безпека
  - Галузеве машинобудування 
  - Електроенергетика‚ електротехніка та електромеханіка
  - Агроінженерія
• Ліцензовано підготовку фахівців за третім (освітньо - науковим - PhD) рівнем 

вищої освіти:
  - Маркетинг
  - Економіка
  - Фінанси‚ банківська справа та страхування
  - Підприємництво‚ торгівля та біржова діяльність
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  - Галузеве машинобудування 
  - Електроенергетика‚ електротехніка та електромеханіка
  - Галузеве машинобудування
  - Агрономія
  - Професійна освіта (за спеціалізаціями)
• Отримано ліцензії: 
  - на підготовку іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади;
  - на підготовку іноземних громадян за базовими акредитованими спеціальностями. 
• Акредитовано магістерську підготовку за 11-ма  новими спеціальностями:
  - Агроінженерія 
  - Електроенергетика‚ електротехніка та електромеханіка
  - Галузеве машинобудування 
  - Комп’ютерні науки та інформаційні технології
  - Фінанси‚ банківська справа та страхування 
  - Облік і оподаткування 
  - Маркетинг 
  - Економіка 
  - Підприємництво‚ торгівля та біржова діяльність 
  - Агрономія 
  - Екологія
• Прийнято нові редакції: 
  - Статут ТДАТУ (редакція 2015 року)
  - Настанови якості в ТДАТУ
  - Концепція інноваційного розвитку ТДАТУ на 2016-2021 рр.
  - План розвитку ТДАТУ на 2016-2021 рр.
  - Оновлено понад 60 документів, регламентуючих освітній процес
  - Прийнято Кодекс честі ТДАТУ
• Впроваджено автоматизовану систему керування освітнім процесом «Освіта».
• Створено та введено в дію навчально-інформаційний портал (НІП) для навчання 

в режимі он-лайн.
• В освітній процес впроваджено новітні інформаційні технології:
 - функціонує 18 лекційних аудиторій, обладнаних телекомунікаційним та 

мультимедійним обладнанням;
 - викладачами розроблено понад 3 тисячі мультимедійних програм, 3,5 тис. 

комп’ютерних програм для навчальної роботи, (електронні посібники, контролюючі, 
інформаційно-довідкові, розрахункові програми тощо), електронні навчальні курси 
з усіх дисциплін.

• Освітній процес та наукову діяльність забезпечують понад 100 навчальних та 
науково-дослідних лабораторій. Серед яких 30 засновані в останнє десятиріччя:

  - Агрохімічна лабораторія моніторингу якості ґрунтів та продукції рослинництва;
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  - Інтенсивні технології у плодоовочівництві;
  - Інтенсивні технології вирощування зернових культур; 
  - Фізіології та біохімії сільськогосподарських культур; 
  - Моніторингу Азовського басейна; 
  - Технологія первинної переробки і зберігання продуктів рослинництва;
  - Лабораторії: хлібобулочних виробів, переробки молока, первинної обробки м’яса 

та виробництва ковбас, переробки рослинної сировини і жирів.
  - Лабораторія з вирощування перепелів тощо.
• Введенні незалежні ректорські зрізи залишкових знань з навчальних дисциплін.
• З 2011 р. студенти-випускники Таврійського ДАТУ беруть участь у незалежному 

замірі знань студентів аграрних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації шляхом дистанційного 
комп’ютерного тестування в режимі online.

• З 2011 введено практику рейтингу викладачів та кафедр відповідно до системи 
менеджменту якості.

• Засновано конкурс «Кращий куратор академічної групи».
• Центром професійного навчання ІПОД з 2015 р. розпочато підготовку студентів і 

слухачів за 10-ма робітничими професіями: електромонтера з ремонту і обслуговування 
електричного устаткування, електрогазозварника, токаря, плодоовочівника, контролера з 
якості харчових продуктів, машиніста тістообробних машин, налагоджувальник обладнання 
переробної промисловості, єгер, водій автотранспортного засобу, тракторист-машиніст.

Лабораторії університету 
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Практика - ключовий момент у програмі навчання

• Студенти проходять виробничу практику у 20 областях України. 
• З 2015 року інформаційно-консультаційний центр «Агро-Таврія» ТДАТУ 

співпрацює з «Українським проектом бізнес-розвитку плодоовочівництва» 
((UHBDP Канада) та з Ізраїльським агентством міжнародного співробітництва 
MASHAV, в рамках якого:

   - для підвищення якості підготовки студентів та надання їм практичного досвіду 
здійснюються екскурсії на провідні сільськогосподарські та переробні підприємства 
Запорізької та Херсонської областей;

 - для студентів організовані семінари та конкурси з бізнес-розвитку 
плодоовочівництва за участю успішних агротоваровиробників;

 - започатковано пілотний проект агроінтернатура в провідних аграрних 
підприємствах області з метою проходження  стажування студентів;

  - збудовані та введені в освітній процес навчальні теплиці для вирощування 
суниць, ягід та овочів.

• Засновано нові бази практики підготовки студентів, серед яких: 
  - дослідні сади та дослідні поля;
    - регіональний навчально-практичний центр на базі ПАТ «Племзавод «Степной»;
  - навчально- науково- виробничий центр - ННВЦ (с. Лазурне, с. Нове);
  - Міжнародний навчальний Центр та Наукова лабораторія «Роста»
 (м. Мелітополь) 

Навчальна практика студентів 
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Виробнича практика студентів ТДАТУ за кордоном 
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I I I

УСЕ ЖИТТЯ - СЛУЖІННЯ СПРАВІ

ВЧИТИ СЕБЕ САМОГО - БЛАГОРОДНА СПРАВА, 
АЛЕ ЩЕ БІЛЬШ БЛАГОРОДНА - ВЧИТИ ІНШИХ

Марк Твен
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Homo faber
Людина - творець

ЧЛЕНИ- КОРЕСПОНДЕНТИ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ 

НАУК УКРАЇНИ

КЮРЧЕВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ,
ректор ТДАТУ, професор, доктор технічних наук, член-
кореспондент Національної академії аграрних наук 
України, Заслужений працівник освіти України

НАДИКТО ВОЛОДИМИР ТРОХИМОВИЧ, 
проректор з наукової роботи, професор, доктор технічних 
наук, член-кореспондент Національної академії аграрних 
наук України, Заслужений діяч науки і техніки України

КУШНАРЬОВ АРТУР СЕРГІЙОВИЧ, 
доктор технічних наук, професор, член-кореспондент 
Національної академії аграрних наук України 
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Vivat Academia,
Vivant professores

ДОКТОРИ ТА ПРОФЕСОРИ ТДАТУ

ВОЛОХ АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ, 
професор кафедри екології та охорони 
навколишнього середовища, доктор біологічних 
наук, Заслужений діяч науки і техніки. Наукові 
інтереси ученого - дослідження екології мисливських 
і рідкісних ссавців, проблеми їх збереження та 
управління ресурсами диких тварин. Волох А.М. - 
член спеціалізованої Вченої ради Інститут зоології ім. 
І.І. Шмальгаузена НАН України, член Німецького 
товариства дослідників мисливства та диких тварин, 
член наглядової ради Азово-Сиваського,  
Приазовського та Придністровського національних 
природних парків, один із авторів Червоної книги 
України (1998, 2009),  автор трьох наукових 
монографій та 170 статей, опублікованих в Іспанії, 
Канаді, Німеччині, США, Польщі. Брав участь у 80 
наукових проектах екологічного спрямування.

ВОЛОШИНА АНЖЕЛА АНАТОЛІЇВНА, 
професор кафедри мобільних енергетичних 
засобів, доктор технічних наук. Наукові інтереси - 
проектування планетарних гідромашин для силового 
гідроприводу мобільної сільськогосподарської 
техніки. Автор понад 100 наукових публікацій,  
монографії, двох патентів.
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ДАНЧЕНКО         ОЛЕНА          ОЛЕКСАНДРІВНА, 
професор кафедри технології переробки та 
зберігання продукції сільського господарства, 
доктор сільськогосподарських наук.  Автор 
понад 100 публікацій, серед яких навчальний 
посібник «Екологія та охорона навколишнього 
середовища». Займається  проблемою пошуку 
екологічно безпечних природних антиоксидантів на 
базі місцевої сировини та визначення оптимальних 
режимів їхнього застосування. Під її керівництвом 
захищено дві кандидатські дисертації.

 

ДАЦЕНКО ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА, 
професор кафедри екології та охорони 
навколишнього середовища, доктор геологічних 
наук. Упродовж багатьох років займалась вивченням 
молюсків з метою реконструкції палеонтологічних 
умов кайнозою південного заходу Східно-
Європейської платформи, відкрила для науки 20 
нових видів і підвидів прісноводних молюсків, один 
новий підрід. Опублікувала понад 60 робіт у фахових 
виданнях України та за кордоном. 

ДІДУР     ВОЛОДИМИР       АКСЕНТІЙОВИЧ, 
завідувач кафедри технічного сервісу в АПК, 
доктор технічних наук, професор. Дійсний 
член Академії наук Вищої школи України та 
Міжнародної академії аграрної освіти. 

Фахівець у галузі технічної гідродинаміки та 
її використання в технологічних процесах АПК. 
Під керівництвом д.т.н., професора Дідура В. 
А. підготовлено 10 кандидатів технічних наук. Є 
автором більше 200 наукових праць, в тому числі 
чотирьох підручників для вузів аграрного профілю, 
чотирьох монографій, має більше 20 авторських 
свідоцтв та патентів України.
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ДІОРДІЄВ ВОЛОДИМИР ТРИФОНОВИЧ, 
завідувач кафедри електроенергетики і автомати-
зації, доктор технічних наук, професор. 

 Очолює наукову школу з автоматизації технологічних 
процесів в АПК. Має більше 120 наукових публікацій, 
1 навчальний посібник, 10 патентів на винаходи. Під 
його керівництвом захищено вісім кандидатських 
дисертацій.

КАЛИТКА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА, 
професор кафедри рослинництва, доктор сільсько-
господарських наук, директор НДІ агротехнології 
та екології ТДАТУ, член спеціалізованих вчених 
рад та Експертної ради ВАК України з агрономії 
та лісового господарства.

В науковій школі професора Калитки В.В. 
розробляються питання індукування стійкості рослин 
і тварин з допомогою комплексних антиоксидантних 
препаратів широкого спектра біологічної дії. У доробку 
ученого - 170 наукових праць. Під її керівництвом 
захищено одна докторська та 10 кандидатських 
дисертацій.

КАЛЬЧЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
доктор економічних наук, доцент кафедри 
економіки. Автор понад 100 наукових публікацій, 1 
навчальний посібник, 2 монографії.

Наукові інтереси - особливості підприємницької 
діяльності в умовах постіндустріального суспільства, 
особисті селянські господарства.
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КАРАЄВ ОЛЕКСАНДР ГНАТОВИЧ, 
завідувач кафедри сільськогосподарських машини, 
доктор технічних наук, старший науковий 
співробітник, член-кореспондент Міжнародної 
академії  аграрної освіти, директор НДІ 
зрошуваного садівництва.

Загальна кількість публікацій  - 94, з яких 12 
патентів України; є керівником розробок ДСТУ. 
Дванадцять разів залучався офіційним опонентом 
дисертаційних робіт зі спеціальностей: «Механізація 
сільськогосподарського виробництва», «Прикладна 
геометрія, інженерна графіка».  

КУШНАРЬОВ АРТУР СЕРГІЙОВИЧ, 
професор кафедри машиновикористання  в 
землеробстві, доктор технічних наук, член-
кореспондент Національної академії аграрних наук 
України.

Кушнарьов А.С. - засновник ряду нових напрямків 
в аграрній науці, засновник і керівник наукової школи 
«Землеробська механіка». Опублікував понад 200 
наукових праць. Має 13 авторських свідоцтв на 
винаходи. Під керівництвом вченого підготовлено 4 
доктори та 23 кандидати наук. У 1993 pоці обраний  
членом-кореспондентом  УААН України. 

Кушнарьов А.С. одним з перших почав працювати 
над організацією та  проведенням міжнародних 
Інтернет - конференцій з землеробської механіки.

КЮРЧЕВ      ВОЛОДИМИР     МИКОЛАЙОВИЧ, 
ректор університету, доктор технічних наук, 
професор, член-кореспондент Національної 
академії аграрних наук України, Заслужений 
працівник освіти України. 

Очолює наукову школу з проблем 
машиновикористання в землеробстві. Має понад 150 
наукових публікацій в наукових фахових  виданнях 
України, Болгарії, Білорусі, Польщі, США, 12 
підручників та навчальних посібників, 17 патентів 
на винаходи. Під його керівництвом захищено 4 
кандидатські дисертації. 
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КЮРЧЕВ       СЕРГІЙ       ВОЛОДИМИРОВИЧ, 
завідувач кафедри технології конструкційних 
матеріалів, кандидат технічних наук, професор. 

Сфера наукових інтересів - промислова гідравлі-
ка та пневматика; триботехніка. Учасник більш 10 
міжнародних та всеукраїнських науково-практич-
них конференцій та конгресів, присвячених питан-
ням промислової гідравліки та пневматики. Автор 
та співавтор 150 публікацій. Під його керівництвом 
захищено 5 кандидатських дисертацій. 

ЛЕГЕЗА ДАР’Я ГЕОРГІЇВНА,                     
завідувач кафедри маркетингу, доктор 
економічних наук, доцент. 

Наукові інтереси - конкурентоспроможність 
сільськогосподарської продукції.

Опубліковані  монографії та понад 60 наукових 
праць в українських та зарубіжних виданнях.  Під її 
керівництвом захищено 2 кандидатські дисертації. 

ЛЕЖЕНКІН ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ,  
професор кафедри технічної механіки, доктор 
технічних наук. 

Основні напрями наукових досліджень - 
обґрунтування технології збирання зернових 
методом обчісування рослин на корені, динаміка 
зернозбиральних агрегатів. Є автором двох 
монографій, опублікував більше 100 наукових 
статей. 
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ЛИСЕНКО ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ,                
професор кафедри екології та охорони навколиш-
нього середовища, доктор біологічних наук. 

Член Національної комісії з питань Червоної книги 
України, національний експерт по водно-болотним 
угіддям України, член редакційної колегії наукового 
журналу «Бранта» та член спеціалізованої Вченої 
ради Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН 
України. Професор Лисенко В.І. читав курс лекцій з 
орнітології в Утрехтському університеті  (Голандія), з 
екології гусеподібних птахів Північної  Палеарктики 
у Грьонінгемському та  Амстердамському університетах. 

МАЛКІНА ВІРА МИХАЙЛІВНА,           
професор кафедри інформаційних технологій, 
доктор технічних наук. 

В своїй науковій діяльності досліджує проблеми 
геометричного моделювання явищ і процесів. Область 
наукових інтересів - комп‘ютерне моделювання 
скалярних і векторних полів на базі узагальнено-
тривекторного числення. 

МІЛЬКО ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 
завідувач кафедри технічних систем технологій 
тваринництва, доктор технічних наук, доцент. 

У 2017 році захистив дисертацію на здобуття 
наукового ступеня доктора технічних наук на тему: 
«Механіко-технологічні основи розроблення технічної 
системи кормозаготівлі на молочних фермах». Автор 
понад 60 наукових публікацій та  12 патентів.
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МИХАЙЛОВ ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ, 
професор кафедри МВЗ, доктор технічних наук. 

Автор більш 120 науково-методичних праць, у тому 
числі 2-х монографій, має 7 патентів та наукові розробки, 
впроваджені у народне господарство.

 

 
МОРАРЬ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ, 

професор кафедри суспільно-гуманітарних наук, 
доктор політичних наук. 

Сфера наукових інтересів - проблеми політичного 
та партійного лідерства у сучасному українському 
політичному процесі. Автор монографій, навчальних 
та навчально-методичних посібників, статей в науково-
теоретичних і громадсько-політичних виданнях.

НАДИКТО  ВОЛОДИМИР  ТРОХИМОВИЧ, 
проректор з наукової роботи, доктор технічних 
наук, професор, член-кореспондент НААН 
України, Заслужений діяч науки і техніки України. 

Науковий інтерес - розробка модульних енергетичних 
засобів перемінного тягового класу; розробка основ 
агрегатування орно-просапних тракторів; колійна 
система землеробства. Він очолює НДІ механізації 
землеробства півдня України та наукову школу з 
проблем машиновикористання в землеробстві. Автор 
240 наукових праць, з яких 4 монографії, наукові 
статті, 30 патентів на винаходи. Роботи Надикта В.Т. 
друкуються в вітчизняних і в закордонних наукових та 
фахових виданнях.
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НАЗАРЕНКО ІГОР ПЕТРОВИЧ,              
завідувач кафедри електротехнологій та теплових 
процесів, доктор технічних наук, професор.

 Сфера наукових інтересів - електрична очистка рідин, 
ультразвукова обробка та сепарація суспензій. Автор 
понад 90 наукових публікацій, 4 патентів на винахід. З 
2015 року очолює енергетичний факультет університету.

НЕСТЕРЕНКО СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА, 
завідувач кафедри менеджменту, доктор економічних 
наук, професор. 

До сфери наукових інтересів входить управління 
конкурентоспроможністю підприємств; формування 
ефективної системи менеджменту в умовах транзитивної 
економіки регіону. За роки наукової роботи підготовлено 
9 монографій та більше 100 наукових статей.

ПАНЧЕНКО АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ, 
завідувач кафедри мобільних енергетичних засобів, 
доктор технічних наук, професор. 

Основні наукові інтереси пов’язані з дослідженням і 
проектуванням планетарних гідромашин нового поко-
ління. Очолює наукову школу з проблем використання 
гідрооб’ємних силових приводів мобільної техніки. З 
2004 року - член Міжнародної асоціації промислової гі-
дравліки і пневматики, член редколегії Всеукраїнського 
науково-технічного журналу «Промислова гідравліка і 
пневматика».  Опублікував більше 160 статей, має 14 
авторських свідоцтв.
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ПРІСС ОЛЕСЯ ПЕТРІВНА, завідувач кафедри 
технології переробки та зберігання продукції 
сільського господарства, доктор технічних наук. 

Сфера наукових інтересів - нові технології зберігання 
плодоовочевої продукції. Має 2 патенти України, 5 
патентів на корисну модель, є автором понад 100 наукових 
публікацій.

РОГАЧ ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ, завідувач кафедри 
охорони праці та безпека життєдіяльності, кандидат 
технічних наук, професор, Заслужений працівник 
освіти України. Напрям наукової роботи - розробка 
заходів з охорони праці при виробництві та переробці 
сільськогосподарської продукції. Має 125 публікацій, 
з яких 48 - наукові, у тому числі 3 - за кордоном, 69 
- навчально - методичні, має 4 деклараційні патенти 
України та 1 авторське свідоцтво на винахід . Є автором 5 
навчальних посібників та 1 підручника.

СІРИЙ ІГОР СЕРГІЙОВИЧ, професор кафедри 
технічного сервісу в АПК, кандидат технічних наук, 
Заслужений працівник вищої школи.

Автор 60 наукових праць, 3 підручників. 
За професіоналізм та вагомий внесок у розвиток 

аграрного вузу, професор. Сірий І.С. був нагороджений 
«Знаком Пошани України» і орденом Трудового 
Червоного Прапора. 
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СИНЯЄВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА, 
професор кафедри обліку і оподаткування, доктор 
економічних наук. 

До сфери наукових інтересів відноситься організація 
обліку, нормування і оплати праці в галузях народного 
господарства. Керівник наукової школи. 

Синяєвою Л.В. розроблено систему антикризового 
управління витратами, яка базується на концептуальних 
засадах збільшення витрат на оплату праці і визначення 
шляхів її ресурсного забезпечення. Має більше 70 
наукових публікацій, 4 монографії, 3 авторських 
свідоцтва.

СКЛЯР ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ, 
перший проректор, професор, кандидат технічних 
наук, Заслужений діяч науки і техніки України. 
Основний напрямок наукової діяльності - розробка 
енергозберігаючих та екологічно- чистих технологій і 
засобів механізації виробництва продукції тваринництва. 
Автор 5 навчальних посібників, опубліковано близько 
100 наукових статей.

СОСНИЦЬКА НАТАЛЯ ЛЕОНІДІВНА, 
завідувач кафедри вищої математики і фізики, 
доктор педагогічних наук, професор. Сферою 
наукових інтересів  є системне багаторівневе 
прогнозування розвитку змісту фізико-математичної 
освіти методом математичного опису і часових рядів; 
використання інформаційно-комунікаційних технологій 
у навчальному процесі з фізики. Має понад 160 
публікацій, зокрема 3 монографії, 8 навчальних 
посібників, статті  в Болгарії, Мексиці. Сосницька 
Н.Л. була запрошена до Заслуженого Автономного 
Університету Пуебла (Мексика) з курсом лекцій з 
методики навчання та викладання фізики для студентів 
факультету фізики та математики та магістрів інституту 
фізики. Нагороджена нагрудним знаком “За наукові 
досягнення” (2009 р.).
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ТАРАСЕНКО ВОЛОДИМИР ВІТАЛІЙОВИЧ, 
професор кафедри сільськогосподарських машин, 
доктор технічних наук 

Наукові інтереси - розробка та впровадження комплексу 
машин для посадки, збирання та доробки овочів. 
Вченим запатентовані пристрої і машини по збиранню 
та доопрацюванню овочів. Автор монографії, понад 60 
наукових і методичних праць, патентів на винаходи,  
авторських свідоцтв.

ТРУСОВА НАТАЛЯ ВІКТОРІВНА, завідувач 
кафедри обліку і оподаткування, доктор економічних 
наук, доцент. Є автором більш як 115 наукових праць, з 
них 85 - наукового та 20 навчально-методичного характеру, 
2 навчальних посібників, 4 монографій. Сфера наукових 
інтересів - теорія та методологія системоорієнтовних 
сигналів середовища формування фінансового 
потенціалу сільськогосподарських підприємств; оцінка 
джерел формування фінансового потенціалу суб’єктів 
господарювання.

ЯВОРСЬКА ТЕТЯНА ІВАНІВНА, завідувач 
кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності, доктор економічних наук, професор. 

Наукова школа Яворської Т.І. розв’язує проблеми 
розвитку малого бізнесу в сільському господарстві. 

Має більше 70 наукових праць та праць навчально-
методичного характеру (в т.ч. автор та співавтор 4 монографій 
і 5 навчальних посібників). Є членом Всеукраїнського 
конгресу вчених економістів-аграрників. 

ЯЛПАЧИК ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ, 
професор кафедри обладнання переробних і харчових 
виробництв, доктор технічних наук. Сфера наукових 
інтересів -  наукові основи та інженерні методи зберігання 
овоче-плодової продукції в замороженому стані. Є 
співавтором шести підручників та посібників.
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ТДАТУ СЕРЕД ЛІДЕРІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Non plus ultra

До найвищого ступеня

НАГОРОДИ 

Орден Трудового Червоного Прапора - 1981 рік

«За успіхи, досягнуті  в підготовці 
висококваліфікованих фахівців 

сільського господарства і розвиток науки»

Настільна медаль
 на честь подвигу цілинників - 1979 рік

«В ознаменование 25-летия с начала освоения 
целинных и залежных земель 1954-1979»

ВІДЗНАКИ

Почесна Грамота 
Кабінету міністрів України - 2007 рік

«За вагомий внесок у забезпечення 
розвитку аграрної освіти і науки, підготовку 

висококваліфікованих фахівців для 
сільськогосподарського сектору економіки»
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Honoris causa
За заслуги

НАГОРОДИ
ЗА СУМЛІННУ ПРАЦЮ І НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ

Орден Трудового Червоного Прапора

Сірий Ігор Сергійович, професор кафедри технічного сервісу 
в АПК, кандидат технічних наук, Заслужений працівник вищої 
школи

Орден «За заслуги»

Кюрчев Володимир Миколайович, ректор університету, 
доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НААН 
України, Заслужений працівник освіти України 

Орден княгині Ольги ІІІ ступеня

Калитка Валентина Василівна, професор кафедри рос-
линництва, доктор  сільськогосподарських наук,  Заслужений 
працівник освіти України
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Заслужений працівник вищої школи УРСР

Сірий Ігор Сергійович, професор кафедри технічного сервісу 
в АПК, кандидат технічних наук, Заслужений працівник вищої 
школи

Заслужений працівник освіти України

Кюрчев Володимир Миколайович, ректор 
університету, доктор технічних наук, професор, член-
кореспондент НААН України, Заслужений працівник 
освіти України

Калитка Валентина Василівна, професор кафедри 
рослинництва, доктор сільськогосподарських наук 
професор, Заслужений працівник освіти України

Рогач Юрій Петрович, завідувач кафедри охорони 
праці та безпеки життєдіяльності, кандидат технічних 
наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Заслужений діяч науки і техніки України

Волох Анатолій Михайлович, професор кафедри 
екології та охорони навколишнього середовища, доктор 
біологічних наук

Надикто Володимир Трохимович, проректор з 
наукової роботи, професор, доктор технічних наук, член-
кореспондент НААН України

Скляр Олександр Григорович, перший проректор, 
кандидат технічних наук, професор
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Заслужений працівник сільського 
господарства України

Кольцов Микола Павлович, доцент кафедри сіль-
ськогосподарських машин, кандидат сільськогосподар-
ських наук, Заслужений працівник сільського господар-
ства України

Заслужений винахідник України

Малюта Сергій Іванович, доцент кафедри охорони 
праці та безпеки життєдіяльності, кандидат технічних 
наук, Заслужений винахідник України

Почесна грамота Кабінету Міністрів України

Кюрчев Володимир Миколайович, ректор 
університету, доктор технічних наук, професор, 
член-кореспондент НААН України, Заслуже-
ний працівник освіти України

Петров Віктор Володимирович, доцент ка-
федри охорони праці і безпеки життєдіяльності, 
кандидат технічних наук

Сірий Ігор Сергійович, професор кафедри 
технічного сервісу в АПК, кандидат технічних 
наук, Заслужений працівник вищої школи
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Грамота Верховної Ради України 
«За особливі заслуги перед 

українським народом»

Кюрчев Володимир Миколайович, ректор університету, 
доктор технічних наук, професор, член-кореспондент 
НААН України, Заслужений працівник освіти України

Почесна грамота Верховної Ради України
«За особливі заслуги перед 

українським народом»

Сірий Ігор Сергійович, професор кафедри технічного 
сервісу в АПК, кандидат технічних наук, Заслужений 
працівник вищої школи. 

Орден 
«За заслуги перед Запорізьким краєм»

Кюрчев Володимир Миколайович, ректор 
університету, доктор технічних наук, професор, 
член-кореспондент НААН України, Заслужений 
працівник освіти України 

Андрущенко Микола Васильович, голова проф-
спілкового комітету, кандидат сільськогосподарських 
наук, доцент 

Аюбов Абдул-Мелік Мухтарович, доцент кафедри машиновикористання в 
землеробстві, кандидат технічних наук 

Дідур Володимир Аксентійович, завідувач кафедри технічного сервісу в АПК, 
дійсний член Академії наук Вищої школи України та Міжнародної академії аграрної 
освіти, доктор технічних наук, професор 

Калитка Валентина Василівна, професор кафедри рослинництва, доктор 
сільськогосподарських наук  

Кольцов Микола Павлович, доцент кафедри сільськогосподарських машин, 
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кандидат сільськогосподарських наук, Заслужений працівник сільського господарства 
України 

Надикто Володимир Трохимович, проректор з наукової роботи, професор, доктор 
технічних наук, член-кореспондент НААН України, Заслужений діяч науки і техніки 
України 

Рижков Олександр Миколайович, проректор з адміністративно-господарської 
роботи 

Сірий Ігор Сергійович, професор кафедри технічного сервісу в АПК, кандидат 
технічних наук, Заслужений працівник вищої школи  

Скляр Олександр Григорович, перший проректор, кандидат технічних наук, 
професор, Заслужений діяч науки і техніки України 

Медаль «За розвиток Запорізького краю»

Надикто Володимир Трохимович, проректор з наукової 
роботи, професор, доктор технічних наук, член-кореспондент 
НААН України, Заслужений діяч науки і техніки України

Медаль «За доблестный труд»

Сірий Ігор Сергійович, професор кафедри технічного 
сервісу в АПК, кандидат технічних наук, Заслужений 
працівник вищої школи
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Медаль «Ветеран труда»

Сірий Ігор Сергійович, професор кафедри технічного сервісу 
в АПК, кандидат технічних наук, Заслужений працівник вищої 
школи

Медаль «За трудовое отличие»

Кольцов Микола Павлович, доцент кафедри 
сільськогосподарських машин, кандидат сільськогосподарських 
наук, Заслужений працівник сільського господарства України

Нагрудний знак 
«За наукові та освітні досягнення»

Кюрчев Володимир Миколайович, ректор 
університету, доктор технічних наук, професор, член-
кореспондент НААН України, Заслужений працівник 
освіти України

Медаль «За вагомий внесок у розвиток освіти»

Кюрчев Володимир Миколайович, ректор, доктор технічних 
наук, професор, член-кореспондент НААН наук України, 
Заслужений працівник освіти України

Крутікова Тетяна Олександрівна, головний бухгалтер
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Почесна відзнака Аграрного союзу України

Калитка Валентина Василівна, професор кафедри 
рослинництва, доктор сільськогосподарських наук, Заслужений 
працівник освіти України

Почесна відзнака Української академії аграрних наук України

Кюрчев Володимир Миколайович, ректор університету, доктор технічних наук, 
професор, член-кореспондент НААН України, Заслужений працівник освіти України

Знак «Ушинський К.Д.» 
Національної академії педагогічних наук України

Кюрчев Володимир Миколайович, ректор університету, 
доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НААН 
України, Заслужений працівник освіти України

Відмінник народної освіти УРСР

Волох Анатолій Михайлович, професор кафедри екології 
та охорони навколишнього середовища, докор біологічних 
наук



ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

56

 
Відмінники освіти України

Кольцов Микола Павлович, доцент кафедри 
сільськогосподарських машин, кандидат сільськогосподарських 
наук, Заслужений працівник сільського господарства України

Кюрчев Володимир Миколайович, ректор, доктор технічних 
наук, професор, член-кореспондент НААН України, Заслужений 
працівник освіти України

Малкіна Віра Михайлівна, професор кафедри інформаційних 
технологій, доктор технічних наук

Панченко Анатолій Іванович, завідувач кафедри мобільних 
енергетичних засобів, доктор технічних наук, професор

Рогач Юрій Петрович, завідувач кафедри охорони праці та безпеки життєдіяль-
ності, кандидат технічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Трудова відзнака «Знак Пошани» 
Міністерства аграрної політики та 

продовольства України

Андрущенко Микола Васильович, голова 
профспілкового комітету, кандидат сільськогосподарських 
наук, доцент

Аюбов Абдул-Мелік Мухтарович, доцент кафедри 
машиновикористання в землеробстві, кандидат технічних 
наук

Вершков Олександр Олександрович, декан факультету інженерії та комп’ютерних 
технологій, кандидат технічних наук, доцент

Волох Анатолій Михайлович, професор кафедри екології та охорони навколишнього 
середовища, доктор біологічних наук

Данченко Микола Миколайович, доцент кафедри вищої математики та фізики, 
кандидат технічних наук 

Грицаєнко Ігор Миколайович, помічник ректора
Дідур Володимир Аксентійович, завідувач кафедри технічного сервісу в АПК, 

дійсний член Академії наук Вищої школи України та Міжнародної академії аграрної 
освіти, доктор технічних наук, професор

Діордієв Володимир Трифонович, завідувач кафедри електроенергетики і 
автоматизації, доктор технічних наук, професор

Загорко Надія Петрівна, доцент кафедри технології переробки та зберігання 
продукції сільського господарства., кандидат технічних наук
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Калитка Валентина Василівна, професор кафедри рослинництва, доктор 
сільськогосподарських наук

Кравець Василь Іванович, доцент кафедри вищої математики та фізики, кандидат 
фізико-математичних наук

Крутікова Тетяна Олександрівна, головний бухгалтер
Кюрчев Володимир Миколайович, ректор, доктор технічних наук, професор, 

член-кореспондент НААН України, Заслужений працівник освіти України
Мунтян Світлана Геннадіївна, старший викладач кафедри іноземних мов
Надикто Володимир Трохимович, проректор з наукової роботи, член-кореспондент 

НААН України, Заслужений діяч науки і техніки України, професор, доктор технічних 
наук

Панченко Анатолій Іванович, завідувач кафедри мобільних енергетичних засобів, 
доктор технічних наук, професор

Петров Віктор Володимирович, доцент кафедри охорони праці і безпеки 
життєдіяльності, кандидат технічних наук

Рогач Юрій Петрович, завідувач кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності, 
кандидат технічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Сірий Ігор Сергійович, професор кафедри технічного сервісу в АПК, кандидат 
технічних наук, Заслужений працівник вищої школи

Скляр Олександр Григорович, перший проректор, кандидат технічних наук, 
професор, Заслужений діяч науки і техніки України

Тарасенко Володимир Віталійович, професор кафедри сільськогосподарських 
машин, дійсний член Української технологічної академії, доктор технічних наук

Терещенко Анна Володимирівна, начальник відділу кадрів 
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Відмінники аграрної освіти та науки

Алексєєва Ольга Миколаївна, доцент кафедри 
рослинництва, кандидат сільськогосподарських наук, 
старший науковий співробітник  

Андрущенко Микола Васильович, голова 
профспілкового комітету, кандидат сільськогосподарських 
наук, доцент 

Болтянська Наталя Іванівна, доцент кафедри 
технічних систем технологій тваринництва, кандидат 
технічних наук  

Болтянський Олег Володимирович, доцент кафедри 
мобільних енергетичних засобів, кандидат технічних наук 

Воронянська Олена Владленівна, доцент кафедри обліку і оподаткування, 
кандидат економічних наук 

Галько Сергій Віталійович, керівник навчально-наукового інституту 
загальноуніверситетської підготовки, кандидат технічних наук, доцент 

Грицаєнко Галина Іванівна, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності, кандидат економічних наук  

Грицаєнко Ігор Миколайович, помічник ректора  
Данченко Микола Миколайович, доцент кафедри вищої математики та фізики, 

кандидат технічних наук
Діордієв Володимир Трифонович, завідувач кафедри електроенергетики і 

автоатизації, доктор технічних наук, професор 
Івженко Олександр Васильович, керівник навчального відділу, кандидат технічних 

наук, доцент  
Калитка Валентина Василівна, професор кафедри рослинництва, доктор 

сільськогосподарських наук 
Кушлик Роман Васильович, доцент кафедри електротехнології і теплових процесів, 

кандидат технічних наук  
Кюрчев Володимир Миколайович, ректор, доктор технічних наук, професор, 

член-кореспондент НААН України, Заслужений працівник освіти України 
Малкіна Віра Михайлівна, професор кафедри інформаційних технологій, доктор 

технічних наук
Михайлов Євген Володимирович, доцент кафедри машиновикористання в 

землеробстві, доктор технічних наук  
Мунтян Світлана Геннадіївна, старший викладач кафедри іноземних мов
Надикто Володимир Трохимович, проректор з наукової роботи, професор, доктор 

технічних наук, член-кореспондент НААН України, Заслужений діяч науки і техніки України 
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Назарова Ольга Петрівна, доцент кафедри менеджменту, кандидат технічних наук  
Подшивалов Геннадій Валерійович, директор Інституту післядипломної освіти та 

дорадництва 
Сірий Ігор Сергійович, професор кафедри технічного сервісу в АПК, кандидат 

технічних наук, Заслужений працівник вищої школи 
Скляр Олександр Григорович, перший проректор, кандидат технічних наук, 

професор  
Тарасенко Володимир Віталійович, професор кафедри сільськогосподарських 

машин, дійсний член Української технологічної академії, доктор технічних наук 
Шевчук Олена Юріївна, доцент кафедри маркетингу, кандидат економічних наук  
Яворська Тетяна Іванівна, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі і біржової 

діяльності, кандидат економічних наук, професор  
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IV

УНІВЕРСИТЕТ СЬОГОДНІ

VIVAT CRESCAT FLOREAT!
ЖИВИ, РОСТИ І ПРОЦВІТАЙ!
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ФАКУЛЬТЕТИ ТА ІНСТИТУТИ

МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Вчені вивчають те, що вже є;
 інженери створюють те, чого 

ніколи не було. 
(Альберт Ейнштейн)

Рік заснування - 1932 

проспект Б. Хмельницького, 18, корп. 1
м. Мелітополь, Запорізька обл.

72310, Україна
Телефон: +38-(0619)-42-00-11

Email: mtf@tsatu.edu.ua
http://www.tsatu.edu.ua/mtf/pro-fakultet/

Декан факультету - к.т.н., професор Кюрчев 
Сергій Володимирович

Заступник декана - к.т.н., доц. Шокарев 
Олександр Миколайович; к.т.н., доц. Мовчан 
Віталій Федорович; к.т.н., доц. Мітін В’ячеслав 
Миколайович; ст. викладач Дереза Сергій 
Володимирович.

Агроінженерія - це застосовування інженерних 
принципів і практик у розв’язанні явищ та 
процесів, які пов’язані з функціонуванням 
сільськогосподарської техніки і механізованими 

технологіями в агропромисловому виробництві.
 Фахівці з агроінженерії сучасного рівня - це спеціалісти широкого інженерного 

профілю, які володіють знаннями з прикладної математики, інженерної графіки, 
матеріалознавства, теплотехніки, загальної і спеціальної технології харчових 
виробництв, зберігання та переробки продукції рослинництва. Таких фахівців 
бракує економіці України, а професія, пов’язана з технікою, працею на землі, 
завжди була у великій повазі суспільства.
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 Історична довідка
Факультет механізації сільського господарства народився разом зі своїм навчальним 

закладом, тому його історія невіддільна від історії МІМСГ - ТДАТУ.
Група першого набору в інститут, а фактично на факультет, нараховувала 100 чо-

ловік і складалася з воїнів Червоної Армії і робітників, які мали досвід роботи в сіль-
ському господарстві. Серед них були М.М. Ємельянов (згодом ректор МІМСГ), 
М.Є. Коваленко, В. Іванов, П. Черепанцев, В. Донченко, А. Щербаченко та інші.

Перші 96 студентів одержали дипломи інженерів-механіків у 1937 році. Усього в 
передвоєнні роки було підготовлено 500 інженерів-механіків.

За успіхи в підготовці висококваліфікованих інженерних кадрів, участь у наукових 
розробках і впровадженні їх у виробництво, надання висококваліфікованої допомоги 
сільськогосподарському виробництву факультет у 1939 і 1941 роках було нагороджено 
дипломами І ступеня і занесений до Книги Пошани Всесоюзної сільськогосподарської 
виставки. 

До складу факультету у передвоєнні роки входило 14 кафедр, деканом у 1938 році 
був П.В. Целіков. До 1941 року обов’язки декана виконував С.І. Слепп. 

У серпні-вересні 1941 року студенти, викладачі і співробітники факультету разом з 
навчально-матеріальною базою були евакуйовані до Туркменістану (м. Ашхабад), де 
інститут став основним структурним підрозділом Туркменського сільськогосподарського 
інституту. Деканом факультету з 1941 по 1944 роки був І.О. Чернявський.

У листопаді 1943 року співробітники інституту повернулися до рідного міста 
Мелітополя. З 1944 по 1946 роки тут навчалися тільки майбутні інженери-механіки, 
тому окремо посади декана не було, а за навчально-виховну роботу відповідав заступник 
директора інституту П.В. Целіков. У цей час студенти, викладачі і співробітники 
відбудовували зруйновані приміщення і продовжували навчатися.

Факультет постійно розвивався, структура його удосконалювалась. З 1949 року 
факультет став самостійним підрозділом інституту, було відкрито відділення заочного 
навчання. У 1954 році на факультеті відкрита аспірантура, а в 1968 році зі складу 
факультету виділився факультет організації і технології ремонту сільськогосподарської 
техніки. Пізніше до складу останнього увійшла і спеціалізація «механізація 
тваринництва». У 1968 році понад 10 студентів і викладачів факультету були отримали 
державні нагороди.

Починаючи з 1965 року, на факультеті збільшилась кількість спеціальностей, за 
якими готували інженерів для сільськогосподарського виробництва. В 1988 році 
факультет «Організація і технологія ремонту с.-г. машин і механізація тваринництва» 
та факультет «Механізація сільського господарства» об’єдналися в один факультет 
«Механізація сільського господарства».

З серпня 2007 року факультет «Механізація сільського господарства» було 
перейменовано на «Механіко-технологічний факультет» Таврійського державного 
агротехнологічного університету.
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З 1946 року деканами факультету були: Ігнатьєв Г.П. (1946-1950 р.), Мануілов 
А.В. (1950-1955 р.), Параєв А.Г. (1955-1957 р.), Смєлов О.П. (1957-1968 р.), 
Городецький П.І. (1968-1969р.), Євсюков Т.П. (1969-1975 р.), Обернихін В.І. 
(1976-1980 р.), Конопельцев М.І. (1981-1986 р.), Бутко Д.А. (1986-1989 р.), 
Мухаметшин Х.Х. (1989-1993 р.), Рогач Ю.П. (1993-1998 р.), Малюта С.І. (1998-
2000 р.), Ялпачик Ф.Ю. (2000-2003 р.), Скляр О.Г. (2003-2006 р.), Панченко 
А.І. (2006-2008 р.). 

З вересня 2008 року факультет очолює к.т.н., професор Кюрчев С.В.
За роки свого існування факультет підготував більше 30 тисяч спеціалістів. Більшість 

керівного складу університету та викладачів також є випускниками факультету. Серед 
видатних випускників - Герой України, двічі Герой Соціалістичної Праці, заслужений 
працівник сільського господарства України, відмінник освіти Моторний Д.К.; 
Герої Соціалістичної Праці: Погорєлов В.Г., Довжиков Н.Д., Колісниченко А.Д., 
Михайленко П.Ф.

До послуг студентів факультету:
- аудиторно-лабораторна база загальною площею понад 14 тисяч м2;
- площа навчально-лабораторних приміщень понад 9 тисяч м2;
- комп’ютерні класи з сучасними ПК та прикладними програмами;
- база розмножувальної техніки.

    Освітня діяльність
Факультет здійснює підготовку фахівців за напрямом та спеціальністю:
• «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва»
• «Агроінженерія». 

Студенти механіко-технологічного факультету
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Спеціальність
«Агроінженерія»

Галузь знань - «Аграрні науки та продовольство»
Форма навчання - денна, заочна
Освітній ступінь - бакалавр, магістр

                  Посади:
• інженер;
• інженер-конструктор;
• інженер-технолог;
• інженер-діагност;
• інженер-маркетолог з продажу сільськогосподарської техніки;
• керівник виробничого підрозділу;
• керівник, головний інженер структурного підрозділу та керівник відділів                                                         
      підприємств АПК;
• спеціаліст з монтажу, налагодження, експлуатації обладнання тваринницьких
      комплексів;
• спеціаліст з обслуговування, експлуатації, монтажу і ремонту 
      сільськогосподарської техніки;
• менеджер з продажу сільськогосподарської техніки;
• науковий співробітник;
• викладач навчального закладу та науковий співробітник.

Кафедри факультету
     «Мобільні енергетичні засоби»
 Завідувач кафедри - доктор технічних наук, професор Панченко Анатолій Іванович
     «Технічний сервіс в АПК»
Завідувач кафедри - доктор технічних наук, професор Дідур Володимир Аксентійович
     «Машиновикористання в землеробстві» 
Завідувач кафедри - доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НААН 

України, проректор з наукової роботи ТДАТУ Надикто Володимир Трохимович
     «Сільськогосподарські машини» 
Завідувач кафедри - доктор технічних наук, старший науковий співробітник Караєв 

Олександр Гнатович.
     «Технології конструкційних матеріалів» 
Завідувач кафедри - професор, кандидат технічних наук Кюрчев Сергій Володимирович
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     «Технічні системи технологій тваринництва»
завідувач кафедри - д.т.н., доцент Мілько Дмитро Олександрович

    Науково-педагогічний склад факультету налічує 63 викладача. Серед них 
13 докторів, професорів. В аспірантурі навчається 9 аспірантів. За останні 10 років 
захищено більше 20 кандидатських дисертацій, 5 докторських дисертацій.

     Науково-дослідна діяльність 
Професорсько-викладацький склад механіко-технологічного факультету бере участь 

в наукових дослідженнях НДІ механізації землеробства півдня України, яким керує 
доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НААН України Надикто В.Т. 
та в НДІ зрошуваного садівництва, керівник доктор технічних наук, старший науковий 
співробітник Караєв О.Г.

На факультеті діє 5 наукових шкіл:
- наукова школа з проблем машиновикористання в землеробстві (керівники - д.т.н., 

професор Кюрчев В.М. та д.т.н., професор Надикто В.Т). 
- наукова школа з проблем ремонту машин і агрегатів сільськогосподарського 

призначення (керівник - д.т.н., професор Дідур В.А.)
- наукова школа з вирощування і збирання овочевих культур (керівник - д.т.н., 

професор Тарасенко В.В.) .
- наукова школа з проблем використання гідрооб’ємних силових приводів мобільної 

техніки (керівник - д.т.н., професор Панченко А.І.) .
- наукова школа з проблем зрошуваного садівництва (керівник - д.т.н., старший 

науковий співробітник Караєв О.Г.)
Співробітниками факультету за останні десять років опубліковано понад 200 статей,  

отримано більше 150 патентів які впроваджені у навчальний процес.

    Основні бази практики
- ТОВ СПП «Лана»
- ПАТ «Гідросила МЗТГ»
- ВАТ «Гідросила ТЕТІС»
- ПАТ «Племзавод «Степной»
- Науково-виробнича компанія «РОСТА» 
- НДЦ ТДАТУ, c. Лазурне
- Мелітопольська дослідна станція садівництва імені М.Ф. Сидоренка ІС НААН 
- ДПДГ «Мелітопольське»
- ТОВ «Технік Машинес Інтернешенел», м. Мелітополь 
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Бази практики 
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ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Факультет засновано у 1952 році

пр. Б.Хмельницького, 18, корпус  2
Телефон деканату: +38 (0619) 42-11-52

E-mail деканату: energo@tsatu.edu.ua
Сайт http://www.tsatu.edu.ua/enf/

Світ вже увійшов в еру «глобального полювання» на енергоресурси, 
включаючи поклади нетрадиційних енергоресурсів. Революційні зміни грядуть і 
в електроенергетиці. Електрична енергія стає дедалі більш необхідною в силу 
своєї універсальності.

Декан факультету - д.т.н., професор Назаренко 
Ігор Петрович

Заступники декана ст. викл. - Коваль Дмитро 
Миколайович; ст. викл. Ковальов Олександр 
Вікторович

Історична довідка
Енергетичний факультет у складі Мелітопольського 

інституту механізації сільського господарства було 
відкрито у вересні 1952 року.

Перший контингент студентів сформувався з 
набору на 1 курс та зі студентів 2-6 курсів Таганрозького інституту механізації та 
електрифікації сільського господарства. Для навчання студентів-електриків були 
організовані спеціалізовані кафедри: «Електричні машини і теоретичні основи 
електротехніки», «Застосування електричної енергії в сільському господарстві».

У 1953 році відбувся перший випуск 68–ми інженерів-електриків сільського 
господарства. У 1957 році було прийняте рішення про припинення набору студентів 
на факультет електрифікації сільського господарства, що привело до поступової 
ліквідації спеціальних електротехнічних кафедр. У 1960-1961 навчальному році 
студенти-електрики закінчували навчання у складі факультету механізації сільського 
господарства. За період з 1953 р. по 1961 р. факультет випустив 607 інженерів-
електриків сільського господарства.
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У 1964 році факультет електрифікації був відновлений у складі МІМСГ. Колектив 
факультету доклав багато зусиль для відновлення, становлення та розвитку лабораторної 
бази електротехнічних кафедр, поповнення викладацького та навчально-допоміжного 
складу цих кафедр.

З 1970-1971 навчального року факультет здійснював підготовку інженерів-електри-
ків за двома спеціальностями: застосування електроенергії в сільському господарстві та 
електропостачання сільського господарства. У зв’язку з цим, у 1970 році була органі-
зована спеціальна кафедра – електропостачання сільського господарства.

У 1978 році факультет очолив к.т.н. Овчаров В.В., який  маючи великий виробничий 
та науковий досвід, вніс великий вклад в розвиток факультету.

У 1979 році на факультеті організована кафедра «Автоматизований електропривод» 
(АЕП), яку очолив к.т.н., доцент Назар’ян Г.Н. З метою підготовки інженерів-
електриків широкого профілю в 1989 році факультет отримав другу назву: 
«Електрифікація і автоматизація сільського господарства».

З 1991 року розпочата підготовка фахівців за спеціалізаціями: «Автоматизація 
сільського господарства», «Електрифікація технологічних процесів переробки та 
зберігання сільськогосподарської продукції», «Технічний сервіс електрифікованих 
систем сільськогосподарського призначення», «Електротехнологічний менеджмент».

З 1992 року почала працювати кафедра «Автоматизація сільськогоспо-дарського 
виробництва» (АСВ), яку понині очолює д.т.н., професор Діордієв Володимир 
Трифонович. 

За період існування факультету його очолювали: Клюшин Г.В. (1952-1957, 1964-
1972 рр.), Дорогінін В.І. (1958-1960, 1972-1978 рр.), Овчаров В.В. (1978-1984 
рр.,), Зайцев Б.В. (1984-1999 рр.), Масюткін Є.П. (1999-2003 рр.), Мунтян В.О. 
(2003-2008 рр.), Яковлєв В.Ф. (2008-2011 рр.), Федюшко Ю.М. (2011-2012 рр.), 
Никифорова Л.Є. (2012-2014 рр.), Куценко Ю.М. (2014-2015 рр.). 

 З 2015 року факультет очолює доктор технічних наук, професор Назаренко І.П.
Сьогодні факультет має сучасну матеріально-технічну базу, яка налічує 27 

спеціалізованих лабораторій, класи практичної підготовки, комп’ютерні, лекційні, 
науково-дослідні аудиторні фонди.

Освітня діяльність
Факультет здійснює підготовку фахівців за спеціальністю: 
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».
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Магістри та студенти енергетичного факультету
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Спеціальність
 «Електроенергетика‚ електротехніка та електромеханіка»

Галузь знань - «Електрична інженерія»
Форма навчання - денна, заочна
Освітній ступінь - бакалавр, магістр

Посади:
• головний енергетик;
• спеціаліст з обслуговування енергетичних мереж і систем;
• інженер-маркетолог з продажу енергетичного обладнання;
• інженер-проектувальник електроенергетичних систем різного рівня;
• керівник, головний інженер структурних підрозділів;
• спеціаліст з оперативно-диспетчерського керування системами електропостачання;
• спеціаліст з монтажу, налагодження, експлуатації енергетичного обладнання
      систем електропостачання;
• спеціаліст у службах та департаментах міністерств енергетичного профілю;
• аналітик та консультант із впровадження альтернативних джерел енергопостачання;
• інженер з енергетичного аудиту;
• спеціаліст з інтелектуальних мікропроцесорних систем, зокрема систем
      «Розумний дім»;
• спеціаліст з обслуговування, експлуатації, монтажу і ремонту обладнання
      електричних станцій з традиційними та альтернативними джерелами живлення;
• інженер з обслуговування та ремонту електричних машин і апаратів;
• викладач вищого та середнього спеціального навчального закладу;
• науковий співробітник.
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Кафедри факультету:

«Електротехнології і теплові процеси» - завідувач кафедри, д.т.н., професор 
Назаренко Ігор Петрович

«Електроенергетика і автоматизація» - завідувач кафедри, д.т.н., професор 
Діордієв Володимир Трифонович

«Електротехніка і електромеханіка ім. професора В. В. Овчарова» - завідувач 
кафедри к.т.н., доцент Квітка Сергій Олексійович

Науково-педагогічний склад
На факультеті працюють: два доктора технічних наук, професора, 24 кандидата 

технічних наук, доцента, 4 старших викладача, 9  асистентів, 5  аспірантів і докторантів.

Науково-дослідна діяльність
Наукова робота на факультеті зосереджена в трьох наукових лабораторіях відділу 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» НДІ механізації землеробства 
Півдня України:

- лабораторія електротехнологій і теплових процесів;
- лабораторія електроенергетики і автоматизації;
- лабораторія електротехніки і електромеханіки.

Впродовж 30 років успішно діяла наукова школа д.т.н., професора Овчарова В.В.. 
Сьогодні в університеті розвиваються наукові напрямки під керівництвом д.т.н., 
професора Назаренка І.П. та, д.т.н., професора Діордієва В.Т.

Основу професорсько-викладацького складу становлять учні школи докторів 
технічних наук, професорів Овчарова В.В., Діордієва В.Т., Мунтяна В.О., професора, 
к.т.н. Яковлєва В.Ф.

За останні 10 років співробітниками факультету захищено 5: докторських дисертацій 
та 8 кандидатських.

За 10 років отримано понад 150 патентів, впроваджено у виробництво 47 наукових 
розробок, в навчальний процес - 23 розробки.

Основні бази практики
- ПАТ «Запоріжжяобленерго», м. Мелітополь
- ТОВ «Магніт», м. Мелітополь
- ПП «Молокозавод ОЛКОМ», м. Мелітополь
- ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Преобразователь-комплекс»», м. Запоріжжя
- ПАТ «Мелітопольський м’ясокомбінат», м. Мелітополь
- ПАТ «Мелітопольський хлібокомбінат» м. Мелітополь



ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

72

- ТОВ «ТРЕЙД», Мелітопольський район, с. Новомиколаївка
- ФГ «Чумак», с. Богданівка, Приазовський район

Факультет пишається успішними випускниками, серед яких: 

- Постолатій Віталий Михайлович - академік Академії наук Молдови, директор 
Інституту енергетики Академії наук Молдови.

- Лисенко Олег Олександрович - технічний директор ПАТ «Запоріжжяобленерго».
- Новіков Геннадій Володимирович - голова Громадської спілки «Аграрний союз 

України», директор приватного сільськогосподарського підприємства «Аскон».
- Сілі Іван Григорович - начальник Розівського району електромереж ПАТ 

«Запоріжжяобленерго». 
- Анциферов Володимир Васильович - начальник Мелітопольського міського району 

електромереж ПАТ «Запоріжжяобленерго». 
- Лукачина Сергій Юрійович - начальник Якимівського району електромереж ПАТ 

«Запоріжжяобленерго».
- Сидоренко Олег Володимирович - директор Центрального округу ПАТ 

«Миколаївобленерго» (м. Миколаїв).



ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

73

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ
ТА КОМПЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Рік заснування - 2007

пр. Б.Хмельницького, 18, корпус1 
Телефон д:+38 (0619) 426932
E-mail:-didenkoadjul@gmail.com, 

dec.tgatu@gmail.com
Сайт: http://www.tsatu.edu.ua/ikt

 IT-технології постійно розвиваються і удосконалюються, з кожним 
роком у рази підвищує затребуваність грамотних фахівців. Досить довгий 
час здобути освіту в даній сфері можна було лише на спеціальних курсах, але 
на сьогоднішній день ситуація змінилася на краще. Тепер можна отримати 
державну вищу освіту. Ринок праці гостро потребує нових фахівців, тому 
отримання освіти в сфері інформаційних технологій є дуже перспективним.

Декан факультету - к.т.н., доцент Вершков 
Олександр Олександрович

Заступники декана - ст. викладач Циб Віктор 
Григорович; к.т.н., доцент Пихтєєва Ірина Вікторівна;
ст. викладач Антонова Галина Володимирівна

Історична довідка
Історія факультету бере свій початок з відкриття у 

2004 році нової спеціальності - «Інформаційні тех-
нології», яка була зорієнтована на сільськогосподар-
ське виробництво і введена в аграрних вишах вперше. 

Народження нової спеціальності сталося за ініціативою і під керівництвом Найдиша 
Володимира Михайловича - доктора технічних наук, професора, академіка Академії 
інженерних наук України, Заслуженого діяча науки і техніки України, Віце-президента 
Української Асоціації з прикладної геометрії.

Факультет інженерії та комп’ютерних технологій створено у вересні 2007 року на базі 
факультету «Переробка та зберігання продукції сільського господарства». Факультет 
є вагомою складовою Таврійського державного агротехнологічного університету.

З 2007 року факультет очолював академік АН ВО України, д.т.н., професор 
Найдиш Андрій Володимирович, з 2009 року - академік АН ВО України, д.т.н., 
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професор Малкіна Віра Михайлівна.
З 2013 року факультет очолює к.т.н., доцент Вершков Олександр Олександрович.
Для підготовки фахівців переробних і харчових виробництв створено зразковий 

навчальний комплекс з сучасними лабораторіями, лекційною аудиторією, комп’ютерним 
класом, залом курсового і дипломного проектування. 

За підтримкою ректорату, кафедри факультету було оснащено комп’ютерними 
класами для проведення занять зі студентами, які опановують такі програми: Windows; 
SL; Auto Cad і Компас - для вивчення основ проекційного креслення; Corel Draw, 
Photoshop, Illustrator, 3D Max - для колористики, ергономіки, композиційної, 
дизайнерської творчості; MS Office excel, Pascal - при навчанні основам чисельних 
методів і математичного аналізу; САПР - Solid Works; Archi CAD, Ar Con, Home 
Design – для засвоєння основ проектування виробів, систем, інтер’єру і ландшафт.

З вересня 2009 року факультет учасник програми «Сучасне програмне забезпечення 
Університету України», яку реалізує компанія Delсam plc (GB). У 2006 році учасник 
програми Solid Works Академія, яку проводить компанія Solid Works Corporation 
(US). Шість викладачів у 2008 році пройшли стажування по роботі з програмними 
продуктами фірми АСКОН. У комп’ютерних класах встановлено базове ліцензійне 
програмне забезпечення, яке надано компанією Microsoft (US). Викладачі проходять 
навчання в центральному офісі компанії   м. Бірмінгем (Великобританія). Студенти 
беруть участь у підготовці конкурсних студентських робіт компанії Delсam, а також 
представляють свої наукові роботи на конкурси, які проводять компанії АСКОН та 

Студенти в комп’ютерному класі 
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Solid Works Corporation (US).
Освітня діяльність
Факультет здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:
• Машинобудування
• Галузеве машинобудування
• Комп’ютерні науки
• Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Для якісної підготовки фахівців створено навчальні комплекси з сучасними лабо-

раторіями, лекційні аудиторії, комп’ютерні класи, зал курсового і дипломного проек-
тування, читальний зал з власною фаховою бібліотекою, де понад 600 літературних 
джерел представлено в електронному вигляді.

Спеціальність
«Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

Освітній ступінь «Бакалавр»:
Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Освітній ступінь «Магістр»:
Аналітик комп’ютерних систем
Форми навчання - денна, заочна

Майбутні фахівці можуть працювати у галузях народного господарства, в яких 
застосовуються інформаційні системи і технології, на первинних посадах:

- інженер-програміст, 
- інженер-конструктор комп’ютерних систем, 
- системний адміністратор, 
- адміністратор мереж, 
- інженер відділу комп’ютеризації, інформаційно-аналітичного, обчислювального
  центру, провайдерської установи або підприємства.
- технік-програміст; 
- фахівець з інформаційних технологій ;
- фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення. 
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Спеціальність 
«Галузеве машинобудування»

Освітній ступінь «Бакалавр»:
Галузеве машинобудування

Освітній ступінь «Магістр»:
Обладнання переробних та харчових виробництв

Форми навчання - денна, заочна

Випускники можуть працювати на первинних посадах: у промислових і непромисло-
вих, харчових та машинобудівних підприємствах

- головним конструктором, 
- головним інженером, 
- начальником виробничих підрозділів.
- інженером виробничо-технічного, конструкторського відділів, відділу головного
   механіка на підприємствах переробної галузі;
- інженером з переробного і харчового обладнання; 
- інженером-менеджером і інженером - маркетологом з продажу торговельно-
   технологічного, холодильного та переробного обладнання; 
- інженером-менеджером центрів сервісного обслуговування переробних підприємств.

Кафедри факультету:

«Обладнання переробних та харчових виробництв ім. професора Ялпачика Ф.Ю.»
Завідувач кафедри - к.т.н., доцент Загорко Надія Петрівна
«Технічна механіка»
Завідувач кафедри - к.т.н., доцент Вершков Олександр Олександрович.
«Інформаційні технології проектування ім. академіка В.М.Найдиша»
Завідувач кафедри - к.т.н., доцент Мацулевич Олександр Євгенович
«Комп’ютерні науки»
Завідувач кафедри - к.т.н., доцент Строкань Оксана Вікторівна
«Вища математика та фізика»
 Завідувач кафедри - д.пед..н., професор Сосницька Наталя Леонідівна

Науково-педагогічний склад факультету налічує 68 викладачів вищої кваліфікації, 
серед них 6 докторів наук, 36 кандидатів наук. Над дисертаціями працюють 2 
докторанта, 6 аспірантів та 5 здобувачів.
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Наукова діяльність 
Кафедри беруть участь у виконанні підпрограм:
- «Розробка і впровадження мелітопольської технології та технічних засобів збирання 

зернових культур обчісуванням рослин на корені» № 0111U002550 (керівник д.т.н., 
професор Леженкін О.М.).

- «Розробка технології і технічних засобів для рослинництва в умовах зрошувального 
землеробства півдня України» №03111U002549 (керівник доцент Михайлов Є.В.).

- «Розробка технології, створення та використання експериментальних зразків для 
переробки рицини на енергетичну біосировину та раціональне використання продуктів 
її конверсії» № 0111U001950 (керівник професор Леженкін О.М.).

- За останні роки викладачами отримано більше 200 патентів. Щорічно одержуються 
до12 патентів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки. 

Основні бази практик 
Навчання проводиться у тісному зв’язку з виробничими підприємствами. Розвинута 

база практик дає можливість майбутнім фахівцям використати набуті знання на практиці 
та знайти майбутнє місце роботи.

Спеціальність « Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
- ВАТ «Рефма» м. Мелітополь;
- ВАТ «Мелком» м. Мелітополь;
- ХРП «ЗАЗ Мотор» м. Мелітополь;
- ВАТ «Продмаш» м. Мелітополь;
- ВАТ «Завод тракторних агрегатів» м. Мелітополь;
- Державне підприємство завод «Гідромаш» м Мелітополь;
- ВАТ «Автокольорліт» м. Мелітополь;
- ВАТ «АГАТ» м. Мелітополь;
- ООО «БІОЛ» м. Мелітополь.

Спеціальність «Галузеве машинобудування»
- ПП «Молокозавод-ОЛКОМ», м. Мелітополь;
-  ФОП «Тимофєєв», м. Мелітополь;
- ООО «Маньковський», м. Мелітополь;
- ТОП «Оптімус плюс», м. Мелітополь;
- ВАТ Бердянський хлібокомбінат, м. Бердянськ;
- ТДВ «Сільгосптехніка» м. Токмак;
- ТОВ «ГОРА Україна» Токмацький консервний завод;
- ТДВ «Приморський сирзавод»; 
- ПТУ №27 м. Генічеськ та навчальні лабораторії кафедри.
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Головні партнери факультету:
- ІТ-компанія Delcam.
- Виробничо-комерційна компанія «ЮТУС».
- Науково – виробнича фірма НПФ «ООО БАЗІС».
- Сертифікована лабораторія «Студентське конструкторське бюро СКБ «ООО 

МЕЛТ».

За результатами співробітництва на базі факультету відкрито:
• Філію кафедри навчального центру фірми Delcam (Велика Британія), забезпечені 

ліцензованою системою автоматизованого проектування (САПР).
• Конструкторське бюро (Навчально – виробнича фірма НПФ «ООО БАЗІС»). 
• Проблемну лабораторію - «Розробка і впровадження Мелітопольської технології 

та технічних засобів збирання зернових культур обчісуванням рослин на корені». 
• Сертифіковану лабораторію Студентське конструкторське бюро СКБ. 
• Науковий гурток « TYBF» 
• Конструкторське бюро (Виробничо-комерційна компанія «ООО ЮТУС»)

Переможці студентських робіт компанії DELСAM 
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ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ

Quae est res oeconomica leges toto orbe terrarium..
Закони економіки діють у всьому світі

Рік заснування - 1993

пр-т Б. Хмельницького, 18, корп. 2
м. Мелітополь, Запорізька обл.

72310, Україна
Тел.: (0619) 423201; 422236

e-mail: feb@gmail.com
сайт  http://feb.tsatu.edu.ua/

Декан факультету - к.е.н., доцент Карман Сергій 
Вікторович

Заступники декана - Агєєва Ірина Вікторівна, к.е.н., 
доцент; Голуб Наталія  Олександрівна к.е.н., доцент, 
Васильченко Олена Олегівна, ст. викладач

Історична довідка
Історія факультету економіки та бізнесу започаткована 

в 1990 році, коли на базі факультету електрифікації 
сільського господарства Мелітопольського інституту механізації сільського 
господарства (МІМСГ) було створено економічне відділення, до якого увійшли дві 
кафедри інституту: “Економіка і управління в АПК” і “Організація виробництва в 
АПК”. Керував відділенням заступник декана факультету Легеза Георгій Олексійович. 
Перший набір студентів спеціальності “Економіка підприємства” становив 75 осіб, 
випуск яких відбувся у 1995 році.

Наказом ректора МІМСГ № 48-К від 15 лютого 1993 року створено інженерно-
економічний факультет. Виконуючим обов’язки декана нового факультету став к.е.н., 
доцент Козинський Леонід Миколайович.

У 1999 році інженерно-економічний факультет рішенням вченої ради ТДАТА , яка у 
квітні 1994 року стала правонаступником МІМСГ, отримав нову назву: “Економічний 
факультет”.

У 1999 році на факультеті була відкрита спеціальність “Облік і аудит”, а у 2001 році 
- спеціальність “Фінанси”, на базі яких у 2002 році було створено окремий факультет 
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“Облік і аудит“. У 2006 році на економічному факультеті була відкрита спеціальність 
- “Маркетинг”.

2008 - став роком об’єднання двох факультетів у факультет економіки та бізнесу, 
який ввійшов до складу навчально-наукового інституту економіки та бізнесу ТДАТУ. 

У 2015 році шляхом об’єднання кафедр обліку і аудиту та аналізу і контролінгу 
була створена кафедра обліку і оподаткування. У 2016 році відбувся перший набір 
на підготовку фахівців спеціальності «Менеджмент», а у 2017 - на спеціальність 
«Публічне управління та адміністрування».

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 
«Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти» та з метою підвищення якості професорсько-
викладацького складу випускових кафедр університету наказом ректора № 83-ОД 
від 30 червня 2016 року відбулося перейменування кафедр факультету:

- кафедри економічної теорії на кафедру економіки;
- кафедри організації виробництва та агробізнесу на кафедру менеджменту;
- кафедри економіки підприємств на кафедру підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності;
- кафедри фінансів і кредиту на кафедру фінансів, банківської справи та страхування.
У різний час факультет очолювали: к.е.н., доцент Козинський Л.М.; д.е.н., професор 

Рульєв В.А.; к.с.г.н., доцент Андрущенко М.В.; к.е.н., доцент Яворська Т.І.; к.е.н., 
доцент Воронянська О.В.

З 2008 року факультет економіки та бізнесу очолює к.е.н., доцент Карман Сергій 
Вікторович.
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Кафедри факультету:
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльность».
Завідувач кафедри - Яворська Тетяна Іванівна, д.е.н, професор;
«Економіка» 
Завідувач кафедри - Карман Сергій Вікторович, к.е.н., доцент;
«Облік і оподаткування» 
Завідувач кафедри - Трусова Наталія Вікторівна, д.е.н., доцент;
«Фінанси, банківська справа та страхування» 
Завідувач кафедри - Яцух Олена Олексіївна, к.е.н., доцент;
«Маркетинг»
Завідувач кафедри - Легеза Дар’я Георгіївна, д.е.н., доцент;
«Менеджмент»
Завідувач кафедри - Нестеренко Світлана Анатоліївна, д.е.н., професор

Науково-педагогічний склад. 
Підготовкою майбутніх спеціалістів високої кваліфікації зайнятий потужний 

професорсько-викладацький склад факультету, частина якого пройшла успішне 
стажування в Україні та за кордоном. На факультеті сьогодні працюють 92 
співробітники. З них: 6 докторів економічних наук, 63 кандидати економічних наук, 
4 професори, 61 доцент, 7 старших викладачів, 3 викладачі та 13 осіб допоміжного 
персоналу.

Освітня діяльність
Підготовка фахівців здійснюється за спеціальностями:
- «Економіка».
- «Облік і оподаткування».
- «Фінанси, банківська справа та страхування».
- «Менеджмент».
- «Маркетинг».
- «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
- «Публічне управління та адміністрування» 

Стажування викладачів ТДАТУ в Польщі 
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Спеціальності

«Економіка» 

Рік заснування - 2016
Галузь знань «Соціальні та поведінкові науки»

Форма навчання - денна, заочна
Освітній ступінь «Бакалавр», «Магістр», «Ph.D».

Посади:
• спеціаліст у міжнародних та інвестиційних відділах банків;
• спеціаліст у спільних та іноземних підприємствах;
• спеціаліст відділу зовнішньоекономічної діяльності;
• спеціаліст в органах державного регулювання економіки;
• спеціаліст в іноземних представництвах підприємств України всіх форм власності;
• керівник спільних підприємств та їх структурних підрозділів;
• митний брокер;
• експерт із зовнішньоекономічних питань;
• фахівець з державних закупівель;
• керівник підприємств, установ та організацій;
• інспектор з експорту;
• агент з митного оформлення;
• митний інспектор;
• викладач вищого та середнього спеціального навчального закладу 
• науковий співробітник.

«Фінанси‚ банківська справа та страхування»

Рік заснування - 2001
Галузь знань - «Управління та адміністрування»

Форма навчання - денна, заочна
Освітній ступінь «Бакалавр», «Магістр», «Ph.D».

Посади:
• у господарському секторі: фінансовий аналітик, спеціаліст з фінансової роботи, 

фахівець з управління активами, антикризовий менеджер, оцінщик майна, фінансовий 
директор;
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• у фінансовому секторі: спеціаліст з операційно-касового обслуговування, кредитний 
експерт, менеджер з обслуговування корпоративних клієнтів, бізнес-аналітик, головний 
фахівець з розвитку банківського бізнесу, з обслуговування лізингових операцій, з 
продажу страхових продуктів та ін.;

• у державному секторі: провідний спеціаліст, інспектор Державної аудиторської 
служби, Державної Казначейської служби України, Державної фіскальної служби, 
Пенсійного фонду України та інших установ та організацій;

• викладач вищого та середнього спеціального навчального закладу 
• науковий співробітник

«Облік і оподаткування»

Рік заснування - 1999
Галузь знань - «Управління та адміністрування»

Форма навчання - денна, заочна
Освітній ступінь «Бакалавр», «Магістр»

Посади:
• начальник планового-фінансового відділу звітності та бухгалтерського обліку; 
• начальник відділу внутрішнього аудиту;
• головний бухгалтер Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування;
• начальник державного управління фіскальної служби;
• бухгалтер-аналітик; 
• бухгалтер з економічних питань;
• бухгалтер обліку господарських операцій;
• фінансовий аналітик; 
• аудитор;
• бухгалтер відділу звітності та виконання бюджетів у казначействі;
• бухгалтер в органах влади і управління;
• бухгалтер фінансової інспекції, вищого навчального закладу, коледжу, благодійного
  товариства;
• консультант з обліку податків і зборів;
• викладач вищого та середнього спеціального навчального закладу та науковий
  співробітник.
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«Маркетинг»

Рік заснування - 2006
Галузь знань - «Управління та адміністрування»

Форма навчання - денна, заочна
Освітній ступінь «Бакалавр», «Магістр», «Ph.D».

Посади:
• бренд-менеджер;
• менеджер з логістики;
• менеджер з маркетингу;
• менеджер зі зв’язків з громадськістю (PR);
• менеджер з реклами;
• менеджер з маркетингових досліджень;
• мерчендайзер;
• маркетолог;
• менеджер з просування продукту, прямих продаж
• аналітик ринку;
• дизайнер товарів та послуг;
• SEO – оптимізатор;
• логіст.
• маркетинговий аналітик;
• викладач вищого та середнього спеціального навчального закладу 
• науковий співробітник. 

«Менеджмент»

Рік заснування - 2016
Галузь знань - «Управління та адміністрування»

Форма навчання - денна
Освітній ступінь «Бакалавр»

Посади:
• фінансовий менеджер;
• керівник департаменту;
• менеджер проекту;
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• провідний фахівець з управлінських питань;
• експерт з моніторингу та контролю;
• організатор командних заходів;
• фахівець з контролінгових операцій підприємства;
• керівник власного підприємства;
• керівник інноваційних програм;
• провідний фахівець аутсорсингових та аутстафінгових агенцій;
• менеджер готельно-ресторанної галузі;
• PR-менеджер;
• викладач вищого та середнього спеціального навчального закладу
• науковий співробітник

«Підприємництво‚ торгівля та біржова діяльність»

Рік заснування - 1990
Галузь знань - «Управління та адміністрування»

Форма навчання - денна, заочна
Освітній ступінь «Бакалавр», «Магістр», «Ph.D».

Посади: 
у підприємництві:
- директор малого підприємства за видами економічної діяльності, з надання послуг 

(консалтингової, страхової, рекламної тощо);
- керівник агентства (страхового, нерухомості, рекламного тощо);
- керівник підприємства сфери послуг;
- директор малого підприємства у сфері охорони здоров’я, освіти, культури;
у торгівлі:
- директор малої торговельної фірми;
- керівник магазину;
- комерсант;
- завідувач торговельного залу;
- менеджер у роздрібній та оптовій торгівлі;
- менеджер ресторану, кафе, бару, харчових підприємств 
у біржовій діяльності:
- фахівець з біржової торгівлі, брокера, дилера;
- фахівець із біржових операцій;
- аукціоніст (ліцитатор);
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- торговельний брокер (маклер);
- викладач вищого та середнього спеціального навчального закладу 
- науковий співробітник.

«Публічне управління та адміністрування»

Рік заснування - 2017
Галузь знань - «Управління та адміністрування»

Форма навчання - денна
Освітній ступінь «Бакалавр»

Посади:
- керівник та провідний фахівець служб державних органів влади обласного,
  районного рівня
- керівник та провідний фахівець служб місцевих органів державної влади міст 
  обласного підпорядкування;
- керівник та провідний фахівець підприємств, установ і організацій ;
- керівник у центральних органах державної влади;
- керівник у місцевих органах державної влади;
- керівник місцевих органів самоврядування;
- менеджер (управитель) у соціальній сфері;
- керівник окремих ланок профспілкових організацій
- керівник громадських організацій.
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Бази практики: 
- Управління державної казначейської служби України у Мелітопольському районі;
- ПрАТ «Страхова компанія «АХА страхування»», м. Мелітополь;
- ПП «Аудиторська фірма «ДІВО»», м. Мелітополь;
- ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Мелітополь, м. Приморськ;
- Управління фінансів Михайлівської районної державної адміністрації, Запорізька
  область;
- ПП «Аудиторсьска фірма «НЕП ПЛЮС»», м. Мелітополь;
- ТОВ «СПП Лана», с. Плодородне, Михайлівський район, Запорізька область;
- ПП НВК «Роста», м. Мелітополь;
- ПАТ «Мелітопольський олійноекстракційний завод», м. Мелітополь;
- ТОВ «Новоолексіївський елеватор», смт. Новоолексіївка, Генічеський район,
   Херсонська область;
- ТОВ «Мелітопольський механічний завод», м. Мелітополь;
- ТОВ «Дніпро», с. Фрунзе, Генічеський район, Херсонська область.

Студентки факультету
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ФАКУЛЬТЕТ АГРОТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОЛОГІЇ

Пр. Б. Хмельницького, 18, корп. 5
м. Мелітополь, Запорізька обл.

72310, Україна
Телефон: +38-(0619)-44-81-00

Email: ate@tsatu.edu.ua
http://www.tsatu.edu.ua/ate

Рік заснування - 2007

Декан факультету - Іванова Ірина Євгенівна, 
кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 
плодоовочівництва, виноградарства та біотехнологій

Заступники декана - Григоренко Олена Віталіївна, 
к.т.н., доцент; Тараненко Галина Григорівна, к.п.н., 
доцент; Шлєіна Людмила Іванівна, викладач кафедри 
суспільно-гуманітарних наук; Щербина Валентина 
Вікторівна - к.б.н., старший викладач.

Історична довідка
Факультет агротехнологій та екології було створено у 

2007 році. До створення факультету агротехнологій та 
екології підготовка фахівців за напрямами «Агрономія» та 

«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» 
розпочалась на факультеті переробки та зберігання продукції сільського господарства, 
який до 2007 року очолював к.т.н., професор Ялпачик Ф.Ю.

До складу факультету входило сім кафедр, серед яких: кафедри рослинництва, хімії 
та біотехнологій, кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності, екології та охорони 
навколишнього середовища, кафедра технології переробки та зберігання продукції 
сільського господарства,  кафедра філософії і соціології,  кафедра іноземних мов.

Деканами факультету в різні часи були: к.т.н., доцент Ломейко О.П. (2007 -2011рр.), 
к.с.-г.н, доцент Іванченко О.А. (2011 - 2014 рр.). З 2014 року деканом факультету 
АТЕ було призначено к.с.-г.н., доцента Іванову Ірину Євгенівну

У 2012 році на факультеті вперше проводиться набір студентів за напрямом 
підготовки «Охорона праці». Необхідність у даній спеціальності викликана вимогами 
Закону України «Про охорону праці» та зростанням рівня виробничого травматизму, 
професійної захворюваності і техногенних аварій на виробництві.
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У 2013 році вперше проведений набір студентів за напрямом підготовки «Харчові 
технології та інженерія».

Факультет постійно розвивається. У 2017 році розпочато набір студентів на нові 
спеціальності, а саме: «Садівництво та виноградарство», «Лісове господарство», 
«Геодезія та землеустрій».

Сьогодні факультет є одним з осередків вищої агрономічної освіти на теренах 
південно-східного регіону України. Понад 500 його випускників стали організаторами 
і фахівцями-професіоналами сільськогосподарського виробництва, кваліфікованими 
науково-педагогічними працівниками, керівниками різних державних і приватних 
структур.

Безцінним «золотим фондом» факультету є такі відомі особистості у наукових 
і педагогічних колах як академік АН ВО України, д.б.н., професор, Заслужений 
працівник освіти України Калитка В.В; д.б.н., професор, Заслужений діяч науки і 
техніки Волох В.М.; к.т.н., професор, Заслужений працівник освіти України Рогач 
Ю.П.; д.т.н., доцент Прісс О.П.; д-р геолог. наук, професор Даценко Л.М., д.с.-
г.н., професор Данченко О.О. провідні досвідчені доценти Загорко Н.П., Колесніков 
М.О., Алексєєва О.М. Петров В.В., Федюшко М.П., Тодорова Л.В., Єременко 
О.А., Золотухіна З.В., Сердюк М.Є. та ін. 

Для якісного навчання студентів на факультеті створені належні умови. Заняття 
зі студентами проводяться у спеціалізованих навчальних аудиторіях і лабораторіях, 
навчально-методичних кабінетах і комп’ютерних класах з доступом до Інтернету.

Студенти мають можливість брати участь у науково-дослідних роботах на дослідному 
полі, в теплицях і в численних науково-дослідних лабораторіях спеціалізованих кафедр. 
Навчальну практику студенти проходять на дослідних полях кафедр, у наукових 
установах і виробничих підрозділах, а виробничу - в умовах виробництва у кращих 
господарствах як державного, так і приватного сектора.

Практика студентів-агрономів 
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Кафедри факультету

«Технологія переробки та зберігання продукції сільського господарства»
завідувач кафедри - д.т.н., доцент Прісс Олеся Петрівна
«Екологія та охорона навколишнього середовища»
В.о. завідувача кафедри - к.с-г.н, доцент Сухаренко Олена Іванівна
«Рослинництво»
завідувач кафедри - к.с-г.н., доцент Тодорова Людмила Володимирівна
«Плодоовочівництва, виноградарства та біохімії»
Завідувач кафедри - к.с.-г.н., доцент Колесніков Максим Олександрович 
«Охорони праці та безпеки життєдіяльності»
Завідувач кафедри - професор, к.т.н. Рогач Юрій Петрович

Науково-педагогічний склад
Підготовкою майбутніх спеціалістів високої кваліфікації зайнятий потужний 

професорсько-викладацький склад факультету: докторів наук та професорів– 6, 
кандидатів наук -36, аспірантів - 8.

Освітня діяльність
Факультет здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:
• Цивільна безпека
• Екологія
• Харчовi технології
• Агрономія
• Садівництво та виноградарство
• Лісове господарство
• Геодезія та землеустрій

Навчальна практика на дослідних полях 
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Спеціальності

«Агрономія»

Рік заснування - 2007
Галузь знань - «Аграрні науки та продовольство»

Освітній ступінь «Бакалавр», «Магістр»

Посади:
• головний агроном;
• голова господарства різних форм власності;
• завідувач відділенням;
• агроном відділу;
• агроном в галузі: рослинництва, плодівництва, овочівництва, захисту рослин,
  насінництва;
• агроном державної служби: карантинної інспекції; інспекції захисту рослин, служби
  прогнозу, агрохімічної служби, сортонасінневої служби;
• агроном обласного/районного управління сільського господарства;
• викладач вищого та середнього спеціального навчального закладу та науковий
  співробітник

Лабораторні дослідження 
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«Екологія»

Рік заснування - 2007
Галузь знань - «Природничі науки»

Форма навчання - денна, заочна
Освітній ступінь «Бакалавр», «Магістр»

Посади:
• начальник управління охорони навколишнього середовища;
• інженер-інспектор з екології; 
• еколог-аудитор (ISO 14000);
• експерт-еколог містобудування;
• інспектор митниці з екології ;
• технолог з екології;
• державний інспектор з екології;
• фахівець з охорони довкілля;
• викладач вищого та середнього спеціального навчального закладу ;
• науковий співробітник.
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«Харчові технології»

 Рік заснування - 2013
 Галузь знань - «Виробництво та технології» 
 Форма навчання - денна, заочна
 Освітній ступінь «Бакалавр», «Магістр»

Посади:
• головний технолог на підприємствах харчової промисловості;
• технолог на підприємствах харчової промисловості;
• технік-проектант; 
• інженер з якості і стандартизації;
• технік-лаборант;
• майстер виробничих дільниць (підрозділів) у харчовій промисловості;
• начальник відділу стандартизації;
• начальник виробництва;
• майстер виробничого навчання;
• завідувач виробничою лабораторією;
• фахівець зі зберігання та переробки сільськогосподарської продукції;
• заготівельник сільськогосподарської продукції;
• викладач вищого та середнього спеціального навчального закладу та науковий
  співробітник.

Лабораторні заняття 
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«Садівництво та виноградарство»

Рік заснування - 2017
Галузь знань - « Аграрні науки та продовольство»

Форма навчання - денна
Освітній ступінь «Бакалавр»

Посади:
• директор (заступника директора) агрохолдингу, фермерського господарства;
• керівник підприємства, установи, організації у сфері аграрного виробництва;
• агроном-плодовод;
• агроном-овочівник;
• агроном-консультант;
• агроном бригади (відділення, сільськогосподарської дільниці);
• агротехнік;
• фахівець з плодоовочівництва і виноградарства; 
• фахівець із захисту плодових, овочевих рослин та винограду;
• фахівець тепличного господарства;
• спеціаліст з організації та ведення фермерського господарства;
• спеціаліст з бджільництва; 
• викладач вищого та середнього спеціального навчального закладу
• науковий співробітник.

Студенти-агрономи в саду 
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«Лісове господарство»
(мисливствознавство)

Рік заснування - 2017
Галузь знань - 

«Аграрні науки та продовольство»
Форма навчання - денна

Освітній ступінь «Бакалавр»

Посади:
• керівник малих підприємств в сільському, мисливському, водному господарствах,
  лісівництві, рибному промислі;
• начальник (інші керівники) та майстер виробничих підрозділів у сільському, лісо
  вому та водному господарствах, у риборозведенні, рибальстві та природно-запо
  відній справі; 
• біолог, ботанік, зоолог та професійно-споріднені професії; 
• науковий співробітник (агрономія, водне господарство, зооінженерія, лісівництво,
  меліорація та природно-заповідна справа); 
• викладач вищого та середнього спеціального навчального закладу 
• науковий співробітник.

«Цивільна безпека»

Рік заснування - 2012
Галузь знань - «Цивільна безпека»
Форма навчання - денна, заочна

Освітній ступінь «Бакалавр», «Магістр»

Посади:
• начальник відділу охорони праці;
• експерт технічний з промислової безпеки інженер з охорони праці;
• інженер з техногенно-екологічної безпеки;
• державний інспектор з питань цивільного захисту та техногенної безпеки;
• державний інспектор з техногенного та екологічного нагляду;
• головний державний експерт з умов праці;
• начальник служби (сфера цивільного захисту);
• начальник відділу охорони праці;
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• начальник штабу цивільного захисту;
• начальник відділу з організації безпеки дорожнього руху;
• викладач навчального закладу;
• науковий співробітник.

«Геодезія та землеустрій»

Рік заснування - 2017
Галузь знань - «Архітектура та будівництво»

Форма навчання - денна
Освітній ступінь «Бакалавр»

Місця роботи:
   • Територіальні органи Державної служби України з питань геодезії, картографії
      та кадастру:
- управління Держгеокадастру;
- управління державного земельного кадастру;
- відділ  інформаційного забезпечення державного земельного кадастру;
- відділ державної реєстрації об’єктів державного земельного кадастру;
    • Управління землеустрою та охорони земель:
- відділ землеустрою та охорони земель,
- відділ розпорядження землями сільськогосподарського призначення,
     • Управління з контролю за використанням та охороною земель

Посади:
    • Начальник, заступник начальника, головний спеціаліст, керівник підрозділу. 

Науково-дослідна діяльність
Викладачі факультету беруть участь у наукових дослідженнях за темами:
- «Обґрунтування антистресових прийомів в інтенсивних ресурсозберігаючих 

технологіях вирощування зернових, бобових і олійних культур у Степовій зоні України». 
Керівник - директор НДІ АТЕ, д.с.-г. н., професор Калитка В.В.

- «Розробка інтенсивних технологій виробництва плодоовочевої продукції у 
відкритому та закритому ґрунті Південного Степу України». Керівник - доцент 
кафедри «Рослинництво» к.с.-г.н. Алексєєва  О.М.

- «Обґрунтування та розробка нових та вдосконалення існуючих технологій 
охолоджених та консервованих рослинних продуктів». Керівник - доцент кафедри 
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«ТПЗСГП» к.с.-г.н. Сердюк М.Є.
- «Оцінка стану довкілля за результатами дослідження наземних та водних екосистем 

південної України». Керівник - професор кафедри «ЕОНС» д.б.н. Волох А.М.
- «Розробка методологічної бази для визначення надійності операторів мобільної 

сільськогосподарської техніки на підприємствах АПК». Керівник - професор кафедри 
«БЖ та ОП» к.т.н. Рогач Ю.П.

 На факультеті за останні 10 років захищено 23 кандидатських та 2 докторські 
дисертації, отримано 158 свідоцтв на патентів. З них впроваджено у виробництво та 
навчальний процес 37.

Бази практик 
- Національні природні парки «Азово-Сиваський», «Приазовський», «Великий 

Луг» та Біосферний заповідник «Асканія-Нова» ім. Ф.Е. Фальц-Фейна
- ПАТ «Мелітопольський м’ясокомбінат», м. Мелітополь, Запорізька обл.
- ПП «Мелітопольський молокозавод – ОЛКОМ»
- ТДВ «Бердянський хлібокомбінат», м. Бердянськ, Запорізька обл..
- ВАТ «Мелітопольський олійноекстракційний завод», м. Мелітополь
- ВАТ «Мелітопольський елеватор», м. Мелітополь
- Фермерське господарство «Время»
- ТОВ «Ольвія», ТОВ «Енергія», ТОВ ВКФ «Мелітопольська черешня»
- СБК «Дружба», СВК «Росія»
- ННВЦ ТДАТУ

Практика в саду
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- Приватне підприємство «НВО Мелітополь проект інжиніринг» (Запорізька 
область, м. Мелітополь)

- Комунальна установа «Мелітопольська міська дитяча лікарня» Мелітопольської 
міської ради Запорізької області (Запорізька область, м. Мелітополь)

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Мелітопольський завод автотракторних 
запчастин» (Запорізька область, м. Мелітополь)

- Відділення ВД фонду соцстрахування від нещасних випадків і професійних 
захворювань

В теплиці Збір врожаю гороху 
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НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 
ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ 

ПІДГОТОВКИ

Рік заснування - 1945 рік

пр. Б. Хмельницького 18, корпус 3 ТДАТУ
телефон: +38(0619)42-26-36

E-mail: zup@tsatu.edu.ua
Сайт http://www.tsatu.edu.ua/zup/

Керівник інституту - к.т.н., доцент Галько Сергій 
Віталійович

Заступники - к.е.н., доцент Кучеркова Світлана 
Олександрівна; к.т.н., доцент Мітков Василь 
Борисович

Історична довідка
Згідно з наказом по НКЗ СРСР та ВКВШ при СНК СРСР від 09.10.1945 року 

за № 1741/517 25 листопада 1945 року при Мелітопольському інституті інженерів-
механіків сільського господарства ім. ОГПУ створено заочне відділення інженерів-
механіків сільського господарства з контингентом 50 осіб. Завідуючим заочним 
відділенням призначено Коваленка М.Є.

З 1953 року на цю посаду був призначений Топчій Б.П. У цей час була розроблена 
система організації консультацій студентів-заочників за місцем проживання.

Перший випуск інженерів-механіків на заочному відділенні відбувся у 1954 році, 
а вже у 1955 році було проведено перший набір студентів-заочників за спеціальністю 
«Електрифікація і автоматизація сільськогосподарського виробництва», а з 1967 року 
– за спеціальністю «Організація і технологія ремонту».

У 1971 році заочне відділення перетворено на факультет заочного навчання і першим 
деканом призначено доцента Топчія Б.П. З липня 1974 року деканом факультету 
працював доцент Кудінов М.Г. За кількістю щорічних випускників факультет був 
найчисельнішим серед інженерних факультетів заочного навчання в аграрних ВНЗ 
колишнього СРСР.
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ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

У 1987 році було здійснено останній випуск студентів за спеціальністю «Організація 
і технологія ремонту». Пізніше спеціальність ввійшла до складу спеціальності 
«Механізація сільського господарства».

У 1993 році факультет заочного навчання перетворено на факультет «Підвищення 
кваліфікації і заочного навчання». Керівником факультету призначено доцента 
Луб’яного М.М., який обіймав цю посаду до 2002 року. У цей час на факультеті було 
відкрито:

– економічні спеціальності: «Економіка підприємства» та «Облік і аудит»;
– навчально-консультаційний пункт при Новокаховському агротехнічному коледжі 

(м. Нова Каховка), де студенти-заочники навчалися за спеціальностями «Механізація 
сільського господарства» та «Енергетика сільськогосподарського виробництва».

З 2002 року факультет знов перейменовується на факультет заочного навчання, яким 
до 2003 року керував Відмінник аграрної освіти і науки, доцент Масюткін Є.П. За 
цей час покращуються зовнішні зв’язки факультету з іншими навчальними закладами 
півдня України.

1 вересня 2003 року на посаду декана факультету заочного навчання призначено 
к.т.н, доцента Галька С.В.

За час існування заочної освіти в університеті вищу фахову освіту отримали понад 
20 тис. студентів-заочників. Серед них заступники голів облсільгосптехніки: Черепаха 
Ф.С., Лаврин А.А., Крикливий М.І. Деякі з випускників захистили дисертації і 
стали викладачами: Лушников І.А., Чех В.Ф., Ялпачик Ф.Ю. та інші; керівниками 

Корпус №3 
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аграрних господарств, серед них Яцик К.П., Перебийніс Ю.П., Ворона Г.Г., Небаба 
Н.І. та багато інших.

З 2002 року на факультеті успішно впроваджена ступенева форма навчання, а з 
2006 року навчання фахівців проводиться за 3-ма освітньо-кваліфікаційними рівнями: 
бакалавр, спеціаліст, магістр.

У 2006 році на факультеті відкрито два нових напрями підготовки: «Фінанси і 
кредит» та «Машинобудування», за якими проводиться підготовка фахівців з повним 
і скороченим терміном навчання.

 У 2007 році відкритий напрям підготовки «Екологія та охорона навколишнього 
середовища», у 2008 році – «Агрономія», а у 2014 році - «Маркетинг». Також особам, 
які мають повну вищу освіту, ТДАТУ дає можливість отримати другу вищу освіту.

23 вересня 2009 року наказом ректора університету № 14 - ОД факультет заочного 
навчання перейменовано у Навчально-науковий інститут заочної та дистанційної освіти. 
Директором призначено доцента Галька С.В.

1 липня 2015 року наказом ректора університету № 316-ОД Навчально-науковий 
інститут заочної та дистанційної освіти було реорганізовано у Навчально-науковий 
інститут загальноуніверситетської підготовки (ННІ ЗУП), до складу якого ввійшли 
кафедри: «Суспільно-гуманітарні науки», «Іноземні мови» та «Фізичне виховання і 
спорт». В інституті здобувають освіту понад 2000 студентів заочної форми навчання.

Склад інституту

Кафедри
- «Іноземні мови» - в.о. завідувача кафедри - Симоненко Світлана Вікторівна
- «Суспільно-гуманітарні науки» - завідувач кафедри  к.філ.н., доц. Максимець 

Оксана Миколаївна
- «Фізичне виховання і спорт» - завідувач кафедри Рибницький Анатолій 

Вікторович
Відділ заочної освіти 
Науково-педагогічний колектив налічує у своєму складі доктора, професора - 1, 

кандидатів наук, доцентів - 12, аспірантів -2.

Освітня діяльність
ННІ ЗУП здійснює підготовку фахівців за 15 спеціальностями:
- Агроінженерія (Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва).
- Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Енергетика та електро-

технічні системи в АПК).
- Екологія (Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування).
- Агрономія.
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- Галузеве машинобудування (Машинобудування).
- Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Економіка підприємства).
- Економіка.
- Облік і оподаткування (Облік і аудит).
- Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси та кредит).
- Маркетинг.
- Харчові технології.
- Комп’ютерні науки та інформаційні технології.
- Цивільна безпека.
- Менеджмент.
- Садівництво та виноградарство.

 За багаторічну діяльність понад 25 тис. фахівців отримали вищу фахову освіту в 
Навчально-науковому інституті загальноуніверситетської підготовки.

Студентські будні
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ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА ДОРАДНИЦТВА

Рік заснування - 2002

Пр. Б. Хмельницького, 18, корп. 5 
м. Мелітополь, Запорізька обл.

72310, Україна
Тел.: +38-(0619)-42-13-68, 44-00-35

http://www.tsatu.edu.ua/ipod/
Email: ipod@tsatu.edu.ua

Подшивалов Геннадій Валерійович, 
директор ІПОД

Інститут післядипломної освіти та дорадництва (ІПОД) є структурним підрозділом 
Таврійського державного агротехнологічного університету. На базі ІКЦ «Агро-Таврія» 
та факультету підвищення кваліфікації у 2002 році наказом Міністерства аграрної 
політики України був створений Інститут післядипломної освіти та дорадництва 
(ІПОД) Таврійського ДАТУ.

Учені Таврійського ДАТУ одні із перших в Україні почали вивчати світовий досвід 
і впроваджувати вітчизняні інформаційно-консультаційні (дорадчі) послуги. У 1996 
році на базі університету був створений інформаційно-консультаційний центр «Агро-
Таврія», якому в 1997 році наказом Міністерства АПК були надані повноваження 
координаційного центру дорадчої діяльності з розробкою моделі обласної дорадчої 
служби. У 1998 році базі ІКЦ «Агро-Таврія» був створений науково-координаційний 
центр реформування АПК Запорізької області.
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Основними напрямками діяльності Інституту є:
- післядипломна освіта, підвищення кваліфікації та стажування;
- організація і проведення курсів, семінарів, конференцій та інших навчальних заходів, 

спрямованих на підвищення кваліфікації та перекваліфікацію керівників і спеціалістів 
сільськогосподарського виробництва, фермерів, викладачів університету та коледжів;

- надання дорадчих послуг суб’єктам господарювання у сільській місцевості та 
сільському населенню дорадчих послуг з питань економіки, технологій, управління, 
маркетингу, обліку, податків, права, екології тощо;

- надання дорадчих послуг органам виконавчої влади та органам місцевого 
самоврядування з питань підготовки та реалізації планів соціально-економічного 
розвитку, формування громадянського суспільства;

- поширення та впровадження у виробництво сучасних технологій, новітніх досягнень 
науки і техніки;

Склад інституту
- Відділ післядипломного навчання та ПК спеціалістів АПК і викладачів ВНЗ.
- Інформаційно-консультаційний (дорадчий) відділ.
- Обласний навчально-практичний центр розвитку сільських територій Запорізької
   області.
- Центр професійної підготовки.

Таврійський ДАТУ має певний досвід у дорадництві. Є своя наукова школа. За 
останні 10 років ученими університету захищено 8 дисертаційних робіт за різними 
напрямками дорадництва, розроблені організаційна і функціональна моделі обласної 
дорадчої служби та методичне оснащення цільового навчально-методичного класу з 
дорадництва. Перелік наукових праць, науково-методичних розробок та рекомендацій 
з дорадництва перевищує 40 найменувань.

Протягом останніх 10 років фахівці ТДАТУ ефективно співпрацювали з українськими 
фондами, міжнародними проектами та донорськими організаціями по впровадженню 
інноваційних технологій у сільськогосподарську економіку області та залученню 
інвестицій у сільськогосподарські підприємства, а саме:

- 2010-2013 рр., ЄС/ПРООН, «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»;
- 2010-2013 рр., USAID, Проект «Агроінвест»;
- з 2015 року ІКЦ «Агро-Таврія» ТДАТУ співпрацює з «Українським проектом 

бізнес-розвитку плодоовочівництва» (UHBDP Канада) та з Ізраїльським агентством 
міжнародного співробітництва MASHAV, в рамках якого:

- засновано День практичної підготовки - для підвищення якості підготовки студентів 
та надання їм практичного досвіду сільськогосподарських та переробних виробництв. 
Здійснюються постійні екскурсії на підприємства Запорізької та Херсонської областей;
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- для студентів організовано семінари та конкурси з бізнес-розвитку плодоовочівництва 
за участю успішних агротоваровиробників; 

- започатковано пілотний проект агроінтернатури в провідних аграрних підприємствах 
області з метою проходження стажування студентів;

- збудовано навчальні теплиці для вирощування суниць, ягід та овочів.
Центр професійного навчання здійснює підготовку кваліфікованих робітничих 

кадрів за програмами професійно-технічного навчання, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації.

Отримання робітничих професій 
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V
НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

НАУКА НІКОЛИ НЕ БУЛА І НЕ БУДЕ 
ЗАКІНЧЕНОЮ КНИГОЮ

А. Ейнштейн
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ТДАТУ - ПРОВІДНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР
ПІВДЕННО-СХІДНОЇ УКРАЇНИ

НАУКА університету представлена
 такими складовими:

- Науково-дослідні інститути
- Наукові школи
- Відділ аспірантури і докторантури

- Спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій
- Науково-дослідна частина ТДАТУ
- Рада молодих учених і студентів (РМУС ТДАТУ)
- Навчальні науково-виробничі центри 

Наукова діяльність це:
- виконання науково-дослідних робіт; 
- виконання програми «Наука в ТДАТУ» на 2016-2020 рр. та програм діяльності  НДІ;
- виконання дисертаційних, магістерських та дипломних робіт;
- правовий захист винаходів; 
- підготовка до видання підручників, навчальних посібників, монографій, методичних
  рекомендацій тощо;
- проведення наукових конференцій, семінарів; 
- діяльність Ради молодих учених та студентського конструкторського бюро.

Переможці студентських наукових робіт
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НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ ЗА ОСТАННЄ ДЕСЯТИРІЧЧЯ

• Упродовж 2007-2017 років створено:
- Науково-дослідний інститут агротехнологій і екології (НДІ АТЕ), (директор 
   - доктор с.-г. наук, професор Калитка В.В.);
- НДІ соціально-економічного розвитку агропромислового виробництва півдня
   України (НДІ СЕРАПВПУ) – директор - к. е. н., доцент Прус Ю.О.
- Науково-дослідний інститут зрошеного садівництва (НДІ ЗС) – директор
   д. т. н., доцент Караєв О.Г.
• Сучасні наукові та дослідні лабораторії:
- Євроінтеграція та конкурентоспроможність аграрного сектору України.
- Машиновикористання в землеробстві.
- Сучасна вимірювальна агрохімічна лабораторія моніторингу якості ґрунтів та 

продукції рослинництва - одна з кращих за технічною комплектацією вимірювального 
аналітичного обладнання на Півдні України.

• Науково-дослідними інститутами виконано понад 50 науково-дослідних  робіт.
• Створено наукові, науково-технічні програми та проекти:

- «Наука в ТДАТУ на 2016 -2020 рр.» 
- «Соціально-економічний розвиток регіону на 2016-2020 роки» - (НДІ
    ССЕРАПВ). 
- «Розробка засобів механізації і система безпеки для існуючих і нових технологій 
   виробництва продукції садівництва та розсадництва плодових культур»
   (програма НДІ ЗС на 2016- 2020).
- «Технічна політика в рослинницькій галузі Запорізької області на період до
    2020 року.»

• Діють наукові школи за 12 напрямками.
• За результатами голосування загальних зборів Національної академії аграрних 

наук України (НААНУ) було обрано членом-кореспондентом НААНУ: 
- Кюрчева В.М., ректора університету, д.т.н., професора.;
- Надикта В.Т., проректора з наукової роботи, д.т.н., професора.

• За видатні досягнення в науково-технічній, громадській діяльностях, вагомий 
особистий внесок у справу підготовки кваліфікованих фахівців указом Президента 
України було присвоєно Почесні звання: 

«Заслужений діяч науки і техніки»
- Надикту В.Т., д.т.н., професору, члену-кореспонденту НААНУ, проректору
   з наукової роботи;
- Волоху А.М., д.б.н., професору;
- Скляру О.Г., професору, к.т.н., першому проректору.
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«Заслужений винахідник України»
- Малюті С.І., к.т.н., доценту ;
- Гвоздєву О.В., к.т.н., доценту.

• З 2016 року серед студентів започатковано конкурс «Кращий винахід року» - як 
підвищення мотивації залучення студентської молоді до наукової діяльності. 

• ТДАТУ засновано інноваційний технологічний кластер «Сільськогосподарське 
машинобудування» (2009);

• ТДАТУ бере участь у роботі  інноваційного кластеру «АгроБум» і інноваційно-
освітнього кластеру «Агротехніка».

• Засновано фахові видання:
- «Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного 

університету (економічні науки)»  (2010);
- електронне фахове видання «Науковий вісник Таврійського державного 

агротехнологічного університету», (2011).

• «Викладачами університету опубліковано понад 500 публікацій в іноземних 
виданнях, а також публікації у виданнях, які індексуються наукометричними базами 
даних Scopus, Web of Science, Index Copernicus тощо.

• Для сприяння розвитку органічного землеробства створено ЦЕНТР природного 
землеробства «ТАВРІЯ органік» (2013 р.). Створено мережу Інформаційно-
консультаційних центрів розвитку органічного виробництва сільськогосподарської 
продукції у Запорізькій області (Василівський , Ногайський коледжі).

• Науковці НДІ надають практичну допомогу агротоваровиробникам у освоєнні 
сучасних технологій в АПК через семінари, конференції, Дні поля.
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Кадровий потенціал

В університеті працюють відомі в аграрній галузі вчені та досвідчені педагоги, серед 
яких 38 докторів наук, професорів, понад 225 кандидатів наук, доцентів. Серед них 
3 члени-кореспонденти НААН України, 10 академіків та членів-кореспондентів  
громадських академій наук України, 10 Заслужених діячів науки і техніки, Заслужених 
працівників освіти України та Заслужених винахідників України, 32 відмінники освіти 
і аграрної освіти та науки України. 

НДІ університету і навчальні науково-виробничі центри стали важливими та 
потужними осередками науково-навчальної і науково-дослідної роботи в університеті. 
Про актуальність і народногосподарське значення результатів наукової роботи вчених 
ТДАТУ свідчать розробки та впровадження їх у виробництво, а також 150 щорічних 
авторських свідоцтв та патентів на винаходи.

НАУКОВА РОБОТА В УНІВЕРСИТЕТІ ЗОСЕРЕДЖЕНА
В 4-Х НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ІНСТИТУТАХ

НДІ МЕХАНІЗАЦІЇ ЗЕМЛЕРОБСТВА 
ПІВДНЯ УКРАЇНИ (НДІ МЗПУ)

Директор -  Надикто Володимир Трохимович, 
доктор технічних наук, професор, член-кореспондент 
НААН України, Заслужений діяч науки і техніки 

День науки в ТДАТУ 
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Напрямки діяльності:
- розроблення комбінованих агрегатів на базі нових орно-просапних тракторів
  сімейства ХТЗ-160;
- розроблення основ агрегатування модульних енергетичних засобів  перемінного
  тягового класу;
- розроблення технології виробництва біопалива з продукції рослинного походження;
- розроблення технології та технічних засобів для вирощування овочів з використанням
  крапельного зрошення;
- комп’ютерне моделювання явищ та процесів в АПК;
- розроблення енерго-ресурсозберігаючих електротехнологій та пристроїв;
- переробка і зберігання  с.-г. продукції.

НДІ АГРОТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОЛОГІЇ

Директор - Калитка Валентина Василівна, доктор 
сільськогосподарських наук, професор, Заслужений   
працівник освіти України

У структурі НДІ відділи  рослинництва  і технології первинної обробки і зберігання 
продукції рослинництва, а  також чотири науково-дослідні лабораторії.

Напрямки діяльності:
- розроблення комплексних антиоксидантів з еліситорною дією для мінімалізації
  пестицидного навантаження в агробіоценозах;
- розроблення технології використання регуляторів росту і біодобрив у системі
  органічного землеробства;
- розроблення технології комплексного використання екологічно безпечних
  біоантиоксидантів при зберіганні плодоовочевої продукції.

НДІ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА 

ПІВДНЯ УКРАЇНИ

Директор - Прус Юрій Олександрович, кандидат 
економічних наук, доцент
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Напрямки діяльності:
- система управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств
  та підвищення конкурентоспроможності їх продукції;
- методологічні основи розвитку малого бізнесу в сільському господарстві;
- напрями розвитку особистих селянських господарств на засадах підприємництва;
- система антикризового управління витратами на оплату праці;
- стратегія формування фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств;
- система фінансового регулювання та стимулювання підприємницької діяльності в
   аграрному секторі.

НДІ ЗРОШУВАНОГО САДІВНИЦТВА

Директор - Караєв Олександр Гнатович, доктор 
технічних наук, старший науковий співробітник

Напрямки діяльності:
- розроблення засобів механізації для технології вирощування 

плодових саджанців кісточкових культур на слаборослих 
підщепах в умовах півдня України;

- розроблення систем управління забезпечення безпечності 
виробництва продукції садівництва;

- розроблення технології і технічних засобів екологічної безпеки водних ресурсів;
- розроблення технічних засобів для систем зрошення насаджень плодових культур. 

ЦЕНТР ПРИРОДНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА
«ТАВРІЯ ОРГАНІК»

Керівник центру - Герасько Тетяна Володимирівна, 
кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Центр природного землеробства “Таврія Органік” було 
створено з метою сприяння розвитку органічного землеробства 
як системи взаємопов’язаних і взаємоузгоджених складових 
екологічного, соціально-економічного, організаційного, 
динамічного характеру, спрямованих на забезпечення стійкого 

розвитку галузі та продовольчої безпеки України, задоволення потреб суспільства в 
якісному продовольстві, збереженні здоров’я нації, відтворення природно-ресурсного 
потенціалу країни шляхом досліджень, пропаганди та впровадження сучасних технологій 
і систем органічного землеробства.
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Основні напрями діяльності:
- Наукові дослідження технологічних рішень природного землеробства з вирощування 

садових, овочевих та польових культур.
- Пропаганда природного землеробства через постійно діючі консультаційні пункти, 

семінари, конференції (у т. ч. з міжнародною участю).
- Навчання студентів технологіям природного землеробства у рамках дисципліни 

“Органічне рослинництво».
На базі Центру природного землеробства “Таврія Органік” та коледжів ТДАТУ 

створено мережу інформаційно-консультаційних центрів розвитку органічного 
виробництва сільськогосподарської продукції в Запорізькій області.

 Для їхньої роботи виділені дослідно-демонстраційні земельні ділянки:
- на базі дослідного саду ТДАТУ – 2 га під органічну технологію вирощування 

черешні;
- на базі ВСП “Василівський коледж ТДАТУ” - 0,4 га під органічну технологію 

вирощування кормових культур;
- на базі ВСП “Ногайський коледж ТДАТУ” - 0,9 га під органічну технологію 

вирощування зернових культур

На дослідному полі 
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АГРАРНА НАУКА - ВИРОБНИЦТВУ

Наукові розробки НДІ  спрямовані на розв’язання проблем рослинництва, механізації 
і машиновикористання в землеробстві, автоматизації і електрифікації технологічних 
процесів в АПК, зберігання і переробки сільськогосподарської продукції, забезпечення 
екологічної безпеки регіону.

За останнє десятиріччя створено 255 зразків науково-технічної продукції  200 із 
яких  знайшли практичне застосування  у виробництві.

Упроваджено наукові розробки у навчально-науково-виробничому центрі 
ТДАТУ, с. Лазурне Мелітопольського району:

- Посівний агрегат для пропасних культур у складі трактора із шарнірно-зчленованою 
рамою ХТЗ-170 зі здвоєними шинами і сівалки «Оптіма».

- Агрегат для обробітку парів (Патент України № 108459).
- Посівний агрегат у складі трактора МТЗ-80, двох сівалок СЗ-3,6 та напівнавісної 

зчіпки СС-7,2.
- Подвоювач коліс трактора тягового класу 1,4.
- Агрегат для передпосівного обробітку ґрунту у складі МТЗ-82 та культиватора 

КРШ-8-02.
- Жниварно-лущильний агрегат на основі трактора серії ХТЗ-160.
- Посівний 12- рядний агрегат на основі трактора серії ХТЗ-160.
- Агрегат для лущення стерні с.-г. культур на базі модульного енергетичного засобу 

МЕЗ-80.
- Прилад для вимірювання щільності ґрунту (Патент України № 97828).
У СБК «Дружба» Мелітопольського району Запорізької обл.:
- Боронувальний агрегат у складі МТЗ-82 з бороною «Надикта-Аюбова» (Патент 

України № 88940).
- Комбінований агрегат на базі ХТЗ-170 для внесення мінеральних добрив з 

одночасним лущенням стерні.
- Двомашинна навісна зчіпка для двох сівалок СЗ-3,6 (Патент України №50421).
- Машинно-тракторний агрегат для обробітку парів.
У ТОВ «Дніпро» Генічеського району Херсонської області:
- Орний агрегат, складений за схемою push-pull (Патент України №106277).
- Результати наукових досліджень науково-технічної програми ТДАТУ «Розробити 

адаптовані до умов півдня України енергоощадні технології і комплекси машин на основі 
нових енергетичних засобів» у технологічних процесах рослинництва, побудованих за 
принципами колійної системи землеробства.

У ННЦ ІМЕСГ, м. Глеваха, Київська область, Васильківський район:
- Блоково-модульний агрегат у складі трактора КИЙ-14102, технологічного модуля 

і культиватора КПС-8.
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- Блоково-модульний агрегат у складі трактора КИЙ-14102, технологічного модуля 
і плуга ПЛН-5-35.

Наукові розробки, прийняті до виготовлення та реалізації ДП «Мелітопольський 
завод «Гідромаш»:

- Знаряддя (борона) для обробітку парів.
- Жниварка для збирання льону олійного методом очосу.
- Зчіпка для двох сівалок типу СЗ-5,4 і СЗ-3,6.
- Культиватор для суцільного та міжрядного обробітку ґрунту.
- Здвоювач коліс для тракторів тягового кл. 3.

ЗДВОЮВАЧ КОЛІС ДЛЯ ТРАКТОРІВ 
Автори розробки: д.т.н., проф. Надикто В.Т., д.т.н., проф. Кюрчев В.М., к.т.н. Шабала М.О.,

к.т.н. Аюбов А.М.

МОДУЛЬНИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАСІБ ТЯГОВОГО КЛАСУ 3-5 НА БАЗІ ХТЗ-160
Автор розробки: д.т.н., проф. Надикто В.Т.



ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

116

ТЕХНОЛОГІЯ   ВИКОРИСТАННЯ РЕГУЛЯТОРА РОСТУ АКМ
 ПРИ ВИРОЩУВАННІ ЯРОГО ЯЧМЕНЮ ЗА УМОВ НЕДОСТАТНЬОГО ЗВОЛОЖЕННЯ  

Автори розробки: д.с.-г.н., проф. В.В. Калитка,  аспірант Т.М. Ялоха  

ТЕХНОЛОГІЯ  ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ 
ПРИ ВИРОЩУВАННІ СОНЯШНИКУ 

Автори розробки: д. с.-г. н., професор В.В. Калитка,  к. с.-г. н. О.А. Іванченко,  к. с.-г. н. Л.А. Покопцева

АНТИОКСИДАНТНА КОМПОЗИЦІЯ  ДЛЯ ОБРОБКИ  ЯБЛУК  ПЕРЕД ЗБЕРІГАННЯМ
Автори розробки: д.с.-г.н., проф. В.В. Калитка  к.с.-г.н. М.Є. Сердюк, аспірант С.С. Байбєрова
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НАУКОВІ ШКОЛИ

У Таврійському державному агротехнологічному
університеті функціонує 12 наукових шкіл.

Наукова школа з проблем створення екологічно безпечних 
умов проживання тварин як у природних, так і штучних (мис-
ливські угіддя) умовах. Започатковані доктором біологічних 
наук, професором Лисенком В.І. наукові концептуальні по-
ложення нині успішно удосконалюються доктором біологічних 
наук, професором Волохом А.М.

Наукова школа з вивчення проблем ресурсо- та енергоз-
береження в агропромисловому комплексі, очолювана докто-
ром технічних наук, професором, академіком АНВШ України 
Дідуром В.А. Вона має значні досягнення в напрямку роз-
роблення гідроприводів сільськогосподарської техніки, тех-
нологічних та технічних основ упровадження нетрадиційних 
джерел енергії, очищення ПММ тощо.

Наукова школа доктора технічних наук, професора 
Діордієва В.Т. Ним розроблено та впроваджено у ви-
робництво основи автоматизації процесів виробництва 
комбікормів в умовах реформованих господарств агро-
промислового комплексу країни. Основні теоретичні 
та практичні здобутки широко використовуються у на-
вчальному процесі.

Наукова школа з питань ефективного використання антиок-
сидантів у виробництві та зберіганні сільськогосподарської про-
дукції, яку очолює доктор сільськогосподарських наук, профе-
сор   Калитка В.В. Розроблені нею та її учнями концептуальні 
положення створюють передумови для створення принципово 
нових технологій вирощування сільськогосподарських культур.
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Наукова школа «Землеробська механіка» д.т.н., професора, 
члена-кореспондента Національної академії аграрних 
наук України Кушнарьова А.С. займається  проблемами 
ґрунтозахисного землеробства і безпосереднім упровадженням 
грунтозахисних технологій у степовій зоні України. А.С. 
Кушнарьов - засновник низки нових напрямків у аграрній 
науці. Ним розроблено методику комплексної оцінки 
техніки і технологій для тваринництва, птахівництва та 
кормовиробництва.

Наукова школа з проблем машиновикористання в землероб-
стві, яка працює під керівництвом д.т.н., професора, члена-ко-
респондента НААН України Кюрчева В.М. і д.т.н., професора, 
члена-кореспондента НААН України Надикти В.Т.  Фунда-
ментальні і прикладні дослідження членів школи спрямовані на 
розроблення основ агрегатування модульних енергетичних засо-
бів і вітчизняних орно-просапних тракторів сімейства ХТЗ-160, 
створення комбінованих та високопродуктивних машинно-трак-
торних агрегатів сільськогосподарського призначення, розро-
блення технологічних та технічних основ екологічно безпечної і 
економічно ефективної колійної системи землеробства. На осно-
ві провідних положень школи вперше в Україні розроблено про-
ект типажу сільськогосподарських тракторів вітчизняного ви-
робництва, створено передумови для промислового виробництва 
технологічних модулів до тракторів тягового класу 1,4.

Наукова школа професора, доктора технічних наук         
Овчарова В.В. спрямована на вирішення проблеми функ-
ціонального діагностування силового сільськогосподарського 
електрообладнання та енергозбереження за рахунок викорис-
тання нетрадиційних джерел електричної енергії.
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Наукова школа доктора технічних наук, професора 
Панченка А.І. з проблем використання гідрооб’ємних 
силових приводів мобільної техніки. Розроблені ним теоретичні 
положення, результати моделювання, проектування та 
оптимізації конструкцій планетарних гідромашин, їх вузлів і 
деталей знаходять широке застосування як на практиці, так і в 
навчальному процесі.

Наукова школа доктора економічних наук, професора 
Синяєвої Л.В. з проблем формування системи антикризового 
управління витратами на оплату праці. Нею розроблено 
систему антикризового управління витратами, який базується 
на концептуальних засадах збільшення витрат на оплату праці і 
визначення шляхів її ресурсного забезпечення.

Наукова школа доктора економічних наук, професора 
Яворської Т.І. розв’язує проблеми розвитку малого бізнесу в 
сільському господарстві. Розроблені фундаментальні положення 
щодо формування і розвитку організаційно-правових форм 
малого бізнесу та напрями їх державної підтримки.

  
Наукова школа професора Ялпачика Ф.Ю. вирішує 

проблеми, пов’язані з переробкою продукції рослинництва. 
Розроблені ним теоретичні положення процесів подрібнення, 
лущення та перемішування рослинної сировини впроваджуються 
в створення і модернізацію переробної техніки.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
За останні десять років співробітниками ТДАТУ отримано понад тисячу охоронних 

документів, із них:
- патентів на винахід -21;
- патентів на корисну модель – 850;
- свідоцтва про реєстрацію авторського права - 57.
Близько 100 вчених ефективно займаються винахідницькою діяльністю. Вчені 

університету активно залучають студентів як до теоретичної, так і до експериментальної 
наукової діяльності. У відділ з питань інтелектуальної власності та інформації за участю 
студентів у співавторстві щорічно подається не менше 45 заявок на наукові розробки і 
отримується майже  35 патентів на корисну модель.
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ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ

Підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів здійснюється через аспірантуру 
та докторантуру за 9 спеціальностями.

У ТДАТУ працюють дві спеціалізовані вчені ради за науковими спеціальностями: 
- 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільського господарства»
- 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи»
- 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності)
За останні десять років викладачами університету у різних спецрадах захищено 24 

докторських і 145 кандидатських дисертацій.
Науково-педагогічні працівники університету беруть участь в міжнародних 

проектах академічних обмінів викладачами і вченими, курсах підвищення кваліфікації 
та стажування в Україні і за кордоном.

Стажування викладачів в Ізраїлі 
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ВИДАВНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТДАТУ

Наукові фахові видання
- Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного 

університету (економічні науки), де публікуються результати досліджень 
теоретичних і прикладних проблем національної та міжнародної економіки.

- Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету: 
електронне фахове видання, де представлені результати досліджень учених України 
в галузі механізації сільського господарства, енергетики і автоматизації процесів 
сільськогосподарського виробництва та прикладної геометрії і інженерної графіки.

- Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 
- Збірник науково-методичних праць «Удосконалення навчально-виховного 

процесу в ВНЗ».

Викладачами ТДАТУ опубліковано:
- Понад 100 наукових видань, у т.ч. 90 монографій.
- Понад 150 підручників і навчальних посібників.
- Понад 500 публікацій в іноземних виданнях , а також публікації у виданнях, які 

індексуються наукометричними базами даних Scopus, Web of Science, Index Copernicus 
тощо.

Монографії
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Підручники і навчальні посібники
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Зусилля співробітників НДІ спрямовані на реалізацію програми «Наука в ТДАТУ». 
Програми діяльності НДІ направлені на розроблення та впровадження технологій 
вирощування, збирання, переробки і тривалого зберігання сільськогосподарської 
продукції, вирішення проблем машиновикористання в землеробстві, енергозбереження, 
прикладної біофізики, розвитку підприємництва, маркетингу та менеджменту, 
фінансово-кредитного та обліково-аналітичного забезпечення діяльності підприємств. 
Протягом останніх 10 років в лабораторіях НДІ було успішно виконано більше 30 
наукових програм.

РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ
ТАВРІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 

АГРОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Рада молодих учених і студентів Таврійського державного університету 
(РМУС ТДАТУ) створена з метою всебічного сприяння науково-дослідній роботі, 
винахідницькій та творчій діяльності молодих учених та студентів, забезпечення 
системного підходу до підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації, збереження і 
розвитку інтелектуального потенціалу університету. Очільником  Ради молодих учених 
та студентів є кандидат технічних наук Кашкарьов Антон Олександрович. 

РМУС ТДАТУ виступає з ініціативами в різних напрямках наукового та 
громадського життя, співпрацює з науковими, студентськими й іншими організаціями, 
влаштовує лекторії, наукові школи, семінари і конференції, організовує участь молодих 
вчених у міжнародних, державних і регіональних проектах і програмах та здійснює іншу 

Кашкарьов А.О. 
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діяльність в інтересах наукової молоді. Рада молодих учених і студентів Таврійського 
державного агротехнологічного університету сприяє налагодженню співпраці з вищими 
навчальними закладами та науковими установами України, спрямовує свою діяльність 
на розширення і поглиблення міжнародних зв’язків.

Студентська наука 
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 VI

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

МИ СТАЛИ БЛИЖЧИМИ ДО СВІТУ
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Nulla dies sine linea
Ні дня без праці

 Невід’ємною складовою розвитку університету та 
конкурентоспроможного виходу української освіти на 
світовий ринок освітніх послуг є освоєння та використання 
зарубіжного досвіду, розширення участі у міжнародних 
освітніх організаціях та співтовариствах, поглиблення 
і розвиток співпраці із зарубіжними закладами освіти, 
освітянськими фондами, урядовими і неурядовими 
організаціями-грантодавцями. Сьогодні університет 
здійснює освітянські та наукові зв`язки з 35 –ма партнерами 
за кордоном

Міжнародна співпраця ТДАТУ

• З 2007 року почався відбір студентів на навчально-виробничі та навчальні курси 
за освітніми програмами за кордон.

• У 2008 р. підписано угоди щодо навчання студентів в аграрних вишах Франції, 
США, Німеччини, Польщі, Словаччини та Болгарії.

• З 2010 студенти проходять магістерську підготовку у Франції та у конкурсі 
німецької програми «Аусбильдунг» щодо вступу до магістратури.

Начальник відділу 
міжнародних зв’язків

ЄФІМОВА ЛЮДМИЛА 
МИКОЛАЇВНА
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• Впроваджено Програми подвійного диплому з Польщею, Францією.
• ТДАТУ співпрацює з 14 країнами світу за 25 програмами.
• Викладачі беруть участь в грантових програмах академічної мобільності – програми 

обмінів ім. Фулбрайта (США) та Індії.
• З 2008 р. на базі кафедри «Інформаційні технології проектування ім.  В . М . 

Найдиша за сприяння провідного розробника програмного забезпечення DELCAM 
відкрито навчальний центр «Комп’ютерні технології проектування і обробки».

Закордонні практики

Студенти університету мають можливість пройти практику за 22-ма програмами 
у 14 країнах світу (США, Франція, Нідерланди, Німеччина, Польща, Швеція, 
Швейцарія, Австралія, Данія, Угорщина, Нова Зеландія, Канада, Фінляндія, 
Болгарія) за 25 програмами щодо надання студентам можливості працювати на 
підприємствах, вивчати закордонний досвід організації виробництва, ознайомлення 
з сучасними технологіями і технічними засобами сільськогосподарських і переробних 
підприємств тощо. Тривалість практик становить від 3 до 18 місяців. 

Особливо плідна співпраця університету з Федерацією обмінів Франція-Україна. 
За останні роки тисячі студентів пройшли практичну підготовку за кордоном. 

   

Під час закордонної практики у Франції 
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Практика студентів ТДАТУ за кордоном 
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Відгуки практикантів

Денис Бадло, практика у Нідерландах
Я проходив закордону практику у Нідерландах 

у сімейному фермерському господарстві, в якому 
близько 50 га землі.

Загальні враження від практики тільки позитивні. 
Це і нові знайомства та враження, і поглиблення знань 
розмовної англійської мови, і досвід роботи, і пізнання 
нової культури.

Дмитро Кравцов, еколог, практика у Франції
Перше двомісячне стажування стало для мене 

справжнім випробуванням. Я обрав ферму з кіньми, 
на якій знаходиться більше 120 цих чудових тварин. 

Загалом, я отримав величезний досвід спілкування, 
знайшов нових друзів, розширив свої ціннісні 
орієнтири. Тому раджу всім, хто бажає вивчати мови 
та дивитися світ, не зволікати, адже університет дає 
дійсно прекрасну нагоду реалізувати себе та навчитися 
чомусь корисному.

Вікторія Агамірова, маркетолог, Франція FEFU
Протягом двох років навчання я три рази була на 

стажуванні у Франції, при чому у трьох зовсім різних 
галузях: готельній, ресторанній та комерційній. Під час 
трьох моїх стажувань я побачила багато дивовижних 
місць Франції, побувала у старовинних замках і 
фортецях, підіймалася у гори, насолоджувалась 
виглядом вулканів, куштувала велику кількість різних 
делікатесів та звичайних страв французької, китайської, 
польської та ін. кухонь, гуляла по середньовічним 
центрам міст, торкалась води Атлантичного океану, 
бачила білого крокодила. Це було справді захоплююче. 
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Програма подвійного диплому магістра

Університет пропонує студентам можливість 
підвищити власну конкурентоспроможність на 
ринку праці. За програмою «Подвійні дипломи» 
студенти мають можливість отримати диплом 
магістра.

Університет має угоду співробітництва з 
такими навчальними закладами:

• з Політехнічним Інститутом ЛяСаль Бове 
(Франція), в рамках якої впроваджується 
проект подвійного диплома магістра ТДАТУ 
- Політехнічний Інститут ЛяСаль Бове 
(Франція) «Управління постачанням аграрних 
галузей»;

• з Інститутом аграрних наук, продовольства та навколишнього середовища м. Діжон 
(Франція) у магістратурі «Техніко-економічне управління сільськогосподарською 
технікою»;

•  з Університетом управління охороною праці в Катовіцах (Польща (WSZOP));
•  з Вищою школою міжнародних відносин і американістики (Польща);
• з німецькою програмою «Аусбильдунг» щодо вступу до магістратури за 

спеціальністю «Енергетика сільськогосподарського виробництва»
Навчання в Польщі для українських студентів у формі дистанційної освіти є єдиним 

способом отримати Європейський диплом без проживання в Польщі. Навчання у 
Вищій школі міжнародних відносин і американістики є не тільки сучасним способом 
навчання, але і навчанням за універсальними спеціальностями.

Студенти ТДАТУ.
Програма подвійного диплому магістра
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Навчання іноземних громадян

Важливим напрямком роботи міжнародного відділу ТДАТУ є залучення іноземних 
громадян до навчання в університеті.

Університетом ліцензовано підготовку іноземних громадян до вступу у вищі 
навчальні заклади та підготовка іноземних громадян за базовими акредитованими 
спеціальностями.

Розбудовується партнерська мережа з профорієнтаційної роботи в країнах Сенегал, 
Гвінея, Кот-д’Івуар, тощо.

Іноземні громадяни навчаються на підготовчому відділенні, загальному потоці та на 
заочній формі навчання.

Іноземні студенти 
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Академічна мобільність

Академічна мобільність - це інтеграційний процес у сфері освіти, що надає 
можливість викладачам та студентам брати участь у різноманітних навчальних або 
навчально-дослідницьких програмах. Основними цілями таких програм є підвищення 
якості освіти, розвиток міжкультурного обміну, підготовка майбутніх кваліфікованих 
спеціалістів. Участь у програмах академічної мобільності дає студентові можливість 
отримати якісну європейську освіту з обраного напряму підготовки, розширити свої 
знання у різних галузях європейської культури, відчути себе повноцінним громадянином 
Європи. 

З укріпленням творчих контактів з’явилась можливість обміну результатами 
досліджень, вченими та викладачами.

Викладачі ТДАТУ за кордоном. Обмін досвідом
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ТДАТУ успішно співпрацює з «Українським проектом бізнес-розвитку 
плодоовочівництва» ((UHBDP Канада) та з Ізраїльським агентством міжнародного 
співробітництва MASHAV, в рамках якого:

• понад 200 викладачів університету та молодих учених пройшли навчання та 
стажування в США, Нідерландах, Великій Британії, Швеції, Німеччині, Данії, 
Франції, Росії, Польщі, Китаї та інших країнах.

•   Викладачі та студенти беруть участь у грантових програмах академічної мобільності.

ТДАТУ неодноразово виборював перемогу в конкурсах міжнародних виставок у 
номінації «Лідер міжнародної діяльності». 
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 VII

ІНФРАСТРУКТУРА УНІВЕРСИТЕТУ

DOMUS PROPRIA EST DОMUS OPTIMA
ВЛАСНИЙ ДІМ – НАЙКРАЩИЙ ДІМ 
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Якщо спитати мелітопольців, де знаходиться найкрасивіша історична будівля міста 
- всі обов’язково вкажуть на будівлю в стилі українського необароко, яка величаво 
розмістилася у самому центрі міста на головному проспекті.

Ця будівля не має статусу пам’ятника архітектури та зодчества. Тим не менш, 
вона є найкрасивішою будівлею міста. Нею милуються городяни й гості міста. Тут 
розташований

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ!

Університет має розвинену інфраструктуру:
- 9 навчальних корпусів;
- лекційні аудиторії;
- науково-дослідні та навчальні лабораторії;
- Центр культури і дозвілля;
- конференц-зал;
- концертний зал;
- Музей історії університету;
- Наукова бібліотека;
- спортивно-оздоровчий комплекс «Салют»;
- спортивний клуб «Таврія-університет;
- медичний пункт;
- їдальня, буфети;
- теле-радіо-прес-центр;
- університетська газета «Агротаврія»;
- навчально-науково-виробничий центр (c. Лазурне).

Кампус ТДАТУ
Кампус - це одна зі складових повноцінного навчання і відпочинку студента. 

Навколишній простір відіграє життєво важливу роль у тому, як студент відчуває себе 
під час навчання і наскільки залишається задоволений отриманою освітою.

У Таврійському агротехнологічному університеті - велика впорядкована територія 
з зеленими куточками, скверами, квітучими клумбами, острівками каштанових та 
платанових насаджень. Площа кампусу - понад 5 га, з яких озелененої території - 
понад 4,5 гектари. 

У зоні крокової доступності знаходяться 9 навчальних корпусів.
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Навчальні корпуси
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Зелені куточки та сквери 
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Навчальні аудиторії та лабораторії 

Аудиторний фонд та лабораторії

У навчальному процесі задіяні: 
- понад 220 аудиторій, у т.ч. - 34 лекційних
- 18 лекційних аудиторій навчальних корпусів оснащені мультимедійними установками, 

які забезпечують сучасний рівень представлення інформації під час проведення всіх 
видів навчальних занять.

- понад 100 навчальних лабораторій
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Сучасний рівень навчального процесу забезпечують 27 комп’ютерних класів. У 
навчальному процесі задіяно більше 800 ПК, об’єднаних у корпоративну мережу та 
підключених до Інтернету та WI-FI.

Комп’ютерні класи 
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Харчування
 На території кампусу працюють буфети, їдальня – загальною площею 872 м2 

на 300 посадкових місць

Буфети, їдальня 
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Медичне обслуговування
Медико-профілактичне обслуговування студентів і викладачів проводиться в 

медичному пункті університету, який розташований на території кампусу та у міських 
поліклініках №1 та №2 .

Медичне обслуговування 
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Гуртожитки
Три гуртожитки університету дозволяють комфортно розмістити більше 1700 

студентів. Кожен гуртожиток має необхідні умови для проживання, навчання і 
відпочинку: бібліотеку, розширений доступ до мережі Інтернет, комп’ютерні класи. 

Спортивні майданчики, тренажерні зали гуртожитків, створюють сприятливі умови 
для фізичного розвитку студентів у вільний від навчання час.

Гуртожитки університету 
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Навчально-дослідне господарство
На полях (загальна площа 1800 га), студенти проходять навчальну та виробничу 

практику, набувають навички роботи на сучасніших зразках вітчизняної та зарубіжної 
сільськогосподарської техніки, отримують права тракториста і водія.

Студенти ТДАТУ на дослідному полі 
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Навчально-виробнича практика студентів 
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VIII

ВІДОКРЕМЛЕНІ 
СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ТДАТУ
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ВСП БЕРДЯНСЬКИЙ КОЛЕДЖ 
ТАВРІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 

АГРОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Рік заснування – 1924

Східний проспект 23, м. Бердянськ
Запорізька область, Україна 71108

тел.(06153) 2-74-79,2-33-49 
e-mail: bktdatu@gmail.com

http://bctdatu.zp.ua/

Бердянський коледж Таврійського державного 
агротехнологічного університету - навчальний заклад І рівня 
акредитації.

Сьогодні коледж є одним з найбільших і найавторитетніших 
закладів в області, де на основі базової та повної загальної 
середньої освіти, а також на основі диплома кваліфікованого 
робітника готують висококваліфікованих фахівців із 5 
спеціальностей: 

- Галузеве машинобудування
- Харчові технології
- Агрономія
- Фінанси, банківська справа та 

страхування
- Туризм
В коледжі навчається понад 500 

студентів. Викладачі коледжу - 
висококваліфіковані фахівці з великим 
досвідом професійної і педагогічної 
діяльності. 12 викладачів мають почесні 
звання та педагогічні звання «викладач-
методист» та «старший викладач». 
Коледж – єдиний навчальний заклад 
серед ВНЗ І-ІІ рівня акредитації 
м. Бердянська,  який має досвід 
у міжнародному співробітництві з 
Корпусом Миру США та аграрним 
ліцеєм м. Лібурн-Монтань (Франція). ВСП Бердянський коледж ТДАТУ



ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

151

Матеріально-технічна база коледжу:
- спеціалізовані аудиторії;
- спортивна зала;
- бібліотека з оновленим читальним залом;
- актова зала.
Гордість навчального закладу - випускники, серед яких є керівники і головні 

спеціалісти багатьох відомих підприємств:
- Кунгурцев Є.М. - двічі Герой Радянського Союзу, військовий льотчик; 
- Лівік П.Є. - генеральний директор ВАТ «Зелений Гай», м. Вознесенськ 

Миколаївської області; 
- Михайлянц Е.А. - голова Центральної дегустаційної комісії корпорації 

«Укрвинпром»;
- Бородін В.М. - генеральний директор Ужгородського коньячного заводу;
- Сичова О.В. – головний технолог ТОВ «Миколаївський коньячний завод»; 
- Бабанін О.О. – заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації; 
- Загорко Н.П. - к.т.н., доцент, завідувач кафедри обладнання переробних харчових 

виробництв та багато інших. 

Випускники Бердянського коледжу, 2017 р.
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ВСП ВАСИЛІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ 
ТАВРІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 

АГРОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Рік заснування - 1926

Україна, Запорізька область, м. Василівка,
Вул. 40 років Перемоги 15, 71603,

тел.(06175) 7-52-50
Веб-сайт: www.vctdatu.zp.ua

 
Одному з найстарших вищих аграрних навчальних 

закладів І-ІІ рівнів акредитації - ВСП «Василівський коледж 
ТДАТУ» - у 2016 році виповнилося 90 років. Навчальний 
заклад має довгу славну історію, на шляху якої  відбулися 
події, що примножували авторитет і славу аграрного закладу.

Загальний контингент студентів за денною та заочною 
формою навчання у коледжі становить більше 500 осіб.

Спеціальності коледжу ліцензовано і акредитовано за 
першим рівнем:

- Ветеринарна медицина
- Агрономія
- Харчові технології
- Комп’ютерна інженерія
- Фінанси, банківська справа та страхування
- Право

Освітній процес забезпечує викладацький склад у кількості 48 осіб, серед яких: 
викладачі-методисти, старші викладачі. 30 викладачів вищої категорії, 13 - спеціалісти 
І та ІІ категорій. В колективі працюють два Відмінника освіти України.

Директор коледжу Коноваленко О.А. у 2016 році нагороджена почесним знаком 
НМЦ «Агроосвіта» «За впровадження інновацій в освіті».

Інфраструктура коледжу:
- навчальний корпус;
- гуртожиток;
- музей коледжу;
- бібліотека з фондом понад 60 тис. примірників друкованих та електронних видань;
- спортивна база навчального закладу;
-тренажерний зал.

Директор коледжу
 КОНОВАЛЕНКО 

ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА
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 Спортивна зала коледжу - це місце запеклих спортивних двобіїв міських та 
районних турнірів з волейболу, міні-футболу та атлетики.

 Волейбол та настільний теніс - найпопулярніший види спорту у коледжі. 
Завдяки масовості спортсмени протягом десятиріччя серед кращих в області, а дівчата 
- неодноразові призери серед студентів аграрних вищих навчальних закладів I та ІІ 
рівнів акредитації.

Важкоатлети, гирьовики, пауерліфтери та борці впевнено почувають себе в залі 
атлетичної підготовки.

За роки існування коледж закінчили тисячі фахівців. Серед них:
- Мороз Дмитро - зам. директора Департаменту ветеринарної медицини України;
- Каверін Віктор - начальник обласної лікарні державної ветеринарної медицини;
- Фурдашкин Вадим - керівник приватної клініки Фауна м. Запоріжжя
та багато інших.

Волейбольна команда Василівського коледжу ТДАТУ

ВСП Василівський коледж ТДАТУ 
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ВСП МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ КОЛЕДЖ 
ТАВРІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 

АГРОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Рік заснування - 1931рік

пр. Б.Хмельницького, 44,
 Мелітополь, Запорізька обл., 72300

Телефон: (0619) 420 330
http://vsp-mk-tdatu.at.ua/

ВСП «Мелітопольський коледж Таврійського 
державного агротехнологічного університету» - престижний 
освітній заклад Запорізької області, міцна база підготовки 
кваліфікованих фахівців агропромислового комплексу півдня 
України.

Коледж готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 
«молодший спеціаліст» зі спеціальностей:

- Агроінженерія
- Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
- Будівництво та цивільна інженерія
- Облік і оподаткування

  - Комп’ютерні науки та інформаційні технології
  - Агрономія

У коледжі навчаються понад 500 студентів, працює колектив висококваліфікованих 
викладачів, лаборантів та майстрів виробничого навчання. 26 викладачів мають вищу 
кваліфікаційну категорію, 14 з них – викладачі методисти, 5 - «Відмінники аграрної 
освіти України», 4 - «Відмінники освіти та науки України».

Для накопичення практичного досвіду студенти коледжу, за договором з університетом, 
можуть проходити практичне навчання за кордоном, а саме: у Німеччині, Данії, 
Англії, Швеції та Швейцарії. Випускники коледжу можуть продовжити навчання в 
університеті за умов ступеневої підготовки.

Матеріально-технічна база коледжу:
• 38 навчальних аудиторій і лабораторій, оснащених найсучаснішою мультимедійною, 

інтерактивною технікою;
• полігони для практичних занять з водіння машин;
• виробничі майстерні;
• бібліотека;

Директор коледжу
 ПОБІГУН 

МИХАЙЛО ДМИТРОВИЧ
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• їдальня;
• спортивна та актова зали;
• спортивний майданчик;
• гуртожиток.
 

Для студентської молоді створені всі умови для гармонійного розвитку, змістовного 
і цікавого дозвілля. В коледжі працюють гуртки «Берегиня», «Дослідник», 
«Гідротехнік», фото-відео-клуб, вокальна студія. 

Спортивні секції з волейболу, баскетболу, міні-футболу, тенісу, легкої атлетики, 
вільної боротьби, гирьового спорту. 

ВСП Мелітопольський коледж ТДАТУ

Студенти Мелітопольського коледжу ТДАТУ
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ВСП НОВОКАХОВСЬКИЙ КОЛЕДЖ 
ТАВРІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 

АГРОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Рік заснування – 1953

74900, Херсонська обл., 
м. Нова Каховка, вул. Горького,1,

(05549) 4-33-19;   095-24-706-21;
http://nkatk.com/

E-mail: nkatk@kahovka.net

Відокремлений структурний підрозділ «Новокаховський 
коледж Таврійського державного агротехнологічного 
університету» - здійснює підготовку фахівців за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» з освітою 
на базі 9 та 11 класів за наступними спеціальностями:   

• Агроінженерія.
• Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.
• Геодезія та землеустрій.
• Будівництво та цивільна інженерія.
• Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 
• Право.
• Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.
• Фінанси, банківська справа та страхування.
• Менеджмент.

У навчальному закладі функціонують 3 відділення: 
- «Механізація, енергетика та будівництво»;
- «Економіка та комп’ютерні технології»;
- «Правознавство та землевпорядкування».
Навчальний процес забезпечують 69 викладачів, серед яких 35 викладачів мають 

вищу кваліфікаційну категорію, 5 викладачів-методистів, 1 старший викладач і 1 
кандидат наук. 

Матеріально-технічна база коледжу:
• 2 навчальних корпуси;
• лабораторії, обладнані необхідними приладами;
• лабораторії комп’ютерних та інформаційних технологій;
• лабораторія інтерактивного навчання;

Директор коледжу
ІВАНОВ 

ГЕННАДІЙ ІВАНОВИЧ
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• навчально-виробничі майстерні;
• гуртожиток;
• бібліотека.
На базі навчально-практичного 

центру коледжу навчальні практики 
проходять студенти усіх спеціальнос-
тей коледжу. 

Студенти коледжу мають можли-
вість проходження виробничих прак-
тик за кордоном, а саме у Німеччині, 
Данії, Швейцарії, Норвегії, Польщі.

Дозвілля студентів забезпечують :
- гуртки за інтересами;
- предметні гуртки;
- клуб «Дозвілля»;
- спортивні секції;
- творчі колективи.
Понад 70% випускників після закінчення коледжу продовжують навчання за 

скороченим терміном у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.
 Випускники Новокаховського агроколеджу працюють на провідних 

сільськогосподарських підприємствах, підприємствах електроенергетичної галузі, в 
державних органах управління земельними ресурсами, в правоохоронних та податкових 
органах. Навчальний заклад має відзнаки і дипломи Міністерства аграрної політики, 
Міністерства освіти і науки України.

Студенти Новокаховського коледжу ТДАТУ 

ВСП Новокаховський коледж ТДАТУ 
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ВСП НОГАЙСЬКИЙ КОЛЕДЖ 
ТАВРІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 

АГРОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Рік заснування - 1921

Ногайський коледж - один із найстаріших аграрних 
навчальних закладів півдня України, який пройшов шлях від 

агрошколи до сучасного коледжу, престижний освітній 
центр, який готує сучасних кваліфікованих фахівців для 
різних сфер господарства України.

Сьогодні - це структурний підрозділ ТДАТУ, 
який здійснює підготовку молодших спеціалістів за 
спеціальностями:

- Агроінженерія.
- Агрономія.
- Геодезія та землеустрій.
- Фінанси, банківська справа.
Студенти денної форми навчання окрім основної 

спеціальності отримують робочі професії:
- водії автотранспортних засобів категорій «В», «С», 

слюсар з ремонту с-г. машин та устаткування, тракторист-
машиніст с-г. виробництва категорії «А1»;

- оператор ветеринарної обробки тварин;
- озеленювач. 

В.о. директора коледжу
ГЕРЧЕНОВ 

ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ

ВСП Ногайський коледж ТДАТУ
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Коледж має постійний зв’язок з сучасним сільськогосподарським виробництвом, 
що є запорукою успіху у навчанні студентської молоді. 

У коледжі працюють 57 викладачів, 14 майстрів виробничого навчання та лаборантів, 
46 осіб обслуговуючого персоналу. 

До Книги Пошани «Навчально-методичного центру «Агроосвіта» занесено 
прізвища 35 викладачів навчального закладу.

Випускники коледжу користуються попитом на ринку праці, що допомагає тримати 
на рівні імідж серед навчальних закладів міста та області. 

Серед випускників – кандидати сільськогосподарських, біологічних наук, керівники 
державних установ та сільськогосподарських підприємств, спеціалісти і виконавці 
різних видів технологічних операцій, працівники банківських та фінансових установ.

 Студенти - господарі коледжу. До їх послуг; 
- 59 навчальних кабінетів;
- лабораторії і майстерня;
- 2 комп’ютерних класи з доступом до мережі Інтернет;
- бібліотека та читальна зала;
- буфет;
- гуртожиток;
- спортивна, тренажерна зали;
- зала для настільного тенісу, ігрові майданчики.
Після отримання диплому молодшого спеціаліста більшість випускників коледжу 

продовжують навчання в ТДАТУ.
За значні досягнення в реалізації державної політики в галузі національної освіти, 

вагомий вклад у розвиток Запорізького краю та з нагоди 95-річчя педагогічний колектив 
коледжу відзначено подякою Запорізької обласної ради, грамотою Запорізької обласної 
державної адміністрації та нагороджено Орденом «За заслуги перед Запорізьким 
краєм» ІІІ ступеню.

Студенти Ногайського коледжу ТДАТУ
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ВСП ОРІХІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ 
ТАВРІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 

АГРОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Рік заснування - 1920

м. Орiхiв, Запорiзька обл.,
 вул. Тiмiрязева 40, 
E-mail: otech@ukr.net

http://osgt.at.ua/

Відокремлений структурний підрозділ «Оріхівський 
коледж Таврійського державного агротехнологічного 
університету» - вищий навчальний заклад І рівня акредитації, 
який готує фахівців для народного господарства країни і 
надає освітні послуги, пов’язані зі здобуттям вищої освіти 
освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

Підготовка фахівців здійснюється за спеціальностями:
- Агроінженерія.
- Облік і оподаткування.
- Менеджмент.
- Маркетинг.

Навчальний процес забезпечують 48 висококваліфікова-
них педагогічних працівників, з яких: 5 - мають педагогічне 

звання «викладач-методист», 31- мають вищу кваліфікаційну категорію; 4 викладачі 
нагороджені знаком «Відмінник аграрної освіти»; 1 викладач нагороджений знаком 
«Відмінник освіти України», 5 викладачів мають педагогічне звання «старший викла-
дач». Усі викладачі мають базову вищу освіту, більшість з них - досвід роботи на ви-
робництві.

Навчальний заклад здійснює підготовку фахівців робітничих професій: 
- «Тракторист-машиніст категорії А1,А2,В1»;
- «Водій автомобіля категорії В,С»;
- «Оператор комп’ютерного набору».
Інфраструктура коледжу:
• навчально-лабораторний корпус;
• два гуртожитки на 220 місць кожний (підключено Wi-Fi);
• 4 комп’ютерні класи;
• бібліотека з читальним залом на 32 місця з мережею Internet та Wi-Fi;
• їдальня на 220 місць;

Директор коледжу
НАРАНОВИЧ 

ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ
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• спортивний комплекс (три спортивні зали);
• практична підготовка майбутніх фахівців проходить в навчально-дослідному 

господарстві, де вирощуються зернові й олійні культури.
На власному авто-тракторо-дромі студенти відпрацьовують практичні вправи 

водіння техніки.

У коледжі функціонує 7 секцій з різних видів спорту.
Шістнадцять випускників коледжу стали майстрами спорту: чемпіон України, 

майстер спорту з легкої атлетики – Сергій Костенко, колишній капітан футбольної 
команди «Металург» Андрій Глущенко, чемпіон світу з гирьового спорту серед юніорів 
2011 року Дмитро Євенко та інші.

У своєму прагненні до знань та професіоналізму студенти коледжу рівняються 
на випускників різних поколінь: академіка( економіста) М.П. Федоренка, Героїв 
Соціалістичної праці І.Я. Блудова, Г.П. Ададурову, депутата Верховної Ради СРСР 
О.В. Георгієва, екс-директора Запорізького автомобільного заводу, кандидата 
технічних наук, академіка С.І. Кравчуна, віце-президента союзу промисловців і 
підприємців «Потенціал», народного депутата І-го скликання О.Ф. Білоусенка, 
депутата обласної ради VІІ скликання, директора ТОВ «Агрофірма «ЛЕВ» В.Ю. 
Лупиноса та багатьох інших, які працюють задля процвітання країни.

Колектив коледжу – команда однодумців. Спільними зусиллями викладачі, 
співробітники, студенти, батьки продовжують творити історію навчального закладу, з 
оптимізмом дивлячись в майбутнє.

ВСП Оріхівський коледж ТДАТУ

Виробнича практика студентів Оріхівського коледжу ТДАТУ
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IX

CОЦІОКУЛЬТУРНІ ЦЕНТРИ

AETAS DULCISSIMA ADULESCENTIA EST
МОЛОДІСТЬ - НАЙКРАЩА ПОРА ЖИТТЯ
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Semper Apertus Immer offen
Книга знань завжди відкрита 

 
Наукова бібліотека

Рік заснування - 1932

Університетська наукова бібліотека - одна з 
найстаріших та найбільших книгозбірень міста 
є важливий компонент інформаційно-освітнього 
середовища університету. Вона включена в освітній, 
науковий і виховний процеси.

Бібліотека – ровесниця університету. Історія 
бібліотеки - це частина його біографії. За 85 років  тут 
накопичено понад 400 тис. примірників друкованих 
та електронних видань.

Роки існування бібліотеки – це роки систематичної 
натхненної роботи з формування, оновлення, 
актуалізації книжкового фонду, покращення 
бібліотечно-інформаційного обслуговування 
користувачів, запровадження новітніх інформаційних 
технологій.

З 2010 року з придбанням автоматизованої 
бібліотечної інформаційної системи ІРБІС розпочався 
новий етап розвитку наукової бібліотеки - етап 
впровадження нових інформаційних технологій. 

Сьогодні наукова бібліотека поєднує традиційні та електронні інформаційні ресурси, 
індивідуальні та корпоративні методи роботи, вирішує проблеми культурно-
просвітницької діяльності, впроваджує інноваційні технології у бібліотечну практику.

За останні роки фахівцями бібліотеки створено електронний каталог, електронну 
бібліотеку, інституційний репозитарій, власний сайт, який виконує функції 
інформаційного порталу.

До послуг користувачів - зал електронних ресурсів, читальні зали на 185 посадкових 
місць, вільний доступ до мережі Інтернет та бездротової зони WI-FI. Щорічно 
збільшується кількість інформаційних on-line сервісів, проектів

культурологічних, історико-бібліографічних.
Наукова бібліотека проводить змістовні цікаві просвітницько-виховні заходи для 

студентської молоді.

Директор наукової бібліотеки 
БІЛОЦЬКА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА
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Наукова бібліотека ТДАТУ – креативна, цікава, сучасна !

Бібліотека - драйвер змін
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Semper virens
Вічна юність

Центр культури та дозвілля (ЦКД)

Центр культури і дозвілля університету є основним місцем проведення
загальноуніверситетських масових заходів, культурно-масової роботи.
У ЦКіД університету на постійній основі працює 20 колективів
художньої самодіяльності університетського рівня та художніх колективів
факультетів, до діяльності яких залучено більш як 500 студентів ТДАТУ.
Базовими колективами художньої самодіяльності університету є:
- Народний хореографічний ансамбль «Юність».
- Зразковий ансамбль сучасного танцю «Світлана».
- Вокальна студія «Колаж».
- Вокальна студія «D’Voice».
- Команди КВК університету та факультетів.
Щорічно в  ЦКіД проводиться понад 100 загальноуніверситетських масових та 

культурно-масових заходів різного рівня.
Художні колективи університету - призери фестивалів та конкурсів:
- Всеукраїнський фестиваль художньої творчості серед колективів аграрних ВНЗ 

України «Софіївські зорі»
- Обласний молодіжний фестиваль естрадного мистецтва «Зорепад»
- Міжнародний конкурс-фестиваль «Медовий край» 
- Обласний конкурс творчості патріотичного спрямування «Спадщина» 
- Міський конкурс непрофесійних артистів «Таланти мого району».

Всеукраїнський фестиваль «Софіївські зорі» на сцені ЦКД
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Музей історії університету

Музей історії університету було відкрито 15 жовтня 1982 року на честь 50-річчя 
заснування навчального закладу, і сьогодні він залишається невід`ємною частиною 
життя ТДАТУ.

Завдяки пошуковій роботі ентузіастів Коваленка М.Є., Карпуші П.І., Слєппа С.І., 
Рєзчика І.Г. та багатьох інших, на чолі з Шуткіним А.П. та Хомутинніковим В.С. була 
зібрана величезна історична колекція, яка у деталях відображає історію навчального 
закладу з дня його заснування.

З 2000 р. музей очолює Ганна Петрівна Оксамитна, яка працює в університеті 
понад 50 років. Сьогодні у музеї налічується понад 2.5 тисячі експонатів, але й 
надалі продовжується поповнення новими експонатами, та колекціями з історії життя 
університету.

У музеї завжди людно: випускники різних років, численні гості університету, студенти 
та абітурієнти жваво знайомляться з віхами життя навчального закладу.

Специфічними формами наукової популяризації та виховної діяльності музею є 
експозиції, виставки, екскурсії, лекції, бесіди, перегляд фільмів, історична вітальня, 
«Землянка», клуб «Ліра».

У книзі для почесних гостей залишають свої відгуки гості з Франції, США, 
Польщі, Росії, Білорусі, а також відомі вітчизняні політики і керівники уряду, ректори 
та представники викладацького складу різних ВНЗ, колишні випускники, які знайшли 
своє місце у різних галузях народного господарства й про це розповідають зі щирістю 
та подякою на своїх ювілейних зустрічах сьогоднішнім студентам.

Поважні гості музею - Моторний Д.К., Герой України; Новіков Г.В., Голова Аграрного союзу України; Мінько С.А., 
міський голова м. Мелітополя; Поповчук Є.С., директор Азово-Сиваського національного природного парку



ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

168

Оксамитна Г.П. 

В музеї ТДАТУ 
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Теле-радіо-прес-центр

Історія Центру бере початок з 1973 року. З того часу багато що змінилося – на 
допомогу фахівцям центру прийшли цифрова техніка та нові інформаційні технології. 

З 2010 року начальник теле-радіо-прес центру – Єремєєв Валерій Юрійович. 
Центр виконує великий обсяг роботи: виходять в ефір щоденні теле- та радіопрограми, 
щотижнево виходять відео та аудіо новини університету, виконується відеозйомка 
визначних подій вищого навчального закладу, виготовляються рекламні ролики, 
відеофільми про кафедри, надається допомога студентам усіх факультетів у випусках 
студентських радіопередач і програм.

Єремєєв В.Ю. 

Колектив теле-радіо-прес-центру 
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Спортивно-оздоровчий комплекс «Салют»

Цілюще Азовське море - це не тільки прекрасне джерело літнього відпочинку, 
позитивних емоцій, а й важливий фактор оздоровлення. Спортивно-оздоровчий 
комплекс «Салют» на Азовському узбережжі в самому центрі смт. Кирилівка може 
одночасно прийняти 150 відпочивальників. Тут створені всі умови для комфортабельного 
відпочинку та оздоровлення. 

На базі комплексу щорічно проводяться науково-практичні конференції і семінари 
як всеукраїнського, так і міжнародного рівня.

Спортивно-оздоровчий комплекс «Салют» - це справжня перлина в намисті 
курортного узбережжя Кирилівки, де кожного року відпочивають сотні викладачів і 
студентів університету.

СОК «Салют» 
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Відпочинок та оздоровлення на СОК «Салют» 
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Mens sana in corpore sano!
У здоровому тілі – здоровий дух!

Cпортивний клуб «Таврія-університет»

Фізичною культурою і спортом студенти займаються з 
найперших днів заснування університету.

Для студентів створено комфортні умови для занять 
фізичною культурою та спортом. Сучасний спортивний клуб 
«Таврія-університет» включає великий спортивний корпус 
з 9-ма спеціалізованими спортивними залами. Основні з 
них - ігровий зал площею біля 350 м2, зал важкої атлетики, 
чоловічій і жіночій тренажерні зали, зал психо-фізичного 
розвантаження.

Базовими спортивними секціями протягом останніх років є:
- атлетична гімнастика (атлетизм);
- важка атлетика;
- волейбол;
- баскетбол;
- гирьовий спорт;
- футбол;
- вільна боротьба;
- аеробіка;
- настільний теніс;
- гандбол.
Основні спортивні заходи СК «Таврія-університет» - це проведення спартакіад серед 

студентів і співробітників університету та організація участі спортсменів університету у 
спортивних змаганнях різного рівня.

На рівні міста колектив університету щорічно є кращим як у міській спартакіаді, 
так і на першості міста. Перемоги було виборено в змаганнях з таких видів спорту: 
волейбол, футбол, вільна боротьба, гирьовий спорт, пауерліфтинг, баскетбол та ряду 
інших.
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Кафедра фізичного виховання і спорту 

Переможці спортивних змагань
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Газета «Агротаврія»

Газета була заснована 6 листопада 1990 року й мала назву «Студентський вісник». 
Першим редактором протягом одинадцяти років був В.С. Бровкін. 

У 1994 році розпочато випуск газети під назвою «Таврическая академия». З січня 
2001 року газета вже друкується державною мовою, відповідно до якої змінюється і 
назва на «Таврійська академія». На посаду редактора газети було призначено О.В. 
Крупенко. З отриманням навчальним закладом статусу «університет» змінилася і 
назва газети. З 12 грудня 2007 року - це друкований орган «Агротаврія».

Університетська газета «Агротаврія» має широке коло читачів як в університеті, так 
і у коледжах, які входять до його складу. На сторінках газети публікується інформація 
про головні події в житті університету за місяць – досягнення, здобутки, нові розробки 
в галузі науки і техніки, закордонні практики наших студентів, загальноуніверситетські 
заходи під керівництвом студентських рад ТДАТУ, новини спорту та культурного 
життя.

Державною установою «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного 
забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» було започатковано 
Конкурс на кращу газету аграрних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства освіти 
і науки України. Газета ТДАТУ «АГРОТАВРІЯ» неодноразово була кращою у 
номінації «Краще висвітлення навчально-педагогічного процесу»
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X

ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
УНІВЕРСИТЕТУ
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Благословенна будь ти, молодосте!

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Студентські роки більшість вважає чи не найкращими роками 
в своєму житті. Саме за студентства кожен стає по-справжньому 
дорослою людиною, сам вирішує власні проблеми, значна частина 
яких - суто студентські.

Студентське самоврядування в ТДАТУ - це право і можливість 
студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав 
та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні вищим 

навчальним закладом. 
Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, факультету, 

гуртожитку, університету. Структура органів студентського самоврядування ТДАТУ 
включає такі організації: 

- Колегія студентів університету 
- Наукова асоціація студентів і аспірантів (НАСА) «Інтелект»
- Студентська ДНД
- Старостат 
- Студентський профспілковий актив
- Студентський козацький курінь.

Студенська рада ТДАТУ, 2017 р. 
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Колегія студентів ТДАТУ у 2017 році відзначає 17-річчя своєї діяльності.   Членами 
колегії студенти стають з моменту зарахування їх до університету.

Студентська рада університету є вищим керівним і виконавчим органом студентського 
самоврядування в університеті, представляє інтереси студентської громадськості, 
визначає основні напрямки діяльності Колегії студентів ТДАТУ, погоджує їх з 
керівництвом університету. Студентські ради охоплюють усі сторони студентського 
життя, забезпечують  зовнішнє представництво студентства університету на рівнях 
міста, області, держави; беруть участь у проведенні різноманітних конкурсів, спортивних 
змагань, спартакіад, семінарів, круглих столів, туристичних зльотів, благочинних акцій 
тощо.

Залучення органів студентського самоврядування до управління вищим навчальним 
закладом  сприяє удосконаленню навчально-виховного процесу, встановленню 
конструктивної співпраці між студентами та адміністрацією з метою перспективного 
розвитку навчального закладу.

Зустріч студентської ради з ректором 
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Amittimus sed non remittimus
Випускаємо, але не відпускаємо

АСОЦІАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ
МІМСГ - ТДАТА - ТДАТУ

Плине час, університет розвивається, зростає, стає все більш вагомим у системі 
підготовки фахівців для України, але найбільшим багатством вищого навчального 
закладу є його випускники.

Любов до рідної Alma mater завжди об’єднувала її випускників. Щороку сотні 
випускників різніх років збираються на подвір’ї університету. З метою примноження 
традицій нашої родини, ми прагнемо не втрачати зв’язок   з жодним випускником, і 
саме для цього створено Асоціацію випускників. 

Для зміцнення зв’язків між випускниками, студентами та науково-педагогічним 
складом, з метою сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх 
програм, розвитку культури, охорони здоров’я, надання допомоги вченим, викладачам, 
талановитій творчій молоді, задоволення та захисту соціальних, економічних, творчих 
та інших інтересів, за ініціативою групи випускників та підтримки ректорату відповідно 
до чинного законодавства України 07. 04. 2017 року створена громадська організація 
«Асоціація випускників Таврійського державного агротехнологічного університету».  
Перші 160 випускників університету різних років влилися в громадське об’єднання, 
але університет чекає на поповнення «Асоціації випускників МІМСГ - ТДАТА - 
ТДАТУ» 

Голова Асоціації випускників
Таврійського державного агротехнологічного університету

Кишко Микола Леонтійович
директор ТОВ «Могучий»,
випускник Мелітопольського 

інституту механізації сільського 
господарства 1981 року
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Асоціація випускників Таврійського державного агротехнологічного університету

Випускники ТДАТУ
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НАГЛЯДОВА РАДА

Наглядову раду Таврійського державного агротехнологічного університету створено 
відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» та Статуту університету. 

Наглядова рада сприяє розв’язанню перспективних завдань розвитку Університету, 
залученню фінансових ресурсів для забезпечення його напрямів діяльності, ефективній 
взаємодії Університету з державними органами та органами місцевого самоврядування, 
науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб’єктами 
господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності, 
а також конкурентоспроможності Університету; здійснює громадський контроль за 
його діяльністю. Персональний склад Наглядової ради затверджується вченою радою 
Університету. Згідно з наказом від 31.12.2015 №641-ОД «Про оновлення складу 
Наглядової ради ТДАТУ» затверджено склад Наглядової ради:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заступники голови Наглядової ради:
- Ковальова Олена Вікторівна - заступник Міністра аграрної політики та 

продовольства України;
- Гуржій Андрій Миколайович - радник президента Національної академії 

педагогічних наук України.
Секретар Наглядової ради:

- Іщенко Тетяна Дем’янівна - в.о. директора ДУ НМЦ «Агроосвіта» Міністерства 
освіти і науки України.

Голова Наглядової ради:

Новіков Геннадій Володимирович 
- Голова Аграрного Союзу України, 
генеральний директор приватного 

підприємства «Аскон»
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Члени наглядової ради:

- Моторний Дмитро Костянтинович - двічі Герой Соціалістичної праці,
 Заслужений працівник сільського господарства України, Герой України, голова 
  приватно-орендного кооперативу «Зоря»;
- Головко Анатолій Григорович - Герой України, голова ВАТ «Гайчур»;
- Адамчук Валерій Васильович - директор Національного наукового центру 
  «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААНУ;
- Волков Анатолій Анатолійович - голова ВАТ «Племзавод «Степной»;
- Кістечок Олександр Дмитрович - директор ТОВ «Дніпро»;
- Кишко Микола Леонтійович - директор ТОВ «Могучий»
- Компанець Микола Прокопович - почесний президент Української зернової
   асоціації;
- Кравчук Володимир Іванович - директор Українського науково-дослідного 
   інституту прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогоспо-
   дарського виробництва ім. Л. Погорілого;
- Поповчук Євгеній Сергійович - директор Азово-Сиваського національного
   природного парку;
- Мінько Сергій Анатолійович - міський голова м. Мелітополь.

Наглядова рада з членами Вченої ради університету
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ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ

 Профспілкова організація - найчисельніша громадська організація університету, 
що об’єднує у своїх рядах працівників ТДАТУ і є розгалуженою мережею 
факультетських осередків. Немає такої сфери діяльності Таврійського державного 
агротехнологічного університету, яка залишалася б без уваги профспілки.

 Профком ТДАТУ проводить роботу з питань соціально-економічного захисту, 
навчання, побуту, дозвілля, спорту, відпочинку, працевлаштування членів профспілки. 
З жовтня 2000 року профспілковий комітет очолює Андрущенко Микола Васильович. 
Профспілковий актив університету складають активні представники профспілкових 
бюро факультетів та підрозділів університету, голова студентського профбюро. 

 Реалізацією усіх напрямів діяльності займаються 7 комісій профкому з житлово-
побутових питань, організаційно – масової та спортивно-масової роботи, культурно-
масової роботи та оздоровлення; комісії з охорони праці, по роботі з ветеранами, з 
контролю за громадським харчуванням.

Профком університету тісно співпрацює зі студентським профбюро.
Профспілкові комітети як викладачів, так і студентів вирішують соціальні проблеми, 

надають у разі необхідності відповідну допомогу, стоять на захисті прав тих, хто працює 
та навчається.

Традиційними стали спільні заходи профспілки й адміністрації ТДАТУ щодо 
відзначеннюя державних та професійних свят, вітання співробітників з ювілейними 
датами, нагородження кращих працівників, відзначення ветеранів праці тощо. 

Профспілковий актив ТДАТУ 
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Профспілкова організація дбає про здоров’я та відпочинок своїх працівників. 
Співробітники університету мають можливість за пільговими цінами відпочити на базі 
СОК «Салют», а для студентів працює оздоровчий табір «Здоров’як».

Студентський профком 
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XI

ПИШАЙМОСЯ
 НАШІ ВИПУСКНИКИ
UTILITAS, HONOR ET GLORIA 
КОРИСТЬ, ЧЕСТЬ І СЛАВА
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За 85 років існування ТДАТУ підготував для народного господарства понад 76 
тисяч спеціалістів. Вони працюють у різних галузях і є невід’ємною частиною як історії 
ТДАТУ, так і країни. Ми пишаємося своїми випускниками!

А вони діляться з нами історіями свого успіху.
Наполегливою та багаторічною працею випускники ТДАТУ прославляють свій 

навчальний заклад як на теренах України, так і далеко за її межами. Вони користуються 
заслуженим авторитетом і повагою, роблять вагомий внесок у розбудову нашої 
держави. Серед них Моторний Д.К. - Герой України, двічі Герой Соціалістичної 
Праці, заслужений працівник сільського господарства України, відмінник освіти; Герої 
Соціалістичної Праці Погорєлов В.Г., Дикун А.Г., Колісниченко А.Д., Михайленко 
П.Ф., Довжиков Н.Д.

Сьогодні продовжують свою діяльність випускники МІМСГ-ТДАТУ різних років 
- ректор ТДАТУ, д.т.н., професор, член-кореспондент НААН України Кюрчев В.М., 
доктори технічних наук, професори - Дідур В.А., Панченко А.І., Діордієв В.Т., 
Назаренко І.П., Тарасенко В.В., Михайлов Є.В., Леженкін О.М., Караєв О.Г.

Керівниками сільськогосподарських підприємств різних форм власності 
прцюють: Моторний Д.К., Барцал В.Й., Бережецький О.В., Богданов М.І., 
Верещага Л.І., Вовк А.В., Волков А.А., Ганов В.Я., Гера М.М., Греджев 
В.І., Гуменюк С.П., Давиденко І.В., Димура М.І., Довгань А.Г. Дудка В.А., 
Дьяков С.М., Задирака В.О., Квітницький О.М., Кишко М.Л., Кістечок О.Д., 

Ректор Кюрчев В.М., Герой України Моторний Д.К.
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Корпан С.А., Корпан В.А., Кудикін А.О., Кудикін О.С., Курман С.І., Любцов Є.В., 
Масалабов В.М., Невмивако С.М., Негляд С.О., Ромалійський С.М., Сокол М.М., 
Тарасов В.Г., Черкашин В.В., Чердоклієв В.О., Чкан О.В., Чубенко О.В., Чулаков 
А.І., Єсаулов С.П., Єсаулов В.П., Шопов С.Л., Шкрум А.П. та інші.

У різних галузях народного господарства сумлінно працюють: 
Акімов О.В., Бабіч О.В., Барибін О.М., Бєловол С.О., Вермієнко Г.В., Грань 

В.Л., Ковальова О.В., Кондратенко А.К., Кривицький В.В., Літинський В.В., 
Литвиненко В.В., Малєєв І.В., Мангул О. А., Мінько С.А., Мітков В.В., Мордик 
О.М., Ніколенко О.В., Нестеренко Г.І., Новак М.Г., Новіков Г.В., Поповчук Є.С., 
Проскурня В.В., Романов Р.В., Сілі І.Г., Федоров І.С., Шакуріна Л.Л., Шакуріна 
М.В., Шанін Г.І., Шарко В.М., Цвіліховський О.Л., Яшников О.І. та інші.

СЛАВЕТНІ ВИПУСКНИКИ

МОТОРНИЙ ДМИТРО 
КОСТЯНТИНОВИЧ

Герой України, двічі Герой Соціалістичної Праці, 
заслужений працівник сільського господарства 

України, голова ради приватно-орендного кооперативу 
«Зоря»

Випускник Мелітопольського інституту
механізації сільського господарства 

1959 року

ГОЛОВКО АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ 

 Герой України, директор ВАТ «Гайчур» 

Випускник ВСП «Запорізький коледж ТДАТУ» 
1974 року
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ВИПУСКНИКИ - ВИРОБНИЧНИКИ, КАНДИДАТИ НАУК

КОВАЛЬОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

Заступник міністра аграрної політики та продовольства 
України, кандидат економічних наук

Випускниця Таврійської державної 
агротехнічної академії 2004 року

МІНЬКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 

Міський голова м. Мелітополя,
кандидат технічних наук

Випускник Таврійського державного
агротехнологічного університету 2009 року

НОВІКОВ ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Голова Аграрного Союзу України,
генеральний директор приватного

підприємства «Аскон», Заслужений працівник 
сільського господарства України, 

кандидат технічних наук

Випускник Мелітопольського інституту
механізації сільського господарства 1989 року
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ВОЛКОВ АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 

Генеральний директор ВАТ 
«Племзавод «Степной», 
Заслужений працівник 

сільського господарства України, 
кандидат сільськогосподарських наук наук

 
Випускник Мелітопольського інституту 

механізації сільського господарства 1979 року

КІСТЕЧОК ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ 

Голова ПП «Дніпро», 
кандидат технічних наук

Випускник Мелітопольського інституту 
механізації сільського господарства 1986 року

БЕРЕЖЕЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР 
ВАСИЛЬОВИЧ 

Генеральний директор ТОВ «Газінвест», 
кандидат технічних наук

     Випускник Мелітопольського 
інституту механізації сільського господарства 1982 року
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МАСАЛАБОВ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ 

 Голова кооперативу «Дружба», Голова Аграрного 
союзу Мелітопольського району,

кандидат технічних наук

Випускник Мелітопольського інституту 
механізації сільського господарства 1981 року

ТАРАСОВ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ

Генеральний директор ТОВ «Конвєєр»,
кандидат сільськогосподарських наук

Випускник Мелітопольського інституту 
механізації сільського господарства 1987 року

НАЙДЬОНОВ ВІКТОР ГРИГОРОВИЧ 

Директор державного підприємства «Дослідне 
господарства «Асканійське» Інституту зрошуваного 

землеробства НААН України,
кандидат сільськогосподарських наук

Випускник Мелітопольського інституту 
механізації сільського господарства 1994 року
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СЛОВО ВИПУСКНИКАМ

Мій УНІВЕРСИТЕТ - це моя сходинка до майбутнього. Тут відкриваються двері 
в освітній та науковий простір, кожному студенту створені умови для самореалізації. 

У нашому УНІВЕРСИТЕТІ головним є студент. Тут тебе поважають і знають, 
що ти - особистість. 

Тільки в моєму УНІВЕРСИТЕТІ існує справжня атмосфера  великої 
університетської родини, в якій є любов, повага, традиції, майбутнє!

Вітаємо, тебе, наш УНІВЕРСИТЕТЕ! 
Нехай твої стіни виховують нові таланти, які будуть нести твоє добре ім’я не тільки 

Україні, а й цілому світу!
Асоціація випускників
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XII

НАГОРОДИ 
НА ОСВІТЯНСЬКИХ ЗАХОДАХ



ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

192

Operae pretium
Нагорода за працю

НАГОРОДИ НА ОСВІТЯНСЬКИХ ЗАХОДАХ

Таврійський державний агротехнологічний університет був неодноразово успішно 
представлений на міжнародних та Всеукраїнських виставках, презентаціях, 
різноманітних освітянських форумах, заходах, а саме:

• На Міжнародних виставках:
    - «Сучасні навчальні заклади».
 ТДАТУ був нагороджений:
• Найпрестижнішими нагородами:
    - Гран-Прі «Лідер вищої освіти України» (2017, 2011);
    - Гран-Прі «Лідер наукової діяльності» (2012);
    - Гран-Прі «Лідер міжнародної діяльності» (2016).
• Золотими медалями у номінаціях: 

- «Компетентнісний підхід в освітній діяльності вищої школи»;
- «Інновації в упровадженні в освітню практику системи дистанційного навчання»;
- «Розробка та упровадження сучасних засобів навчання»;
- «Інновації у співпраці підприємств, наукових установ, структур бізнесу, 
   міжнародних організацій, видавництв з системою освіти»;
 - «Створення та упровадження електронних навчально-методичних комплексів,
   рейтингових систем, обладнання, продуктів, програм та рішень для системи   
   освіти»;
- «Організаційне і науково-методичне забезпечення впровадження інформаційних 
  технологій в процес навчання, підвищення кваліфікації та управління»;
- «Використання комплексу сучасних засобів ІКТ, програм і рішень для 
   підвищення якості освіти»;
- «Інтеграція науки і освіти - необхідна умова підвищення якості підготовки
   фахівців у ВНЗ»;
- «За інноваційні розробки в галузі аграрної науки»;
- «За високі показники в галузі аграрної освіти»;
- «За впровадження інноваційних технологій в навчальний процес» на
  Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті». 

• Срібною медаллю в номінації:
- «Упровадження здобутків педагогічної науки в освітню практику».

• Бронзовою медаллю в номінації:
- «Інтеграція науки, техніки і освіти»; 
- «Високі творчі досягнення в удосконаленні змісту навчально-виховного
   процесу» на Міжнародній виставці «Сучасна освіта в Україні-2008».
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• Дипломами:
- «За вагомий внесок у модернізацію національної системи освіти»;
- «За активну участь у інноваційній модернізації національної системи освіти»;
- «За високі творчі досягнення в удосконаленні змісту навчально-виховного
  процесу»;
- «За активне впровадження в навчальний процес освітніх інновацій»;
- «За активну роботу з модернізації системи освіти України»;
- «За вагомий внесок у розвиток національної системи освіти»;
- «За презентацію досягнень і впровадження педагогічних інновацій у 
  національний педагогічний простір»;
- «Кращий виставковий стенд у номінації «Інформативність стенду та якість 
  рекламних матеріалів».

На Міжнародних виставках-ярмарках «Агро» 
Міністерством аграрної політики та продовольства України ТДАТУ був 

нагороджений:
• Золотими медалями та Дипломами VIР рівня у номінаціях:

- «За інноваційні розробки в області аграрної науки»;
- «За високі показники та інноваційні розробки в області аграрної освіти»;
- «За впровадження інновацій в дорадчій діяльності»;
- «За кращу продукцію, технологію, наукову розробку в номінації»;
- «За високоефективне інформаційне забезпечення АПК України»; 
-  «Інформатизація АПК»;
-  «Освіта» 2009.

• Почесною грамотою «За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
внесок у розвиток агропромислового комплексу України».

• У рамках Всеукраїнського проекту «Агропромисловий комплекс України – 
сьогодення та майбутнє» Міністерством аграрної політики України та Комітетом 
Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин ТДАТУ 
був неодноразово нагороджений  рейтинговими відзнаками та дипломами «Лідер 
галузі».
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•  Міністерством освіти і науки України за активну участь і високі досягнення студентів 
у Всеукраїнському конкурсі на кращу наукову роботу серед студентської молоді ТДАТУ 
протягом останніх 5 років був нагороджений дипломом «Кращий вищий навчальний 
заклад».

ГРАН-ПРІ
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