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ко: 31 АГ: О. Юдш, А. Пе- В холодну погоду на полі га-
трочко, М Кривонос, рячиіі чай та печиво були
О. Зарецький. 1. Свидрань, дуже доречними.
Д. Нестеренко, Є. Про- Окрема подяка викла-
НІН, Д. Танвер, Д  Чорний, да'іам кафедр факультету,
К. Яременко, М. Мануїлов що утримували позитив*
та всій 11 АГ групі. ний настрій впродовж всю-

НВЦ «Лазурне» закрі- го заходу: Г. В. Швова. Н. Г.
плело за нашим уні вереи- Нєжяова. К. С  Свстафіква,
тетом. Тому хлопці попра- Т.В.ГерасьшхС.С.Бай6сро-
цювалп не лише на благо ва, О. В. Бойко. А. С. Кулик,
сільськогагсодарсъкаго ви- Ю. А. Лисенко,
робшштва, але й в черговий Неможливо не відзначи-
раз підтвердили. що наш тп, з яким ентузіазмом сту-
заклад гідний гага щоб во- денти інших факультетів
сиги горде звання кращого взяли участь у боротьбі з
агротехнологічного уиіяер- гризунами! Молодці!
сігтету на півдні України. В такий нелегкий час для
Деканат факультету щиро нашої країни студенти та
дякує організатору студент- викладачі факультету як
ськоі молоді, галоні проф- частина суспільства нама-
спілки факультету - Одек- гаються гордо нести звання
сандру Юдіну представників факультету

Робоча група студея- агропехвологій та екології,
тій вдячна за дбайливе ста- що е необхідним для розвв-
влевня профкому наше- тку та процвітання ТДАТУ!
го ВНЗ, провідній кафедрі І  €. ІВАНОВА, доан фа*уль-
• Рослинництво., керівний- тетуАТЕ, Оиша ЗАЙЦЕВА,
тау факультету АТЕ та НВЦ 21 ЕК, ГОЛОМ Імформаи*мого
•Лазурне» за турботу' про СИТОра 
організації цього заходу.

Майбутні агрономи 
на допомогу НВЦ «Лазурне»!
Вже не перший рік студен
ти факультету АТЕ беруть 
активну участь у сільсько
господарських роботах на 
посівах зернових та плодо
вих культур у НВЦ ■Лазур
не».

Впродовж жовтня-лис
топада поточного навчаль
ного року в декілька ета
пів студенти проводили 
ряд технологічних опера
цій на посівах озимої пше
ниці площею 550 га з метою 
боротьби проти мишоподіб
них гризунів. Перед ХЛОП
ЦЯМИ стояла непроста зада
ча: ввести до мишачих нір 
на посівах шпевкці близько 
чотирьох мішків отрути. Це 
дуже важлива та необхідна 
справа, таму що винищен
ня гризунів с запорукою 
гарного врожаю наступного 
року, а також їх зменшеная 
у прилеглих селах та місті 
Мелітополь.

Наших студентів нічим 
не алякдти. З  гарним на
строєм та ентузіазмом вони 
взялися до виконання за
вдання. Спільними зусил
лями активна група студе
нтів факультету обробила 
більше 50% землі від зага
льні» площі НВЦ «Лазур
не».

Особлива подяка висло
влюється няйзаваятішим 
студентам, а саме:

41 АГ: С. Амстка. В. Про
куда, С. Дараган. Б. Іван- 
ков, Д. Шаповал. А  Шка- 
норов, С. Бучко: 11 сАГ:
B. Тьор; 21 сАГ: Д. ГІилип- 
чук, П. Хрупп 32 АГ: В. НЗ- 
кодаснко, К. Гончаренко.
C. Замаїшгиж, C. III е- 
хоацов. А. Петрущен-


