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VІІ. Наша гордість

У книжці, присвяченій 80-річчю Таврійського державного агротехноло-
гічного університету, розповідається про створення, становлення і розви-
ток одного з найдавніших вищих аграрних навчальних закладів України.

Нині Таврійський державний агротехнологічний університет, який про-
довжує свої славні вікові традиції, є багатопрофільним вищим навчальним 
закладом із розвиненою структурою, високим рівнем викладання та по-
тужною науково-дослідною базою.

Книга може стати у пригоді не лише викладачам, співробітникам, сту-
дентам, випускникам вузу, але й усім тим, хто бажає більше дізнатися про 
наш університет та його славну історію.
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Ювілеї і круглі дати в житті вели-
ких освітянських колективів дають 
можливість суспільству, громадськос-
ті проекзаменувати їх або й виспові-
дати, виставити своєрідну оцінку.

Сьогодні такий іспит здає і наш на-
вчальний заклад. Кожна людина, пе-
реглядаючи це видання, має право на 
власну думку. Але ніхто не піддасть 
сумніву, що це є історія Великого тру-
дового колективу викладачів, співро-
бітників та студентів, які завжди, в 
різні прості і непрості часи були част-
кою своєї Батьківщини, втіленням у 
життя всіх її рішень і потреб. 

Так повелось з давніх-давен, що 
юність дивиться тільки вперед, старість згадує своє минуле, а зрілість, ма-
ючи на меті майбутнє, шукає своє коріння, щоб саме через нього отри-
мати часточку сили для своєї діяльності від нашої матері - Землі. Завжди 
пам’ятаючи величезний вклад професорсько-викладацького складу у під-
готовку фахівців для села, бойові подвиги студентів і викладачів в роки Ве-
ликої Вітчизняної війни та трудові досягнення випускників-аграріїв, се-
ред яких наша гордість, двічі Герой Соціалістичної Праці, Герой України 
Д.К. Моторний, не можу не згадати тих, під керівництвом яких і складала-
ся історія навчального закладу.

Це перший ректор Мелітопольського інституту інженерів сільського 
господарства Грінчак Ю.Л., який розпочав розбудову інституту, заклавши 
будівництво головного корпусу. Гулівер Г.Ф. продовжив цю роботу, збе-
ріг викладацькі кадри та відбудував у післявоєнні часи матеріальну базу 
навчального закладу. Абрамчев Д.В. відкрив дуже потрібний і на сьогодні 
один з провідних факультетів з підготовки інженерів-енергетиків. Ємелья-
нов М.М. - випускник інституту, під час керівництва якого з’явилися нові на-
вчальні корпуси і гуртожитки, виховалася плеяда науковців-випускників, 
значно зросла чисельність кандидатів наук, доцентів. Сірий І.С. - за роки 
займання ним посади ректора було побудовано нову їдальню, бібліоте-
ку, новий навчальний корпус, гуртожиток, спортивно-оздоровчий комп-
лекс в смт Кирилівка. Він і сьогодні шанована в університеті людина, пе-
редає свій досвід молодим викладачам і студентам. Крижачківський М.Л. -
у віці 33-х років вперше був обраний конференцією трудового колекти-
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ву на посаду ректора, продовжив традиції своїх попередників, зміцню-
ючи матеріальну базу і продовжуючи підготовку власних викладацьких 
кадрів. Під його керівництвом у 1994 році інститут змінив свій статус і став 
Таврійською державною агротехнічною академією. 19 років був ректором 
навчального закладу. 

Низький уклін і велика шана Вам, шановні колеги! І це теж історія на-
шого університету.

Україна завжди була й залишиться хліборобською державою. В загаль-
ній нашій історії породичалися реальність тяжкої хліборобської праці, на 
допомогу якій завжди приходили наука і техніка, і поезія природи. Саме 
тому вся історія університету - це сплав професіоналізму з духовним та гро-
мадським зростанням. Колектив пишається тим, що з числа його випуск-
ників вийшло багато громадських діячів, керівників-господарників, тала-
новитих вчених.

Сьогодення - відповідальний період розвитку незалежної України. 
Аграрний сектор - локомотив розвитку нашої економіки. Підготовка кадрів 
для аграрного сектора - відповідальна і почесна місія Таврійського держав-
ного агротехнологічного університету.

Готувати фахівців, спроможних вирішувати складні економічні та соці-
альні проблеми села, справжніх громадян нашої країни, яка має історичне 
право називати себе Великою - у всьому цьому і бачимо надалі своє місце.

З повагою і гордістю за університет                                 В.М. Кюрчев
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Професорсько-викладацькому 
складу, співробітникам, 

студентам і випускникам
Таврійського державного 

агротехнологічного 
університету

Щиро вітаю колектив Таврійського 
державного агротехнологічного уні-
верситету з нагоди 80-річного ювілею 
навчального закладу.

До цієї славної ювілейної дати ваш 
університет підійшов із вагомими 
здобутками. За 80 років у навчально-
му закладі сформовані наукові шко-
ли, потужна матеріально-технічна 
база, високопрофесійний науково-

педагогічний колектив, що дозволяє упроваджувати новітні технології 
навчання.

Глибоко ціную вагомий внесок вашого закладу в розвиток вищої аграр-
ної освіти, у справу підготовки висококваліфікованих інженерів, екологів, 
агрономів, економістів та інших спеціалістів для агропромислової галузі 
Запорізького краю та всієї України. Випускники університету - це заслуже-
на слава вузу, що сягає далеко за межі України.

Упевнений, що самовіддана праця вашого колективу та його випускни-
ків і надалі сприятиме розбудові нашої держави та надасть новий імпульс 
подальшого розвитку вищої аграрної школи. Вірю, що посіяні зерна осві-
ти і науки дадуть гарні сходи і обернуться щедрим урожаєм для нашої 
держави.

З нагоди ювілею бажаю колективу Таврійського державного агротехно-
логічного університету міцного здоров’я, нових творчих успіхів і наснаги у 
формуванні майбутнього держави - сучасних фахівців європейського рів-
ня, здатних забезпечити добробут і процвітання України. 

З повагою,
міністр аграрної політики 
та продовольства України         М.В. Присяжнюк
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Шановні друзі!
Сердечно вітаю професорів, викладачів, студен-

тів, усіх працівників з нагоди 80-річчя заснуван-
ня Таврійського державного агротехнологічного 
університету.

Славетна історія університету безпосередньо 
пов'язана з історією становлення та розвитку За-
порізької області. За швидкоплинними літами кри-
ється нелегкий шлях утвердження своїх принци-
пів, пошуків і звершень, зростання та примножен-
ня здобутків у підготовці висококваліфікованих 
фахівців для агропромислового комплексу Запо-
різького краю та всієї України.

Ви по праву можете пишатися своїми досягненнями. В університеті 
функціонують наукові школи, які очолюють відомі науковці - викладачі 
університету, члени-кореспонденти Національної академії аграрних наук 
України, академіки галузевих академій. За роки існування ваш універси-
тет підготував для народного господарства понад 50 тисяч висококваліфі-
кованих фахівців. Серед  випускників вашого закладу є Герої України, дер-
жавні діячі та політики, науковці і виробничники, які гідно презентують 
свій навчальний заклад як на теренах України, так і далеко за її межами.

Нині ваш навчальний заклад - один із провідних аграрних університетів 
півдня України. Гран-прі «Лідер вищої освіти України», одержаний на Між-
народній виставці, - тому підтвердження. Бажаю і надалі тримати високу 
планку лідерства серед вищих навчальних закладів України.

Впевнений, що ваш університет має великий творчий і професійний 
потенціал, величезне бажання і добре підґрунтя для плідних починань та 
майбутніх звершень.

Вітаю всіх тих, хто докладав значних зусиль, ділився глибокими знання-
ми, вкладав свої серце і душу в розвиток Таврійського державного агротех-
нологічного університету протягом цих 80 років! 

Бажаю колективу університету здоров’я, щастя, добробуту, великих 
творчих успіхів, динамічного розвитку, відкриття нової талановитої моло-
ді, нових наукових досягнень, здійснення задумок і започаткувань, а та-
кож подальшого розквіту університету в ім’я України, на благо рідного За-
порізького краю! 

З повагою, 
голова Запорізької обласної
державної адміністрації       О.М. Пеклушенко
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I 

«Медове місто»:
історія та сьогодення

Ні, ти не знаєш
Добре України,

Якщо у нашім краї
не бував...
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Таврійський державний агротехнологічний університет розташований 
на безкрайніх просторах південного сходу України, у чудовому куточку на-
шої рідної країни, мальовничому місті Мелітополі.

Сторінки історії Мелітополя і Мелітопольщини губляться далеко в гли-
бині віків. Протягом багатьох тисячоліть, починаючи з сивої давнини, на 
землях Приазов’я з’являлись, осідали й знов ішли шукати долі різні пле-
мена, народи. Усі вони залишали по собі різноманітні пам’ятки матері-
альної культури у вигляді курганів, залишків домашнього начиння, зброї, 
прикрас.

У долині р. Молочної, на місці розташування Мелітополя, археологи не 
раз знаходили стоянки пізнього палеоліту, мезоліту, неоліту та інших часів 
аж до середньовіччя.

Особливе місце в духовній культурі первісних мешканців краю посідає 
піщаний пагорб - «Кам’яна Могила», унікальна пам’ятка археології, яка 
знаходиться в долині р. Молочної, за 18 км на північ від Мелітополя.

У Приазовському просторому степу,
Серед зелених трав стоїть похило,
Пізнавши не одну в житті журбу,
Піщаний острів - Кам’яна Могила.

З 1954 року тут створено заповідну зону, а з 1986 - окремий державний 
історико-археологічний заповідник. 10 вересня 2008 року Указом Прези-
дента України заповідникові надано статус національного.

До пам’яток світового значення належать малюнки на стінах гротів 
Кам’яної Могили, зроблені за прадавніх часів. Окрім праісторичних уніка-
тів, заповідник приваблює дивовижним степовим різнотрав’ям, яке збере-
глося майже недоторканним.

«Кам’яна Могила» - не тільки музей, але й центр наукових пошуків і ар-
хеологічних розкопок у Північному Приазов’ї.

Живе шедевр природи цей одвічний,
Спиняє вітер вже чимало літ,

І кожен рід людський - міцний, величний,
На ній залишив свій безсмертний слід.

Одну з найяскравіших сторінок в історію краю вписали іраномовні пле-
мена скіфів та сарматів. У 1954 р. під Мелітополем було розкопано так зва-
ний Мелітопольський золотий скіфський курган (4 ст. до н.е. ), який увій-
шов до скарбниці світової науки. У кургані виявили два поховання, які 
належали скіфській знаті. В першій могилі лежав скіфський цар, у другій - 
жінка-цариця. Було знайдено 3,5 тис. прикрас із золота, побутові речі. Та 
все ж найцікавішою знахідкою став золотий горит (сагайдак), на якому бу-
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ло зображено сцени із життя легендарного грецького героя Ахілла, сина 
морської богині Фетіди.

У 4 ст. до н.е. на зміну скіфо-сарматській культурі прийшли нові кочів-
ники - гуни. У 1948 році в Мелітополі було виявлено жіноче поховання гун-
ської цариці, голову якої прикрашала золота діадема. Поряд з царицею зна-
йшли меч, казан, люстерко та кінське сідло, оббиті золотом.

Вихором пронеслися приазовськими степами хазари, печеніги, полов-
ці. В древніх літописах згадується битва руських князів з половцями на р. 
Молочній у 1103 р.

У ХШ ст. половців підкорили монголо-татари, і вони увійшли до складу 
Золотої Орди. З цього часу Приазовський степ обезлюднів, надовго дістав-
ши назву Дике поле.

У 1774 р., після Кримської війни та укладення Кучук-Кайнарджийського 
мирного договору, припинив існування Кримський ханаат, а незабаром, у 
1783 р., Катерина II своїм указом включила Крим до складу Російської ім-
перії. Перед владою постало завдання: освоїти Дикий степ, укріпити пів-
денні кордони імперії.

З 1784 р. Мелітопольський повіт увійшов до складу семи повітів утворе-
ної Таврійської губернії.

З 1842 р. центром Мелітопольського повіту стала Новоолександрівська 
слобода, перейменована у Мелітополь.

У ХІХ ст. Мелітополь швидко розвивався. З 1874 р. у місті почала функці-
онувати станція Мелітополь. Економічний розвиток міста вимагав фінан-
сування. В 1875 р. було відкрито громадський банк, а станом на 1 січня 
1914 р. у Мелітополі функціонували міський громадський банк, казначей-
ство, товариство взаємного кредиту, відділення Азово-Донського комер-
ційного банку та Петербурзького міжнародного комерційного банку.

Мелітополь розвивався як торгове і промислове місто. В 1889 р. тут 
налічувалося вже 14 фабрик і заводів. У 1895 р. запрацювала перша 
електростанція.

У ХХ ст. Мелітополь вступив невеликим провінційним містечком з на-
селенням близько 15 тис. осіб. На цей час тут працювали 30 промислових 
і близько 350 торговельних підприємств. А поблизу базарної площі виріс 
красень-собор Олександра Невського.

Після падіння династії Романових, 20 грудня 1917 р. влада перейшла 
до більшовиків. Однак ненадовго. Протягом наступних 3 років яких тіль-
ки прапорів і штандартів не бачили городяни. Захоплювали Мелітополь 
загони анархістів, австро-німецькі війська, Добровольча армія генерала 
Денікіна, повстанці «батька» Нестора Махна, війська генерала Врангеля. 
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30 жовтня 1920 р. «червоні» остаточно поставили крапку у братовбивчій 
громадянській війні.

Перші два десятиліття радянської влади тривав процес становлення то-
талітарної держави, успіхи якої в розвитку народного господарства досяга-
лися надто дорогою ціною…

Так, у 20-30 роках наш край не оминув терор голодомору, коли на тере-
нах Мелітопольського повіту голодувало понад чверть мільйона людей.

У 1939 р. було утворено Запорізьку область, і Мелітополь став містом 
обласного підпорядкування. Напередодні Великої Вітчизняної війни міс-
то перетворилось на значний машинобудівний центр південної частини 
України з відповідною соціальною інфраструктурою.

Друга світова війна принесла із собою нові випробування народам світу.
5 жовтня 1941 р. німецькі загарбники захопили Мелітополь. Упродовж 

наступних двох років окупаційного режиму ними було скоєно чимало зло-
діянь. Серед них розстріл у протитанковому рові на околиці міста понад 14 
тис. громадян. До Німеччини вивезено 12 тисяч мешканців міста й району.

Однією з найвизначніших сторінок в історії міста стало його визволен-
ня 23 жовтня 1943 р. від німецько-фашистських загарбників.

Вiддiлення Петербурзького міжнародного комерційного банку, 1914 р.
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На ознаменування перемоги наказом Верховного Головнокомандуючо-
го з’єднанням та частинам, які відзначилися в боях за визволення Меліто-
поля, були присвоєні почесні звання «Мелітопольських». На їхню честь Мо-
сква салютувала 20 артилерійськими залпами з 224 гармат. 87 визволи-
телям Мелітополя Указом Президії ВР СРСР від 1 листопада 1943 р., від 19 
березня 1944 р. присвоєно звання Героя Радянського Союзу. Це, безпере-
чно, свідчить про особливе напруження боїв за Мелітополь та масовий ге-
роїзм солдат, офіцерів і генералів. 

Високе звання Героя Радянського Союзу присвоєно уродженцям нашо-
го міста: С.А. Безщасному, Л.П. Кальяну, М.П. Кравцю, М.С. Малюзі (випус-
кникові нашого навчального закладу), О.Б. Михайлову, І.Н. Панченкові, 
О.І. Перепелиці, В.П. Полупану, П.С. Середі, В.В. Смазнову, С.А. Хазар’яну.

Напевно, останньою значною подією в історії міста часів Союзу РСР бу-
ло святкування 200-річчя від дня його заснування. Тоді, у вересні 1984 ро-
ку, Мелітополь було нагороджено орденом «Знак Пошани».

Сьогодні Мелітополь - місто обласного підпорядкування та адміністра-
тивний центр Мелітопольського району. Розташоване на правому березі 
р. Молочної, за 120 км від обласного центру та 60 км від Азовського моря. 

Собор Олександра Невського, початок ХХ століття.
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На території загальною площею 4732,3 га проживає 158,6 тис. населення 
м. Мелітополя.

Через Мелітополь проходять дві автомобільні траси державного значен-
ня: Харків - Сімферополь та Новоазовськ - Рені, а також пролягають марш-
рути на відпочинок до узбережжя Чорного та Азовського морів.

У місті знаходиться залізнична станція Мелітополь на лінії Харків - 
Севастополь.

Під керівництвом міської ради територіальна громада гідно пройшла 
роки політичних та економічних реформ.

У Мелітополі функціонувало багато машинобудівних підприємств. 
Серед них такі як: ПАТ «Мелітопольський компресор», ГРП «АвтоЗАЗ-
Мотор», ЗАТ з участю іноземних інвестицій «Запорізький автомобілебу-
дівний завод», ПАТ «Гідросила-МЗТГ», ПАТ «Мелітопольський завод «Ав-
токольорлит», ТОВ «Продмаш», ДП «Мелітопольський завод «Гідромаш» 
та інш.

Визнаним лідером підприємств легкої промисловості у місті та регіоні є 
ЗАТ «Мелітопольське виробничо-торговельне підприємство «Елегант».

Важливою подією для мелітопольців стало завершення газифікації міс-
та, що відбулося у 2006 році.

В місті працюють 26 дошкільних навчальних закладів, освітні послуги 
надають 22 загальноосвітні школи.

У Мелітополі успішно функціонують Таврійський державний агротех-
нологічний університет, Мелітопольський державний педагогічний уні-
верситет ім. Б. Хмельницького, НДІ зрошуваного садівництва ім. М.Ф. Си-
доренка НААН, Мелітопольський державний промислово-економічний ко-
ледж, Мелітопольський коледж ТДАТУ, медичний коледж та кілька вищих 
навчальних закладів I-II рівнів акредитації. У науково-освітніх закладах 
працюють висококваліфіковані викладачі, в т. ч. багато докторів та канди-
датів наук.

Наш край надзвичайно багатий своїми талантами: поетами, художника-
ми, співаками, танцюристами. Ансамбль бального танцю «Радуга», що був 
створений у 1971 р., гідно представляє місто і державу на чемпіонатах зі 
спортивних бальних танців різного рівня: від національного до світового.

Однією з яскравих перлин Мелітополя є також дитячий зразковий театр 
танцю «Золушка», створений у 1994 р. Цей театр став лауреатом і дипло-
мантом багатьох міжнародних та всеукраїнських конкурсів, у т. ч. лауреа-
том телевізійних програм «Утренняя звезда», «Азовские паруса» та інших.

29 серпня 2003 року Мелітопольська міська рада затвердила великий та 
малий герби міста Мелітополя, а також прапор міста.
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Мелітополь пишається тим, що у ньому народилися видатні діячі: 
Д.І. Донцов (1883-1973 рр.) - філософ, публіцист, ідеолог філософії наці-

онального визволення. 
О.Г. Тишлер (1898-1980 рр.) - театральний художник, всесвітнє визнан-

ня якому принесли декорації, створені до творів Шекспіра. Серед най-
більш відомих робіт цього майстра також живописні серії «Махновщина», 
«Цирк», «День народження», а також жіночі портрети, у тому числі Л. Брік 
та А. Ахматової.

Г.Н. Чухрай (1921-1999 рр.) - відомий кінорежисер, народний артист 
СРСР, який створив ряд чудових кінофільмів: «Сорок перший», «Чисте не-
бо», «Балада про солдата» та інші.

Мелітополь - перлина у безкрайніх просторах таврійських степів, мала 
батьківщина багатьох діячів науки та культури, колиска трударів та хлібо-
робів, які своєю натхненною працею славлять Україну, мальовничий ку-
точок Запорізької області, де цвітуть черешні та колосяться жита, світить 
сонце та шумлять степові трави. І все це Мелітополь - місто з такою краси-
вою, мелодійною назвою. Ця назва давня, походить з грецької мови і зву-
чить як «Мелітополіс», що в перекладі означає «Медове місто».
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II

Там, де плекають аграріїв...

Країни міць - в освіті поколінь,
З якою долю ми свою зв’язали.

І місце у шерензі всіх країн
Ми не останнім чином визначали
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Історія виникнення та становлення ТДАТУ

Історія Таврійського державного агротехно-
логічного університету розпочалася з появи Ме-
літопольського реального училища, яке було 
засноване за ініціативою колишнього земства 
в серпні 1874 року. Це був навчальний заклад, 
який давав, окрім середньої освіти, технічні та 
агрономічні знання для підготовки фахівців, які 
б працювали в умовах степового краю. При учи-
лищі було відкрите також відповідне підготов-

че відділення для вступу до вищих навчальних закладів сільськогосподар-
ського профілю. Відкриття такого відділення стало передумовою для ство-
рення в подальшому сільськогосподарської наукової бази регіону.

Так, у документах державного архіву Запорізької області є дані, що в січ-
ні 1921 р. на базі 6-7 класів Мелітопольського реального училища було від-
крито другу профтехнічну школу. В цей же час (наприкінці 1920 - початку 
1921 рр.) на базі мелітопольських ремісничих майстерень, які, до речі, теж 
готували ремонтників сільськогосподарського реманенту, було створено 
першу профтехнічну школу.

На початку 1922 року обидві профтехнічні школи були об’єднані у 
механіко-будівельну школу.

Згідно з постановою президії Мелітопольського окрвиконкому 1 січня 
1926 року відбулося злиття механіко-будівельної та хіміко-технічної шкіл в 
одну, політехнічну профшколу. Ця школа проіснувала до 1930 року, збері-
гаючи у своїй структурі, як і її попередники, необхідний для регіону агро-
технічний профіль.

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

Створення у нашій країні автомобільних, тракторних, комбайнових за-
водів і масове виробництво іншої сільськогосподарської техніки вимагали 
підготовки спеціалістів, здатних організувати експлуатацію і ремонт цієї 
техніки. Для цього потрібні були спеціалізовані навчальні заклади. Поста-
новою Народного комісаріату землеробства від 9 лютого 1932 року в Мелі-
тополі був організований завод-комбінат сільськогосподарського машино-
будування на базі існуючого технікуму. 

До складу заводу-комбінату увійшли: інститут з підготовки інженерів-
машинознавців, відділення з підготовки працівників масових спеціальнос-
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тей та машинобудівний завод з випуску розточувальних та обпалювальних 
верстатів.

Протягом лютого-вересня 1932 року було проведено велику організа-
торську роботу з набору студентів до інституту, з підготовки навчальних 
планів, програм, графіка навчального процесу.

На перший курс інституту було зараховано 175 осіб (5 груп денної фор-
ми навчання й 1 група вечірньої форми) в основному за рахунок осіб, 
які закінчили «завод-технікум», індустріальний технікум або були звіль-
нені з дійсної служби у Червоній Армії та Військово-Морському Флоті. 
Крім того, було прийнято 600 чоловік на відділення з підготовки техніків-
машинознавців середньої кваліфікації та робітників-машинознавців масо-
вої кваліфікації.

Пізніше до комбінату був приєднаний радгосп села Ейгенфельд (тепер 
Полянівка) Мелітопольського району, який з 1936 року перетворюється 
на навчально-дослідне господарство інституту (Постанова ВЦВК СРСР від 
19.09.1932 р.). Усі навчальні заняття в інституті поєднувалися з виробни-
чою діяльністю студентів на верстатобудівному заводі, де вироблялись роз-
точувальні та обпалювальні верстати. Розкладом занять передбачались за-
няття - 6 годин, виконання робіт на заводі - 4 години. Стипендію студентам 
не платили. На зароблені ними гроші оснащувалися лабораторії, створю-
валась матеріально-технічна база. Отже, інститут існував на підставах 
самофінансування.

Більшість студентів-комуністів, окрім того, брали активну участь у ро-
боті по завершенню колективізації у Мелітопольському та інших районах 
області. 

З метою підвищення якості підготовки молоді до вступу до інституту з 
1 вересня 1933 року при інституті відкривається робфак.

У 1934 році «Завод-ВТНЗ» перейменовується у «Мелітопольський інсти-
тут інженерів-механіків сільського господарства ім. ОДПУ», залишаючись 
у складі заводу.

У 1934-1935 навчальному році інститут було переведено на держбю-
джетне фінансування. Також на цей час завершується робота з формуван-
ня інституту як суто інженерного ВНЗ. У його складі налічувалось 13 ка-
федр, а на трьох курсах навчалося близько 500 студентів.

Як самостійний вищий навчальний заклад Мелітопольський інститут 
інженерів-механіків сільського господарства (МІІМСГ) став функціонува-
ти з 1938 року.

Перших 96 інженерів випущено інститутом в 1937 році. Всього ж у пе-
редвоєнні роки було підготовлено 500 інженерів-механіків.
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За успіхи у підготовці висококваліфікованих інженерних кадрів, участь 
у наукових дослідженнях, роботу по наданню допомоги сільськогосподар-
ському виробництву інститут у 1939 і 1941 роках був нагороджений Ди-
плом І ступеня і занесений до Книги пошани Всесоюзної сільськогосподар-
ської виставки.

Почалася Велика Вітчизняна війна. Більшість студентів і значна частина 
викладачів інституту влились у ряди захисників Батьківщини. Багато з них 
полягли в боях смертю хоробрих, а ті, які повернулися, нагороджені орде-
нами і медалями. Високого звання Героя Радянського Союзу у 1945 році 
був удостоєний (посмертно) студент інституту Микола Малюга.

Студенти, викладачі і співробітники, які залишилися в Мелітополі, були 
евакуйовані до Ашхабада і склали основу факультету механізації сільсько-
го господарства Туркменського сільськогосподарського інституту. Сюди ж 
переправили основне обладнання, книжковий фонд бібліотеки і найбільш 
цінне майно. 

Прийшов довгоочікуваний день, і земля запорізька була звільнена від 
окупантів. У серпні 1944 року інститут повертається до рідного міста. В 
цьому ж році його перейменовано на Мелітопольський інститут механіза-
ції сільського господарства (МІМСГ).

До Мелітополя повернулась невелика частина обладнання, книжкового 
фонду бібліотеки, більш значну було залишено в Ашхабаді з тим, щоб фа-
культет механізації сільського господарства Туркменського СГІ мав змогу 
продовжувати свою роботу і розвиватися.

У повоєнний період інститут розширив свою діяльність. 1949 року було 
відкрито прийом абітурієнтів на відділення заочного навчання, а у вересні 
1952 року почав роботу факультет електрифікації сільського господарства. 
За рахунок створення нових факультетів і відділень з 1953 року було зна-
чно збільшено прийом молоді. 

З цього часу починає працювати відділення з підготовки інженерів-
механіків із строком навчання 2 роки 4 місяці та спеціальний факультет 
із дворічним строком навчання з підготовки дипломованих інженерів-
механіків з числа директорів і головних інженерів МТС та радгоспів, які 
мали середню спеціальну освіту і великий досвід практичної роботи.

З 1954 року при інституті почала працювати аспірантура, яку закінчили 
багато наших випускників і тепер успішно працюють у рідному ВНЗ.

В 1960 році було відкрито загальнотехнічний факультет, на вечірньому і 
заочному відділеннях якого студенти протягом трьох років одержували за-
гальнонаукову і загальноінженерну підготовку, після чого переходили для 
закінчення навчання за обраною спеціальністю в інші технічні ВНЗ країни. 
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Постійно зміцнювалась матеріальна база інституту. Виросли лаборатор-
ні корпуси кафедр тракторів і автомобілів, сільськогосподарських машин, 
студентські гуртожитки, житлові будинки для викладачів і співробітників, 
корпус кафедри фізичного виховання і спорту. У великій кількості надхо-
дила нова сільськогосподарська техніка та обладнання.

Багато студентів брали участь в освоєнні цілинних і перелогових земель 
Кустанайської, Павлодарської та інших областей Казахстану.

Починаючи з 1965 року, збільшилась кількість спеціальностей, за яки-
ми інститут готував інженерів сільськогосподарського виробництва. 

Істотно змінилась у ці роки і організаційна структура інституту. 1968 ро-
ку зі складу факультету механізації сільського господарства виділився фа-
культет організації і технології ремонту, а пізніше до нього увійшла і спеці-
алізація - механізація тваринництва.

У 1970 році було створено підготовче відділення, а також організовані 
денні та заочні курси з підготовки сільської молоді для вступу до ВНЗ. У 1971 
році заочне відділення було перетворено на факультет заочного навчання. 
В жовтні 1979 року при інституті почав працювати факультет підвищення 
кваліфікації керівних робітників і спеціалістів сільського господарства.

З розвитком інституту зростав штат професорсько-викладацького скла-
ду, підвищувались професійний рівень та науково-педагогічна майстер-
ність викладачів. 

За успіхи, досягнуті у підготовці висококваліфікованих фахівців сіль-
ського господарства і розвитку науки, Мелітопольський інститут механіза-
ції сільського господарства у 1981 році був нагороджений орденом Трудо-
вого Червоного Прапора.

Враховуючи високий рівень підготовки інженерних кадрів для сіль-
ського господарства, високоякісний професорсько-викладацький склад 
і досконалу матеріально-технічну базу, Постановою Кабінету Міністрів 
України від 20 квітня 1994 року на базі Мелітопольського інституту меха-
нізації сільського господарства було створено Таврійську державну агро-
технічну академію.

У 2007 році Таврійська державна агротехнічна академія реорганізована 
у Таврійський державний агротехнологічний університет.
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Новітня історія Таврійського державного 
агротехнологічного університету

Таврійський державний агро-
технологічний університет сьо-
годні - це навчально-науково-
виробничий комплекс (ННВК), 
який об’єднує технікуми, коледжі, 
науково-дослідницькі та вироб-
ничі структури регіону Південно-
Східної України.

Підготовка фахівців здійсню-
ється за денною та заочною фор-
мами навчання. На базі освітньо-

професійних програм відбувається ступенева підготовка: молодший спеці-
аліст - бакалавр - спеціаліст - магістр - аспірант.

Студенти університету отримують спеціальності на п’яти факультетах 
денного навчання і в навчально-науковому інституті заочної та дистанцій-
ної освіти.

Найстаріший і найбільший факультет ВНЗ - механіко-технологічний. 
На ньому готують фахівців за спеціальністю: механізація сільського госпо-
дарства (спеціалізації: механізація рослинництва; механізація тваринни-
цтва; технічний сервіс).

На енергетичному факультеті інженери-енергетики навчаються за спе-
ціалізаціями: електрифікація об’єктів АПК та переробної промисловості, 
автоматизація технологічних процесів і діагностика експлуатаційних ре-
жимів енергообладнання, станції і підстанції та енергопостачання.

На факультеті економіки та бізнесу студенти освоюють спеціальності: 
«Економіка підприємства» (за спеціалізаціями: економіка с.г. кооперати-
вів, економіка підприємств малого бізнесу), «Облік і аудит» (за спеціалі-
заціями: облік і аудит в бюджетних організаціях і установах, податковий 
контроль і аудит), «Фінанси і кредит» (за спеціалізаціями: страхова спра-
ва, податкова справа) та «Маркетинг».

На факультеті агротехнологій та екології студенти опановують спеці-
альності: агрономія, екологія і охорона навколишнього середовища та охо-
рона праці.

На факультеті інженерії та комп’ютерних технологій готують фахівців 
за спеціальностями: інформаційні технології проектування та обладнання 
переробних і харчових виробництв.
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Нинішня загальна кількість напрямів підготовки університетсько-
го центру ТДАТУ - 22 (в університеті - 12), спеціальностей - 30 (в універ-
ситеті - 11). В університетському центрі ТДАТУ навчається понад 12 тис. 
студентів.

Серед висококваліфікованих викладачів університету члени-
кореспонденти, академіки державних та громадських академій; близько 
40 докторів наук, професорів; понад 250 кандидатів наук, доцентів. Підго-
товка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (канди-
датів та докторів наук) здійснюється через аспірантуру та докторантуру. 
І з кожним роком кількість захищених дисертацій зростає. В університеті 
функціонують дві спеціалізовані докторські ради із захисту докторських та 
кандидатських дисертацій. Особлива увага приділяється зв’язку теоретич-
них наукових розробок з практикою і впровадженням наукових досягнень 
у виробництво.

В університеті функціонують 14 наукових шкіл. Їх очолюють відо-
мі науковці - викладачі ТДАТУ. Також в університеті працюють члени-
кореспонденти НААН, академіки галузевих академій, наукові школи яких 
відомі далеко за межами України.

Таврійський державний агротехнологічний університет має розвинену 

Лабораторне заняття у агрономів.
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систему міжнародних зв’язків із закордонними навчальними закладами. 
За останні 10 років понад 110 викладачів та аспірантів пройшли навчан-
ня та стажування в США, Нідерландах, Швеції, Данії, Німеччині, Франції, 
Польщі, Росії, Китаї та інших країнах.

Структурними підрозділами університету є:
- 5 факультетів, 33 кафедри;
- 3 науково-дослідні інститути;
- Навчально-науковий інститут заочної та дистанційної освіти;
- Інститут післядипломної освіти та дорадництва;
- 6 коледжів (Василівський, Бердянський, Запорізький, Мелітополь-

ський, Новокаховський, Ногайський).
Починаючи з 2006 року в навчальний процес впроваджена кредитно-

модульна система, яка дає змогу вийти на європейський рівень освіти. 
Формування і розширення матеріально-технічної бази відбувається згідно 
з прогресивними напрямками та ідеями аграрної освіти.

Концепція освітньої діяльності ТДАТУ базується на таких принципах, як 
доступність вищої аграрної освіти для осіб, які відповідають вимогам про-
фесійного конкурсного відбору; рівність умов для кожного студента, ас-
піранта, докторанта з метою повної реалізації їх здібностей, таланту, все-

Лабораторне заняття у енергетиків.
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бічного розвитку особистості; відкритий характер навчального закладу, 
створення передумов для вибору форми і профілю навчання; пріоритет-
ність загальнолюдських духовних цінностей, гуманізм і демократизм на-
вчального процесу; логічна єдність і безперервність навчального проце-
су, інтеграція навчальної діяльності з наукою та виробництвом. А її осно-
вні завдання - це впровадження освітньої діяльності: навчальної, виховної, 
наукової, культурної, методичної; забезпечення умов для оволодіння сис-
темою знань, формування соціально зрілої творчої особистості; забезпе-
чення набуття студентами знань у певній галузі і підготовка їх до професій-
ної діяльності; проведення наукових досліджень і пошукових робіт та за-
провадження їх у виробництво; підготовка молоді до самостійної наукової 
або викладацької діяльності, розвиток творчих здібностей тощо.

Таврійський державний агротехнологічний університет сьогодні 
має солідну матеріально-технічну базу, яка дає змогу організувати на-
вчальний процес на рівні сучасних європейських технологій. Це дев’ять 
навчально-лабораторних корпусів, аудиторії яких обладнані електронно-
обчислювальною технікою, засобами аудіовізуального комплексу, вклю-
чаючи систему навчального телебачення, необхідними стендами, трена-
жерами, іншою технікою.

Лабораторне заняття у механіків.
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В навчально-практичному центрі університету студенти проходять на-
вчальну і виробничу практику, набувають навички роботи.

Бібліотека ТДАТУ, фонди якої нараховують понад 360 тисяч примірни-
ків наукової, навчальної та художньої літератури, повністю забезпечує по-
треби навчального процесу. Студенти мають змогу працювати в читаль-
них залах на 140 місць або одержувати літературу на навчальному, науко-
вому та художньому абонементах.

Для проживання студентів університету, які прибули на навчання з ін-
ших міст, є 3 гуртожитки на 1629 місць. В усіх гуртожитках функціонують 
побутові кімнати. Мешканці забезпечуються необхідним інвентарем. Для 
харчування студентів та викладачів в університеті є їдальня на 150 місць 
та 5 буфетів.

Таврійський державний агротехнологічний університет створює належ-
ні умови для організації дозвілля і відпочинку студентів та співробітників.

При університеті працюють спортивні секції з таких видів спорту, як во-
лейбол, футбол, баскетбол, стрільба кульова, атлетизм, важка атлетика, ае-
робіка, легка атлетика, гирьовий спорт.

При ТДАТУ функціонує центр культури та дозвілля студентів, приміщен-
ня якого включають зал на 750 місць, кімнати для занять гуртків худож-
ньої самодіяльності.

За роки існування ТДАТУ підготував для народного господарства понад 
50 тисяч висококваліфікованих фахівців. Випускники ТДАТУ прославили 
свій навчальний заклад як на теренах України, так і далеко за її межами.

Серед них: Герої України, Герої Соціалістичної Праці; заслужені пра-
цівники сільського господарства, промисловості, освіти; депутати Верхо-
вної Ради; керівники міністерств і відомств; керівники ВНЗ, видатні вчені; 
голови обласних і районних державних адміністрацій; керівники підпри-
ємств у різних галузях народного господарства. 

Зараз ТДАТУ - провідний профільний ВНЗ півдня України, який динаміч-
но розвивається, впевнено йде у майбутнє до нових висот та досягнень.
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Ректори університету (1932-2012 рр.)

ГРІНЧАК ЮРІЙ ЛЬВОВИЧ 
(1902 - 1937 рр.)

Керував вищим навчальним закладом з 1932 по 
1937 роки. Один з основоположників заснування 
інституту.

Як один з найкращих фахівців народної осві-
ти і керівник заводу-технікуму був призначе-
ний директором заводу-ВТНЗ ім. ОДПУ. Під йо-
го керівництвом завод освоїв виробництво роз-
точувальних та обпалювальних верстатів, які 
раніше завозилися з-за кордону.

Юрій Львович був засновником створення жит-
лового фонду, кафедр, лабораторій та їх оснащен-
ня. Заклав фундамент будівництва нового навчаль-
ного корпусу (тепер - корпус №1).

За його активної участі при інституті був відкритий робфак, радгосп 
став навчальним господарством, а також розпочалося будівництво бази 
відпочинку на березі Азовського моря. 

У 1936 році інститут був переведений на держбюджет. 
У лютому 1937 року за неправдивими звинуваченнями у шпигунстві 

був заарештований «як ворог народу та партії» і наприкінці цього ж року 
розстріляний.

У 1958 році рішенням військового трибуналу ОдВО був реабілітова-
ний посмертно.

ГУЛІВЕР ГЕОРГІЙ ФЕДОТОВИЧ
(1905 - 1978 рр.)

Керував вищим навчальним закладом з 1937 по 
1951 роки.

Народився 6 травня 1905 року у м. Мелітополі
в сім’ї робітників. У 1933 році закінчив Микола-
ївський корабельно-будівний інститут, факуль-
тет механіки. З 1933 по 1934 роки працював на-
чальником цеху, заступником головного інжене-
ра Мелітопольського заводу ім. Мікояна. З 1934 по 
1937 рр. - головний інженер Дніпропетровського 
автотракторно-ремонтного заводу.
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З лютого 1937 року був призначений директором заводу - вищого тех-
нічного навчального закладу (ВТНЗ) ім. ОДПУ м. Мелітополя. 

Очолював завод-ВТНЗ з лютого 1937 по 1939 рр., а з 1939 року по 1942 
рік - Інститут механізації сільського господарства з робфаком та учгоспом. 
З 1939 року завод визначився як самостійне підприємство.

Під його керівництвом продовжувалося подальше розширення, станов-
лення та розвиток інституту. Закінчилося будівництво навчального корпу-
су № 1. Організатор та керівник евакуації навчального закладу у 1941 році 
до Ашхабада. З 1942 по 1943 роки перебував у лавах Радянської Армії. Піс-
ля демобілізації з пораненням у 1943 році реевакуював та знову очолив ін-
ститут у Мелітополі, організував відбудову навчальних корпусів, кафедр, 
лабораторій, житлового фонду, за що був нагороджений орденом Трудово-
го Червоного Прапора.

У зв’язку з направленням на навчання у Київський державний універси-
тет у 1951 році був звільнений з посади директора.

АБРАМЧЕВ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ 
(1899 - 1965 рр.)

Керував вищим навчальним закладом з 1951 по 
1962 роки.

Доцент, кандидат технічних наук. Прибув до 
МІМСГу з Московського інституту. Один з осново-
положників факультету електрифікації сільсько-
го господарства, спеціального 2-річного факульте-
ту для керівників-практиків сільськогосподарсько-
го виробництва, які мали середню технічну освіту, 
а також загальнотехнічного факультету з 3-річним 
строком навчання.

У часи керівництва Д.В. Абрамчева як ректора 
інституту, у 1954 р. почато освоєння виділеної ін-

ституту території та будівництво піонерського табору та бази відпочинку 
на березі Азовського моря.

Важливою подією в житті навчального закладу було рішення щодо пе-
реведення до його складу факультету електрифікації сільського господар-
ства з Таганрога. Заняття, незважаючи на труднощі з розміщенням кафедр 
і лабораторій факультету у ще не відновлених до кінця корпусах, почались 
майже негайно - 1 вересня 1952 р.

31 грудня 1952 р. Наказом МВО СРСР №2147 на базі інституту створю-
ється прискорене відділення з підготовки інженерів зі спеціальності «Меха-
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нізація процесів сільськогосподарського виробництва» із строком навчан-
ня 2 роки 4 місяці. Загальна кількість відвідувачів становила 50 осіб.

Наказом Міністерства освіти СРСР №1980 від 9 листопада 1953 р. з 
1 грудня цього року відкрито спеціальний факультет з дворічним строком 
навчання з підготовки дипломованих інженерів-механіків з числа дирек-
торів та головних інженерів МТС та радгоспів, які мали середньоспеціаль-
ну освіту та великий досвід практичної роботи.

Деканами факультету були Судаков М.А., Шуткін А.П.
За 6 випусків (1953-1960 рр.) було підготовлено 546 спеціалістів.
З 1954 р. при інституті почала працювати аспірантура, її закінчили ба-

гато наших випускників, які і дотепер успішно працюють у рідному ВНЗ.
У 1954 р. силами відділу капітального будівництва інституту було від-

новлено учбовий корпус №1.
З 1957 р. припинено набір на факультет електрифікації сільського 

господарства.
У цей період закінчилося будівництво лабораторій кафедри сільськогос-

подарських машин, тракторів та автомобілів, ЕМТП, гуртожитку (загальною 
площею 1582 м2 ), житлового будинку для співробітників. Було здано в експлу-
атацію будівлю першого повоєнного гуртожитку № 3 «Дружба» на 200 місць.

У 1955 та 1957 рр. інститут - учасник ВДНГ СРСР, був нагороджений ди-
пломом та премійований кіноустановкою. 

ЄМЕЛЬЯНОВ МИХАЙЛО 
МИКОЛАЙОВИЧ (1912 - 1971 рр.)

Керував вищим навчальним закладом з 1962 по 
1971 роки.

За цей час значно зміцнилась матеріально-
технічна база навчального закладу. Було побудова-
но житловий будинок для викладачів на 70 квар-
тир та гуртожитки інституту на 880 місць.

Під керівництвом Ємельянова М.М. у 1964 ро-
ці відновлено прийом студентів на факультет елек-
трифікації сільсько го господарства у кількості 75 
осіб. Цього ж року у складі факультету механізації 
сільського господарства створено від ділення (спе-
ціалізація) - організація і технологія ремонту.

З 1965 року розпочав свою роботу факультет громадських професій 
(ФГП). Створе но кафедру застосування електроенергії у сільському госпо-
дарстві (наказ № 438 від 1.09.1965 р.)
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Цього ж року введено в експлуатацію учбовий корпус № 7, у який пере-
йшли кафедри механізації тваринницьких ферм та ремонту машин.

Відкрито пам’ятник Герою Радянського Союзу Малюзі М.С.
У 1965 році відкрито факультет організації технології ремонту. Перши-

ми деканами факультету були доцент Смєлов О.П. (1968-1970) та до цент 
Рєзчик І.Г. (1970-1978). З 1978 року деканат очолили доцент Ковальов І.Т. 
та його заступник доцент Бєлов В.М, упродовж 1978-1988 рр. деканом фа-
культету був Попов Ю.М.

З 1970 по 1988 роки факультет випустив 2162 інженери-механіки.
Колективами кафедр опубліковано більше 700 наукових статей, надру-

ковано понад 20 підручників та навчальних посібників. Наукові роботи ко-
лективу факультету були представлені на ВДНГ у павільйоні «Механізація 
та електрифікація сільського господарства».

У 1969 р. введена в дію друга черга гуртожитку № 1 на 450 місць (за-
галом на 850 місць); заселений житловий будинок для викладачів 
на 70 квартир.

Цього ж року у складі факультету механізації сільського господарства ор-
ганізовано відділення (спеціалізація) з механізації тваринницьких ферм.

За успіхи в роботі Ємельянова М.М. у 1971 році було нагороджено орде-
ном Трудового Червоного Прапора.

Неодноразово Михайло Миколайович обирався членом міськкому 
КП України, депутатом міської Ради.

Помер у травні 1971 року після важкої хвороби.

СІРИЙ ІГОР СЕРГІЙОВИЧ
(нар. 19.01.1930 р.)

Керував вищим навчальним закладом з 1971 по 
1987 роки.

Кандидат технічних наук (1956 р.), професор 
(1981 р.), працює на посаді професора кафедри 
технічного сервісу в АПК Таврійського державного 
агротехнологічного університету.

Народився в м. Вольську Саратовської області в 
сім’ї службовців.

В 1952 р. закінчив Московський інститут меха-
нізації та електрифікації сільського господарства 
за спеціальністю «інженер-механік». Вступивши 

1952 року до аспірантури, в 1956 р. захистив кандидатську дисертацію.
З 1956 р. почав свій професійний шлях у Мелітопольському інституті 
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механізації сільського господарства (нині - Таврійський державний агро-
технологічний університет), де працював на посадах асистента, старшого 
викладача, доцента, професора.

З 1961 по 1971 рр. працював проректором з навчальної та наукової роботи.
З 1965 по 1971 рр. завідував кафедрою «Основи взаємозамінності».
З 1971 по 1987 рр. обіймав посаду ректора Мелітопольського інституту 

механізації сільського господарства. Під його керівництвом інститут став 
ВНЗ I категорії.

За визначні досягнення в роботі був нагороджений орденом Трудового Чер-
воного Прапора. В 1980 р. отримав звання «Заслужений працівник Вищої шко-
ли України». Нагороджений Грамотою Верховної Ради України і Почесною гра-
мотою Кабінету Міністрів. Відмінник аграрної освіти I ступеня, має медаль «За 
трудовую доблесть». Автор 56 наукових праць, серед яких 3 підручники. За по-
рядність, професіоналізм та великий внесок у розвиток рідного міста в 1999 р. 
йому було присвоєно звання «Почесний громадянин міста Мелітополя».

КРИЖАЧКІВСЬКИЙ МИКОЛА 
ЛЮДВІГОВИЧ 

(19.06.1954 - 21.02.2006 рр.)
Керував вищим навчальним закладом з 1987 по 

2006 роки.
Кандидат технічних наук (1985), професор 

(1993), з 1987 по 2006 рр. був ректором Меліто-
польського інституту ме ханізації сільського госпо-
дарства (з 1994 р. інститут мав статус Таврійської 
державної агротехнічної академії).

Народився в с. Жердя Чемеровецького району 
Хмельницької області в сім’ї робітників. В 1976 р. 
закінчив Кам’янець-Подільський сільськогос-
подарський інститут.

З 1976 по 1979 рр. працював головним інженером рад госпу ім. Щорса 
Дубнівського району Рівненської області, а з 1979 р. - головним інженером 
кол госпу «Росія» Чемеровецького району Хмельницької області.

В 1981 р. призначений на посаду інженера науково-дослідного сектора 
Кам’янець-Подільського сільськогосподарського інститу ту. У тому ж році був 
зарахований до цільової аспірантури Харківського інституту механізації та 
електрифікації сільського господарства. Після захисту кандидатської дисерта-
ції з січня 1985 р. працював у Кам’янець-Подільському сільськогосподарсько-
му інституті на посадах асистента, старшого викладача, завідувача кафедри.
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В 1987 р. переїхав до м. Мелітополя, де очолив Мелітопольський інсти-
тут ме ханізації сільського господарства. Під його керівництвом захищено 
три канди датських дисертації. Заслужений працівник Вищої школи Украї-
ни. Автор 71 наукової публікації, 2 монографій.

Крижачківський М. Л. був творчою людиною, а його схильність до пое-
зії знайшла своє відображення у п’яти поетичних збірках. 

КЮРЧЕВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
(нар. 23.06.1955 р.)

Кандидат технічних наук (1989 р.), професор 
(2006 р.), з 2006 р. - ректор Таврійської державної 
агротехнічної академії (з 2007 р. академія має ста-
тус Таврійського державного агротехнологічного 
університету).

Народився в с. Андрівка Бердянського району 
Запорізької області в сільській робочій сім’ї.

В 1981 р. закінчив з відзнакою тоді ще Меліто-
польський інститут механізації сільського господар-
ства за спеціальністю «інженер-механік». З 1981 р. 
працював секретарем комітету комсомолу інститу-
ту, а з 1986 по 1991 рр. - головою профспілкового 
комітету. В 1991-2006 рр. завідував кафедрою екс-

плуатації машинно-тракторного парку (нині - кафедра «Машиновикорис-
тання в землеробстві»). В 1991-2000 рр. працював на посаді проректора з 
економічних питань, а з 2000-2006 рр. - проректор з наукової роботи. 

Під його керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації. Він є членом 
спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських ди-
сертацій. Має понад 100 наукових публікацій, з них 8 запроваджених у ви-
робництво патентів на винахід, 12 підручників і навчальних посібників.

За багаторічну плідну працю, особисті досягнення в галузі агротехніч-
ної науки, підготовку висококваліфікованих кадрів Кюрчев В. М. нагоро-
джений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, має почесне зван-
ня «Заслужений працівник освіти України», Грамоту Верховної Ради Украї-
ни, трудову відзнаку «Знак Пошани», орден «За заслуги перед Запорізьким 
краєм» І, ІІ, ІІІ ступеня. 

Володимир Миколайович Кюрчев проводить велику роботу на громад-
ських засадах, з березня 1998 по 2010 роки був депутатом Мелітопольської 
міської ради.

З 2010 року і по теперішній час є депутатом Запорізької обласної ради.
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I. «Медове  місто»: історія та сьогодення

III

Структурні підрозділи 
університету 

Викладання - найшляхетніша справа,
і я розумію, що, незважаючи на всю

її трудність, вона може приносити
велику радість тому, хто вміє

пробуджувати молоді уми.
Р. Ролан
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Ректорат
Таврійського державного агротехнологічного

університету

СКЛЯР ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ 
К.т.н., доцент, перший проректор

Народився 8 червня 1967 року у м. Бериславі 
в сім’ї службовців. У 1974 році почав навчання 
у Бериславській СШ №1, яку закінчив у 1984 році. 
У цьому ж році вступив до Мелітопольського ін-
ституту механізації сільського господарства, який 
закінчив у 1991 році та отримав кваліфікацію 
«інженер-механік».

З 1985 по 1987 роки проходив службу у лавах Ра-
дянської Армії при військовій частині 28190 КОД-
ВО на посаді заступника командира взводу.

З 1991 по 1992 роки працював асистентом на 
кафедрі «Експлуатація МТП» у Мелітопольському 
інституті механізації сільського господарства.

З 1992 по 1994 рр. навчався в аспірантурі при Харківському державному 
технічному університеті сільського господарства. У січні 1995 року захис-
тив кандидатську дисертацію та отримав вчений ступінь кандидата тех-
нічних наук. У цьому ж році працював асистентом кафедри «Машиновико-
ристання в землеробстві» Таврійської державної агротехнічної академії. З 
вересня 1995 року працював на посаді доцента кафедри «Механізація тва-
ринництва». У 1998 році присвоєно вчене звання доцента кафедри механі-
зації тваринництва.

З 1997 по 2003 рр. - завідувач цієї ж кафедри. З 2003 по 2006 рр. - декан 
факультету «Механізація сільського господарства». З серпня 2006 по 2011 
рр. - проректор з науково-педагогічної та організаційної роботи. З верес-
ня 2011 року і до цього часу працює на посаді першого проректора Таврій-
ського державного агротехнологічного університету.

За період трудової діяльності опублікував 23 наукові праці, 5 патентів 
на винаходи і 10 навчально-методичних розробок, є співавтором двох на-
вчальних посібників.

Олександр Григорович постійно здійснює наукові розробки з практичним 
впровадженням їх результатів у сільськогосподарське виробництво. Основний 
напрямок наукової діяльності - розробка енергозберігаючих та екологічно чис-
тих технологій і засобів механізації виробництва продукції тваринництва.
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На теперішній час є завідуючим лабораторією «Механізація переробки 
сільськогосподарської продукції» науково-дослідного інституту механіза-
ції землеробства півдня України.

Підготував двох кандидатів наук, є керівником аспірантів та здобувачів.
У серпні 2007 року був нагороджений трудовою відзнакою Міністерства 

аграрної політики України «Знак Пошани», а у 2010 році - знаком «Відмін-
ник аграрної освіти України» ІІІ ступеня.

НАДИКТО ВОЛОДИМИР ТРОХИМОВИЧ 
Д.т.н., професор, член-кореспондент 

НААН України, 
проректор з наукової роботи

Надикто Володимир Трохимович народився 
2 січня 1956 року в с. Шауліно Почепського району 
Брянської області. Після закінчення середньої шко-
ли в 1972 році вступив до Дніпропетровського сіль-
ськогосподарського інституту. Вищий навчальний 
заклад закінчив з відзнакою в 1977 р. В жовтні цьо-
го ж року був прийнятий на посаду старшого інже-
нера лабораторії механізації вирощування рицини 
Південного відділення УкрНДІМЕСГ (смт Якимів-
ка, Запорізька область).

В травні 1978 р. був призваний до лав Радянської 
Армії. Військову службу проходив у Москві. З лав армії у 1979 році повер-
нувся на попереднє місце роботи. 

До липня 2002 р. працював у Південному філіалі УкрНДІМЕСГ на поса-
дах старшого інженера, молодшого наукового і старшого наукового спів-
робітників, завідувача лабораторії та завідувача відділу.

У 1983 році вступив до заочної аспірантури при Московському інститу-
ті інженерів сільськогосподарського виробництва. В 1989 р. захистив кан-
дидатську, а в 2001 р. - докторську дисертації. У 1993 році отримав вчене 
звання старшого наукового співробітника.

З 2002 року перейшов на роботу в Таврійську державну агротехнічну 
академію. В 2002 р. отримав вчене звання доцента, в 2003 р. - вчене зван-
ня професора. У 2008 р. обраний дійсним членом Академії інженерних на-
ук України, а в 2010 р. - членом-кореспондентом Національної академії 
аграрних наук України. 

Нині обіймає посаду проректора з наукової роботи Таврійського дер-
жавного агротехнологічного університету. За період трудової діяльності 
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опублікував 240 наукових праць, із яких 4 монографії, 1 навчальний посіб-
ник з грифом Міністерства аграрної політики України, 40 авторських сві-
доцтв і патентів на винаходи.

Нагороджений відзнаками «Знак Пошани», «Відмінник аграрної освіти 
і науки» I, II i III ступенів, орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» 
III ступеня.

ЛОМЕЙКО ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
К.т.н., доцент, проректор з науково-

педагогічної роботи
Народився 17 вересня 1974 року в селі Червоно-

армійське Якимівського району Запорізької облас-
ті в сім’ї селян.

У період з 1981 по 1991 роки успішно закін-
чив Червоноармійську середню школу. У 1991-
1992 роках навчався у Якимівському спеціальному 
професійно-технічному училищі, після закінчен-
ня якого вступив до Мелітопольського інституту 
механізації сільського господарства. У 1997 році 
успішно закінчив навчання у Таврійській держав-
ній агротехнічній академії за спеціальністю «Ме-
ханізація сільського господарства».

Після закінчення академії був направлений на працевлаштування в 
колгосп ім. Калініна Якимівського району Запорізької області, де працю-
вав з 1997 по 1999 роки на посаді помічника начальника механізованого 
загону.

У 1999-2000 рр. - викладач у Таврійському економічному коледжі (м. 
Мелітополь).

З 2000 по 2007 роки працював старшим викладачем кафедри обладнан-
ня переробних та харчових виробництв Таврійського державного агротех-
нологічного університету, а також виконував обов’язки заступника декана 
з виховної роботи факультету переробки та зберігання продукції сільсько-
го господарства.

В 2007 році в Одеській державній академії холоду Олександр Петрович 
захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності «Холодильна і кріоген-
на техніка, системи кондиціювання» та отримав ступінь кандидата техніч-
них наук.

Зі створенням нового факультету агротехнологій та екології працював у 
період 2007-2011 років на посаді декана факультету.
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На кафедрі технології переробки та зберігання продукції с.г. працює з 
2007 року по теперішній час. Вчене звання доцента кафедри технології пе-
реробки та зберігання продукції с.г. отримав у 2009 році. Сфера наукових 
інтересів - технологічні процеси холодильної обробки плодової, овочевої 
та ягідної продукції. Є керівником аспіранта.

Має понад 50 публікацій наукового та навчально-методичного характе-
ру, в тому числі 2 патенти на винаходи. Співавтор 2 навчальних посібни-
ків, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Украї-
ни для студентів вищих навчальних закладів.

З 2011 року до теперішнього часу працює на посаді проректора з 
науково-педагогічної роботи Таврійського державного агротехнологічно-
го університету.

ХАЛІМАН ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ
Проректор з науково-педагогічної
роботи і зв’язку з виробництвом

Народився 15 червня 1964 року в м. Мелітополі 
в сім’ї робітника.

У 1981 році закінчив 10 клас середньої школи 
№ 10 та пішов працювати організатором шкільного 
колективу ЗОШ №7. 

З 1982 р. - студент 1-го курсу хіміко-біологічного 
факультету Мелітопольського державного педаго-
гічного інституту. 

У 1983 р. за покликом Батьківщини призваний 
до лав Радянської Армії. Через 2 роки, у 1985 р., по-
вернувся на навчання в інститут.

Після його закінчення працював на кафедрі ана-
томії та фізіології людини і тварин МДПІ, а потім на - посадах різних закла-
дів освіти.

У 2001 р. вступив до аспірантури інституту зоології ім. І.І. Шмальга-
узена НАН України, яку закінчив у 2006 р. та захистив дисертацію на 
тему «Молюски північної частини Азовського моря» зі спеціальності 
«Зоологія».

З 2006 року - співробітник кафедри «Екологія та охорона навколишньо-
го середовища» ТДАТУ.

З 1.09.2009 року призначений на посаду проректора з науково-
педагогічної роботи і зв’язку з виробництвом.
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РИЖКОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
Проректор з науково-педагогічної 

та адміністративно-господарської роботи
Народився 23 липня 1950 року в м. Мелітополі 

у сім’ї  військовослужбовця. У 1957 році почав на-
вчання в Мелітопольській СШ № 12, яку закінчив з 
відзнакою - срібною медаллю - у 1967 році. В цьо-
му ж році вступив до Мелітопольського інституту 
механізації сільського господарства, який закін-
чив у 1972 році та отримав кваліфікацію «інженер-
механік».

З вересня 1972 по листопад 1973 років працю-
вав майстром з механізмів в Мелітопольському 
ремонтно-будівельному управлінні №3, майстром 
з механізації тваринницьких ферм у Мелітополь-

ському районному відділенні «Сільгосптехніки».
З 1973 по 1977 рр. працював у Мелітопольському райкомі ЛКСМ Украї-

ни завідуючим відділом, другим, першим секретарем.
З листопада 1977 року по листопад 1979-го проходив службу в армії при 

військовій частині 12696 в Середньоазіатському військовому окрузі на по-
саді заступника командира роти.

З 1979 по 1991 рр. - заступник завідуючого відділом, завідуючий відді-
лом, другий секретар Мелітопольського райкому Компартії України.

З 1991 по серпень 1998 рр. працював у комерційних приватних підпри-
ємствах на посадах заступника директора, директора.

З серпня 1998 по травень 2006 рр. - в органах державної служби - Ме-
літопольської райдержадміністрації на посаді першого заступника голови 
райдержадміністрації.

З травня 2006 по листопад 2010 років перебував на посаді першого за-
ступника міського голови м. Мелітополя.

З січня 2011 року і до наступного часу - проректор з науково-педагогічної 
та адміністративно-господарської роботи.

За період трудової діяльності нагороджений медаллю СРСР «За трудову 
доблесть», орденами І та ІІ ступенів «За розвиток Запорізького краю», ме-
даллю та Грамотою Кабінету Міністрів України у 2004 році за участь у лік-
відації наслідків аварії на артбазі під Новобогданівкою Мелітопольського 
району.
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ЄВТУШЕНКО ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ
Проректор з навчально-виробничої 

діяльності
Євтушенко Олександр Григорович народився в 

с. Любимівка Нововоронцовського району Херсон-
ської області 29 серпня 1970 року в сім’ї  агронома 
та вчительки. З 1977 по 1987 роки навчався в Лю-
бимівській СШ. 1987 року вступив до Херсонського 
сільськогосподарського інституту ім. А.Д. Цюрупи 
на факультет агрономії, який закінчив у 1991 році 
та отримав диплом вченого агронома. 

З 1992 по 1995 роки працював на посаді агро-
нома в дослідному господарстві «Піонер» Новово-
ронцовського району Херсонської області. З 1995 
по 2006 рр. - заступник директора з виробництва в 
навчально-дослідному господарстві «Лазурне» Таврійської державної агро-
технічної академії. З 2006 по 2009 рр. - директор ДП НДГ «Лазурне». З 2009 
року по теперішній час обіймає посаду проректора з НВД Таврійського дер-
жавного агротехнологічного університету.

КРУТІКОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Головний бухгалтер

Крутікова Тетяна Олександрівна народилася 
21 березня 1959 року в с. Борисівка Мелітополь-
ського району Запорізької області.

В 1976 році закінчила 10 класів Астраханської 
середньої школи. 

З 1976 по 1978 роки навчалася в Одеському фі-
нансовому технікумі на факультеті «Державний 
бюджет». Після закінчення була направлена на 
роботу в Токмацький райфінвідділ на посаду ст. 
ревізора-інспектора з фінансування сільського 
господарства.

В зв’язку зі зміною місця проживання 2.07.1981 
року була переведена ст. економістом державних 
доходів у Мелітопольський міськфінвідділ.

У 1985 році поступила в Одеський інститут народного господарства на 
факультет «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності», який 
закінчила у 1990 році.
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З 2.09.1986 по 16.09.1991 рр. працювала заступником головного бух-
галтера на Мелітопольському моторному заводі.

З 17.09.1991 р. по теперішній час - на посаді головного бухгалтера у Тав-
рійському державному агротехнологічному університеті.

Нагороджена:
Трудовою відзнакою «Знак Пошани» (2004 р.)
Почесними грамотами Міністерства аграрної політики України (2007 р., 

2011 р.) 
Грамотою обласної державної адміністрації (2009)
Грамотою ДП «Центр інформаційно-аналітичного забезпечення та про-

гнозування розвитку аграрних навчальних закладів «Агроосвіта» (2011 р.)
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Механіко-технологічний факультет

Хто в епоху змін стоїть на місці - 
той рухається назад

Механіко-технологічний факультет (рані-
ше - факультет механізації сільського госпо-
дарства) народився разом зі своїм навчаль-
ним закладом, тому його історія невіддільна 
від історії університету. 

Група першого набору в інститут, а фак-
тично на факультет, налічувала 100 осіб і 
складалася із воїнів Червоної Армії та ро-
бітників, які мали досвід роботи у сільсько-
му господарстві. Серед них були: Ємельянов 
М.М. (згодом він став ректором МІМСГу), 
Коваленко І., Іванов В., Черепанцев П., Дон-
ченко В., Щербаченко А. та інші.

Перші 96 студентів одержали дипло-
ми інженерів-механіків у 1937 році. Всього 
в передвоєнні роки було підготовлено 500 
інженерів-механіків. В цей період інститут у 
своєму складі мав єдиний факультет механі-
зації сільського господарства.

За успіхи у підготовці висококваліфікованих інженерних кадрів, участь 
у наукових розробках і впровадженні їх у виробництво, надання високо-
кваліфікованої допомоги сільськогосподарському виробництву інститут у 
1939 і 1941 роках був нагороджений дипломами І ступеня і занесений до 
Книги пошани Всесоюзної сільськогосподарської виставки. В передвоєнні 
роки в інституті було всього 14 кафедр, а деканом факультету у 1938-му і 
потім з 1959-го був Целіков П.В. До 1941 року обов’язки декана виконував 
Слєпп С.І.

В серпні-вересні 1941 року студенти, викладачі і співробітники інститу-
ту, які залишилися в Мелітополі, разом з підручниками, обладнанням та ін-
шим майном були евакуйовані в Туркменський сільськогосподарський ін-
ститут, м. Ашхабад, де склали основу факультету механізації цього інститу-
ту. Деканом факультету з 1941 по 1944 роки був Чернявський І.О.

У листопаді 1943 року інститут повернувся до рідного міста Меліто-
поля з часткою підручників і обладнання. У цьому ж році його перейме-
новано на Мелітопольський інститут механізації сільського господар-

Декан механіко-технологічного 
факультету Кюрчев С.В.
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ства (МІМСГ). З 1944 по 1946 роки в інституті навчались тільки майбутні 
інженери-механіки, тому окремо посади декана не було, а за навчально-
виховну роботу відповідав заступник директора інституту Целіков П.В.

В цей час студенти, викладачі і співробітники відбудовували зруйновані 
приміщення, облаштовувалися в них і навчалися.

У післявоєнні роки, з 1949 року, факультет став самостійним підрозді-
лом інституту, тому що в той час було відкрито відділення заочного навчан-
ня, а в 1952 році - факультет електрифікації сільського господарства.

Факультет постійно розвивався, структура його удосконалювалась. У 
1954 році на факультеті відкрита аспірантура, а в 1968 році зі складу фа-
культету виділився факультет організації і технології ремонту сільськогос-
подарської техніки. Пізніше до складу останнього увійшла і спеціалізація 
«механізація тваринництва».

Починаючи з 1965 року на факультеті збільшилась кількість спеціаль-
ностей, за якими тут готували інженерів для сільськогосподарського ви-
робництва, відповідно збільшилась і кількість студентів, яких щорічно за-
раховували на перший курс.

Зараз факультет механізації сільського господарства - основна складова 
частина Таврійського державного агротехнологічного університету. Сьо-
годні він є одним з найбільших в Україні і налічує 7 спеціалізованих ка-
федр, на яких працюють близько 80 викладачів, у тому числі 5 докторів на-
ук, 7 професорів, понад 40 кандидатів наук, доцентів. 

Від дня заснування факультет успішно готує інженерів-механіків, які 
працюють у промисловості, сільському господарстві та інших галузях на-
родного господарства. 

Щорічний прийом на перший курс складає понад 250 осіб, а загалом на 
п’яти курсах навчаються понад 1000 студентів. За роки свого існування фа-
культет підготував більше 15 тисяч спеціалістів.

Це начальники обласних та районних управлінь сільського господар-
ства, начальники та інженерно-технічні працівники в системі «Агротех-
сервіс», директори заводів та керівники сільськогосподарських підпри-
ємств, відомі вчені та конструктори, академіки, доктори наук, голови дер-
жавних адміністрацій, депутати рад різних рівнів, у тому числі і Верховної 
Ради України.

Більшість керівного складу університету та викладачів також складають 
випускники факультету. Серед випускників факультету: двічі Герой Соціа-
лістичної Праці Герой України Д.К. Моторний, Герої Соціалістичної Праці 
В.Г. Погорєлов, А.Д. Колісниченко, П.Ф. Михайленко, Н.Д. Довжиков.

Для забезпечення якісної підготовки фахівців для АПК кафедри факуль-
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тету мають у розпорядженні аудиторно-лабораторну базу загальною пло-
щею 14100 м2, площа навчально-лабораторних приміщень складає понад 
9000 м2 .

Факультет має гуртожиток на 800 місць, де є буфет, бібліотека, спортив-
ні кімнати.

Факультет готує інженерів-механіків за 3 спеціалізаціями:
- механізація рослинництва;
- механізація тваринництва;
- технічний сервіс.
Випускники факультету мають змогу продовжувати навчання в магі-

стратурі та аспірантурі, а також захищати кандидатські та докторські ди-
сертації в спеціалізованій раді, яка функціонує в університеті, за трьома 
спеціальностями.

Завдяки плідній роботі деканів факультету, викладачів, молодшого об-
слуговуючого персоналу і студентів протягом свого існування факультет 
став найбільшим на півдні України центром підготовки інженерних і нау-
кових кадрів для сільського господарства.

До складу механіко-технологічного факультету входять 7 спеціалізова-
них кафедр.

КАФЕДРА МАШИНОВИКОРИСТАННЯ В ЗЕМЛЕРОБСТВІ 
(до 2000 р. мала назву «Експлуатація машинно-

тракторного парку») 
Заснована у 1937 році. Нині на кафедрі пра-

цюють 2 професори, 10 доцентів, 2 ст. викладачі і 
6 осіб навчально-допоміжного персоналу. Завіду-
вач кафедри - д.т.н., професор, член-кореспондент 
НААН України, проректор з наукової роботи 
ТДАТУ Надикто Володимир Трохимович. 

Навчально-виробничі приміщення кафедри 
розташовані в корпусі №4. В ньому є лекційна 
аудиторія, спеціалізована лабораторія паливно-
мастильних матеріалів, комп’ютеризована ла-
бораторія машиновикористання, комп’ютерний 
клас, спеціально обладнаний методичний кабі-
нет. На кафедрі викладаються дисципліни: «Вступ 
до спеціальності», «Паливно-мастильні матеріа-
ли», «Система машина - поле», «Машиновикорис-
тання в рослинництві», «Проектування техноло-

Завідувач кафедри МВЗ, 
професор Надикто В.Т.
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гічних процесів», «Транспортний процес в АПК», «Методи наукових дослі-
джень», «Експлуатація блоково-модульних МТА» та інші. Викладачі кафедри 
безупинно вдосконалюють навчальний процес. Вони розробляють і впрова-
джують методичні посібники, створюють нові лабораторно-практичні ро-
боти, запроваджують сучасні форми навчальних занять: лекції з викорис-
танням мультимедійної техніки, практичні та лабораторні заняття із вір-
туальним відображенням процесів діагностики вузлів і агрегатів машин та 
елементів наукових досліджень. На кафедрі багатофункціонально викорис-

Колектив кафедри «Машиновикористання в землеробстві».

Лабораторні заняття на кафедрі МВЗ.
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товується ЕОМ, впроваджуються комп’ютерні тренінги, ділові ігри, «кру-
глі столи», щороку проводяться виїзні практичні заняття в польових умо-
вах. До вивчення дисциплін залучається сучасне технологічне обладнання, 
апаратно-вимірювальні комплекси, розроблені силами колективу кафедри. 
У достатній кількості кафедра забезпечена підручниками, посібниками, ме-
тодичними вказівками та елементами дистанційного навчання. Плідно в 
цьому напрямку працюють професор Надикто В.Т., доц. Шабала М.О., доц. 
Мітков В.Б., доц. Кувачов В.П., к.т.н. Чорна Т.С. та ін. Одне із чільних місць 
на кафедрі займає науково-дослідна робота. Викладачі - члени науково-
дослідної лабораторії «Машиновикористання в землеробстві» - беруть участь 
у наукових роботах з розробки та перевірки в умовах півдня України комп-
лексів машин на основі нових енергетичних засобів (наукова школа профе-
сорів В.Т. Надикто і В.М. Кюрчева). Кафедра тісно співпрацює з Тасманій-
ським університетом (Австралія), Русенським університетом ім. Ангела Кін-
чева (Болгарія), Московським державним агроінженерним університетом 
ім. В.П. Горячкіна, Південним науково-дослідним центром інституту механі-
зації та електрифікації сільського господарства НААН України, Харківським 
національним технічним університетом сільського господарства ім. П. Васи-
ленка, ВАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе», навчально-
дослідницьким господарством «Лазурне» Мелітопольського району, СБК 
«Дружба» Мелітопольського району та ін. Зусиллями співробітників кафе-
дри створено науково-виставковий комплекс нашого університету.

КАФЕДРА ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ 
ТЕХНОЛОГІЙ ТВАРИННИЦТВА 

(до 2012 р. мала назву «Механізація 
тваринництва») 

Заснована у вересні 1961 року. Чисельність 
професорсько-викладацького складу кафедри 
«Технічні системи технологій тваринництва» 
складає 9 осіб, в т.ч. професорів - 1, доцентів - 
6, старших викладачів - 1, асистентів - 1.

Завідувач кафедри - Шацький Віктор Васи-
льович, доктор технічних наук, професор.

Загальна площа 11 обладнаних навчаль-
них та 2 науково-дослідних лабораторій ста-
новить 510 м2. Це лабораторії: «Приготування 
кормів», «Приготування і роздавання кормів», 
«Видалення та переробки органічної сирови-

Завідувач кафедри ТСТТ, 
професор Шацький В.В.
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ни», «Птахівництво», «Мікроклімат», «Первинна обробка молока», «Доїн-
ня тварин», «Дозування кормів», «Зал курсового та дипломного проекту-
вання», «Приготування концентрованих кормів», «Подрібнення стебло-
вих кормів».

На кафедрі викладаються 10 дисциплін: «Машини та обладнання для 
тваринництва», «Машиновикористання у тваринництві», «Механіза-
ція технологічних процесів», «Засоби механізації для сільського госпо-
дарства» «Енергозбереження у тваринництві», «Монтаж та пусконала-
годження фермської техніки», «Проектування технологічних процесів 
тваринницьких підприємств», «Наукові комунікації».

Кожного року викладачі кафедри підвищують рівень кваліфікації на 
сільськогосподарських підприємствах України, таких як: ПСП «Агрофір-
ма «Росія» Бердянського району, ПАТ «Племзавод «Степной» Кам’янко-
Дніпровського району Запорізької області, ТОВ «40 років Жовтня» Куйби-
шевського району.

З цими господарствами укладено договори про співпрацю.
Така співпраця сприяє впровадженню в навчальний процес новітніх тех-

нологій та технологічного обладнання для обслуговування тварин і приго-
тування кормів.

Викладачі кафедри беруть участь у науково-дослідній роботі в межах 
держбюджетної теми «Розробка прогресивних біотехнічних систем вироб-

Колектив кафедри «Технічні системи технологій тваринництва».
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ництва продукції тваринництва, що динамічно розвиваються» за наступ-
ними підрозділами:

«Розробка науково-методичних основ та обґрунтування параметрів 
біотехнічної системи виробництва молока». Виконавці - д.т.н., проф. Шаць-
кий В.В., к.т.н., ст. викл. Мілько Д.О., к.т.н., доц. Болтянська Н.І., к.т.н., доц. 
Болтянський Б.В., ст. викл. Ковтун Є.М.

«Розробка наукових основ підвищення якості функціонування техніко-
технологічного забезпечення виробництва свинини» (№ державної реє-
страції 0111U002544). Виконавці - к.т.н., доц. Побігун А.М., к.т.н., доц. Ко-
ломієць С.М., д.т.н., проф. Шацький В.В.

«Розробка науково обґрунтованої системи ресурсовикористання у тва-
ринництві на основі оптимізації продукуючих і середовищеформуючих 
функцій виробництва» (№ державної реєстрації 0111U002547). Виконав-
ці - к.т.н., доц. Скляр О.Г., д.т.н., проф. Шацький В.В., к.т.н., доц. Скляр Р.В., 
к.т.н., доц. Брагінець А.М., ас. Дереза С.В.

На кафедрі працюють 9 студентських наукових гуртків, у яких студенти 
з керівниками займаються розробкою і вдосконаленням існуючих техно-
логій та засобів механізації для тваринництва відповідно до затверджених 
тем. Учасники гуртків беруть участь у наукових конференціях та опубліку-
ванні статей у студентських збірниках праць. Щорічно на кафедрі прово-
диться олімпіада «Майстер машинного доїння».

Лабораторне заняття на кафедрі ТСТТ.
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КАФЕДРА ТЕХНІЧНОГО СЕРВІСУ В АПК 
Заснована у березні 1935 року. Сьогодні на 

кафедрі працюють професор, 7 доцентів, 2 ст. 
викладачі, 2 асистенти і 8 чоловік навчально-
допоміжного персоналу.

Завідувач кафедри - к.т.н., доцент Смєлов Ан-
дрій Олександрович.

Матеріально-технічна база розташована на 
1000 м2 виробничої площі. Це одинадцять на-
вчальних лабораторій, оснащених діючим облад-
нанням, серед якого установки для наплавлю-
вання зношених деталей, верстати для розточ-
ки та хонінгування гільз циліндрів, шліфування 
розподільчих та колінчастих валів, роботизова-
на установка для відновлення пружин і т.п.

Кафедра готує спеціалістів зі спеціалізації 
«Технічний сервіс». На кафедрі викладаються 11 дисциплін: «Ремонт ма-
шин та обладнання», «Технічний сервіс в АПК», «Аналіз технологічних сис-
тем та прийняття рішень», «Проектування підприємств технічного сер-
вісу», «Технологія технічного обслуговування», «Взаємозамінність, стан-
дартизація та технічні вимірювання», «Технологія ремонту», «Організація 
робіт підприємств технічного обслуговування», «Надійність машин та об-

Завідувач кафедри ТС в АПК, 
доцент Смєлов А.О.

Колектив кафедри «Технічний сервіс в АПК».
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ладнання», «Надійність технологічних систем». При проведені занять на 
кафедрі широко застосовуються ПЕОМ та тестування. З цією метою розро-
блене відповідне програмне забезпечення та видані методичні вказівки і 
збірники тестових завдань.

Кафедра бере участь у науковій діяльності університету з напрямку «Удо-
сконалення організації, технології та засобів технічного сервісу складних 
сільськогосподарських енергетичних засобів».

У рамках зовнішньої діяльності колективом кафедри укладені догово-
ри про створення філій у СБК «Дружба» Мелітопольського району та СП 
«Лана» Михайлівського району. Підписані договори про творчу співпрацю 
з аналогічними кафедрами Пензенської державної сільськогосподарської 
академії та Московського державного агротехнічного університету. Колек-
тив кафедри надає допомогу виробничникам з реконструювання виробни-
чих дільниць, технології ремонту агрегатів, розробки технологічної доку-
ментації на ремонт агрегатів, покращення якості ремонту, підбору інфор-
мації з питань технології і організації ремонту.

КАФЕДРА МОБІЛЬНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ 
ЗАСОБІВ 

Заснована у 1932 році. Сьогодні на кафедрі 
працюють професор, 5 доцентів, 2 ст. виклада-
чі та 3 асистенти. Навчально-допоміжний пер-
сонал нараховує 12 чоловік.

Завідувач кафедри - д.т.н.,професор Панчен-
ко Анатолій Іванович.

Матеріально-технічна база кафедри - це 
дев’ять сучасних навчальних лабораторій: меха-
нізмів керування; трансмісії; правил дорожньо-
го руху; двигунів; електрообладнання; випро-
бування двигунів; гідроприводу; комп’ютерний 
клас; автотракторні лабораторії для випробу-
вань. Для отримання практичних навичок во-
діння автомобіля та трактора кафедра має су-
часний автотрактородром, розташований на полігоні університету. На 
кафедрі вивчаються такі дисципліни: «Конструкція тракторів і автомобі-
лів», «Конструкція двигунів внутрішнього згоряння», «Основи теорії і роз-
рахунку двигунів», «Основи теорії і розрахунку тракторів і автомобілів», 
«Гідропривід сільськогосподарської техніки», «Контроль безпечності тех-
ніки», «Стандартизація та сертифікація техніки», «Оцінка технічного стану 

Завідувач кафедри МЕЗ, 
професор Панченко А.І.



52

ІІІ. Структурні підрозділи університету

машин та основи технічної експертизи», «Підготовка водіїв категорії «В», 
«Підготовка трактористів-машиністів категорії А1, А2, В1».

На кафедрі чітко організовано навчальний процес із систематичним 
оновленням робочих місць для лабораторних та практичних занять. По-
стійно розробляються віртуальні інтерактивні лекції, лабораторні роботи, 
тестові іспити, практичні роботи з вивченням органів керування тракто-
рів і автомобілів, віртуального водіння. Проводиться розробка електрон-
них навчальних комплексів з дисциплін, що вивчаються на кафедрі. По-
стійно ведуться науково-дослідні роботи у рамках лабораторії «Гідравлічні 
машини та гідроприводи сільськогосподарського призначення», постійно 
впроваджується у виробництво «Проектування силового гідроприводу мо-
більної сільськогосподарської техніки», «Сімейство уніфікованих високо-
моментних гідромоторів» (наукова школа професора Панченка А.І.).

При кафедрі працює понад десять студентських наукових гуртків. Кафе-
дра підтримує зв’язки з випускниками, надає допомогу у вигляді консуль-
тацій, науково-технічної інформації, методичних порад.

З метою підвищення якості підготовки фахівців та отримання практич-
них навичок кафедра має свої філії у ТОВ «Агроресурс» та «Мелітопольська 
аграрна компанія «Мелітополь».

Кафедра уклала договори про науково-технічну співдружність з удоско-
наленням самохідного енергозасобу з ВАТ «Бердянські жниварки», розроб-
ки та впровадження гідроприводу ходових систем та адаптерів до самохід-
них енергозасобів з ВАТ «Ямпільський приладобудівний завод», «Хідроім-
пекс», Молдова.

Колектив кафедри «Мобільні енергетичні засоби».
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КАФЕДРА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
МАШИН 

Заснована у 1934 році. Сьогодні на кафе-
дрі працюють: професор, 5 доцентів, стар-
ший викладач, асистент та 6 осіб навчально-
допоміжного персоналу. Завідувач кафедри 
- к.с.г.н., доцент, заслужений працівник сіль-
ського господарства, відмінник освіти Украї-
ни Кольцов Микола Павлович.

Площа навчальних приміщень складає 
1500 м2. Кафедра має ангари для зберігання цін-
ного обладнання та місця для розташування 
сільськогосподарської техніки, яка використо-
вується при вивченні описового курсу.

Зараз на кафедрі викладаються п'ять базових 
дисциплін: «Сільськогосподарські та меліора-
тивні машини», «Моделювання технологічних процесів на ПЕОМ», «Меха-
нізація і автоматизація сільськогосподарського виробництва», «Навчальна 
практика», «Техноекологія».

При кафедрі діє лабораторія «Розробка технологій і технічних засо-
бів для рослинництва». Навчально-виробничими філіями кафедри є: ТОВ 
«Агрофірма «Батьківщина» Пологівського р-ну; ПАТ «Племзавод «Степной» 
К.-Дніпровського р-ну; ТОВ «Сільськогосподарське приватне підприємство 
«Лана» Михайлівського р-ну; приватне сільськогосподарське підприєм-

Завідувач кафедри СГМ, 
доцент Кольцов М.П.

Колектив кафедри «Сільськогосподарські машини».
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ство «Агрофірма «Росія» Чернігівського р-ну; ТОВ «Сільськогосподарське 
виробниче підприємство «Агрофірма «Дружба» Токмацького району; ПП 
НВК «РОСТА», м. Мелітополь; ПСП «Агрофірма «Росія» Бердянського райо-
ну; ТОВ «Племптахокомбінат «Запорізький» Токмацького району; ТОВ «Аг-
рофірма 40 років Жовтня» Куйбишевського району.

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЙ 
КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

Кафедру ТКМ ТДАТУ було утворено у 1933 ро-
ці. Основним напрямком кафедри є технологіч-
на підготовка майбутніх інженерів. Сьогодні на 
кафедрі працюють 20 висококваліфікованих спе-
ціалістів. За 78 років існування кафедри її очо-
лювали: Рябоконь А.В., Целіков П.В., Гріхно Г.П., 
Ковальов І.Т., Дідур В.А., Педченко П.В., а на сьо-
годні завідуючим кафедрою є Кюрчев С.В.

Кафедра має 10 лабораторій, які оснащені су-
часним обладнанням і дають змогу студентам 
отримувати теоретичні знання та практичні на-
вики з курсів «Матеріалознавство», «Технологія 
конструкційних матеріалів», «Обробка матеріа-
лів різанням» та «Технології машинобудування».

Завідувач кафедри ТКМ, 
доцент Кюрчев С.В.

Колектив кафедри «Технології конструкційних матеріалів».
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На І курсі в навчальних майстернях студенти одержують навики робо-
ти на металорізальних верстатах, газо- та електрозварювання, виконують 
слюсарні роботи. При виконанні всіх необхідних умов студенти отриму-
ють робочі професії токаря та слюсаря з ремонту сільськогосподарських 
машин та знарядь.

При вивченні дисциплін використовуються сучасні методики з вико-
ристанням комп’ютерних технологій. Так, 40 % лабораторних робіт мають 
елементи наукових досліджень. Для більш ефективного проведення занять 
використовується система телебачення та виведення через телекамери зо-
бражень на монітори. 

Лабораторне заняття з токарних робіт.

Лабораторне заняття з фрезерних робіт.
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Лабораторії кафедри мають більше 50 одиниць обладнання, з яких 22 ме-
талорізальних верстати (в тому числі з програмним керуванням), електро-
нний мікроскоп, високочастотна установка для гартування сталей, мікро-
скопи, твердоміри, установки для замірювання температури і сил різання, 
шорсткості обробленої поверхні, електро-, газозварювальне обладнання.

На кафедрі є комп’ютерна лабораторія, яка використовується для тес-
тування знань студентів з усіх дисциплін, що читаються на кафедрі, а та-
кож для обробки наукових досліджень та розробки нових методичних 
матеріалів.

Одним з найважливіших напрямків роботи кафедри є методична робота. 
Всі методичні посібники постійно оновлюються. За останні роки викладача-
ми кафедри було розроблено понад чотири десятки методичних розробок.

На кафедрі проводиться значна дослідницька робота з питань рейтинго-
вого контролю знань студентів. Розроблені та видані збірники тестових за-
вдань по модулях дають змогу проводити тестування студентів на кожно-
му лабораторному та практичному занятті і на завершальному семестро-
вому контролі. Навчання студентів тісно пов’язане із виробництвом. Після 
2 курсу студенти проходять виробничу технологічну заводську практику 
на базовому підприємстві ПАТ «Гідросила «Мелітопольський завод трак-
торних гідроагрегатів». Крім того, частина студентів проходить цю прак-
тику на ВАТ «Гідросила «ТЕТІС»». Це дає змогу пов’язати теоретичні зна-
ння з виробництвом. ВАТ «Гідросила «Мелітопольський завод тракторних 
гідроагрегатів» є філією кафедри, де проходять частково лабораторно-
практичні заняття та читання лекцій провідними фахівцями заводу і 
викладачами кафедри.

Науково-дослідницька робота на кафедрі проводиться згідно з планами 
наукових робіт університету. Співробітниками кафедри розроблені кон-
струкції сучасного обладнання та нові технології машинобудівного та сіль-
ськогосподарського виробництва.

Викладачі кафедри керують науковою роботою студентів, магістрів, по-
шукувачів. Щорічно ці роботи доповідаються на наукових конференціях, 
публікуються у збірниках статей. За останні 10 років викладачами кафе-
дри було надруковано понад 200 наукових праць.

Викладачі кафедри підтримують зв’язок із кафедрами аналогічного про-
філю провідних технічних університетів півдня України, відвідують конфе-
ренції та семінари, курси підвищення кваліфікації.

Співробітники кафедри підтримують зв’язок із випускниками універси-
тету, долучаючи їх до співпраці, та беруть активну участь у профорієнта-
ційній роботі.
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КАФЕДРА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
ТА СПОРТУ

У 1932 році на базі навчально-виробничого 
комбінату сільськогосподарського машинобу-
дування силами студентів, викладачів та енту-
зіастів була організована секція фізичної куль-
тури, яка з 1936 року зі зміною статусу вищого 
навчального закладу перетворилася на кафедру 
фізичного виховання. Сьогодні навчальний та 
навчально-тренувальний процеси забезпечують 
11 високопрофесійних фахівців в галузі фізич-
ного виховання, серед яких: доцент, кандидат 
наук, 2 заслужених тренери України, майстер 
спорту міжнародного класу, 3 майстри спорту, 
почесний працівник фізичної культури та спор-
ту. Завідувач кафедри - к.т.н., доцент, почесний 
працівник фізичної культури і спорту України 
Хассай Дмитро Віталійович. 

Навчальне навантаження з фізичного виховання студента складає 2 ака-
демічні години та 2 години самостійних занять на тиждень. Це такі види 
рухової активності: легка атлетика, ігрові види спорту (волейбол, баскет-
бол), вільна боротьба, атлетизм, аеробіка, гирьовий спорт. 

Завідувач кафедри фізичного 
виховання та спорту, 

доцент Хассай Д.В.

Колектив кафедри «Фізичне виховання та спорт».
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Всі викладачі своєчасно підвищують кваліфікацію у вищих навчаль-
них закладах за фахом «Фізичне виховання», беруть участь у науково-
методичних конференціях та інших заходах. Здійснюється робота із на-
писання навчальних посібників з фізичного виховання та фізичної 
реабілітації. 

У 2007 році спільно з кафедрою анатомії та фізіології людини Меліто-
польського державного педагогічного університету ім. Богдана Хмель-
ницького створена міжвідомча науково-дослідницька лабораторія медико-
біологічного моніторингу, яка працює над темою «Вивчення впливу 
дозованого фізичного навантаження на функціональні показники серцево-
судинної системи та мікроциркуляцію крові у студентів різних вікових 
груп».

На базі кафедри фізичного виховання та спорту працює спортивний клуб, 
де функціонують 12 спортивних секцій, в яких займаються понад 1400 сту-
дентів, міська молодь та школярі. Серед них призери та чемпіони України, 
Європи, призери та учасники світових першостей, переможці студентських 
відомчих спартакіад, універсіад з різноманітних видів фізичної діяльнос-
ті. Щорічно проводяться студентська міжфакультетська спартакіада з 12 
видів спорту, спартакіада «Здоров’я» серед професорсько-викладацького 
складу та співробітників, спартакіада у спортивно-оздоровчому комплексі 
«Салют». 

Тренажерний зал кафедри фізичного виховання та спорту.
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Енергетичний факультет

Створюючи енергію, 
робимо життя яскравішим

Факультет електрифікації сільського гос-
подарства у складі Мелітопольського інсти-
туту механізації сільського господарства бу-
ло створено у вересні 1952 року.

Контингент студентів факультету сфор-
мувався внаслідок конкурсного набору на 
1 курс та в порядку переведення студентів 2-5 
курсів Таганрозького інституту механізації 
та електрифікації сільського господарства.

Першим деканом факультету було при-
значено к.т.н., доцента Клюшина Григорія 
Васильовича. Разом з навчальним процесом 
колектив викладачів і студентів факультету 
з ентузіазмом виконував роботи з оснащен-
ня приміщень та лабораторій. В першому 
навчальному році були створені лаборато-
рії кафедр: «Електричні машини і теоретич-
ні основи електротехніки» (зав. кафедри - 
к.т.н., доцент Клюшин Г.В.), «Застосування електричної енергії в сільсько-
му господарстві» (зав. кафедри к.т.н., доцент Петрученя С.І.).

З 2012 року факультет очолила доктор технічних наук, професор 
Нікіфорова Лариса Євгенівна.

Студенти отримують вищу освіту за спеціальністю «Енергетика сіль-
ськогосподарського виробництва».

Факультет здійснює підготовку фахівців на денній та заочній формах 
навчання за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціа-
ліст та магістр. Щорічний прийом на перший курс складає 150 осіб. За ро-
ки свого існування факультет підготував понад 6000 інженерів-електриків 
(енергетиків) для агропромислового комплексу.

У 1953 році відбувся перший випуск інженерів-електриків сільського 
господарства в кількості 68 чол.

У 1958 році деканом факультету було призначено к.т.н., доцента Дорогіні-
на Василя Івановича, який працював на цій посаді до ліквідації факультету в 
червні 1960 року. У 1960-1961 навчальному році студенти-електрики закін-
чували навчання у складі факультету механізації сільського господарства.

ІІІ. Структурні підрозділи університету

В. о. декана енергетичного факультету, 
професор Нікіфорова Л.Є.
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За період з 1953 по 1961 роки факультет випустив 607 інженерів-
електриків сільського господарства.

У 1964 році факультет електрифікації був відновлений у складі МІМСГу. 
Деканом факультету знову був призначений к.т.н., доцент Клюшин Г.В., 
який очолив кафедру застосування електричної енергії в сільському госпо-
дарстві. Колектив факультету доклав багато зусиль для відновлення, ста-
новлення та розвитку лабораторної бази електротехнічних кафедр та для 
поповнення викладацького і навчально-допоміжного складу цих кафедр.

Значно розширилася лабораторна база кафедри «Теоретичні засоби 
електротехніки», яку з 1962 по 1971 роки очолював к.т.н., доцент Фрідберг 
Г.О., а з 1971 по 1981 роки - к.т.н., доцент Верескун М.І., випускник факуль-
тету 1953 року.

З 1970-1971 навчального року факультет здійснював підготовку 
інженерів-електриків за двома спеціальностями: «Застосування електрое-
нергії в сільському господарстві» та «Електропостачання сільського госпо-
дарства». У зв’язку з цим у 1970 році була організована нова спеціалізована 
кафедра - «Електропостачання сільського господарства», яку очолив к.т.н., 
доцент, професор Єрмолаєв С.О.

У грудні 1972 року деканом факультету було обрано к.т.н., доцента 
Дорогініна В.І.

У січні 1973 року введена посада заступника декана факультету, на яку 
було призначено к.т.н., доцента Зайцева Бориса Васильовича, який потім з 
1984 до 1999 рр. очолював факультет.

У грудні 1978 року деканом факультету був обраний к.т.н., доцент Овча-
ров Володимир Васильович, нині д.т.н., професор, академік АН ВШУ, заві-
дувач кафедри «Теоретичної і загальної електротехніки».

У 1979 році на факультеті організована кафедра «Автоматизованого 
електроприводу (АЕП)», яку очолив к.т.н., доцент Назар’ян Г.Н. 

З 1992 року почала працювати кафедра «Автоматизації сільськогоспо-
дарського виробництва» (АСВ), яку понині очолює к.т.н., професор Діорді-
єв Володимир Трифонович. 

З метою підготовки інженерів-електриків широкого профілю в 1989 ро-
ці факультет отримав другу назву: «Електрифікація і автоматизація сіль-
ського господарства». З 1991 року розпочата підготовка фахівців за спе-
ціалізаціями: «Автоматизація сільського господарства», «Електрифікація 
технологічних процесів переробки та зберігання сільськогосподарської 
продукції», «Технічний сервіс електрифікованих систем сільськогосподар-
ського призначення», «Електротехнологічний менеджмент». 

Враховуючи достатньо високий рівень підготовки інженерних ка-
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дрів для сільського господарства, висококваліфікований професорсько-
викладацький склад і досконалу матеріально-технічну базу, факультет 
електрифікації сільського господарства з 22 грудня 1993 року одержав лі-
цензію на освітню діяльність і був акредитований на четвертий - найви-
щий - рівень.

14 квітня 1999 року факультет отримав назву: факультет енергетики 
сільськогосподарського виробництва. 

У 1999 році відбувся 40-й випуск інженерів-електриків сільського госпо-
дарства. За ці роки свого існування факультет підготував 4650 інженерів-
електриків для сільського господарства.

З 1999 року деканами факультету були: к.т.н., професор Масюткін Євген 
Петрович (з 1998 по 2003 рр.), д.т.н., професор Мунтян Володимир Олек-
сійович (з 2003 по 2008 рр.), к.т.н, професор Яковлєв Валерій Федорович 
(з 2008 по 2011 рр.), д.т.н., професор Федюшко Юрій Михайлович (2011-
2012 рр.). 

У зв’язку зі зміною статусу навчального закладу з академії на універси-
тет та згідно з наказом ректора і рішенням Вченої ради в 2007 році факуль-
тет отримав нову назву - енергетичний факультет.

В складі енергетичного факультету є наступні кафедри:
електропостачання сільського господарства; -
електрифікованих технологій АПК; -
автоматизованого електроприводу; -
автоматизації сільськогосподарського виробництва; -
теоретичної та загальної електротехніки;  -
гідравліки та теплотехніки.  -

На спеціалізованих кафедрах факультету працює 95 фахівців.
Професорсько-викладацький склад факультету налічує 59 викладачів, 

серед яких 5 докторів технічних наук, 6 професорів та 36 кандидатів тех-
нічних наук. 

Фахівці цих кафедр навчають студентів з 32 предметів.
На факультеті ведеться підготовка спеціалістів за такими 

спеціалізаціями:
електрифікація об’єктів АПК та переробної промисловості; -
станції, підстанції та енергопостачання; -
автоматизація технологічних процесів і діагностика експлуатаційних  -
режимів енергообладнання.

З метою удосконалення практичної підготовки студентів на факульте-
ті введена безперервна навчальна практика з електротехнічних дисциплін. 
Практичну підготовку студенти отримують протягом виробничих практик на 
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сільськогосподарських підприємствах, заводах сільськогосподарського ма-
шинобудування, енергосистемах, службах КВП і автоматики господарств. 

Протягом усього періоду існування факультету вченими факультету 
проводилась і надалі проводиться значна науково-методична та науково-
дослідна робота щодо удосконалення навчального процесу та підвищення 
якості підготовки.

У відповідності до основних напрямків реформування вищої освіти в 
Україні перед факультетом університету поставлено завдання з підготов-
ки спеціалістів енергетичного профілю для агропромислового комплексу, 
які відповідатимуть сучасному світовому рівню. Це завдання успішно вирі-
шується завдяки високій кваліфікації професорсько-викладацького складу 
кафедр факультету, належному рівню навчально-виховного процесу, а та-
кож якості викладання.

Завдяки плідній роботі деканату, викладачів, обслуговуючого персона-
лу і студентів протягом свого існування зараз факультет є найбільшим на 
півдні України центром підготовки енергетичних, інженерних і наукових 
кадрів для сільського господарства.

Підготовкою висококваліфікованих фахівців займаються 6 спеціалізо-
ваних кафедр.

КАФЕДРА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

Заснована в 1970 році на підставі наказу Го-
ловного управління вищої і середньої освіти 
МСГ СРСР.

Завідувачем кафедри було призначено к.т.н., 
професора Єрмолаєва С.О., який очолював її 
протягом 20 років.

З періоду заснування і до 1984 р. кафедра 
проводила підготовку фахівців зі спеціальності 
«Електропостачання сільського господарства».

З 1985 р. тут готували фахівців за спеціальніс-
тю «Електрифікація та автоматизація сільського 
господарства», з 1994 р. відкрита спеціалізація 
«Електропостачання сільського господарства».

Сьогодні кафедру очолює д.т.н., професор 
Мунтян Володимир Олексійович.

У складі кафедри 13 співробітників, у тому 
числі 2 професори, 3 доценти, 4 асистенти та 

Завідувач кафедри ЕСГ, 
професор Мунтян В.О.
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5 чоловік допоміжного персоналу. Кафедра здійснює контроль за вироб-
ничою практикою, курсовим та дипломним проектуванням за освітньо-
кваліфікаційними рівнями «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр».

За денною і заочною формами навчання на кафедрі підготовлено понад 
1150 спеціалістів сільської енергетики. 

Дисципліни, які вивчаються на кафедрі: «Електротехнічні матеріали»; 
«Монтаж енергообладнання та засобів автоматизації»; «Основи електро-
постачання»; «Основи технічної експлуатації»; «Експлуатація енергооблад-
нання»; «Станції і підстанції»; «Проектування енергетичних установок», 
«Електропостачання АПК» та ін. При виконанні дипломних проектів роз-
глядаються питання підвищення експлуатаційної надійності електропос-
тачання сільськогосподарських районів і об’єктів та районних трансфор-
маторних підстанцій.

Науково-дослідна робота на кафедрі проводиться під керівництвом д.т.н., 
професора Мунтяна В.О. під програмою: «Розробка засобів підвищення на-
дійності та ефективності енергозабезпечення виробничих процесів АПК». 

За час свого існування колектив кафедри отримав понад 100 авторських 
свідоцтв та патентів. Працівники кафедри були нагороджені бронзовими 
та срібними медалями ВДНГ, знаком «Винахідник СРСР». Надруковано ко-
лективну монографію «Магнітострикція гетерогенних структур».

Матеріальна база кафедри відповідає сучасним вимогам. Кафедра має 
7 лабораторій, які оснащені діючими електроустановками. На кафедрі є 

Колектив кафедри «Електропостачання сільського господарства».
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спеціалізовані лабораторії для проведення навчальної практики з монта-
жу електрообладнання та засобів автоматизації і навчальної практики за 
фахом. Студенти також мають можливість закріпити одержані теоретичні 
знання на полігоні кафедри. 

Особлива увага на кафедрі приділяється вдосконаленню змісту та мето-
дики навчання студентів і методичному забезпеченню навчального процесу. 
Всі види занять для вивчення дисциплін, що викладаються на кафедрі, 
забезпечені методичними вказівками, підручниками та посібниками, 
авторами яких є: Мунтян В.О., Коваленко О.І., Коваленко Л.Р. та ін. Най-
більш вагомі з них: «Експлуатація і ремонт електрообладнання та засобів 
автоматизації», «Експлуатація і ремонт електрообладнання та засобів ав-
томатизації в системі АПК», «Експлуатація енергообладнання в сільському 
господарстві», «Акустичні технології в аграрному виробництві», «Проек-
тування систем електропостачання в АПК», «Електротехнічні матеріали», 
«Основи електропостачання сільського господарства».

Кафедра підтримує зв’язки з кафедрами ВНЗ Харкова, Дніпропетров-
ська, Москви, Мінська, з Національним науковим центром «Інститут ме-
ханізації та електрифікації сільського господарства», корпорацією «Київ-
ський інститут автоматики» Державного науково-виробничого підприєм-
ства «Спецавтоматика».

КАФЕДРА ЕЛЕКТРИФІКОВАНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ АПК

Кафедра електрифікованих технологій АПК є 
однією з базових кафедр енергетичного факуль-
тету. Організована вона була у 1952 році.

З 2007 року кафедру очолює д.т.н., професор 
Нікіфорова Лариса Євгенівна - академік Міжна-
родної академії аграрної освіти та академік Між-
народної академії прикладної радіоелектроніки. 
Професорсько-викладацький склад кафедри - це 
доктор наук, чотири кандидати наук, три асис-
тенти. До складу кафедри входить п’ять навчаль-
них лабораторій, оснащених сучасним облад-
нанням. На кафедрі викладаються такі базові 
дисципліни: «Електричне освітлення та опромі-
нення», «Електротехнології», «Основи проекту-
вання енергетичних об’єктів АПК», «Електрифі-
кація сільськогосподарських об’єктів». 

Завідувач кафедри ЕТ АПК, 
д.т.н., професор Нікіфорова Л. Є.
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Навчальний процес постійно вдосконалюється та має практичну спря-
мованість. З метою підвищення рівня фахової підготовки випускників ко-
лектив плідно співпрацює з технікумами, коледжами, виробничими орга-
нізаціями, обласними енергетичними компаніями, на базі яких функціо-
нують і створюються її філії.

Багатофункціональне використання ЕОМ в навчальному процесі дає 
змогу покращити якість навчання студентів. Ведеться активна робота що-
до забезпечення дисциплін кафедри новими підручниками, навчальними 
посібниками та методичними вказівками. 

Кафедра має широкі міжнародні зв’язки з навчальними та науковими 
закладами Росії, Бєларусі, Казахстану та США.

Наукова лабораторія, що працює на кафедрі, досліджує проблеми впливу 
електромагнітних полів на об’єкти сільськогосподарського призначення. 

Результатами наукової діяльності співробітників за останні п’ять років 
є такі показники: 2 монографії; 35 авторських свідоцтв та патентів, понад 
150 наукових праць та статей. 

Наукові розробки кафедри демонструвались на 11 науково-технічних 
виставках; 8 розробок впроваджені в господарствах Запорізької, Дніпро-
петровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Колектив кафедри бере участь у підготовці аспірантів за спеціальністю 
05.09.03 - електротехнічні комплекси і системи.

Колектив кафедри «Електрифіковані технології АПК».
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В 2010 році успішно захищені дві докторські дисертації, а в 2011-му - 
кандидатська дисертація. 

Зараз над кандидатськими дисертаціями працюють 3 аспіранти. 
Навчально-виховна та культурно-масова робота кафедри націлені на якісну 
підготовку висококваліфікованих інженерів-енергетиків за ОКР «Бакалавр», 
«Спеціаліст» та «Магістр». 

КАФЕДРА АВТОМАТИЗОВАНОГО 
ЕЛЕКТРОПРИВОДУ 

Заснована 22 січня 1972 року. Сьогодні на 
кафедрі працюють 6 доцентів, 3 ст. виклада-
чі, 3 асистенти, аспірант, 6 осіб навчально-
допоміжного персоналу.

Завідувач кафедри - к.т.н., доцент Куценко 
Юрій Миколайович.

Шість навчальних приміщень кафедри та од-
на науково-дослідна лабораторія розташовані в 
корпусі №1 ТДАТУ.

На кафедрі викладаються такі дисципліни: 
«Апарати керування та захисту», «Ремонт елек-
трообладнання», «Електричні машини», «Осно-
ви електроприводу», «Автоматизований елек-

Колектив кафедри «Автоматизований електропривід».

Завідувач кафедри АЕП, 
доцент Куценко Ю.М.
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тропривід», «Електропривід виробничих машин і механізмів», «Електри-
фікація технологічних процесів переробки й зберігання с.-г. продукції», 
«Технологія наукових досліджень», «Дисципліна спеціалізації».

На кафедрі безупинно вдосконалюється навчальний процес. Кафедра 
має належну матеріально-технічну базу: оснащення для візуального су-
проводження лекційних і практичних занять, що забезпечує сучасний рі-
вень навчального процесу та організації науково-дослідної роботи студен-
тів. Розробляються і впроваджуються методичні посібники, створюються 
нові робочі місця для лабораторних і практичних робіт. Викладачі кафе-
дри активно застосовують прогресивні методи навчання з використанням 
інноваційних технологій та методів: лекції, семінари, тестування. Кожно-
го року підвищується рівень кваліфікації викладачів на сільськогосподар-
ських підприємствах України, що сприяє впровадженню в навчальний про-
цес новітніх технологій.

Багато років кафедра підтримує зв’язок з Київським національним уні-
верситетом ім. Т. Шевченка, Дніпропетровським державним аграрним уні-
верситетом та Інститутом зрошуваного садівництва ім. М.Ф. Сидоренка.

На кафедрі працюють 12 студентських наукових гуртків, на яких вирі-
шуються науково-дослідні завдання щодо розробки та удосконалення сис-
тем автоматизації сільськогосподарських машин та використання нетра-
диційних джерел енергії.

КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

ВИРОБНИЦТВА
Однією із структурних одиниць енергетич-

ного факультету ТДАТУ є кафедра автоматиза-
ції сільськогосподарського виробництва, яка бу-
ла заснована у 1992 р. згідно з наказом ректора 
(№ 67-К від 13 березня 1992 р.) з метою виділен-
ня в окремий напрямок та підвищення рівня ви-
кладання навчальних дисциплін і виконання на-
укових розробок у галузі автоматизації сільсько-
господарського виробництва.

Завідувач кафедри - к.т.н., професор, акаде-
мік Міжнародної академії аграрної освіти Діор-
дієв Володимир Трифонович.

На кафедрі працює доктор технічних наук, 
професор Федюшко Юрій Михайлович.

Завідувач кафедри АСВ, 
професор Діордієв В.Т.
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Навчально-виробничі приміщення кафедри 
розташовані в корпусі № 1, це лабораторії: «Авто-
матизація тех нологічних процесів», «Теоретичні 
основи автоматики», «Комп’ютерні тех нології». 

Згідно з навчальним планом ТДАТУ, на кафе-
дрі викладаються наступні дисцип ліни: «Авто-
матизація систем управління технологічними 
процесами в АПК», «Теоретичні основи автома-
тики», «Мікропроцесорна техніка», «Автоматиза-
ція технологічних процесів», «Основи нау кових 
досліджень», «Моде лювання технологічних про-
цесів», «Проектування систем автоматизації». 

Матеріальна база кафедри постійно оновлю-
ється і розвивається, створюються нові та удо-
сконалюються існуючі лабораторні стенди. При 
викладанні дисциплін застосовуються сучасні 

комп’ютерні технології. Викладачі кафедри постійно працюють над удоско-
наленням навчального процесу, оновленням тематики курсового та диплом-
ного проектування. Розробляється більш сучасне методичне забезпечення як 
основних видів занять, так і самостійної роботи студентів. Без уваги не зали-
шається і науково-дослідна робота студентів. Кращі роботи докладаються на 

Колектив кафедри «Автоматизація сільськогосподарського виробництва».

Професор кафедри АСВ 
Федюшко Ю.М.
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республіканських і міжнародних наукових конференціях у вищих навчаль-
них закладах України та друкуються у фахових наукових виданнях.

Викладачі кафедри беруть участь у виконанні науково-дослідної держ-
бюджетної теми «Автоматизація технологічних процесів в агропромисло-
вому комплексі», яка входить до нау кової програми університету «Розроб-
ка наукових основ систем технології і техно логічних засобів для забезпе-
чення продовольчої безпеки південного регіону України». 

На кафедрі здійснюється випуск фахових наукових збірок «Праці ТДАТУ» 
та електронного видання «Науковий вісник ТДАТУ».

Кафедра підтримує дружні творчі зв’язки із спорідненими кафедрами 
ВНЗ України (Харків, Київ, Миколаїв, Сімферополь).

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧНОЇ І ЗАГАЛЬНОЇ 
ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

Кафедра електротехніки - одна з перших, які 
були організовані в інституті, починаючи з 1932 
року. Перші випускники 1937 р. почали вивчати 
електротехніку в 1934 році. 

Завідувач кафедри - доктор технічних наук, 
професор Овчаров Володимир Васильович.

На кафедрі викладаються наступні дис-
ципліни: «Теоретичні основи електротехні-
ки», «Загальна електротехніка», «Контрольно-
вимірювальні прилади з основами метрології», 
«Електроніка та мікросхемотехніка», «Профо-
рієнтація», «Діагностика експлуатаційних ре-
жимів силового електрообладнання», «Проек-
тування систем діагностики силового електро-
обладнання», «Інженерна діяльність», «Практична інженерна підготовка».

Кафедра проводить курсове та дипломне проектування на освітньо-
кваліфікаційних рівнях бакалавра, спеціаліста і магістра за спеціалізацією 
«Автоматизація технологічних процесів і діагностика експлуатаційних ре-
жимів енергообладнання».

Розроблена і впроваджена в навчальний процес комп’ютеризована, 
фундаментально-теоретична, практично орієнтована система розвиваю-
чого навчання з навчальних дисциплін. 

Основою вказаної системи є тематичні комп’ютеризовані навчально-
методичні комплекси дисциплін для студентів. Ці комплекси забезпечують 
самостійну пізнавальну діяльність студентів різних форм навчання: ден-

Завідувач кафедри ТЗЕ, 
професор Овчаров В.В.
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ної, заочної та дистанційної. Всією інформацією за цією системою студен-
ти забезпечені на електронних та паперових носіях.

На кафедрі розроблена і впроваджена в навчальний процес система 
практичної підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів.

Викладачами кафедри підготовлені та видані підручники і навчальні по-
сібники з навчальних дисциплін.

Для посилення комп’ютеризації навчального процесу на кафедрі ство-
рена лабораторія комп’ютерної педагогіки.

Поряд із навчальною і методичною роботою викладачі кафедри постій-
но ведуть наукову роботу, за результатами якої були захищені п’ять канди-
датських дисертацій, підготовлена до захисту докторська дисертація. На 
даний час над кандидатськими дисертаціями працюють чотири аспіранти 
та три пошукувачі. Результати наукової роботи впроваджені в навчальний 
процес, в курсове та дипломне проектування. 

Тут створена наукова лабораторія технічного сервісу електрообладнання 
та енергоресурсозбереження, в якій працюють всі викладачі кафедри.

Із десяти викладачів кафедри 9 мають наукові ступені і звання, з них 
один доктор технічних наук, 7 доцентів. 

На кафедрі працюють 10 студентських науково-дослідних гуртків, за ре-

Колектив кафедри «Теоретична і загальна електротехніка».
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зультатами роботи яких щорічно проводяться кафедральні студентські на-
укові конференції та публікуються наукові статті.

Щорічно проводяться студентські олімпіади з усіх дисциплін, які викла-
даються на кафедрі.

КАФЕДРА ГІДРАВЛІКИ 
І ТЕПЛОТЕХНІКИ 

Створена в 1952 р. На кафедрі нині працю-
ють: професор, 6 доцентів, 2 старших виклада-
чі, 3 асистенти. Навчально-допоміжний персо-
нал кафедри складається із завідувача лаборато-
ріями, інженера, старшого лаборанта. Завідувач 
кафедри - д.т.н., професор, академік АН ВШУ та 
академік Міжнародної академії аграрної освіти 
Дідур Володимир Аксентійович.

На кафедрі нині викладаються 22 базові дис-
ципліни: «Теплоенергетичні установки», «Те-
плотехніка та теплопостачання», «Тепловодо-
постачання АПК», «Тепловодоенергетичне за-

Колектив кафедри «Гідравліка і теплотехніка».

Завідувач кафедри ГіТ, 
професор Дідур В.А.
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безпечення об’єктів с.г.», «Проектування систем тепловодоенергетичного 
забезпечення об’єктів с.г.», «Гідропривід с.г. техніки», «Гідропривід енер-
гетичних засобів», «Теоретичні основи теплотехніки», «Утилізація та ре-
куперація відходів», «Гідравліка та водопостачання», «Гідравліка, с.г. во-
допостачання, гідро- та пневмоприводи», «Теплотехніка та використання 
тепла», «Гідрологія», «С.г. меліорація», «Геодезія та землевпорядкування», 
«Газопостачання», «Теплові процеси в переробній промисловості».

На кафедрі чітко організований навчальний процес. Провідними викла-
дачами кафедри є два професори і викладачі з вченими званнями доцен-
та та старші викладачі. Лабораторні заняття забезпечують досвідчені асис-
тенти, частково з виробничим та, як правило, зі значним викладацьким 
стажем. 

За останні 5 років під редакцією проф. В.А. Дідура та при його співав-
торстві видано 3 навчальних посібники: «Гідравліка, сільськогосподарське 
водопостачання та гідропневмопривід», «Теплотехніка, теплопостачання і 
використання теплоти в сільському господарстві», «Гідроаеромеханіка та її 
використання в енергетиці АПК» і підручник «Гідравліка та її використан-
ня в агропромисловому комплексі».

На кафедрі під керівництвом проф. Дідура В.А. виконується науково-
дослідницька робота з проблеми «Ресурсозбереження в технологічних 
процесах АПК». Для виконання цієї роботи при кафедрі створена науково-
дослідна лабораторія «Виробництво біосировини та раціональне викорис-
тання паливно-мастильних матеріалів», яка є структурним підрозділом 
НДІ МЗПУ. 

Кафедра тісно співпрацює з Південним науково-дослідним центром 
Національного наукового центру інституту механізації та електрифіка-
ції сільського господарства Національної академії аграрних наук, інститу-
том гідротехніки і меліорації (м. Київ), інститутом механізації тваринни-
цтва НААН (м. Запоріжжя), Академією Вищої школи України, Міжнарод-
ною академією аграрної освіти.
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Факультет економіки та бізнесу

Факультет не економить на талановитій 
та енергійній молоді

Протягом двадцяти років свого існуван-
ня факультет економіки та бізнесу з поко-
ління в покоління із високою майстерністю 
передає свої знання, вміння та досвід май-
бутнім спеціалістам, які своєю сумлінною 
працею примножують сьогодні славу фа-
культету й Таврійського державного агро-
технологічного університету, як в Україні, 
так і за її межами, виявляючи добропоряд-
ність і високий професіоналізм.

1990 року на базі факультету електри-
фікації сільського господарства Меліто-
польського інституту механізації сільсько-
го господарства було створено економічне 
відділення, до якого увійшли дві кафедри: 
«Економіка управління в АПК» і «Організа-
ція виробництва в АПК». Керував відділен-
ням заступник декана Легеза Г.О.

Наказом № 48-к від 15.02.1993 року офі-
ційно створено інженерно-економічний факультет, який очолив к.е.н., до-
цент Козинський Л.М.

У 1994 році відкрито спеціальність «Економіка підприємства», 
у 1999-му - «Облік та аудит».

Інженерно-економічний факультет рішенням вченої ради Таврійської 
державної агротехнічної академії 1999 року перейменовано на економіч-
ний. 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., до-
цент Яворська Т.І.

На базі економічного факультету у 2002  році було створено но-
вий факультет - «Облік і аудит», деканом якого стала к.е.н., доцент 
Воронянська О.В.

У серпні 2008 року в Таврійському державному агротехнологічному уні-
верситеті шляхом об’єднання економічного факультету і факультету обліку 
та фінансів створено факультет економіки та бізнесу. Деканом ФЕБ у 2009 
році обрано к.е.н., доцента Кармана С.В.
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Декан факультету економіки 
та бізнесу Карман С.В.
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До складу факультету входять дев’ять кафедр. У їх складі 94 навчально-
наукових співробітників.

Частина з них пройшли успішне стажування в США, Німеччині, Франції, 
Нідерландах, Польщі, Словаччині, Ізраїлі та в інших країнах. У докторанту-
рі й аспірантурі навчаються 11 викладачів.

Ліцензований набір на факультет складає 1800 студентів. Нині на 
факультеті навчається 970 студентів на денному відділені та 620 - на 
заочному.

Підготовка фахівців на факультеті сьогодні здійснюється на базі різних 
рівнів освіти за спеціальностями «Економіка підприємств», «Облік і аудит», 
«Фінанси і кредит» та «Маркетинг» на денній та заочній формах навчання. 

Випускники факультету є конкурентноспроможними на ринку праці, 
успішними у підприємницькій діяльності та на державній службі, обійма-
ють високі посади керівників і провідних фахівців організацій, наукових 
установ, органів державного управління, дипломатичних служб і міжна-
родних організацій.

Серед випускників факультету: Сичов Д.В. - мер міста Мелітополя (2006-
2010 рр.) Перегуда А., Перелигін І. - фінансові директори підприємств, Гор-
да О.І. - декан економічного факультету Кримського філіалу КНЕУ, Пан-
дюк А., Беліменко Р., Грусньов М., Григорова Н., Пруднікова І. - управляю-
чі відділеннями банків України.

Навчальний процес на факультеті базується на принципах безперерв-
ної освіти, науково обґрунтованих форм і методів навчання, партнерства 
викладачів та студентів у освітянському просторі, гуманізму та демокра-
тії, незалежності від впливу політичних партій, громадських та релігійних 
організацій.

Підготовка фахівців здійснюється як за держзамовленням, так і на конт-
рактній основі за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями(бакалавр, 
спеціаліст, магістр).

Методичне забезпечення навчання містить навчально-методичні роз-
робки, виконані провідними вітчизняними та зарубіжними вченими і 
викладачами факультету. В умовах активної участі України у формуванні 
європейського простору вищої освіти та впровадження кредитно-
модульної системи організації навчального процесу значна увага при-
діляється вдосконаленню методичного забезпечення дисциплін, що 
викладаються.

Результати здійснення навчальної роботи на факультеті виявляються як 
у відмінному навчанні студентів, так і в їх участі у предметних олімпіадах, 
форумах, конкурсах, організованих на різних рівнях установами Міністер-



75

ІІІ. Структурні підрозділи університету

ства освіти і науки, молоді та спорту України і Міністерства аграрної полі-
тики та продовольства України. 

Студентське самоврядування на факультеті економіки та бізнесу є одні-
єю з форм покращення підготовки майбутнього фахівця, його національно-
громадянського виховання. Воно функціонує з метою забезпечення вико-
нання студентами своїх обов’язків та водночас захисту їх прав. Студент-
ське самоврядування сприяє гармонійному розвитку особистості студента 
та формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника.

Виховна робота на факультеті спрямована на всебічний розвиток лю-
дини - майбутнього фахівця, формування інтелігентності, яка визна-
чається не лише рівнем загальної культури, а й містить у собі професій-
ну, духовно-моральну, естетичну культуру спілкування, поведінки тощо. 
Під час організації виховної роботи декан факультету спирається на са-
модіяльність і творчість студентів через студентську раду, НВК, раду ста-
рост, залучаючи академічні групи до загальноуніверситетських заходів з 
організації дозвілля студентів і зв’язку навчальної та позанавчальної 
роботи.

Студенти факультету входять до складу команди КВК «Хорошая коман-
да», яка успішно виступає на міському, обласному та регіональному рів-
нях, беруть активну участь у спортивно-масовій роботі, виступають у спар-
такіаді ТДАТУ, змаганнях із різних видів спорту.

Активну участь беруть студенти у проведенні читацьких конференцій, 
презентацій книг провідних вчених України. Багатий факультет і на твор-
чі таланти: дівчата факультету з року в рік поспіль отримують корону ви-
щого ґатунку конкурсу краси «Міс Університет», хореографічні колективи 
«Юність» та «Світлана» на дві третини складаються зі студентів факульте-
ту економіки та бізнесу. Вокалісти факультету стають лауреатами конкур-
су «Софіївські зорі», який проходить кожного року в місті Умані.

Велике значення на факультеті надається організації побуту та комфорт-
них умов проживання студентів у гуртожитку, де систематично проводять-
ся різноманітні культурно-виховні заходи, вечори пропаганди українських 
традицій, святкові заходи до Дня робітників сільського господарства, осві-
ти і науки, Дня Перемоги, Дня закоханих.

Факультет економіки та бізнесу спрямовує свою творчу енергію і висо-
кий професіоналізм на процвітання української землі, а також стрімкий 
розвиток й економічний добробут. Знання - це сила, а знання, які дає фа-
культет економіки та бізнесу, - це гарантія успішної самореалізації та до-
сягнення життєвих пріоритетів у майбутньому!
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КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ
У 1967 році з метою поліпшення економіч-

ної підготовки технічних кадрів у Мелітополь-
ському інституті механізації сільського госпо-
дарства була створена кафедра економіки і ор-
ганізації сільськогосподарського виробництва, 
яка пройшла довгий шлях перетворень та ре-
формувань. На сьогоднішній день - це кафедра 
економіки підприємств, яка є однією з провід-
них на факультеті економіки та бізнесу Таврій-
ського державного агротехнологічного універ-
ситету, випускаючою кафедрою зі спеціальнос-
ті «Економіка підприємства».

Очолює кафедру кандидат економічних на-
ук, доцент Грицаєнко Галина Іванівна. На кафе-
дрі працюють 9 викладачів (всі мають науковий 

ступінь кандидата економічних наук) і 2 лаборанти.
Викладачі кафедри проводять активну науково-дослідну роботу - бе-

руть участь у виконанні державної науково-технічної програми НААН 
«Науково-методологічне забезпечення підвищення економічної ефектив-
ності та розвитку соціально спрямованого агропромислового виробни-
цтва». Кожного року на кафедрі проводяться науково-практичні конферен-

Колектив кафедри «Економіка підприємств».

Завідувач кафедри ЕП, 
доцент Грицаєнко Г.І.
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ції професорсько-викладацького складу, в яких беруть участь всі викладачі. 
Працюють студентські наукові гуртки. За результатами досліджень прово-
дяться наукові студентські конференції, кращі доповіді студентів публіку-
ються. Щорічно проводяться предметні олімпіади.

На кафедрі є традиційними методичні семінари, на яких обговорюють-
ся питання методики проведення лекційних, семінарських та практичних 
занять, вдосконалення модульно-рейтингової оцінки знань студентів, ви-
конання дипломних робіт, використання результатів наукових досліджень 
у навчально-виховному процесі. Досвід кращих методистів кафедри висвіт-
люється в публікаціях науково-методичних статей, науково-методичних 
посібників. Так, за період з 2000 року викладачами кафедри економіки під-
приємств було опубліковано десять посібників та монографій.

На кафедрі впроваджуються нові форми організації навчального про-
цесу. Так, проводяться підсумкові міжгрупові семінари на основі інтерак-
тивних методів навчання; для організації самостійної роботи студентів і 
проведення днів практичної підготовки розроблені та впроваджені в на-
вчальний процес електронні засоби навчання, які представлені у вигля-
ді комп’ютерних презентацій окремих тем дисциплін (у редакторі «Power 
point»), тестів до матеріалів презентацій(в АРМ «Тестовий комплекс»).

КАФЕДРА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА 
ТА АГРОБІЗНЕСУ

У 1967 році в Мелітопольському інституті ме-
ханізації сільського господарства створена кафе-
дра «Економіка і організація сільськогосподар-
ського виробництва», яка в 1990 році у зв’язку із 
започаткуванням економічного факультету бу-
ла поділена на дві: «Організація виробництва та 
агробізнесу» та «Економіка і управління АПК».

На теперішній час кафедру очолює кандидат 
економічних наук, доцент Нестеренко Світлана 
Анатоліївна.

На кафедрі працює к.т.н., професор, академік 
Академії інженерних наук України Володимир 
Михайлович Брустінов, який з 1999 року був 
завідувачем кафедри, сумлінна праця якого зна-
йшла високу зовнішню оцінку: він є заслуженим працівником промис-
ловості, нагороджений почесною грамотою Мiнiстерства освiти і науки, 
молоді та спорту України «За особистий внесок у розвиток науки, вихо-

В.о. завідувача кафедри ОВіА, 
доцент Нестеренко С.А.
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вання майбутніх поколінь, багаторічну плідну 
наукову і суспільну діяльність» та почесною 
грамотою голови Запорізької обласної державної 
адміністрації «За сумлінну працю, високий про-
фесіоналізм та активну громадську діяльність». 
Володимир Михайлович має багатий прак-
тичний досвід: з 1967 р. працював інженером-
конструктором на Мелітопольському заводі 
«Автокольорлит»; у подальшому - технологом, 
начальником конструкторсько-технологічного 
бюро, начальником цеху, заступником директо-
ра цього підприємства; у 1988 р. був обраний ди-
ректором Мелітопольського заводу «Автогідро-
агрегат», який очолював понад 10 років. 

Сьогодні науково-педагогічний колектив ка-
федри складається з 12 викладачів, у тому числі 

професор та 9 кандидатів наук, доцентів. 
Навчально-методична робота кафедри полягає у забезпеченні викла-

дання дисциплін студентам денної та заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня (ОКР) «Бакалавр» напрямку підготовки «Економіка 
підприємств», «Маркетинг», «Облік і аудит», «Фінанси і кредит»; ОКР «Спе-
ціаліст» спеціальностей «Економіка підприємств», «Маркетинг», «Облік і 

Колектив кафедри «Організація виробництва і агробізнесу». 

Професор кафедри ОВіА 
Брустінов В.М.
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аудит», «Фінанси і кредит»; ОКР «Магістр» спеціальності «Економіка під-
приємств», а також на 4-5 курсах денної та заочної форм навчання студен-
тів інших спеціальностей університету. На кафедрі викладається 22 дисци-
пліни, усі - з орієнтацією на сучасні вимоги фактично діючого ринкового 
економічного середовища.

Науково-дослідна робота кафедри виконується в межах наукової під-
програми «Науково-методологічне забезпечення підвищення економічної 
ефективності та розвитку соціально спрямованого агропромислового ви-
робництва», «Теоретичні та методологічні засади організації виробництва 
та підприємництва» за наступними науковими спрямуваннями: «Стратегія 
розвитку аграрного сектора економіки» (к.т.н., професор В.М. Брустінов, 
к.е.н. доцент О.В. Кравець, к.е.н. В.А. Шведюк, ст. викладач Г.О. Легеза), 
«Управління конкурентноспроможністю сільськогосподарських підпри-
ємств» (к.е.н., доцент С.А. Нестеренко), «Економічний механізм господа-
рювання в сільському господарстві» (к.е.н., доцент Н.В. Сурженко), «По-
глиблення спеціалізації сільськогосподарського виробництва» (к.е.н., до-
цент Н.І. Колишкіна), «Механізм відтворення людських ресурсів аграрного 
сектора» (к.е.н., доцент Н.О. Бочарова), «Управління енергетичним потен-
ціалом аграрних підприємств» (к.е.н., доцент С.М. Брагінець, О.В. Голубо-
вська), «Формування ринку інженерно-технічного сервісу в АПК» (к.е.н., 
доцент І.В. Агєєва), «Економічні відносини у молокопродуктовому під-
комплексі» (к.е.н., доцент С.Р. Плотніченко). 

Практична апробація наукових розробок викладачів кафедри ведеться 
шляхом прийняття участі у науково-практичних конференціях. Так, про-
тягом 2009-2011 рр. співробітники кафедри брали участь у 15 міжнарод-
них, 4 всеукраїнських та університетських конференціях, а також у бага-
тьох науково-практичних семінарах у межах діючого інституту дорадни-
цтва ТДАТУ. За останні роки за їх результатами було опубліковано понад 
60 наукових статей, видано 3 підручники з грифом МОН, отримано па-
тент на науковий твір та опубліковано понад 40 навчально-методичних 
посібників. 

Зараз на кафедрі ведеться робота над однією докторською та однією 
кандидатською дисертаційними роботами. Завдяки високому рівню нау-
кових досліджень провідні науковці кафедри систематично виступають як 
рецензенти та опоненти кандидатських дисертаційних робіт. В межах ка-
федри при плідній співпраці з професорсько-викладацьким складом про-
відних ВНЗ півдня України ведеться наукове керівництво магістрами та ас-
пірантами. Викладачі кафедри підтримують творчі зв'язки з державними 
обласною та районними адміністраціями, управліннями сільського госпо-
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дарства і продовольства й базовими агропідприємствами регіону, зокрема 
на базі та в межах діючого інституту дорадництва. 

Інновації розповсюджуються на освітні технології, методи навчання та 
досягнення інших навчально-дидактичних цілей, базуючись на практич-
них результатах наукових досліджень. Зокрема, ведеться активна робота 
щодо створення електронних посібників на основі сучасної інтерактивної 
платформи «Moodle», що сприяє запровадженню й подальшому активному 
розповсюдженню дистанційних методів навчання.

Постійному підвищенню якості навчання студентів сприяє безперервне 
поліпшення матеріально-технічної бази. Під час підготовки до занять сту-
денти мають можливість користуватись бібліографічним надбанням кафе-
дри. Окрім цього, на базі кафедри передбачено створення архіву із статис-
тичної бази по Запорізькій області та Україні.

Висока освіченість, педагогічна майстерність та практичний досвід ро-
боти професорсько-викладацького складу кафедри дають можливість здій-
снювати підготовку фахівців на рівні, який відповідає світовим стандар-
там, забезпечуючи їх конкурентноспроможність на сучасному ринку праці. 
Тобто науково-педагогічне спрямування кафедри є націленим на задово-
лення освітньої потреби особистості, яка здатна діяти у складних динаміч-
них умовах економічного життя та розвитку. 

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
Кафедра економічної теорії є однією із най-

старіших кафедр Таврійського державного аг-
ротехнологічного університету. Її було ство-
рено наказом Міністерства вищої та середньої 
освіти України у 1962 році. З розвитком вищо-
го навчального закладу змінювалися місце і 
роль кафедри в його організаційній структурі. 
Пройшовши довгий шлях перетворень і рефор-
мувань, у 1993 році кафедра отримала актуаль-
ну і дотепер назву - «Економічна теорія». 

На сьогодні кафедра відіграє важливу роль у 
навчальному процесі, оскільки тут викладають-
ся фундаментальні економічні дисципліни, які 
є основою якісної підготовки студентів за всі-
ма спеціальностями університету. За довгі роки 

плідної роботи кафедри її очолювали: к.е.н., доц. Волков В.М. (1962-1967 рр.),
к.і.н., ст. викл. Хлистов В.О. (1975-1979 рр.), к.е.н., доц. Дудкін Г.Я. (1980-

Завідувач кафедри ЕТ, 
доцент Карман С.В.
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1985 рр.), к.ф.н., доц. Паршин Б.А. (1986-1991 рр.), к.е.н., доц. Круть О.К. 
(1991-1998 рр.), к.е.н., доц. Ожелевська Т.С. (1998-2003 рр.).

З 2003 р. завідуючим кафедрою економічної теорії є кандидат економіч-
них наук, доцент Карман Сергій Вікторович. 

На кафедрі працює 11 кандидатів економічних наук, 2 старших викла-
дачі, 2 викладачі та старший лаборант. Проводиться плідна робота щодо 
підготовки докторських дисертацій.

На базі кафедри створене відділення «Мікроекономіки соціально-
економічного розвитку» науково-дослідного інституту стратегії соціально-
економічного розвитку АПВ півдня України. Викладачами кафедри розро-
бляються якісно нові підходи до вирішення актуальних економічних про-
блем у рамках державної науково-технічної програми «Методологія та 
практика соціально-економічного розвитку». З 1993 р. співробітниками 
кафедри підготовлені та захищені 17 кандидатських дисертацій.

Колектив кафедри щорічно бере активну участь у науково-практичних 
конференціях на загальнодержавному та міжнародному рівнях з метою 
апробації результатів наукових досліджень. Під керівництвом провідних 
викладачів кафедри плідно працюють студентські наукові гуртки. За ре-
зультатами досліджень проводяться кафедральні наукові студентські кон-
ференції, зразкові доповіді студентів публікуються в збірниках наукових 
праць. Традиційне проведення предметних олімпіад є методом підвищен-
ня зацікавленості студентів у вивченні навчальних дисциплін.

Колектив кафедри «Економічна теорія».
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Кафедра однією з перших включилась у впровадження кредитно-
модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП) на основі 
європейських стандартів освіти. Доцент Почерніна Н.В. брала безпосеред-
ню участь у розробці «Методичних вказівок по формуванню навчально-
методичного комплексу дисципліни за вимогами КМСОНП». Доценти Кар-
ман С.В. та Почерніна Н.В. входять до складу методичної ради універси-
тету. Ст. викл. Васильченко О.О. виконує функції секретаря методичної 
комісії факультету економіки та бізнесу. Членом методичної комісії інсти-
туту заочної та дистанційної освіти є доцент Бакіна Т.В.

Викладачами кафедри постійно вдосконалюються існуючі та впрова-
джуються нові форми організації навчального процесу. Проводиться робо-
та по створенню електронних посібників на основі інтерактивної платфор-
ми «Moodle», що розкриває перспективи запровадження дистанційних ме-
тодів навчання.

Протягом 2010-2011 навчального року викладачами кафедри були підго-
товлені і випущені навчальні посібники з базових дисциплін - «Макроеконо-
міка» та «Мікроекономіка». Результати наукових досліджень співробітників 
кафедри економічної теорії знайшли своє відображення у двох монографіях.

За останні 5 років колективом кафедри підготовлено та впроваджено 
у навчальний процес більше 100 методичних розробок, опубліковано 170 
наукових статей, організовано роботу 18 гуртків, у яких брали участь біль-
ше 300 студентів.

КАФЕДРА ФІНАНСІВ І КРЕДИТУ
27 вересня 1999 року наказом ректора акаде-

мії в результаті поділу кафедри «Бухгалтерський 
облік і аудит» була створена кафедра «Аналіз і 
фінанси», яку у 2006 році перейменовано у ка-
федру «Фінанси і кредит». Протягом зазначено-
го періоду кафедру очолювали к.е.н., доц. Коба 
К.Є., к.е.н., доц. Синяєва Л.В. Починаючи з ве-
ресня 2007 кафедру очолює кандидат економіч-
них наук, доцент Яцух Олена Олексіївна, сумлін-
на праця якої знайшла високу зовнішню оцінку. 
Вона нагороджена почесними грамотами Мі-
ністерства аграрної політики та продовольства 
України за сумлінну, бездоганну працю, висо-
кий професіоналізм, вагомий особистий вне-
сок у розвиток аграрної освіти і науки, підго-

Завідувач кафедри ФіК, 
доцент Яцух О.О.
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товку висококваліфікованих спеціалістів для агропромислового комплек-
су України (2009, 2011 роки) та грамотою Запорізької обласної державної 
адміністрації - за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок 
у підготовку висококваліфікованих фахівців (2007 рік).

Кафедра «Фінанси і кредит» є однією з провідних кафедр факультету 
економіки та бізнесу, випускаючою з підготовки бакалаврів, спеціалістів 
та магістрів спеціальності «Фінанси і кредит», а також провідною з підго-
товки усіх рівнів спеціальностей «Маркетинг», «Облік і аудит», «Економіка 
підприємства».

На кафедрі працює 15 високоосвічених фахівців, які мають практич-
ний досвід роботи, з них 10 кандидатів економічних наук, доцентів, 3 стар-
ших викладачі, 2 аспіранти. Кафедра забезпечена сучасною матеріаль-
ною та технічною базою: має 6 спеціалізованих навчальних аудиторій та 
комп’ютерний клас.

На кафедрі «Фінанси і кредит» студенти отримують знання з наступних 
дисциплін: «Гроші і кредит», «Фінанси», «Фінанси підприємств», «Фінансо-
ва діяльність суб’єктів підприємництва», «Податкова система», «Бюджетна 
система», «Казначейська справа», «Місцеві фінанси», «Банківська справа», 
«Страхування», «Біржовий ринок», «Фінансовий ринок», «Інформаційні 
системи і технології у фінансах», «Фінансовий менеджмент», «Міжнарод-
ні фінанси» тощо. Навчальні заняття проводяться викладачами кафедри 
із застосуванням нових комп’ютерних технологій, які використовуються у 

Колектив кафедри «Фінанси і кредит».
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податковій, страховій, бюджетній, банківській сфері, а також безпосеред-
ньо в сільськогосподарських підприємствах.

Кафедра бере участь у виконанні науково-технічної програми «Науково-
методологічне забезпечення підвищення економічної ефективності та роз-
витку соціально спрямованого агропромислового виробництва». Зокрема, 
опрацьовуються теоретичні та методологічні засади формування ефектив-
ної системи фінансового регулювання та стимулювання підприємницької 
діяльності в аграрному секторі. В результаті даної роботи захищено 5 кан-
дидатських дисертацій (Когут І.А., Лагода Є.Ю., Косторной С.В., Чкан І.О., 
Радченко Н.Г.), готується до захисту докторська дисертаційна робота «Фор-
мування ефективної системи фінансового регулювання та стимулювання 
підприємницької діяльності в аграрному секторі» (к.е.н., доцент Яцух О.О.) 
та дві кандидатські дисертації (Осипенко С.О., Демченко І.В.). В результа-
ті науково-дослідної роботи викладачами кафедри опубліковано 4 моно-
графії та понад 300 наукових статей. Серед них монографії: «Організація 
фінансового оздоровлення сільськогосподарських підприємств Запорізь-
кої області» (Полудненко Л.А., 2000 р.); «Економіка та організація промис-
лового садівництва України», а саме розділ Яцух О.О. «Проблеми фінан-
сового забезпечення промислового садівництва та основні чинники їх ви-
рішення» та розділ Захарової Н.Ю. «Аналіз темпів відтворення насаджень 
кісточкових культур і окупність інвестицій на приріст основного капіталу в 
галузі» (2010 р.); монографія Лагоди Є.Ю. «Забезпечення фінансової стій-
кості аграрних підприємств» (2012 р.); монографія Когут І.А. «Формуван-
ня фінансової стійкості місцевих бюджетів в умовах підвищення самостій-

Наукова конференція на кафедрі ФіК.
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ності регіонів» (2012 р.), монографія Бабенко-Левади В.Г. «Механізм стра-
хування фінансових ризиків» (2009 р.). Колектив кафедри є організатором 
проведення Міжнародної наукової конференції «Фінансування і кредиту-
вання аграрного сектора: проблеми та перспективи».

Для підвищення професійної підготовки майбутніх фахівців велика ува-
га приділяється практичній підготовці студентів: проведення відкритих 
лекцій та семінарів за участю провідних спеціалістів виробничої та бю-
джетної сфери; проведення практичних занять на базі місцевих бюджет-
них установ та аграрних підприємств; організація волонтерської роботи у 
державних фінансових установах. Починаючи з 2 курсу спеціальності «Фі-
нанси і кредит» студенти проходять наскрізну навчально-виробничу прак-
тику, яка включає: ознайомлення з фінансовою звітністю та організацією 
бухгалтерського обліку в сільськогосподарських підприємствах; вивчення 
організації фінансової діяльності суб’єктів господарювання; організація та 
управління державними фінансами підприємств, організацій та установ.

Висока якість знань та навичок, отриманих студентами, підтверджена 
значною кількістю відзнак, отриманих ними на міжнародних та всеукра-
їнських предметних олімпіадах та конкурсах наукових робіт. Зокрема, сту-
денти не раз ставали переможцями на Всеукраїнському конкурсі студент-
ських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси, грошовий обіг і кредит», 
а також неодноразово отримували диплом переможців Всеукраїнського 
конкурсу наукових робіт серед студентської молоді, що проводиться що-
річно Національною конфедерацією профспілок України, фіналістами Все-
української студентської олімпіади з банківської справи, яку проводить 

Переможці Всеукраїнської студентської олімпіади.
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UniCredit Bank, переможцями Міжнародної студентської олімпіади з дис-
ципліни «Страхування» та інші. 

Випускники, які пройшли навчання за спеціальністю «Фінанси і кре-
дит», працюють у фінансово-аналітичних службах підприємств, бюджет-
них, фінансових та банківських установах України.

КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ
У Таврійському державному агротехноло-

гічному університеті кафедра обліку і аудиту 
займає важливе місце у підготовці фахівців 
обліково-фінансового напрямку. Кафедра бух-
галтерського обліку та фінансів була створена 
в 1995 році і першим її завідувачем був к.е.н., 
доцент Адаменко В.К. З 1998 по 1999 рр. кафе-
дру очолювала к.е.н., доцент Коба К.Є. В 1999 
році на базі кафедри бухгалтерського обліку та 
фінансів було створено дві кафедри: бухгалтер-
ського обліку і аудиту та аналізу і фінансів. З 
1999 по 2009 рр. кафедру обліку і аудиту очолю-
вала к.е.н., доцент Воронянська О.В., а з 2009 по 
2010 рр. - д.е.н., доцент Кузнецова С.А. 

З 2010 р. кафедру «Облік і аудит» 
очолює к.е.н., доцент Трачова Д.М. Чисельність професорсько-
викладацького складу кафедри обліку і аудиту збільшилася з 1999 по 
2011 рр. майже вдвічі та складає 16 осіб, в т. ч. професорів - 1, доцентів - 9, 
ст. викладачів - 1, асистентів - 5.

Підготовка фахівців здійснюється за ступеневою системою: бакалавр, 
спеціаліст, магістр. За період функціонування кафедрою підготовлено 
більш ніж 1900 осіб, з них 134 магістри. 

Кафедра має належну матеріально-технічну базу - обладнання для ві-
зуального супроводження лекційних і практичних занять, що забезпечує 
сучасний рівень навчального процесу та організації науково-дослідної ро-
боти студентів. Викладачі кафедри активно застосовують прогресивні ме-
тоди навчання з використанням інноваційних технологій та методів. На 
кафедрі використовуються контролюючі, навчальні системи, комп’ютерне 
наочне супроводження занять зі спеціальних дисциплін. З метою впрова-
дження в навчальний процес сучасних комп’ютерних технологій викладачі 
кафедри навчають студентів основам роботи з програмами автоматизації 
бухгалтерського обліку. Сприяє інтенсифікації і підвищенню ефективнос-

Завідувач кафедри ОіА, 
доцент Трачова Д.М.
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ті навчального процесу й наявність на кафедрі двох комп’ютерних класів із 
сучасним програмним забезпеченням. 

Майже всі викладачі кафедри є кураторами академічних студентських 
груп. В рамках виховної роботи традиційними стали щорічні позаунівер-
ситетські заходи.

Проведені дослідження з удосконалення обліку, контролю і аудиту 
дали можливість надрукувати низку монографій, підручників і навчаль-
них посібників під грифом МОН. Серед них: «Бухгалтерський облік та фі-
нансовий менеджмент в сільськогосподарських обслуговуючих коопера-
тивах» (2000 р.), «Словник-довідник бухгалтера» (2005 р.), «Бухгалтер-
ський облік в системі формування управлінської інформації: методологія 
і практика» (2007 р.) та «Організація облікової інформації в управлінні 
діяльністю суб’єктів господарювання» (2008 р.), «Бухгалтерський облік в 
управлінні підприємством» (2008 р.), «Наочний посібник з аудиту» (2011 
р.), «Збірник задач з фінансового обліку» (2011 р.), «Контроль та ревізія» 
(2011 р.).

Викладачами кафедри розроблено авторські курси: «Облік в сільсько-
господарських обслуговуючих кооперативах», «Аудит агропромислових 
підприємств», «Міжнародні стандарти фінансової звітності».

Багато часу кафедра приділяє науковій роботі як викладачів, так і сту-
дентів. Науково-дослідна робота здійснюється згідно з Національною 
науково-технічною програмою за такими напрямками:

Колектив кафедри «Облік і аудит».
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удосконалення первинної документації та методики її відображення  -
в обліку;
удосконалення системи фінансової звітності та методики її аудиту. -

За результатами наукових досліджень кафедра отримала 6 авторських 
свідоцтв на наукові твори.

На базі кафедри щорічно проводяться наукові конференції за участю 
провідних вчених України та країн СНД:

Міжрегіональна науково-практична конференція за підсумками ви- -
робничої практики студентів;
Міжнародна науково-практична конференція магістрів та студентів  -
«Облік і аудит: теорія, практика, перспективи».

Науково-дослідна робота є важливою складовою діяльності кафедри в 
цілому і кожного викладача зокрема. За період з 2004 по 2011 рр. на ка-
федрі захищено 1 докторську дисертацію (Кузнецова С.А.) та 8 кандидат-
ських дисертацій (Сахно Л.А., Трачова Д.М., Левченко О.П., Єременко Д.В., 
Сокіл О.Г., Кучеркова С.О., Греджева Т.В., Голуб Н.О.). 

За 2007-2011 рр. у закордонних творчих відрядженнях перебували 
3 викладачі кафедри, які пройшли стажування у США, Німеччині, Італії. 

У 2010 році 9 викладачів кафедри пройшли сертифікацію і отримали 
свідоцтво міжнародного зразка «Сертифікований професійний бухгалтер 
АПВ» (САРА).

При кафедрі діють Запорізьке представництво науково-методичної 
ради (Центру) «Облік, звітність, аудит в АПВ Мінагрополітики України» та 
філія територіального відділення «Федерація аудиторів, бухгалтерів і фі-
нансистів АПК України» по Запорізькій області. 

Кафедра підтримує творчі зв’язки з однопрофільними кафедрами про-
відних ВНЗ України, країн СНД та Європи.

КАФЕДРА АНАЛІЗУ І КОНТРОЛІНГУ
Кафедра аналізу і контролінгу була створена у відповідності до наказу рек-

тора Таврійського державного агротехнологічного університету 3 серпня 2007 
року з метою посилення теоретичної і практичної підготовки студентів спеці-
альностей «Облік і аудит», «Фінанси», «Економіка підприємств», «Маркетинг» 
та більш широкого залучення студентів всіх освітніх рівнів вищеназваних 
спеціальностей до науково-дослідної роботи. 

На момент утворення кафедра була структурним підрозділом факульте-
ту «Облік і фінанси» на чолі з деканом Воронянською О.В. З 2007 по 2008 рр.
кафедру очолювала кандидат економічних наук, доцент Трусова Наталя 
Вікторівна. 
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Після з’єднання факультетів обліку та фінан-
сів і економіки підприємств у 2008 році кафе-
дра стала структурним підрозділом факультету 
«Економіка та бізнес». 

З 2008 року кафедру очолює к.е.н., доцент Во-
ронянська Олена Владиленівна, яка нагородже-
на знаком «Відмінник аграрної освіти та науки» 
ІІ та ІІІ ступенів. 

Усього на кафедрі працює 12 викладачів, у 
тому числі 8 є кандидатами економічних на-
ук, 1 - кандидатом технічних наук, з яких 7 ма-
ють звання доцента, 1 - старшого викладача, 2 - 
асистента. Технічний персонал складається з 2 
лаборантів.

З 2007 по 2012 роки викладачами кафедри 
було захищено 7 кандидатських дисертацій. 

Викладачами кафедри забезпечується викладання наступних дисци-
плін: економічна діагностика, організація і методика економічного аналі-
зу, економічний аналіз, стратегічний аналіз, фінансовий аналіз, управлін-
ський облік, контролінг, методи і моделі прийняття рішень в аналізі і ау-
диті, звітність підприємств, організація звітності в бюджетних установах, 
організація бухгалтерської звітності в банках, організація і методика по-

Завідувач кафедри АіК, 
доцент Воронянська О.В.

Колектив кафедри «Аналіз і контролінг».
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даткових перевірок, основи статистичного обліку в екології, облік та аудит 
в галузях АПК, методика наукових досліджень та викладання економічних 
дисциплін, університетська освіта.

Науково-педагогічний склад кафедри веде активну наукову і методичну 
роботу по вдосконаленню економічного та фінансового аналізу в сучасних 
умовах. Тому всі навчальні дисципліни забезпечені методичними комп-
лексами. Поступово методичне забезпечення комплексів дисциплін удо-
сконалюється за рахунок формування інтерактивних мультимедійних по-
сібників, а також підвищення власного кваліфікаційного рівня та творчого 
зростання викладачів кафедри. З метою посилення теоретичної складової 
навчального процесу викладачами кафедри підготовлені підручники і на-
вчальні посібники, такі як: «Контроль і ревізія» (Ілляшенко К.В.), «Управ-
лінський облік в схемах» (Безверхня Ю.В.), «Фінансовий аналіз підприєм-
ства: теорія і практика» (Трусова Н.В.).

Під керівництвом провідних викладачів кафедри проводяться наукові 
дослідження за держбюджетною тематикою «Науково-методологічні заса-
ди інформаційного та обліково-аналітичного забезпечення конкурентно-
спроможного аграрного виробництва».

За результатами наукових досліджень 2007-2011 років працівниками 
кафедри надруковано понад 130 статей у наукових фахових виданнях та 
зарубіжних виданнях, вийшли в світ колективні монографії «Стан та пер-
спективи розвитку галузей сільськогосподарського виробництва Запорізь-
кої області» (Воронянська О.В., Безверхня Ю.В., Ілляшенко К.В., Терещен-
ко М.А., Трусова Н.В.), «Особливості формування витрат рослинництва 
сільськогосподарського підприємства» (Безверхня Ю.В.), «Перспективи 
зростання економічної ефективності виробництва соняшнику в аграрних 
формуваннях України» (Безверхня Ю.В.), «Передумови переходу України 
до інформаційної економіки» (Ілляшенко К.В.).

Міцні стосунки кафедра підтримує з вітчизняними аграрними навчаль-
ними закладами, такими як Вінницький аграрний університет, Полтавська 
державна аграрна академія, Дніпропетровський аграрний університет, 
Харківський державний аграрний університет, Харківський державний 
технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка.

Викладачі кафедри активно розвивають міжнародні зв’язки, беруть 
участь у міжнародних наукових конференціях Російського державного 
аграрного заочного університету, Словацького сільськогосподарського 
університету, Краківського сільськогосподарського університету, Празь-
кого аграрного університету, Угорського аграрного університету та публі-
кують у закордонних наукових фахових виданнях підсумки своїх наукових 
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досліджень. Статті викладачів кафедри вийшли в Болгарії (Безверхня Ю.В., 
Ілляшенко К.В.), Казахстані (Криворотько І.О.), Росії (Воронянська О.В.), 
Польщі (Бережецький О.В., Воронянська О.В., Ілляшенко К.В., Кривороть-
ко І.О.), Словаччині (Воронянська О.В.), Угорщині (Воронянська О.В.),
 Чехії (Безверхня Ю.В., Ілляшенко К.В., Криворотько І.О.). 

У 2011 році кафедра «Аналіз і контролінг» стала співорганізатором Між-
народної наукової конференції з проблем місцевого самоуправління з Поль-
ським університетом м. Остролиці. За підсумками конференції опубліко-
вано колективну монографію «Мультифункціональний розвиток сільських 
територій» (Воронянська О.В., Терновський В.О.). Стажування в універси-
теті штату Пенсільванія пройшов Терновський В.О.

В опрацюванні матеріалів наукових досліджень беруть участь сту-
денти, які є членами наукових гуртків кафедри. За результатами нау-
кової роботи щорічно проводяться наукові конференції та друкуються 
збірники наукових студентських статей. Вони є частими учасниками 
науково-практичних конференцій, що проводяться за межами навчаль-
ного закладу - у містах Сімферополі, Харкові, Донецьку, Києві, Полтаві, 
Запоріжжі, Херсоні, Львові, Тернополі. За 2007-2011 навчальні роки в 
таких конференціях взяло участь 63 студенти, 17 з них стали лауреата-
ми і нагороджені грамотами, дипломами за зайняті призові місця.

Викладачі кафедри активно співпрацюють з виробничими колектива-
ми аграрних підприємств ПП «Аскон» Якимівського району та ТОВ «Вро-
жайне» Мелітопольського району в науковій сфері і організації навчальної 
практики студентів. З ТОВ «Врожайне» укладено господарський договір на 
виконання послуг з аналізу господарської діяльності.

Виховна робота на кафедрі проводиться в напрямі підготовки всебіч-
но розвинутих, висококваліфікованих спеціалістів сільськогосподарського 
виробництва економічного профілю. Викладачі кафедрі є кураторами ака-
демічних груп. 

КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ
Кафедра маркетингу ТДАТУ є досить молодою на факультеті «Економі-

ки та бізнесу». Створена за наказом ректора ТДАТА № 274-К від 6 червня 
2002 року. До складу кафедри увійшли викладачі кафедр економіки під-
приємства, організації виробництва і агробізнесу та спеціалісти структур-
ного підрозділу академії ІКЦ «Агро-Таврія». 

На сьогодні кафедру очолює доктор економічних наук, доцент Леге-
за Дар’я Георгіївна, нагороджена у 2012 році премією Кабінету Міністрів 
України за особливі досягнення у розбудові України.
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На кафедрі працює професор Лобанов Мико-
ла Іванович, член Ради Національної асоціації 
дорадчих служб України, член Всеукраїнського 
конгресу вчених економістів-аграрників, а та-
кож 9 кандидатів наук, 7 доцентів, 2 старших ви-
кладачі, 2 асистента, докторант та 8 аспірантів.

Серед здобутків кафедри є видання навчаль-
них посібників та монографій: навчальний по-
сібник «Аграрний маркетинг» та практичний 
посібник «Аграрний маркетинг» (авторський 
колектив викладачів кафедри), «Основи сіль-
ськогосподарської обслуговуючої кооперації» 
(Лобанов М.І.), «Сільськогосподарська обслуго-
вуюча кооперація. Практичний посібник» (Ло-
банов М.І.), «Структура та зміст засобів діагнос-
тики якості вищої освіти підготовки фахівців з 

напряму «Економіка підприємства» у 2-х частинах» (авторський колектив 
викладачів факультету економіки та бізнесу), науково-практичний комен-
тар «Про сільськогосподарську обслуговуючу кооперацію» (Лобанов М.І.), 
«Менеджмент» (Рульєв В.А.), «Менеджмент в схемах» (Шевчук О.Ю.), «Еко-
номіка підприємства: Навчальний посібник» (Застрожніков А.Г.), навчаль-
ний посібник «Логістика» (Легеза Д.Г., Лобанов М.І.), монографії «Управ-

Колектив кафедри «Маркетинг».

В. о. завідувача кафедри 
маркетингу, доцент Легеза Д.Г.
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лінське консультування» (Лобанов М.І., Зинов’єв 
Ф.В., Тебенко В.М.), «Проблеми розвитку са-
дівництва в Південному Степу України» (Леге-
за Д.Г.), практичний посібник «Організація фі-
нансового оздоровлення» (Лобанов М. І., Легеза 
Г.О.), «Основи управлінського консультування» 
(Зинов’єв Ф.В., Борисенко П.А.).

Кафедрою маркетингу забезпечується викла-
дання дисциплін для студентів денної та зао-
чної форм навчання студентів. Провідними дис-
циплінами кафедри є маркетинг, менеджмент, 
стратегія підприємства, стратегічне управлін-
ня, міжнародний менеджмент, менеджмент 
персоналу, аграрний маркетинг, аграрний ме-
неджмент, маркетингові дослідження, логісти-
ка, інфраструктура товарного ринку, управлін-
ня проектами, організація діяльності сільськогосподарських обслуговую-
чих кооперативів, маркетингова цінова політика, основи кооперативного 
маркетингу.

Викладачі кафедри беруть участь у держбюджетних науково-
дослідницьких програмах та в госпдоговірних темах на замовлення 
Міністерства аграрної політики та продовольства України (Лобанов М.І., 
Легеза Д.Г., Колокольчикова І.В., Шевчук О.Ю.). Тільки за останній рік за-
гальний обсяг фінансування госпдоговірних тем склав 135 тис. грн.

Розроблені типові навчальні програми для вищих навчальних закла-
дів з дисциплін «Організація сільськогосподарських обслуговуючих коо-
перативів», «Основи аграрного консалтингу», «Організація інформаційно-
консультаційної діяльності», «Аграрний маркетинг», «Менеджмент та 
стратегія с.г. кооперативів», «Маркетинг с.г. кооперативів», «Аграрний 
менеджмент», орієнтовно-професійна програма підвищення кваліфікації 
сільськогосподарських дорадників.

Міжнародні зв’язки складають суттєву частину роботи кафедри. У 
міжнародному семінарі «Розвиток сільськогосподарських підприємств 
в умовах реструктуризації» (Польща) брали участь Лобанов М. І., Леге-
за Д. Г., Шведов І. В. В міжнародній конференції «Розвиток інформаційно-
консультаційних служб-2000» (США) та в стажуванні за програмою роз-
витку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у Франції 
брав участь Лобанов М. І. Стажування в університетах штатів Пенсільва-
нія, Огайо, Небраска (США) пройшли викладачі кафедри Григор’єв С.М., 

Професор кафедри маркетингу 
Лобанов М.І.
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Легеза Д.Г., Серських Н.С. Брали участь в міжнародних конференціях у 
Вірменії та Росії: Григор’єв С.М., Легеза Д.Г., Лобанов М.І.

Викладачі кафедри поєднують викладацьку роботу з науковою діяль-
ністю, що сприяє підвищенню ефективності навчального процесу, удо-
сконаленню змісту навчання з урахуванням сучасного стану розвитку те-
орії та практики менеджменту та маркетингу, впровадженню сучасного 
навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців.

Тематика наукових досліджень тісно пов’язана з державними програма-
ми НДР і виконується за завданням Міністерства аграрної політики Украї-
ни. Наукову роботу викладачі кафедри здійснюють за програмою «Розроб-
ка науково-теоретичних і методологічних основ конкурентноспроможного 
агропромислового виробництва та сталого розвитку сільських територій 
на інноваційній основі».

Науковими напрямами в діяльності кафедри є:
розробка маркетингової стратегії сільськогосподарських підприємств; -
розробка організаційно-методичних засад формування маркетингу  -
сільськогосподарської продукції;
розробка систем логістики сільськогосподарської продукції; -
розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації; -
розробка стратегії розвитку для підприємств АПК; -
розробка механізмів стратегічного планування діяльності сільсько- -
господарських підприємств;
розробка науково-методичних засад функціонування сільськогоспо- -
дарських дорадчих служб;
розробка систем інформаційного забезпечення діяльності сільсько- -
господарських дорадчих служб на базі використання сучасних інфор-
маційних технологій;
розробка систем моніторингу ефективності діяльності сільськогоспо- -
дарських дорадчих служб;
впровадження еколого-економічного механізму управління якістю  -
сільськогосподарської продукції;
формування систем маркетингу сільськогосподарської продукції; -
розробка рекомендацій щодо формування конкурентноспроможної  -
сільськогосподарської продукції.

Кафедра здійснює науково-методичну та практичну допомогу сільгосп-
виробникам за наступними напрямами:

розробка маркетингової стратегії сільськогосподарських підприємств; -
розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації; -
розробка стратегії розвитку для підприємств АПК; -
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бізнес-планування діяльності сільськогосподарських та переробних  -
підприємств;
розробка науково-методичних засад функціонування сільськогоспо- -
дарських дорадчих служб.

Під керівництвом викладачів на кафедрі працюють наукові гуртки, в 
яких щорічно займаються понад 50 студентів. Вони беруть участь у науко-
вих всеукраїнських та міжнародних конференціях, за результатами яких 
видаються збірники наукових праць. Студенти беруть участь у конкурсах 
наукових робіт, дипломних робіт, бізнес-планів, маркетингових планів, за 
результатами яких займають призові місця. Студенти та аспіранти кафе-
дри проходять стажування в США, Франції, Польщі, Росії.

На сьогодні в університеті відкрита та акредитована спеціальність «Мар-
кетинг», за якою забезпечується підготовка висококваліфікованих фахівців 
з виконання наступних функцій: господарсько-управлінських, аналітично-
дослідних робіт, обґрунтування та прийняття стратегічних і тактичних рі-
шень, формування ринкового механізму підприємства, забезпечення його 
ефективного функціонування та розвитку.

КАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВА
У перші роки існування Мелітопольського ін-

ституту інженерів-механіків сільського госпо-
дарства (нині - Таврійський державний агро-
технологічний університет) було організовано 
кафедру ленінізму, яка дала початок історії ка-
федри українознавства. 

Першими викладачами кафедри були Горді-
єнко І.Г., Подосетник В.М. та Гулівер Г.В. 

З розвитком навчального закладу вдоскона-
лювалась навчально-методична і наукова робо-
та кафедри, змінювались її організаційна струк-
тура і назва. Сьогоднішню назву кафедра отри-
мала після низки реорганізацій і перейменувань 
у 1997 році.

З 1 вересня 2008 року кафедру очолює канди-
дат філологічних наук, доцент Максимець Окса-
на Миколаївна.

Сьогодні на кафедрі українознавства працюють доценти, кандидати істо-
ричних, філологічних та педагогічних наук: Мельник О.О., Морар Н.П. Ада-
мович А.Є., Заболоцька Л.А.; ст. викладач Зімонова О.В.; викладачі: Бра-

Завідувач кафедри українознав-
ства, доцент Максимець О.М.
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таш О.В., Шлєіна Л.І., Черкашина С.Л., Нестеренко О.М. Навчальний процес 
забезпечують також старші лаборанти кафедри: Гончарова К.В., Лебідь С.В.

Стратегія розвитку кафедри українознавства полягає в запровадженні 
нових методів і прийомів активізації навчальної діяльності студентів, орга-
нізації індивідуальної та самостійної роботи, застосуванні модульних тех-
нологій навчання, інформатизації навчального процесу.

Викладачі кафедри спрямовують навчальну роботу на активізацію 
інтелектуально-духовного потенціалу молоді, вдосконалення її мовної 
культури, поглиблення знань з україністики та правознавства. Колектив 
кафедри у процесі навчання постійно займається вихованням всебічно 
розвиненої особистості студента, справжнього патріота своєї Батьківщи-
ни. Адже на сучасному етапі розбудови нашої державності саме це і є основ-
ним завданням вищої школи.

Провідні фахівці кафедри, маючи на меті залучити студентів до ціле-
спрямованої наукової діяльності, керують роботою наукових студентських 
гуртків, учасники яких оволодівають необхідними навичками дослідниць-
кої роботи. На високий рівень поставлено керівництво науково-дослідною 
роботою студентів за такими напрямками:

проблема мови в сучасній Україні (к.філол.н., доц. Максимець О.М.,  -
к.філол.н. Адамович А.Є.);
виборчі технології українських політичних партій (к.і.н., доц.  -
Мельник О.О.);

Колектив кафедри «Українознавство».
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аграрне законодавство України (викл. Браташ О.В., викл.  -
Нестеренко О.М.).

Під керівництвом викладачів кафедри було підготовлено наукові робо-
ти для участі у Всеукраїнському конкурсі науково-пошукових робіт «Голо-
домор 1932-1933 рр. Україна пам’ятає». Студентські роботи були відзначе-
ні дипломами Міністерства освіти і науки України. Студент ІІІ курсу фа-
культету економіки та бізнесу Настенко Р.А. брав участь у Всеукраїнській 
конференції «Православні духовні цінності», де посів ІІІ місце. Студенти, 
які займаються науковою діяльністю, крім участі у наукових конференці-
ях, - активні учасники мовно-літературного конкурсу ім. Т.Г. Шевченка. 
Так, студентка 13 групи енергетичного факультету Дашкіна Ганна посіла 
ІІ місце в обласному етапі цього конкурсу.

Одним із пріоритетів діяльності кафедри є виховна робота. Адже утвер-
дження української національної ідеї і розбудова на її основі нашої держави 
вимагає висококваліфікованих спеціалістів, з високими моральними якос-
тями, розвиненими почуттями патріотизму, громадянської та національної 
гідності, активної життєвої позиції в процесі державотворення. Підготовка 
таких спеціалістів здійснюється на основі вимог державної концепції наці-
онального виховання та концепції виховання, розробленої в університеті, 
з урахуванням етнічних, соціальних і духовних особливостей студентсько-
го колективу. Зусилля викладачів кафедри спрямовуються на те, щоб кожна 
лекція, практичне чи семінарське заняття мали виховну спрямованість, а 
виховання студентів проводилося не лише на основі розгляду тих чи інших 
тем, питань, прикладів та фактів, але й особистісної оцінки різних проблем. 
Викладачі кафедри є кураторами академічних груп. Тож у позалекційний 
час вони виховують у молоді почуття прекрасного в одязі, вчинках тощо.

Намагаючись якнайкраще сприяти розвитку історичної та культурної 
свідомості студентів, на базі кафедри працює історичний гурток, в рам-
ках якого проводяться численні виховні заходи, одним з яких є проведен-
ня студентської конференції на тему «Від історії роду до історії народу». 
Здійснюються екскурсії до Національного історико-археологічного музею-
заповідника «Кам’яна Могила», до краєзнавчого музею м. Мелітополя. З ме-
тою вивчення етнокультури та історії рідного краю кафедрою створено ет-
нографічний кабінет, який присвячено матеріальній та духовній культурі 
народів, що проживають на території півдня України.
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Факультет інженерії 
та комп’ютерних технологій

Освіта вищої якості - запорука 
успішної професійної кар’єри 
та стабільності в майбутньому

Факультет інженерії та комп’ютерних 
технологій створено у вересні 2007 року на 
базі факультету «Переробка та зберігання 
продукції сільського господарства». З липня 
2009 р. факультет очолює д.т.н., проф. Мал-
кіна В.М.

Факультет у своєму складі має п’ять ка-
федр: «Прикладна геометрія і інформаційні 
технології проектування ім. В.М. Найдиша»; 
«Прикладна математика та комп’ютерні тех-
нології»; «Вища математика та фізика»; ка-
федра «Технічна механіка» та «Обладнання 
переробних і харчових виробництв».

Факультет є вагомою складовою части-
ною Таврійського державного агротехноло-
гічного університету. Діяльність факультету 
спрямована на підготовку фахівців:

- інженерів комп’ютерних систем, які до-
сконало володіють науками комп’ютерного 

напрямку. Студент має можливість пізнати весь спектр сучасних інформа-
ційних технологій та відповідних систем. Випускники факультету працю-
ють у галузях народного господарства, в яких застосовуються інформацій-
ні системи і технології;

- інженерів-механіків з обладнання переробних і харчових виробництв, 
які підготовлені для професійної діяльності в галузі модернізації, розробки 
та виготовлення технологічного обладнання плодоовочевих, харчових та 
зернопереробних виробництв, управління виробництвом. Випускники фа-
культету працюють на харчових та машинобудівних підприємствах. 

Вирішення складних завдань, що стоять перед факультетом щодо якіс-
ної підготовки фахівців, забезпечується високим рівнем кваліфікації 
професорсько-викладацького та навчально-допоміжного складу, а також 
достатнім рівнем матеріально-технічного забезпечення навчального про-
цесу. На факультеті працюють близько 70 викладачів, в їх числі 2 акаде-

Декан факультету ІКТ, 
професор Малкіна В.М.
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міки Академії наук вищої освіти, 8 докторів наук, професорів, понад 40 
кандидатів наук, доцентів. На факультеті запроваджені різноманітні фор-
ми роботи з метою підвищення науково-педагогічного рівня: аспіранту-
ра, докторантура, система підвищення кваліфікації і стажування викла-
дачів, залучення до викладацької роботи висококваліфікованих фахівців 
виробництва. 

На підставі моделі фахівця XXI століття на факультеті розроблені на-
вчальні плани і графік навчального процесу. У них закладена струнка сис-
тема підготовки студентів до самостійної роботи. Структура «бакалавр - 
магістр» як провідна теза Болонської декларації стала світовим стандар-
том і сприяє визнанню європейських ступенів у Європі і цілому світі.

На факультеті впроваджуються в навчальний процес комп’ютерні і те-
лекомунікаційні технології. Сучасні комп’ютери підключені до локальної 
мережі ВНЗ і до мережі Internet. Прикладні комп’ютерні програми, роз-
роблені фахівцями кафедр, використовуються при вивченні фундамен-
тальних, професійно-орієнтованих і спеціальних дисциплін. Організова-
на і постійно розширюється електронна бібліотека навчально-методичних 
комплексів і віртуальних лабораторій. Викладачами факультету постійно 
розробляються посібники з грифом МОН України, методичні рекоменда-
ції та вказівки.

В організаційно-виховній діяльності факультет керується Конституці-
єю України, загальною Декларацією прав людини, Законом України «Про 
освіту», указом Президента України «Про заходи по розвитку духовності, 
захисту моралі і формуванню здорового способу життя громадян», Націо-
нальною доктриною розвитку освіти України в XXI ст. 

На факультеті створені необхідні умови для формування та ефектив-
ного розвитку самоврядування студентів, діяльність якого спрямована 
на удосконалення учбово-виховного процесу, а саме: на якість навчання, 
підвищення рівня духовності і культури, формування активної соціально-
життєвої позиції.

Деканат факультету приділяє значну увагу питанням розвитку студент-
ського самоврядування, яке здійснюється на рівні студентських груп, пото-
ків, гуртожитків і факультету в цілому.

Робота органів студентського самоврядування проводиться згідно з на-
правленням діяльності секторів: навчально-виховний, науковий, інформа-
ційний, культурно-масовий, спортивний, соціальний.

Більшість студентів факультету бере активну участь у роботі колективів 
художньої самодіяльності та спортивних секцій.
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КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ ГЕОМЕТРІЇ 
І ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ПРОЕКТУВАННЯ
ім. В.М. Найдиша

Як окремий підрозділ ВНЗ кафедра почала 
функціонувати з 1945 р., тоді вона називалась 
«Нарисна геометрія, інженерна графіка». З 2006 
року кафедра носить назву «Прикладна геоме-
трія і інформаційні технології проектування» і є 
профілюючою і випускаючою на факультеті «ін-
женерія та комп’ютерні технології».

З вересня 2008 року завідувач кафедри - ака-
демік АН ВО України, д.т.н., професор Малкіна 
В.М.

Штат кафедри складають 16 викладачів, з 
яких 3 доктори наук та 8 кандидатів наук. На ка-

федрі викладається 39 дисциплін, усі з орієнтацією на сучасні інформаційні 
технології, серед них такі як «Нарисна геометрія, інженерна і комп’ютерна 
графіка», «Системи автоматизованого проектування», «Комп’ютерне про-
ектування» та інші. На кафедрі розроблено необхідне методичне забезпе-
чення для успішного оволодіння студентами знань. Тільки за останні роки 
викладачами кафедри підготовлено та надруковано 5 підручників та посіб-

Колектив кафедри «Прикладна геометрія і інформаційні технології проектування».

Завідувач кафедри ПГіТП, 
професор Малкіна В.М.
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ників, серед яких «Інженерна та комп’ютерна графіка» (2000 р.), «Збірник 
задач з інженерної та комп’ютерної графіки» (2002 р.), «Основи дискрет-
ної прикладної геометрії» (2007 р.) (з грифом МОН України), підготовле-
но до друку 3 посібники.

У 2002 році на базі кафедри відкрито спеціалізовану вчену ра-
ду К18.819.02 по захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 
05.01.01 - «Прикладна геометрія, інженерна графіка». З березня 2007 ро-
ку ВАК України підвищив статус цієї ради, зараз у ТДАТУ працює спеціалі-
зована рада Д18.818.02 по захисту докторських дисертацій, членами якої є 
4 співробітники кафедри.

Зараз наукові дослідження викладачів кафедри зорієнтовані на розвиток 
нового напрямку прикладної геометрії - варіативне дискретне геометричне 
моделювання. З 1987 року в цьому напрямку захищено 3 докторські та 
9 кандидатських дисертацій. Численні наукові розробки співробітників ка-
федри захищені авторськими свідоцтвами та патентами на винаходи. Ба-
гато уваги приділяється науковій роботі студентів. Під керівництвом ви-
кладачів працюють студентські наукові гуртки. Студенти беруть участь у 
щорічних університетських науково-практичних конференціях. За участю 
викладачів кафедри випускається збірних наукових праць «Праці ТДАТУ» 
за тематикою «Прикладна геометрія, інженерна графіка». З вересня 2006 р. 
випускається науково-методичний збірник «Інформаційні технології в 
нарисній геометрії».
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За останні роки значно розширилась матеріально-технічна база кафе-
дри. Чотири аудиторії кафедри оснащені сучасними комп’ютерними кла-
сами та цифровою технікою. Викладачі кафедри приділяють велику увагу 
практичній підготовці студентів. Кафедра організовує і проводить вироб-
ничі практики студентів факультету «Інженерія та комп’ютерні техноло-
гії». У 2008 році було відкрито філії кафедри ПГІТП на провідних підпри-
ємствах машинобудування міста. Кафедра проводить активну профорієн-
таційну роботу як у місті (ЗОШ № 20), так і в Велико-Лепетиському районі 
Херсонської області. 

КАФЕДРА ТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ
З метою оптимізації організаційної струк-

тури і підвищення якості навчального процесу 
на підставі рішення ректорату від 2.04.2012 р. 
на факультеті інженерії та комп’ютерних техно-
логій шляхом реорганізації кафедр «Деталі ма-
шин» і «Фізика, теоретична механіка та ТММ» 
було створено кафедру «Технічна механіка», на-
каз від 7.05. 2012 року.

Але кожна з реорганізованих кафедр має 
свою історію.

Кафедру «Фізика, теоретична механіка та 
ТММ» майже впродовж 5 років, з жовтня 2007 р., 
очолював к.т.н., доцент Вершков Олександр 
Олександрович. На кафедрі працювало 10 висо-
кокваліфікованих викладачів та 5 фахівців, які 

обслуговували навчальний процес. Знання сучасних підходів у викладан-
ні фізики, теоретичної механіки і теорії механізмів і машин давало можли-
вість колективу індивідуально підходити до співпраці зі студентами, магі-
странтами і аспірантами. 

На високому рівні за останні роки на кафедрі велась науково-дослідна 
робота. Було захищено 2 дисертації на здобуття вченого ступеня канди-
дата технічних наук (Дюжаєв Володимир Петрович, у 2007 р., Сербій Єв-
ген Костянтинович, 2008 р.) і дисертацію на здобуття вченого ступеня док-
тора технічних наук (Леженкін Олександр Миколайович, у 2010 р.), асис-
тент Михайленко Олена Юріївна працює над кандидатською дисертацією. 
Окрім цього, наукова робота велась за різними напрямками викладачами 
кафедри Вершковим Олександром Олександровичем, Дюжаєвим Володи-
миром Петровичем, Морозовим Миколою Вікторовичем та ін. Вся науко-

Завідувач кафедри ТМ, 
доцент Вершков О.О.
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ва робота взаємодіє в тісній співдружності з сільгосппідприємствами. Ка-
федра мала наукові зв’язки з рядом провідних науково-дослідних і навчаль-
них центрів країни. Новизна науково-технічних розробок підтверджена 
патентами і свідченнями, а саме: отримано майже 100 патентів, опублі-
ковано більше 450 статей. На кафедрі працювали студентські науково-
дослідні гуртки, учасники яких брали участь у наукових конференціях та 
олімпіадах, отримуючи різні нагороди.

З кожним роком удосконалювалась матеріально-технічна база кафе-
дри. Створений методичний кабінет мав інформаційну базу з питань фізи-
ки і технічної механіки. Новий комп’ютерний клас був оснащений сучас-
ною технікою.

Інша з реорганізованих кафедр - «Деталі машин» - взагалі є однією з 
найстаріших загальноінженерних кафедр університету. Більше 12 років 
кафедру очолював к.т.н., доцент Аблогін Микола Миколайович. Навчаль-
ний процес на кафедрі забезпечувало 9 висококваліфікованих викладачів, 
з яких 6 доцентів, 2 старших викладачі і асистент.

Студенти факультетів механіко-технологічного, інженерії та 
комп’ютерних технологій, енергетичного займались у п’ятьох лаборато-
ріях кафедри, які оснащені сучасним випробувальним обладнанням. У 
2006 році на кафедрі створено кабінет комп’ютерної техніки. На сучасно-
му комп’ютерному обладнанні викладачі кафедри вирішували наукові за-
вдання, розробляли методичні матеріали. 

Колектив кафедри «Технічна механіка».
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З 2000 року на кафедрі працював кабінет стандартизації. Фонд кабіне-
ту стандартизації складав понад 10000 паперових примірників держстан-
дартів. Прагнучи забезпечити доступ до стандартів більш широкому колу 
користувачів, на кафедрі було створено електронну базу державних стан-
дартів. Доступ до цієї бази можливий з будь-якого комп’ютера локальної 
мережі університету. На кафедрі велась науково-дослідна робота за різ-
ними напрямками. Були отримані дипломи і медалі за перемогу в кон-
курсах, за науково-дослідницькі роботи. Викладачі кафедри мають велику 
кількість патентів і авторських свідоцтв на винахід, понад 700 наукових 
праць надруковано. За час існування кафедри 15 викладачів захистили 
кандидатські дисертації. З 2006 року на кафедрі вперше почали навчати-
ся аспіранти.

На кафедрі щорічно проводились студентські олімпіади з дисциплін 
«Механіка матеріалів і конструкцій» і «Деталі машин». Переможці, як пра-
вило, брали участь у всеукраїнських студентських олімпіадах.

У майстерні кафедри встановлені металообробні та слюсарні верстати. Є в 
наявності необхідний інструмент і пристосування, що дає змогу виготовляти 
необхідні нові макети, експериментальні наукові пристрої та ін. 

Згідно з наказом № 351-К від 14 травня 2012 р. виконуючим обов’язки 
завідуючого кафедрою «Технічна механіка» призначено к.т.н., доцента 
Вершкова Олександра Олександровича. Сьогодні на кафедрі працює 15 ви-
сококваліфікованих викладачів, з яких 10 доцентів, 3 старших викладачі і 
2 асистенти, а також 7 фахівців, які забезпечують навчальний процес.

КАФЕДРА ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ 
ТА ФІЗИКИ

Кафедра вищої математики та фізики створе-
на в 2012 році шляхом реорганізації кафедр «Ви-
ща математика» та «Фізика, теоретична механі-
ка та ТММ».

Реорганізовані кафедри вищої математики 
і фізики є одними з найстаріших в університе-
ті. Вони створені в 1932 році, коли на базі тех-
нікуму індустріалізації сільського господарства 
був заснований інститут механізації сільсько-
господарського виробництва для підготовки 
інженерів-машинознавців. Технічний навчаль-
ний заклад не може обійтися без математики і 
фізики, які є основою фундаментальної підго-

Завідувач кафедри ВМ та Ф, 
доцент Кравець О.І.
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товки фахівця. Крім того, що математика і фізика є інструментом для ква-
ліфікованого фахівця, несуть самостійне світоглядне навантаження, вони 
також необхідні для розуміння фундаментальних і загальнотехнічних дис-
циплін, таких як теоретична механіка, опір матеріалів і т. д. 

З травня 1932 по 1959 рр. завідувач кафедри вищої математики - доцент 
Крижанівський С. Є.; 1959-1970 рр. - доцент Галетов І. П.; 1970-1984 рр. - 
доцент, к.ф.-м.н. Півненко В. М.; 1984-2001 рр. - доцент, к.ф.-м.н. 
Дворніков В.О.; з 2002 року - доцент к.ф.-м.н. Кравець В.І.

Кафедрою фізики завідували:
Глазков Л.П. - 1932-1948 рр.; Фрідберг Г.О. - 1948-1950 рр.; Губенко Г.М. -

1950-1961 рр.; Дьомін О.О. - 1961-1962 рр.; Антонов Є.М. - 1962-1967 рр.; 
Данілевіч Р.С. - 1967-1969 рр.; Півнєв В.І. - 1969-1973 рр.; Тильний С.А. - 
1973-1978 рр.; Каніболоцький В.Г. - 1978-1973 рр., Янковська Л.Б. - 1983-
1989 рр.; Данченко М.М. - 1989-2002 рр.

Зараз кафедра входить до складу факультету інженерії та комп’ютерних 
технологій.

Очолює кафедру з 2012 року доцент, кандидат фізико-математичних на-
ук Кравець Василь Іванович, який координує профорієнтаційну, методич-
ну, виховну роботу кафедри, проводить наукові дослідження в напрямку 
усереднення в задачах оптимального керування системами диференціаль-
них рівнянь.

Сьогодні кафедра вищої математики та фізики є кваліфікованим і пра-

Колектив кафедри «Вища математика та фізика».
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цездатним колективом, у якому 8 доцентів, кандидати технічних і фізико-
математичних наук, старший викладач та асистент, які постійно підвищу-
ють свій рівень. 

Загальний курс вищої математики та фізики належить до числа фун-
даментальних, основних дисциплін у технічному ВНЗ і є базовим для всіх 
спеціальних дисциплін. Тому кафедра вищої математики та фізики здій-
снює навчальний процес на всіх без винятку факультетах університету. Ка-
федра забезпечує достатній рівень математичної підготовки, необхідний 
сучасному інженеру-енергетику, агроному, екологу, інженеру-механіку й 
економісту в його професійній діяльності. 

Багаторічний досвід роботи кафедри дає змогу розробити необхідне 
науково-методичне супроводження викладання навчальних дисциплін та 
забезпечити високу якість проведення навчальних занять.

Для магістрів і аспірантів всіх спеціальностей введені спецкурси «Ста-
тистичні методи в економіці», «Моделювання технологічних процесів та 
систем». Під час їх вивчення молоді спеціалісти знайомляться із систем-
ним підходом; основними принципами побудови математичних моделей 
процесів і систем; основами аналізу й планування експерименту; нарешті, 
з моделюванням прикладних завдань наукових досліджень, реалізованих з 
використанням математичних моделей. 

Викладачі кафедри впроваджують методичне консультування, яке по-
лягає в науковому та інформаційно-методичному забезпеченні діяльнос-
ті студентів.

Викладачами кафедри розроблені 4 підручники та монографія, а також 
методичні вказівки для виконання самостійних та лабораторних робіт з 
усіх дисциплін. Це допомогає студентам більш осмислено й продуктивно 
використовувати навчальні години не тільки в навчальних аудиторіях, але 
й у процесі самостійної роботи. 

Основна робота викладачів кафедри полягає не тільки в адаптації 
вчорашніх школярів до вимог ВНЗ, не тільки в повідомленні студен-
там певного обсягу знань, але й у вихованні математичної культури, 
розумінні фізичних явищ, розвитку логічного й алгоритмічного мис-
лення, створенні математичної й інтелектуальної бази для успішного 
вивчення загальнотехнічних і спеціальних дисциплін. Крім того, ве-
деться наукова робота зі студентами, що охоплює широке коло питань, 
пов’язаних із застосуванням математичних методів до розв’язання різ-
них технічних проблем, і з дослідженнями в галузі чистої математики 
та фізики. 

Кафедра щорічно проводить олімпіади з математики і фізики серед сту-
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дентів університету. Переможці беруть участь у республіканських олім-
піадах серед студентів технічних спеціальностей. За роки існування ви-
кладачами кафедри підготовлено близько 30 тисяч студентів, майбутніх 
інженерів-механіків, енергетиків, екологів, агрономів, економістів, техно-
логів і фахівців інших професій. Опубліковано сотні наукових і методич-
них робіт, зроблені десятки доповідей на багатьох міжнародних, всеукра-
їнських та інших престижних наукових і методичних конференціях, семі-
нарах й інших наукових форумах.

Кафедра - учасник і співорганізатор різних науково-технічних конфе-
ренцій, міжнародних симпозіумів, інтернет-конференцій. У червні 2008 
року разом з інститутом математики НАН України, КНУ ім. Т. Г. Шевченка 
підготовлено і проведено Міжнародну наукову конференцію, учасниками 
якої були понад сто професорів, докторів, кандидатів наук з таких країн,
як Японія, Болгарія, Угорщина, Англія, США, Росія, Молдова, Казахстан. 
Конференція ввійшла у п’ятірку кращих конференцій, які були проведені 
Академією наук України за останні 20 років.

Знання сучасних підходів у викладанні фізики, математики дає змогу 
колективу індивідуально підходити до співпраці зі студентами, магістран-
тами та аспірантами. Це враховується при вдосконалюванні навчально-
методичної бази для навчання, поширенні комп’ютеризації, впровадженні 
навчальних та інших програм.

Кафедра відрізняється особливою атмосферою - це у першу чергу висо-
кий рівень практики і методики викладання дисциплін, педагогічна май-
стерність викладацького колективу, добре оснащені лабораторії. 

Викладач кафедри доц. Данченко М.М. працює над докторською 
дисертацією. Окрім цього, наукова робота ведеться за різними напрямка-
ми Морозовим М.В. та ін. Вся наукова робота проводиться в тісній спів-
дружності з сільгосппідприємствами. Кафедра має наукові зв’язки з рядом 
провідних науково-дослідних і навчальних центрів країни. Новизна 
науково-технічних розробок підтверджена патентами і свідоцтвами, а са-
ме: отримано 87 патентів, опубліковано 443 статті.

На кафедрі працюють студентські науково-дослідні гуртки, учасники 
яких беруть участь у наукових конференціях та олімпіадах, отримуючи різ-
ні нагороди.

З кожним роком удосконалюється матеріально-технічна база кафедри. 
Створений методичний кабінет має інформаційну базу з питань фізики і 
вищої математики, ведеться робота зі створення електронних варіантів 
лабораторних робіт, практичних занять, конспектів лекцій.



108

ІІІ. Структурні підрозділи університету

КАФЕДРА ОБЛАДНАННЯ ПЕРЕРОБНИХ 
І ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ

Історія кафедри обладнання переробних і 
харчових виробництв розпочалася зі створення 
1 липня 1993 року кафедри «Механізація пере-
робки сільськогосподарської продукції». Завідую-
чим кафедрою було призначено провідного фа-
хівця, к.т.н., професора Ялпачика Ф.Ю. 

Кафедра ОПХВ є випускаючою і веде занят-
тя з 28 дисциплін серед студентів денної та за-
очної форм навчання на трьох спеціальностях. 
За підсумками оглядів-конкурсів по університе-
ту кафедра ОПХВ в 2003 та 2007 навчальних ро-
ках займала перше місце та нагороджувалася 
грошовими преміями із занесенням на Дошку 
пошани.

Основою кафедри є викладацький склад, де 
понад 50% складає молодь - колишні випускники, а нині вони є потенціа-
лом подальшого професійного росту. 80% викладачів кафедри мають вче-
ні звання. На кафедрі запроваджуються найбільш сучасні види навчальних 
занять: лекції, практичні, лабораторні заняття, комп’ютерний тренінг, роз-
бір конкретних ситуацій, мозкові штурми, ділові ігри, круглі столи, стажу-

Колектив кафедри «Обладнання переробних і харчових виробництв». 

Завідувач кафедри ОПХВ, 
професор Ялпачик Ф.Ю.
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вання, контрольні, курсові та дипломні роботи, виробнича практика тощо і 
диференційна рейтингова оцінка знань студентів. Лабораторні роботи про-
водяться на діючому обладнанні в спеціалізованих лабораторіях: процесів 
і апаратів, механізації переробки, монтажу обладнання тощо. Для закрі-
плення отриманих у навчальному процесі знань між провідними перероб-
ними підприємствами Мелітополя були налагоджені взаємозв’язки - ство-
рена потужна база практики, що дасть змогу студентам застосувати свої 
знання на виробництві та поглибити здобуті навички зі спеціальності. Ви-
сока ефективність учбової роботи кафедри підтверджена комп’ютерними 
і письмовими тестовими перевірками та результатами комплексних конт-
рольних робіт.

Популярність фахівців з обладнання та переробки харчових виробництв 
постійно зростає, особливо в умовах переходу до ринку і входження Укра-
їни в міжнародне інформаційне середовище. 90% випускників зі спеціаль-
ності «Обладнання та переробка харчових виробництв» щорічно праце-
влаштовуються за фахом.

Викладачами кафедри Гвоздєвим О.В. та Ялпачиком Ф.Ю. видано 
7 підручників з дисципліни «Механізація переробки і зберігання сільсько-
господарської продукції» для студентів навчальних закладів IІI-IV рівня 
акредитації.

Крім навчального процесу, співробітники кафедри плідно працюють 
над виконанням наукової програми за тематикою «Розробка наукових 
основ систем, технологій і технологічних засобів для переробки сільсько-
господарської продукції» під керівництвом завідуючого кафедрою Ялпачи-
ка Ф.Ю. Наукова робота відбувається з шести тем під керівництвом к.т.н. 
Ялпачика Ф.Ю., к.т.н. Гвоздєва О.В., к.т.н. Бойко В.С., які є керівниками 20 
магістрантів. Результати наукових досліджень щорічно доповідаються на 
конференціях, які проводяться в межах університету, а також всеукраїн-
ських та міжнародних. Результати досліджень щорічно друкуються у вигля-
ді статей у фахових журналах та збірниках, зокрема у збірнику наукових 
праць, що випускається кафедрою ОПХВ. Співробітники кафедри актив-
но займаються винахідницькою діяльністю. Тільки за останній рік викла-
дачами кафедри зі студентами надруковано 117 наукових статей. Всі на-
укові розробки захищені авторськими свідоцтвами та патентами на ви-
нахід. Очолює винахідницьку діяльність кафедри к.т.н., доц. Гвоздєв О.В., 
який має більш ніж 40 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Ма-
ють винаходи й інші члени кафедри: к.т.н., доц. Ялпачик Ф.Ю., к.т.н., доц. 
Петриченко С.В., к.т.н., доц. Ялпачик В.Ф., к.т.н., доц. Фучаджи Н.О., к.т.н., 
доц. Олексієнко В.О., к.т.н., доц. Самойчук К.О.
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Кафедра ОПХВ у своїй роботі постійно контактує зі спорідненими ка-
федрами ВНЗ України. Викладачі кафедри тісно співпрацюють з базовими 
підприємствами регіону. В результаті такої співдружності формується ак-
туальна тематика науково-дослідницької та учбово-дослідницької роботи 
кафедри.

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ 
ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У 60-ті роки у зв’язку з появою і удосконален-
ням перших ЕОМ розпочався бурхливий розви-
ток математичної науки. У різних галузях про-
мисловості і сільського господарства поступово 
усе більш широке застосування знаходять мате-
матичні методи і комп’ютерна техніка. Це при-
звело до створення у 1969 році у Мелітопольсько-
му інституті механізації сільського господарства 
однієї з перших у м. Мелітополі лабораторії ЕОМ.

Науково-технічний прогрес і впроваджен-
ня інформаційних технологій майже в усі сфе-
ри людської діяльності призводить до того, що 
інформатика стає невід’ємною частиною осві-
ти електрика, економіста, інженера-механіка. У 

зв’язку з цим на базі лабораторії у 1990 році створюється кафедра «При-
кладна математика і обчислювальна техніка». Завідувачем кафедри стає 
доктор технічних наук, професор Єремєєв В.С.

1995 р. - завідувачем кафедри призначено Найдиша А.В., який у 1992 р. 
успішно захистив кандидатську дисертацію, а в 1998 р. - докторську.

2000 р. - Найдиша А.В. обрано членом-кореспондентом Академії інже-
нерних наук України.

2004 р. - зусиллями кафедр ПМОТ та ПГІТП під керівництвом 
Найдиша В.М. відкрито нову спеціальність «Інформаційні технології про-
ектування», для якої кафедра була випускаючою.

2006 р. - навчальні аудиторії кафедри укомплектовують новітніми на 
той час комп’ютерами AMD-Sempron, Pentium-D.

2007 р. - назву кафедри змінено на «Прикладна математика та 
комп’ютерні технології». 

2007 р. - співробітники кафедри професор Найдиш А.В. і професор Мал-
кіна В.М. отримали почесні звання академіків Академії наук вищої освіти 
України. 

Завідувач кафедри ПМКТ, 
професор Найдиш А.В.
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У період з 2007 по 2009 рр. завідувач кафедри Найдиш А.В. був деканом 
факультету ІКТ, тому співробітники кафедри брали активну участь у роботі 
деканату (заступники декана - Тітова О.В., Захаров А.М., Саєнко О.В., Луб-
ко Д.В., Ольшанський Є.С. та секретарі деканату - Братковська О.С., Мак-
симчук С.М.). 

Сьогодні на кафедрі працює 10 викладачів, серед яких професор, 3 до-
центи, 3 старших викладачі та 3 асистенти.

На даний час на кафедрі ПМКТ у рамках Мелітопольської школи при-
кладної геометрії діє наукова школа під керівництвом Найдиша А.В., в якій 
виділяються наступні напрямки: 

1. Головним науковим напрямком є розробка теорії та прикладних ас-
пектів дискретної прикладної геометрії.

2. Розв’язання задач геометричного моделювання на базі перенесення у 
простір параметрів.

3. Розв’язання задач геометричного моделювання на базі точкового чис-
лення Балюби-Найдиша.

4. Нові та перспективні напрями наукової діяльності:
комп’ютерна графіка та візуалізаційне моделювання; -
економіко-математичне моделювання та інформаційні системи; -
комп’ютерно-графічне моделювання та САПР. -

Викладачами кафедри за період з 1995 по 2012 рр. опубліковано по-
над 350 статей, підготовлено понад 200 доповідей для виступів на на-

Колектив кафедри «Прикладна математика та комп’ютерна техніка».
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укових конференціях та захищено 2 докторських та 9 кандидатських 
дисертацій.

Під керівництвом проф. Найдиша А.В. були захищені одна докторська 
дисертація (Малкіна В.М.) та сім кандидатських дисертацій (Малкіна В.М., 
Марченко І.Ф., Суліма В.В., Мацулєвич О.Є., Лебедєв В.О., Лісняк А.І., Спі-
рінцев Д.В.). Під керівництвом проф. Малкіної В.М. кандидатську дисер-
тацію захистила Тітова О.В. У 2006 р. кандидатську дисертацію захистив 
Лубко Д.В., а в 2009 р. - Гвоздєв В.О. 

Співробітники кафедри щорічно організовують проведення у ТДАТУ 
науково-практичної міжнародної конференції «Сучасні проблеми геоме-
тричного моделювання», а також беруть участь у Всеукраїнських науково-
методичних семінарах з прикладної геометрії, де заслуховуються доповіді 
з новими результатами досліджень, а також кандидатські і докторські ди-
сертації здобувачів університету та інших ВНЗ України.

Під керівництвом відповідального редактора проф. Найдиша А.В. що-
річно здійснюється випуск наукового фахового збірника «Праці ТДАТУ», за 
тематикою «Прикладна геометрія та інженерна графіка» (загалом видано 
54 томи), а з 2007 р. розпочато випуск нового науково-методичного збір-
ника «Праці ТДАТУ» за напрямом «Інформаційні технології в прикладній 
геометрії» (загалом видано 5 томів). Також за результатами щорічної Між-
народної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми геометрич-
ного моделювання» публікується збірник праць (17 томів).

За останні роки викладачі кафедри брали участь у підготовці та опублі-
куванні 4 науково-навчальних посібників з грифом МОН України: «Осно-
ви прикладної дискретної геометрії» (2007 р.), «Дискретне диференцію-
вання» (2007 р.), «Технологія обладнання зернопереробних та олійних ви-
робництв» (2008 р.), «Теорія ймовірностей та математична статистика» 
(2009 р.).

Щороку співробітники кафедри виступають з доповідями на науково-
технічній конференції професорсько-викладацького складу, аспіран-
тів та співробітників ТДАТУ в рамках секції «Прикладна математика та 
комп’ютерні технології».

Завідувач кафедри проф. Найдиш А.В. є головою спеціалізованої вче-
ної ради Д 18.819.02 по захисту кандидатських і докторських дисертацій зі 
спеціальності 05.01.01. - «Прикладна геометрія, інженерна графіка».

Завдяки високому рівню наукових досліджень провідні науковці кафе-
дри виступають як рецензенти та опоненти кандидатських та докторських 
дисертацій. Викладачі активно займаються винахідницькою діяльністю, 
про що свідчать отримані патенти на корисні моделі.
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Кафедра активно залучає до науково-дослідної роботи студентів та магі-
странтів. упродовж навчального року працюють студентські наукові гурт-
ки, в яких беруть участь студенти різних факультетів ТДАТУ. 

Під керівництвом викладачів кафедри студенти щороку беруть участь у 
конкурсі «Краща наукова робота ТДАТУ».

Студенти виступають з доповідями на студентській конференції ТДАТУ, 
за результатами якої під керівництвом викладачів публікують тези своїх 
доповідей у збірнику наукових праць магістрантів та студентів ТДАТУ. Ре-
зультати своїх досліджень студенти широко використовують при публіка-
ції статей у науково-методичних збірниках, а також при виконанні курсо-
вих та дипломних робіт.

Щорічно викладачами кафедри проводяться предметні студентські олім-
піади з програмування, прикладної математики тощо. 

У 2006 р. кафедра вперше в м. Мелітополі провела міську олімпіаду з ін-
форматики і програмування серед студентів ВНЗ нашого міста, продемон-
струвавши високий рівень організації та підготовки студентів.

У 2008 році студент факультету ІКТ Кривокрисенко А. брав участь у ІІІ 
Всеукраїнській олімпіаді, де посів перше місце.

У 2012 р. за результатами I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 
з програмування команда ТДАТУ у складі трьох студентів напряму підго-
товки «Комп’ютерні науки»: Соломахін В.В., Черкун В.В., Коваленко Ю.О., 
посіла перше місце у Запорізькій області. Члени команди впродовж на-
вчального року регулярно проходили тренування під керівництвом викла-
дачів кафедри ПМКТ.

Сьогодні на кафедрі викладається понад 30 дисциплін. Велика увага 
приділяється впровадженню інформаційних технологій при вивченні про-
фільних дисциплін. Викладачами кафедри розроблені і успішно виклада-
ються дисципліни з вивчення бухгалтерських прикладних програм, таких 
як «1С-Бухгалтерія», «Парус». Співробітники кафедри постійно працюють 
над розробкою нових курсів. Функціонує сайт «Студентський портал», де 
студенти складають тестування з предметів. Вперше на кафедрі була розро-
блена і застосована бездискова система, яка дає змогу більш раціонально 
використовувати технічні ресурси. Співробітники кафедри брали участь в 
розробці програмних комплексів «Абітурієнт» і «Деканат».

Важливу роль викладачі кафедри приділяють виховній роботі. Вона 
пов’язана з вивченням історії України та університету. Періодично курато-
ри кафедри зі студентами організовують екскурсії, заходи з нагоди держав-
них, університетських, факультетських свят. Серед студентів є учасники 
хореографічних та музикальних колективів, спортивних секцій та гуртків.
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Особлива увага приділяється виховній роботі зі студентами за місцем 
проживання, а саме у гуртожитку №1. Мета цієї роботи - більш активне за-
охочення студентів до організації і проведення різноманітних заходів ра-
зом зі співробітниками кафедри. За кожним співробітником кафедри за-
кріплені кімнати у гуртожитку, які постійно відвідують викладачі впро-
довж навчального року, і у разі виникнення проблем разом зі студентами 
їх вирішують.

Кафедра бере активну участь у залученні майбутніх абітурієнтів до лав 
нашого університету. Одним з основних заходів є дні відкритих дверей, де 
за допомогою екскурсії та розповідей заохочують молодь до вибору нашо-
го ВНЗ. Одним з напрямків профорієнтаційної роботи є виїзд викладачів 
на місця, де вони проводять бесіди, використовуючи наочні матеріали. Ка-
федра бере активну участь у спортивному житті ВНЗ, а саме в університет-
ських спартакіадах.

Кафедра постійно оновлює свою матеріально-технічну базу, знайомить 
студентів із найсучаснішими комп’ютерними технологіями, впроваджує 
найновітніші методики навчання. На кафедрі створюється музей історії 
комп’ютерної техніки та планується провести міжнародну сертифікацію 
студентів за програмами, що викладаються. Під час дипломного проекту-
вання студенти створюють сайти, інформаційні системи різних напрямків 
та рівнів, програмне забезпечення для промислових підприємств тощо. Ба-
гато з випускників кафедри працевлаштовуються вже під час навчання, що 
підтверджує високий рівень знань, отриманих студентами.
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Факультет агротехнологій 
та екології

Потрібно не тільки оволодіти мудрістю,
але й уміти користуватися нею

Факультет агротехнологій та екології було 
створено у 2007 році. Деканом призначено 
кандидата технічних наук, доцента Ломейка 
Олександра Петровича. З 2011 року факуль-
тет очолює кандидат сільськогосподарських 
наук, доцент Іванченко Оксана Анатоліївна. 

Сьогодні факультет готує фахівців за дво-
ма напрямами: «Агрономія» і «Екологія, охо-
рона навколишнього середовища та збалан-
соване природокористування». До створення 
факультету агротехнологій та екології підго-
товка фахівців за даними напрямами прово-
дилася на факультеті переробки та зберіган-
ня продукції сільського господарства, який 
до 2007 року очолював кандидат технічних 
наук, професор Ялпачик Федір Юхимович.

У Запорізькій області ТДАТУ - єдиний 
ВНЗ, який навчає студентів за спеціальністю 
«Агрономія», тому перспективи розвитку цієї 
спеціальності дуже великі. Регіон характеризується розвинутим сільським 
господарством. Разом з тим, земельні ресурси області і південно-східного 
степу є найбільш нестійкими в екологічному відношенні внаслідок значно-
го переважання розораних земель над умовно стабільними угіддями. От-
же, виробництво сільськогосподарської продукції потребує високої квалі-
фікації спеціалістів агрономічного напряму.

Спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища» від-
крита в ТДАТУ з підготовки фахівців для підприємств та установ Півден-
ного регіону України, який в останнє десятиліття перебуває у стані гострої 
екологічної кризи. У зв'язку з цим питання екологічного моніторингу для 
нашого регіону є одним з найактуальніших, оскільки містить, з одного бо-
ку, об’єкти інтенсивного промислового та аграрного виробництва, Запо-
різьку АЕС, а з іншого - узбережжя Азовського моря, Молочний та Утлюць-
кий лимани, Дніпровські плавні, певну кількість лісгоспів, національних 
природних парків, заповідників. Екологічний нагляд за впливом діяльнос-
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Декан факультету АТЕ, 
доцент Іванченко О.А.
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ті промислових та сільськогосподарських підприємств на довкілля через 
відсутність сучасних приладів та через нестачу спеціалістів із відповідною 
підготовкою досить ускладнений.

В 2012 році на факультеті вперше проводиться набір студентів за напря-
мом підготовки «Охорона праці». Необхідність у даній спеціальності ви-
кликана вимогами Закону України «Про охорону праці» та зростанням рів-
ня виробничого травматизму, професійної захворюваності і техногенних 
аварій на виробництві. Враховуючи особливості соціальної та економіч-
ної обстановки в Україні, ця проблема стоїть особливо гостро й пов’язана, 
перш за все, зі старінням та зносом виробничого обладнання, технологіч-
них ліній, виробничих будівель та споруд, зниженням професіоналізму об-
слуговуючого персоналу, його психолого-соціальним неврівноваженням. 
Місцем майбутньої роботи наших випускників є підприємства, організації, 
навчальні заклади, державні органи управління.

Навчально-виховний процес на факультеті забезпечують 90 висококва-
ліфікованих викладачів, до їх складу входять 6 професорів, докторів наук 
та 49 доцентів, кандидатів наук.

Зростання обсягів наукових досліджень дає змогу ширше залучати до ці-
єї роботи студентів. У різноманітних формах науково-дослідної роботи бере 
участь до 83 % студентів. Наукові праці студентів факультету щорічно пред-
ставляються на всеукраїнських, регіональних конференціях та олімпіадах. 

Базами навчальних та виробничих практик студентів-агрономів є: 
науково-дослідний сад, дослідне поле кафедри загального землеробства, 
виробниче с.г. підприємство навчально-дослідного господарства ТДА-
ТУ «Лазурне», державні наукові установи та понад 30 сучасних сільсько-
господарських підприємств південного регіону України. Всі бази практик 
практичної підготовки студентів зі спеціальності «Екологія та охорона на-
вколишнього середовища» уклали договори з провідними екологічними 
установами державної, приватної та інших форм власності, серед яких дер-
жавні заповідники: Асканія-Нова, Карадаг (Крим); Національні ландшаф-
тні та регіональні парки (Азово-Сиваський (о. Бирючий), о. Хортиця; дер-
жавні ландшафтні заказники та інші. Щорічно студенти факультету про-
ходять виробничу практику за кордоном у Великобританії, Нідерландах, 
США, Польщі, Франції, Голландії, Данії та інших державах.

На факультеті створено умови для гармонійного розвитку особистості: 
студенти мають змогу активно брати участь у роботі гуртків художньої са-
модіяльності, займатися у спортивних секціях. Надзвичайно цікавим і за-
хоплюючим є щорічне свято - День факультету. Для студентів організову-
ються незабутні зустрічі з відомими в Україні політичними, громадськими 
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діячами, письменниками, акторами, художниками та іншими видатними 
людьми. 

З 2007 року почала існувати студентська рада факультету, до складу якої 
входять активні, енергійні та творчі особистості. Основними пріоритета-
ми роботи студентського активу є формування особистості, яка усвідом-
лює свою належність до українського народу, поважає громадянські права 
і свободи, традиції народів і культуру світу, національний, релігійний, мов-
ний вибір кожної людини, спрямованої на втілення в життя української на-
ціональної ідеї. З першого дня свого існування студентська рада активно 
розвинула свою роботу та суспільне життя факультету і університету. 

Вже традиційною для факультету стала активна співпраця з інтерна-
том №1, який є нашим підшефним дитячим закладом. Кожного року сту-
дентський актив проводить благодійну акцію до дня Святого Миколая 
та до Міжнародного дня захисту дітей. А також вони готують святкові ве-
селі вистави, які кожного року дарують гарний настрій усім вихованцям 
інтернату.

Після завершення навчання всі випускники-агрономи одержують на-
правлення в реформовані сільськогосподарські та фермерські господар-
ства, а випускники-екологи - у лісгоспи, національні природні парки, за-
повідники та інші природно-заповідні фонди державного значення, де 
працевлаштовуються на посадах головних, провідних та галузевих спеці-
алістів середньої ланки.

До складу факультету входять сім кафедр: рослинництва, хімії та біотех-
нологій, екології та охорони навколишнього середовища, технології пере-
робки та зберігання продукції сільського господарства, охорони праці та 
безпеки життєдіяльності, іноземних мов, філософії та соціології.

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА
(«РОСЛИННИЦТВО» І «ХІМІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ»)

Кафедра загального землеробства організована і працює з дня засну-
вання МІМСГу в 1932 році. Спочатку кафедра мала назву - «Землеробство з 
основами ґрунтознавства», «Землеробство і рослинництво», потім - «Зем-
леробство і тваринництво». В 1996 році з цієї кафедри було створено 3 ка-
федри: «Технології переробки сільськогосподарської продукції», «Мислив-
ствознавство і тваринництво» та «Рослинництво і садівництво». В 1999 ро-
ці на базі кафедр «Рослинництво і садівництво» і «Хімії та біотехнології» 
була створена кафедра «Загальне землеробство». Завідувачем кафедри за-
гального землеробства було обрано д.с.г.н., проф. Калитку Валентину Ва-
силівну. Наукова школа проф. Калитки В.В. займається з’ясуванням ролі 
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системи антиоксидантного захисту організму 
тварин і рослин в їх адаптації до умов вирощу-
вання і розробкою технологій застосування ан-
тиоксидантних препаратів для підвищення про-
дуктивності сільськогосподарських рослин та 
ефективності тривалого зберігання продукції 
рослинництва. Під науковим керівництвом Ка-
литки В.В. захищено 7 кандидатських дисерта-
цій, працюють над підготовкою дисертацій 9 ас-
пірантів, докторантів і пошукувачів.

Сьогодні на кафедрі трудяться висококвалі-
фіковані фахівці своєї справи, з яких доктор на-
ук та 16 кандидатів наук.

Співробітники кафедри проводять занят-
тя з більш ніж 50 дисциплін на усіх факульте-
тах університету, як очної, так і заочної форм 
навчання. 

Заняття зі студентами проводяться в лабораторіях, обладнаних необхід-
ними приладами та наочним матеріалом, а також на дослідному полі та у 
філіях кафедри на виробництві.

Кафедра загального землеробства посідає важливе місце на факульте-
ті за рівнем проведення наукових досліджень та впровадження їх у вироб-

Завідувач кафедри загального 
землеробства, професор 

Калитка В.В.

Колектив кафедри «Загальне землеробство».
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ництво. У 1997 році при кафедрі була відкрита 
денна аспірантура з наукових спеціальностей 
03.00.04. - «Біохімія» та 06.01.15 - «Первинна об-
робка продуктів рослинництва». 

Наукові дослідження на кафедрі проводять-
ся за науково-технічною програмою НДІ агро-
технологій та екології: «Розробка технологій 
вирощування та первинної обробки продукції 
рослинництва в Степовій зоні України за умов 
глобального потепління». Усі розробки впро-
ваджені в господарствах Запорізької, Одеської, 
Херсонської областей та у АР Крим. Викладачі 
кафедри є співробітниками НДІ та мають ква-
ліфікаційні свідоцтва сільськогосподарських 
експертів-дорадників, що дає можливість нада-
вати консультаційно-методичну і практичну до-
помогу агровиробникам на всіх етапах освоєн-
ня технологій вирощування сільськогосподарської продукції.

Результати наукової діяльності співробітників за останні 5 років харак-
теризуються такими показниками: видано 4 монографії, одержано 14 па-
тентів, надруковано 441 наукову статтю. Викладачами кафедри видано 27 
навчальних посібників і методичних вказівок для студентів ВНЗ ІІІ і ІV рів-
нів акредитації очної і заочної форм навчання.

Викладачі кафедри брали участь у 88 міжнародних і всеукраїнських 
конференціях. Крім того, 12 викладачів кафедри є членами Всеукраїнської 
громадської організації «Українське біохімічне товариство» і брали актив-
ну участь у роботі VIII (2002 р.) та ІХ (2006 р.) біохімічних з’їздів.

Для підвищення якості підготовки фахівців для сільського господарства 
вченими-викладачами кафедри ведеться науково-дослідна та науково-
методична робота, в якій активну участь беруть студенти. Результати своїх 
наукових досліджень вони доповідають на студентських конференціях та 
публікують доповіді в збірниках наукових праць університету і у фахових 
виданнях інших ВНЗ. Наукові праці студентів кафедри щорічно представ-
ляються на всеукраїнські та регіональні конкурси і олімпіади та стають пе-
реможцями («Завтра UA», «Мрія - Агрохолдінг» та багато інших). 

З відкриттям спеціальностей «Агрономія» і «Екологія та охорона на-
вколишнього середовища» на кафедрі проводиться підготовка курсо-
вих і дипломних робіт. Останні мають переважно науково-дослідний 
характер.

В.о. завідувача кафедри хімії 
та біотехнологій, доцент 

Колесніков М.О.
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З метою організації навчально-виховного процесу на рівні сучасних єв-
ропейських технологій та проведення наукових досліджень студентів, аспі-
рантів та викладачів кафедрою підписано договори про науково-технічне 
співробітництво з провідними навчально-науковими інститутами МОН 
молоді та спорту, НДІ і сортодослідними станціями УААН та аграрними під-
приємствами. Невід’ємною складовою розвитку кафедри є тісна співпраця 
викладачів із зарубіжними колегами з Німеччини, Франції, Польщі, Шве-
ції, США з питань застосування інноваційних технологій в аграрному сек-
торі економіки. 

Колектив кафедри «Загальне землеробство» ТДАТУ усвідомлює своє 
основне завдання у підготовці сучасних фахівців, спроможних вирішува-
ти проблеми села, враховуючи специфіку землеробства різних ґрунтово-
кліматичних зон України.

З метою оптимізації організаційної структури і підвищення якості на-
вчального процесу на кафедрах університету на підставі рішення ректора-
ту №8 від 2 квітня 2012 року було створено на факультеті агротехнологій 
та екології кафедру рослинництва та кафедру хімії і біотехнологій шляхом 
реорганізації кафедри загального землеробства.

Кафедру рослинництва очолює професор, доктор сільськогосподар-
ських наук Калитка Валентина Василівна.

Кафедру хімії і біотехнологій очолює доцент, кандидат сільськогоспо-
дарських наук Колесніков Максим Олександрович.

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ ТА ОХОРОНИ 
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

У 1995 р. наказом ректора при економічному 
факультеті була створена кафедра мисливство-
знавства та біологічних ресурсів. Її засновником 
був д. біол. наук, проф. В.І. Лисенко. Тоді вперше 
в Україні було розпочато підготовку менеджерів 
з мисливського господарства, але з об’єктивних 
причин цю роботу завершити не вдалося. Зва-
жаючи на вимоги часу та наявність відповід-
них фахівців, згодом було вирішено випуска-
ти інженерів-екологів, які б могли реалізувати 
природоохоронні ідеї в сільському господарстві 
та у промисловому виробництві. Тому за роки 
існування кафедри, відповідно до ситуації, її на-
зва та спрямованість змінювалися (у 1999 р. - 

В.о. завідувача кафедри 
ЕТОНС, доцент Халіман І.О.
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кафедра тваринництва та мисливствознавства). 
У 2001 р. її було включено до складу факульте-
ту переробки та зберігання сільськогосподар-
ської продукції під назвою «Кафедра екології та 
охорони навколишнього середовища». Відповід-
но до рішення Вченої ради та наказу по ТДАТУ 
№ 2-ОД від 3 серпня 2007 р. кафедра ввійшла до 
складу новоствореного факультету «Агротехно-
логій та екології».

На початковому етапі формування кафедри 
значний внесок у її розвиток внесли: д.с.г.н., 
проф. Янченко Ф.Н., к.с.г.н., доц. Кралько В.А., 
к.с.г.н., доц. Андрущенко М.В., к.с.г.н., доц. Су-
харенко О.І., ас. Нечаєв М.Д., завлабораторі-
єю Дьяконов В.О., д.г.м.н., проф., Огай В.Х., 
к.с.г.н., доц. Хаджидавидов О.М. Особливо ба-
гато зробив для становлення колективу та його перших здобутків проф. 
Лисенко В.І. 

Сьогодні кафедру очолює кандидат біологічних наук, доцент Халіман 
Ігор Олексійович.

На кафедрі працює доктор біологічних наук, професор Волох Анатолій 
Михайлович, який з 2006 року по 2012 рік був завідувачем кафедри та зро-

Колектив кафедри «Екологія та охорона навколишнього середовища».

Професор кафедри ЕТОНС 
Волох А.М.
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бив значний внесок у розвиток спеціальності «Екологія та охорона навко-
лишнього середовища».

На теперішній час до професорсько-викладацького складу кафедри вхо-
дять: 3 професори, 4 доценти, 2 старших викладачі та 4 асистенти. 

На кафедрі викладається 31 дисципліна, у тому числі: «Загальна еколо-
гія», «Радіобіологія та радіоекологія», «Екологія рослинного і тваринного 
світу», «Моніторинг довкілля», «Моделювання та прогнозування стану до-
вкілля», «Екологія міських систем», «Ландшафтна екологія», «Основи мис-
ливського господарства», «Геоекологічний ризик», «Екологічний менедж-
мент та аудит» й інші. 

Діяльність кафедри охоплює організацію навчального процесу в розрі-
зі Болонської угоди, а також різні екологічні напрями. Їх реалізації при-
свячена значна кількість наукових та методичних розробок викладачів, се-
ред яких слід відзначити участь у написанні «Червоної книги України», під-
ручника з екології для середньої школи, а також інших книг та наукових 
статей. 

При підготовці екологів велике значення надається виробничим прак-
тикам, місцями проведення яких є державні заповідники: «Асканія-Нова», 
«Карадаг», «Острів Хортиця», природні національні та регіональні парки: 
Азово-Сиваський, «Меотида», державні заказники: «Старобердянський 
ліс», «Коса Обитічна», «Молочний лиман», державні екологічні інспекції, 
лісництва, сільськогосподарські та промислові підприємства. 

Кафедра екології та охорони навколишнього середовище приділяє зна-
чну увагу підготовці кадрів вищої кваліфікації на рівні аспірантури, де за-
раз навчається 4 аспіранти та 3 пошукачі. 

Після отримання вищої освіти випускники розподіляються за держав-
ним замовленням на підприємства різних галузей, в природоохоронні ор-
ганізації, заповідники тощо або мають можливість обирати місце роботи 
самостійно.

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБКИ 
ТА ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКЦІЇ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Кафедра технології переробки та зберігання продукції сільського госпо-

дарства була організована рішенням Вченої ради ТДАТА від 31 червня 2003 
року та наказом №354-К від 21 липня 2003 року методом розподілу кафе-
дри механізації переробки та зберігання сільськогосподарської продукції. 

Завідувачем кафедри ТПЗПСГ призначена доцент Загорко Надія Петрівна.
В цьому ж році з кафедри МПЗСГП на кафедру ТПЗПСГ перейшли: к.в.н., 



123

ІІІ. Структурні підрозділи університету

доц. Микитинець З.Г., к.с.г.н., доц. Сердюк М.Є., 
к.с.г.н., доц. Прісс О.П., к.с.г.н., доц. Мирониче-
ва О.С., старший викладач Панченко Т.М., асис-
тенти: Степаненко Д.С., Григоренко О.В., Коля-
денко В.В., Кюрчева Л.М. А також допоміжний 
персонал: завідувач лабораторії Бебешко А.П., 
майстер вироб. навч. Раковський В.С., старший 
лаборант Кострицька О.О., старший лаборант 
Лисенко О.В., лаборант Громаков А.Г. 

Згідно з рішенням Вченої ради університе-
ту та наказу ТДАТУ № 2 ОД від 3 серпня 2007 
р. був відкритий новий факультет агротехноло-
гій та екології, до його складу увійшла і кафедра 
ТПЗПСГ.

Сьогодні кафедра є профілюючою. Викладачі 
кафедри ведуть заняття серед студентів денної 
та заочної форм навчання на п’яти факультетах університету: ІКТ, МТФ, 
ЕФ, ОтаФ, ЕП з 11 дисциплін.

У робочих програмах дисциплін кафедри в організації навчального про-
цесу знаходять віддзеркалення нові прогресивні технології і методи на-
вчання. Активно використовується модульний принцип викладання від-
повідно до КМСОНП.

Завідувач кафедри ТПЗПСГ, 
доцент Загорко Н.П.

 Колектив кафедри «Технологія переробки та зберігання продукції с.г.»



124

ІІІ. Структурні підрозділи університету

Кафедра бере активну участь в розробці науково-технічних програм 
університету, які відповідають основним напрямкам наукових досліджень 
НДІ. 

Робота виконується за напрямками розробки нових і удосконалення іс-
нуючих технологій тривалого зберігання продукції рослинництва.

За результатами наукових досліджень співробітниками кафедри отри-
мано понад 12 авторських свідоцтв та патентів України, опубліковано по-
над 240 наукових праць. Викладачі кафедри постійно беруть участь у між-
народних конференціях, науково-практичних семінарах.

Спільно з викладачами кафедри у всіх науково-дослідних роботах бе-
руть активну участь здібні і підготовлені студенти, які висвітлюють резуль-
тати досліджень на наукових конференціях та в періодичних виданнях.

Результати науково-дослідних робіт упроваджуються в навчальний про-
цес у вигляді лабораторних робіт і лекційних курсів.

Кафедра підтримує і розвиває науково-творчі контакти з відомими нау-
ковими центрами, організаціями як в Україні, так і за кордоном. Зокрема 
- з НАУ (м. Київ); ХДТУ (м. Херсон); ПСГУ (м. Полтава); НІВ і В «Магарач» 
(м. Ялта); фірмою Weser-Сhampignon (Німеччина), Інститутом мікробіоло-
гії і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України (м. Київ); Державним аг-
ротехнічним університетом Північної Кароліни (США); компаніями «Укр-
міцелій», «Біотехнологія» (м. Донецьк).

КАФЕДРА ОХОРОНИ ПРАЦІ 
ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Завідуючий кафедрою - к.т.н., професор Ро-
гач Юрій Петрович. У вересні 1970 року в скла-
ді факультету «Механізація сільського госпо-
дарства» наказом по інституту створюється ка-
федра «Охорона праці». Засновником і першим 
завідувачем кафедри був доцент, кандидат тех-
нічних наук Топчій Борис Петрович.

Знов створеній кафедрі доручається вести 
дисципліни «Охорона праці» та «Радянське пра-
во» для спеціальностей «Електрифікація сіль-
ського господарства» і «Механізація сільського 
господарства», а також розділ «Охорона праці» у 
дипломних проектах.

Для подальшого вдосконалення навчального 
процесу з виробничого навчання студентів нака-

Завідувач кафедри ОП та БЖ 
к.т.н., професор 

Рогач Ю.П.
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зом ректора №244 від 3 вересня 1989 року створена кафедра «Охорона праці 
та виробничого навчання», завідуючий кафедрою - доцент, к.т.н. Бутко Д.А. 
У цей період розроблені й побудовані навчально-виробничий полігон, лабо-
раторія з водіння з тренажерами, а також створена перша в СРСР галузева 
науково-дослідна лабораторія, яка налічувала 20 наукових працівників. 

У 1992 році кафедра перейменована в кафедру «Безпека життєдіяльнос-
ті», яку очолив доцент, к.т.н. Лущенков В.Л.

У 1994 році на базі кафедри був створений Таврійський науково-
виробничий центр з охорони праці (керівник - доцент Бутко Д.А.). 

З 1994 року кафедра «Безпека життєдіяльності» першою в Україні роз-
почала випуск фахівців з охорони праці. З 1994 по 2007 роки випущено 
близько 230 спеціалістів спеціалізації «Охорона праці».

Наказом ректора ТДАТА №2-ОД від 3 серпня 2007 року кафедру пере-
йменовано в кафедру охорони праці та безпеки життєдіяльності та переве-
дено до складу знов створеного факультету агротехнологій та екології. 

До професорсько-викладацького складу кафедри сьогодні входять: про-
фесор, 9 доцентів, старший викладач і 6 асистентів.

Навчальна діяльність кафедри охоплює не тільки охорону праці, еколо-
гічні напрями, а й організацію навчального процесу в розрізі Болонської 
угоди. На кафедрі викладається 14 дисциплін, у тому числі: «Організація 
навчального процесу», «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони пра-
ці», «Охорона праці в галузі», «Екологічна експертиза», «Екологічна пас-

Колектив кафедри «Охорона праці та безпеки життєдіяльності».
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портизація», «Інженерна екологія», «Виробнича санітарія», «Законодав-
ство і право в АПК», «Організація охорони праці в АПК» та інші.

У 2001 році створений науково-навчально-методичний центр з питань 
охорони праці, який є структурним підрозділом НДЧ ТДАТУ. Очолив центр 
доцент кафедри, к.т.н. Петров В.В. Основний штат центру - викладачі ка-
федри охорони праці та безпеки життєдіяльності. Щорічно в центрі прохо-
дять навчання більше 1000 чоловік. У 2006 році центр отримав статус Го-
ловного галузевого центру в сільському господарстві області.

Співробітниками кафедри розроблено та видано понад 15 підручників 
та навчальних посібників для вищих навчальних закладів освіти, понад 
100 методичних вказівок для виконання лабораторних та практичних ро-
біт, курсового та дипломного проектування, отримано близько 30 патентів 
та авторських свідоцтв. На Всеукраїнському конкурсі підручники «Охорона 
праці», «Організація охорони праці в сільському господарстві» були визна-
ні кращими (2, 3 місця серед підручників для аграрних ВНЗ). На кафедрі 
створені сприятливі умови для продуктивної підготовки до захисту магіс-
терських робіт, дипломних проектів, кандидатських дисертацій. Випус-
кні та дипломні роботи неодноразово займали перші місця в конкурсах на 
кращий дипломний проект та роботу. Велика увага на кафедрі приділяєть-
ся науковій роботі студентів, працюють різнотематичні наукові гуртки.

Викладачі кафедри беруть активну участь у спортивних змаганнях уні-
верситетського та всеукраїнського рівнів з футболу, волейболу, баскетбо-
лу, стрільби, шашок, шахів та тенісу, де не раз займали призові місця.

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ І СОЦІОЛОГІЇ
Кафедра «Філософія і соціологія» свою окре-

му історію веде з 1 грудня 1989 року, коли згід-
но з наказом ректора для посилення гумані-
тарної складової в підготовці спеціалістів було 
створено відповідне професійно-гуманітарне 
відділення. Воно входило до складу факультету 
гуманітарної підготовки, яке очолював доцент 
Карман В.М. Керівником відділення став к.п.н., 
старший викладач Долгополов І.І.

З 1 грудня 1992 року відділення професійно-
гуманітарної підготовки було реорганізова-
но в кафедру гуманітарної освіти. Завідувачем 
кафедри був призначений кандидат історич-
них наук, доцент Карман В.М. З 22 грудня 1994 

Завідувач кафедри ФіС, 
доцент Карман В.М.



127

ІІІ. Структурні підрозділи університету

року і по 5 листопада 2010 року завідувачем кафедри працював канди-
дат історичних наук, доцент Чигрин В.О. Зараз кафедру очолює доцент 
Карман В.М.

За цей період кафедра ще двічі зазнавала структурних змін: 27 лютого 
1996 року на підставі рішення Вченої ради академії кафедра одержала на-
зву «Політологія і соціологія», а з 1997 року, у зв’язку з реструктуризацією 
дисциплін соціально-гуманітарного циклу, - «Філософія і соціологія».

Кафедра завжди підтримує зв’язок з її колишніми працівниками. Здій-
снюється постійне листування з доктором філософських наук, професором 
Ключниковим В.П. (м. Київ), доктором соціологічних наук, професором 
Чигриним В.О. (м. Керч), доцентом Горенською В.Г., завідувачем методич-
ного кабінету Лихобабіною К.П.

На цей час на кафедрі викладаються дисципліни замкненого циклу: фі-
лософія, соціологія, політологія, психологія і педагогіка, релігієзнавство, 
етика та естетика, психологія, педагогіка та інші.

З усіх дисциплін, що викладаються, створено учбово-методичні комп-
лекси документів, у яких розкривається структура курсів, сукупність знань 
та умінь, що повинні формуватися при вивченні кожного модуля, а також 
показано зв’язки міжпредметного характеру. Викладачі кафедри беруть 
участь у підготовці навчальних посібників, методичних рекомендацій та 
іншої методичної літератури.

На кафедрі працюють кандидати наук, доценти: Дударєва М.Ш., 

Колектив кафедри «Філософія і соціологія».
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Ісакова О.І., Паршин Б.А., старший викладач Городецька О.Г., а також ви-
кладачі: Щербакова Н.В., Шелудько О.О., Губенко В.В., Крупенко О.В. 

В структурі кафедри працює лабораторія соціологічних досліджень, 
до складу якої входять Вертегел С.Я., інженер-програміст Петров О. Діло-
водство ведуть ст. лаборанти Коваленко О.В. та Казанцева Н.О. До робо-
ти на кафедрі при підготовці аспірантів та магістрів залучаються провід-
ні філософи регіону, зокрема, д.ф.н., проф. Сіднєв Л.М., д.ф.н., професор 
Троїцька Т.С.

Кафедра активно займається науковими дослідженнями, насамперед, в 
межах кафедральної комплексної теми «Соціальний захист сільського на-
селення України». На підставі щорічних соціологічних досліджень, що про-
водяться у регіоні, готуються наукові звіти, публікації, рекомендації відпо-
відним державним організаціям та установам.

Кафедра плідно співпрацює з Інститутом соціальної і політичної психо-
логії АПК України та Інститутом соціології НАН України (м. Київ), здійсню-
ючи участь у Всеукраїнських опитуваннях суспільної думки з питань ста-
влення населення до політики, влади, Кабінету Міністрів, Президента та 
парламенту, а також з питань формування інформаційного простору Укра-
їни на правах регіонального відділку. Проведено понад 16 досліджень у За-
порізькій, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях. На 
запит управління внутрішньої політики Адміністрації Президента України 
проведено дослідження за оригінальною програмою, розробленою профе-
сором Чигриним В.О. - «Середнє місто: проблема менталітету населення».

Викладачами кафедри обговорюються доповіді на щорічних наукових 
конференціях.

Активну участь у науковій діяльності кафедри беруть студенти, які що-
річно проходять соціологічний практикум, проводячи опитування респон-
дентів різних категорій, та готують розгорнуті звіти за його результатами. 
Саме такий практикум можна вважати своєрідною формою навчальної 
практики та наукової роботи студентів. Лабораторія соціологічних дослі-
джень кафедри є основою моніторингу суспільної думки в межах універси-
тету, щорічного тестування студентів з питань студентського самовряду-
вання, виховання, роботи кураторів тощо.

Викладачів кафедри часто запрошують на кураторські години. Курато-
ри академічних груп постійно підтримують зв’язок з батьками студентів, 
ведуть роз’яснювальні бесіди щодо актуальних питань, запрошують на зу-
стрічі міських спеціалістів різноманітних галузей, проводять культурно-
масові заходи.

Кафедрою і надалі будуть здійснюватися програми поєднання навчаль-
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ної і наукової діяльності, оскільки концепція її розвитку полягає у тому, що 
єдиною перспективою завоювання авторитету у студентів та викладачів 
університету для суспільствознавців можуть бути тільки постійний науко-
вий пошук, прикладні дослідження, які дають реальні результати, науко-
вий ріст молодих викладачів, допомога найбільш обдарованим студентам 
в оволодінні методологією і методикою наукових досліджень.

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ
Кафедра іноземних мов ТДАТУ є однією з 

найстаріших (кафедру було створено 1949 ро-
ку) та найчисленніших в університеті: сьо-
годні тут працюють 20 висококваліфікованих 
викладачів.

Біля витоків джерел кафедри стояли 
Круковська Маргарита Едуардівна та Алашеєва 
Єлизавета Денисівна. У різні роки кафедрою ке-
рували: Мануйлова Тетяна Петрівна (1949-1958), 
Смолдирєва Олена Григорівна (1958-1967), 
Морозов Віктор Миколайович (1967-1985), 
Бондаренко Надія Данилівна (1985-1996). З 
1996 року кафедру очолює Мунтян Світлана 
Геннадіївна.

Іноземна мова була обов’язковою дисциплі-
ною з перших днів існування навчального закладу. З розбудовою ВНЗ, зі 
збільшенням кількості студентів і спеціальностей розвивалася й кафедра 
іноземних мов: додавалися нові методики викладання, активно впрова-
джувалося використання різноманітних технічних засобів навчання. Вже 
багато років робота колективу кафедри незмінно характеризується осо-
бливою атмосферою: це, в першу чергу, високий рівень практики і мето-
дики викладання іноземних мов, педагогічна майстерність викладацько-
го корпусу, активна перекладацька діяльність, це добрі людські відносини 
між колегами. 

Колектив спрямовує весь свій творчий потенціал як на підтримання 
традиційно високого рівня викладання, консультування та співпраці зі сту-
дентами, так і на втілення нових ідей та методик. У колективі накопичено 
досвід ефективної роботи з особистісно-орієнтованого, різнорівневого, ди-
ференційованого навчання, опановано комунікативно-діяльнісний підхід 
у навчанні, впроваджено проектну методику викладання. Це стало осно-
вою при розробці чіткої концепції організації аудиторної, самостійної та 

Завідувач кафедри 
іноземних мов Мунтян С.Г.
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індивідуальної роботи студентів під час переходу кафедри у 2006 році на 
кредитно-модульну систему навчання.

Великого значення надається комп’ютеризації навчання. На кафедрі 
розроблено та впроваджено комп’ютерний тестовий контроль вхідних 
знань студентів-першокурсників; на заняттях активно використовуються 
педагогічні програмні засоби з повсякденної, технічної та ділової інозем-
ної мови, програми для комп’ютерного тестування знань лексики та гра-
матики («TOEFL») і вимови («Talk now!»).

З метою забезпечення студентам спеціалізованого освітньо-
інформаційного середовища на кафедрі успішно працює навчальний ре-
сурсний центр. Створений у 1997 р. як медіатека, центр включає сьогод-
ні велику кількість навчально-методичних, інформаційно-довідкових та 
інформаційно-пізнавальних матеріалів. До послуг студентів у відкритому 
доступі наявні найсучасніші електронні словники («Мультилекс»), енци-
клопедії («Encyclopedia Britannica»), цифрові дані з країнознавства, велика 
кількість on-line тестів та завдань, посилань на найсучасніші підручники та 
посібники, викладання за якими ведеться на кафедрі. Студентам старших 
курсів, які вивчають професійну та ділову іноземну мову, стають у великій 
нагоді сучасні автентичні аналогові, аудіо- та відеоматеріали, що унаочню-
ють найсучасніші тенденції, процеси, методи, машини виробництва та пе-
реробки, ознайомлюють з актуальними економічними операціями та яви-
щами, тренують навички ділового спілкування.

Викладачами кафедри на основі комунікативної методики розроблено 
та впроваджено у навчальний процес методичні посібники з англійської, 
німецької та французької мов з лінгвокраїнознавства, екології, агрономії, 
переробки сільськогосподарської продукції, інформаційних технологій, 
енергетики, економічних спеціальностей, посібники з розвитку навичок 
аудіювання, посібники до відеозанять. Майже 100% посібників з навчання 
самостійного читання за фахом створено саме викладачами кафедри. Для 
більшості спеціальностей створено спеціальні глосарії, що містять як пе-
реклад, так і тлумачення фахової лексики, що вивчається. Також придбано 
кращі навчально-методичні комплекси світового зразка.

Протягом 2002-2008 років викладачами кафедри видано більше 100 на-
укових та навчально-методичних праць, вони беруть активну участь у за-
гальноукраїнських і міжнародних конференціях та семінарах з проблем 
організації аудиторної, самостійної та індивідуальної роботи студентів у 
контексті Болонської декларації, особливостей викладання іноземної мо-
ви для спеціальних цілей, управління процесом створення професійно-
орієнтованих навчальних проектів, застосування ресурсів мережі Інтер-
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нет та комп’ютеризації навчання, модернізації стратегій контролю якос-
ті знань. 

Викладачі кафедри підтримують зв'язок з Гете-Інститутом, Британською 
радою, відділом культури і співробітництва Посольства Франції в Україні, 
Федерацією культурного обміну «Франція - Україна» і регулярно підвищу-
ють кваліфікацію, відвідуючи конференції і семінари, беручи участь у ста-
жуванні у вищих навчальних закладах Німеччини та Франції.

Для підготовки молоді до стажування на сільськогосподарських інозем-
них підприємствах у 1995 році на кафедрі вперше було відкрито 3 групи з 
поглибленого вивчення іноземних мов. Відтоді курси користуються вели-
кою популярністю як серед студентів, так і серед молодих викладачів: на 
початку кожного семестру на кафедрі відкривається 12-14 груп з вивчен-
ня англійської, французької та німецької, щорічно курси проходять близь-
ко 300 слухачів. Вони мають можливість вивчати другу іноземну мову, ак-
тивізувати фахову лексику, необхідну для практики та навчання за кордо-
ном, опанувати мову офіційних документів.

Значне місце у діяльності кафедри посідає виховна робота: традицій-
ні «Тижні іноземної мови», театралізовані ігри, брейн-ринги, творчі кон-
курси і виставки кращих студентських робіт та стінгазет, перегляд фільмів, 
музично-розважальні інтелектуальні заходи, наприклад, «Show-case».

Колектив кафедри «Іноземні мови».
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Навчально-науковий інститут 
заочної та дистанційної освіти

Аграрникам - якісну вищу освіту

Згідно з наказом по НКЗ СРСР та 
ВКВШ при СНК СРСР від 9.10.1945 року за 
№ 1741/517 25 листопада 1945 року при 
Мелітопольському інституті інженерів-
механіків сільського господарства ім. ОД-
ПУ створено заочне відділення інженерів-
механіків сільського господарства з кон-
тингентом 50 чоловік. Завідуючим заочним 
відділенням призначено Коваленка М.Є.

З 1953 року на цю посаду був призначе-
ний 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 на-
бір студентів-заочників за спеціальністю 
«Електрифікація і автоматизація сільсько-
господарського виробництва», а з 1967 року 

- за спеціальністю «Організація і технологія ремонту».
У 1971 році заочне відділення реформовано у факультет заочного на-

вчання 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 ін-

женерних факультетів заочного навчання в аграрних ВНЗ колишнього СРСР.
У 1987 році було здійснено останній випуск студентів за спеціальністю 

«Організація і технологія ремонту». Пізніше спеціальність ввійшла до скла-
ду спеціальності «Механізація сільського господарства».

У 1993 році факультет заочного навчання перетворено на факультет 
«Підвищення кваліфікації і заочного навчання». Проректором призначено 
доцента Лубяного 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 агротехніч- -
ному коледжі (м. Нова Каховка), де студенти-заочники навчалися за 

Директор ННІЗДО, 
доцент Галько С.В.
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спеціальностями «Механізація сільського господарства» та «Енерге-
тика сільськогосподарського виробництва».

З 2002 року факультет знов перейменовується на факультет заочного 
навчання, яким до 2003 року керував доцент Масюткін Є.П. За цей час по-
кращуються зовнішні зв’язки факультету з іншими навчальними заклада-
ми 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 отри-
мали понад 18 тис. студентів-заочників. Серед них заступники голів обл-
сільгосптехніки: Черепаха Ф.С., Лаврин А.А., Крикливий М.І. Деякі з випус-
кників захистили дисертації і стали викладачами: Лушников І.А., Чех В.Ф., 
Ялпачик Ф.Ю. та інші; керівниками 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 на-
вчання, а з 2006 року навчання фахівців проводиться за трьома освітньо-
кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр.

У 2006 році на факультеті відкрито дві нові спеціальності: «Фінанси» та 
«Обладнання переробних і харчових виробництв», за якими проводиться 
підготовка фахівців з повним і скороченим терміном навчання. У 2007 ро-
ці відкрита спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середови-

Колектив Навчально-наукового інституту заочної та дистанційної освіти.
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ща», а у 2008 році - «Агрономія». Також особам, які мають повну вищу осві-
ту, ТДАТУ дає можливість отримати другу вищу освіту.

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

В інституті здобувають освіту понад 3000 студентів-заочників, які на-
вчаються на 32 кафедрах університету, що мають лабораторії, оснащені су-
часними технічними засобами навчання.

Щорічно в інституті дипломні роботи захищають близько 400-450 сту-
дентів, з них 80-85% - на «добре» та «відмінно».

Сьогодні ННІ ЗДО готує висококваліфікованих фахівців за 8-ма напря-
мами (спеціальностями):

Процеси, машини та обладнання АПВ (Механізація сільського  -
господарства);
Енергетика та електротехнічні системи в АПК (Енергетика сільсько- -
господарського виробництва);
Екологія та охорона навколишнього середовища; -
Агрономія; -
Машинобудування (Обладнання переробних і харчових виробництв); -
Економіка підприємства; -
Облік і аудит; -
Фінанси та кредит. -
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Інститут післядипломної 
освіти та дорадництва

Вчені Таврійського ДАТУ одними з пер-
ших в Україні почали вивчати світовий 
досвід і впроваджувати вітчизняні 
інформаційно-консультаційні (дорадчі) 
служби. На основі вивчення у 90-х роках 
передового досвіду діяльності консалтин-
гових служб провідних аграрних країн сві-
ту була розроблена адаптована до умов 
України трирівнева модель регіональної 
інформаційно-консультаційної служби, яка 
передбачає створення на обласному рівні 
інформацій-но-аналітичного відділу при го-
ловному управлінні агропромислового роз-
витку облдержадміністрації, на регіональ-
ному рівні - міжрайонних дорадчих центрів 
при науково-освітніх закладах аграрного 
профілю та районних дорадчих пунктів при районних державних адмі-
ністраціях. Для практичного впровадження накопиченого досвіду в 1996 
році на базі університету був створений інформаційно-консультаційний 
центр «Агро-Таврія», якому в 1997 році наказом Міністерства АПК були на-
дані повноваження координаційного центру дорадчої діяльності з розроб-
кою моделі обласної дорадчої служби. В 1998 році розпорядженням голо-
ви облдержадміністрації на базі ІКЦ «Агро-Таврія» був створений науково-
координаційний центр реформування агропромислового комплексу 
Запорізької області. За дорученням міністерства у період з 1996 по 2008 
роки вченими університету було виконано 5 науково-дослідних розробок 
щодо організації та функціонування дорадчих служб.

Таврійський ДАТУ має п’ятнадцятирічний досвід у дорадництві. Є своя 
наукова школа, за останні 10 років вченими університету захищено 8 ди-
сертаційних робіт за різними напрямками дорадництва, розроблені орга-
нізаційна і функціональна моделі обласної дорадчої служби та методичне 
оснащення цільового навчально-методичного класу з дорадництва. Пере-
лік наукових праць, науково-методичних розробок та рекомендацій з до-
радництва перевищує 40 найменувань, п’ять з яких науково-практичні по-
сібники, дві - типові програми. З 2006 року згідно з наказом Міністерства 
аграрної політики України № 519 від 13.09.2006 «Про організацію профе-

Директор ІПОД Подшивалов Г.В.
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сійної підготовки та проведення дорадчої діяльності» Таврійський універ-
ситет визначений координатором з питань навчання та підвищення ква-
ліфікації сільськогосподарських дорадників та експертів-дорадників для 
4 областей України (Донецька, Запорізька, Херсонська, Луганська) і АР 
Крим. У 2007-2008 роках ІПОД ТДАТУ за спеціальною програмою профе-
сійної підготовки Міністерства аграрної політики України проведено на-
вчання 390 дорадників та експертів-дорадників, з них 93 - для Запорізької 
області.

На підґрунті наукових розробок з дорадництва були розроблені та роз-
тиражовані методичні матеріали, якими оснащені спеціальні навчальні 
класи в міжрайонних дорадчих центрах. Аналогічні розробки та рекомен-
дації передані в усі райони Запорізької області, систематично проводяться 
навчальні семінари з питань розповсюдження мережі дорадчих служб.

На базі ІКЦ «Агро-Таврія» та факультету підвищення кваліфікації у 2002 
році наказом Міністерства аграрної політики України був створений Інсти-
тут післядипломної освіти та дорадництва (ІПОД) Таврійського ДАТУ. Ме-
та діяльності ІПОД - підвищення ефективності і стійкості функціонування 
сільськогосподарських підприємств усіх форм власності шляхом навчання, 
підвищення кваліфікації та перекваліфікації керівників та спеціалістів аг-
ропідприємств, надання інформаційних і консультаційних послуг, упрова-
дження досягнень науково-технічного прогресу в агропромислове вироб-
ництво. Щорічно відповідно до замовлення Міністерства аграрної політи-
ки України близько 1500 керівників та фахівців с.г. підприємств області 
проходять курси підвищення кваліфікації, які організовані в ІПОД. 

Наукові розробки та практичний досвід дорадчої діяльності Таврійсько-
го ДАТУ був високо оцінений на міжнародних агропромислових виставках-
ярмарках «Агро-2008» та «Агро-2009». У конкурсах на кращу продукцію, 
технологію, наукову розробку університет отримав дві золоті медалі у но-
мінації «За високоефективне інформаційне забезпечення АПК».
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Відділ міжнародних зв’язків 

Невід’ємною складовою розвитку універ-
ситету і конкурентноспромож ного виходу 
української освіти на ринок світових освіт-
ніх послуг є засвоєння і використання зару-
біжного освітянського досвіду, розширен-
ня участі викладачів, науковців та студен-
тів ТДАТУ у діяльності міжнародних освітніх 
організацій та співтовариств, поглиблен-
ня і розвиток співпраці із закладами освіти 
і освітянськими фондами, урядовими і неу-
рядовими організаціями-ґрантодавцями.

Університет має прямі договори з 42 уні-
верситетами та науковими установами 24 
країн світу. Найбільш активна робота ве-
деться з 17 з них. Вчені університету спів-
працюють із закордонними колегами з пи-
тань удосконалення якості освіти, беруть 
участь в різноманітних науково-освітніх 
проектах. Проведення спільних наукових 
досліджень дає можливість обміну науковцями, результатами досліджень, 
проведення спільних науково-практичних семінарів та конференцій. На-
уковці університету постійно запрошуються як експерти для роботи в 
міжнародних проектах та асоціаціях (TASIC, USDA, CNFA, DFID, NCEE, 
STEP, USAID,UNICEF, IRD, CUAD, SIDA, TEMPUS, DAAD).

Поширюється не тільки географія наших закордонних зв’язків, а, що 
більш важливо, поширюється спектр форм спілкування та спільної діяль-
ності. Нарівні з традиційними (участь науковців у міжнародних конферен-
ціях, обмін результатами досліджень, вченими та викладачами, стажування 
викладачів та молодих вчених, практики студентів за кордоном тощо) зараз 
розробляються, узгоджуються та втілюються нові форми і напрями спільної 
діяльності: підготовка фахівців за спільними навчальними планами, обмін 
навчальними групами, проведення спільних наукових досліджень.

В університеті прийняті такі головні напрями міжнародної діяльності:
освоєння і використання закордонного освітянського досвіду; удоско- -
налення аграрної освіти та інтеграція до європейського і світового 
освітнього простору;

ІІІ. Структурні підрозділи університету

Начальник міжнародного 
відділу Єлісєєв І.А.
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розширення участі вчених у діяльності міжнародних освітніх органі- -
зацій та співтовариств, у спільних наукових дослідженнях, освітніх та 
наукових програмах, конференціях; обмін результатами досліджень, 
вченими та викладачами;
розвиток академічної мобільності студентів, надання їм можливостей  -
проходження навчання, практики чи стажування на провідних уста-
новах та підприємствах за кордоном.

Серед офіційних партнерів з наукової співпраці - заклади освіти і науки 
Росії, Білорусі, Болгарії, Німеччини, Словаччини, Польщі, Франції, Нідер-
ландів, Швеції, США, Канади. 

Угоди з іноземними ВНЗ містять домовленості щодо обміну навчаль-
ними програмами, стажувань молодих викладачів і вчених, проведення 
спільних наукових досліджень, обміну делегаціями, запрошення фахівців 
і провідних вчених для читання лекцій, студентської академічної мобіль-
ності тощо.

Позитивним і змістовним є співробітництво ТДАТУ з американськими 
та польськими університетами і установами. Так, за останні 3 роки спіль-
но з американськими та польськими вченими було проведено 4 міжнарод-
ні науково-практичні конференції. Останню - у травні 2009 року за темою: 
«Соціально-економічні аспекти розвитку аграрного сектора економіки в 
умовах кризи». «Роль дорадчих служб» було проведено разом з колегами 
з Пенсільванського університету (США). Конференція викликала великий 

Робота у міжнародному відділі.
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інтерес та представництво закордонних вчених. ТДАТУ давно співпрацює 
з Пенсільванським університетом за програмою FEP (міжнародна програ-
ма обміну). Вже більше 10 молодих вчених ТДАТУ пройшли стажування 
в США за 6-місячною програмою. Співпраця з польськими колегами дала 
можливість 12 вченим ТДАТУ ознайомитись з досвідом сільськогосподар-
ської дорадчої діяльності, веденням екологічного землеробства та розви-
тком сільських місцевостей Польщі.

За 3 останні роки значно зросла мережа закордонних практик та ста-
жувань студентів і аспірантів університету. У 2005 році 226 студентів уні-
верситету пройшли виробничу практику в аграрному секторі розвинених 
країн Європи (Німеччина, Великобританія, Нідерланди, Данія, Швеція) 
та у США. З 2006 року студенти університету проходили стажування в Ав-
стралії та Франції. У 2007 році доповнили цей перелік країн ще й Швейца-
рія, Фінляндія та Норвегія, а кількість студентів, які виїхали на закордон-
ні практики та стажування, складає 247. Всі вищезгадані практики є піль-
говими за вартістю програм та, як правило, не оподатковуються в країні 
перебування.

Тривалість сільськогосподарських практик - від 3 до 18 місяців. Студен-
ти університету працюють у передових оснащених господарствах, як пра-
вило, з квітня по листопад, набувають необхідного практичного досвіду 
застосування нових технологій та обладнання, навичок інтернаціональ-
ного спілкування, вивчають традиції країн, мають можливість вдоскона-
лити свою мовну підготовку. Тому значення закордонних практик важко 
переоцінити.

Відбір студентів та формування резерву починається з серпня, а у 
вересні-грудні відбувається розподіл за квотами по різних країнах та про-
грамах. З лютого до квітня міжнародний відділ веде підготовку студентів, 
які пройшли конкурсний відбір, за окремою програмою. До закордонних 
практик допускаються тільки ті студенти, які навчаються на «відмінно» та 
«добре», що для багатьох є додатковим стимулом для навчання. Для сту-
дентів, які бажають пройти сільськогосподарську практику за кордоном, 
організовуються курси інтенсивного вивчення іноземних мов (без тес-
тування кафедри іноземних мов жоден студент не включається до групи 
від’їжджаючих). 

Найбільш привабливою програмою студентської академічної мобіль-
ності є програма Асоціації Пуату-Шарант (Франція), де передбачено 3 рів-
ні підготовки. На першому рівні студенти вивчають сучасні агротехнології 
та підвищують рівень французької мови, проживаючи в родинах фермерів. 
Для студентів, які успішно пройшли перший рівень, отримали позитивні 
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рекомендації, на другому рівні передбачена більш детальна спеціалізація 
за фахом у процесі стажування дублерами менеджерів різних рівнів агро-
формувань та агросервісних структур. По закінченні 1 та 2 рівнів студент 
готує звіти, захищає їх та отримує відповідні міжнародні сертифікати. Кра-
щих студентів за підсумками 1 та 2 рівнів рекомендують до навчання в ма-
гістратурі Вищої сільськогосподарської школи м. Анже (Франція). В цьому 
році 12 студентів університету пройшли відбірковий конкурс за цими про-
грамами, 3 з них - на вищий (третій) рівень.

Так само привабливою програмою студентської академічної мобільності 
залишається програма сільськогосподарської практики молодих фахівців, 
що організовується щорічно Німецькою Селянською Спілкою. Програмою 
даної практики передбачене тижневе навчання в учбово-дослідницькій 
сільськогосподарській установі з метою одержання учасниками програми 
загальної уяви про сільське господарство Німеччини і Європейського Спів-
товариства, а також спеціальних знань в галузі тваринництва й рослин-
ництва. Після цього проводиться чотириденне навчання в агротехнічній 
школі «ДОЙЛА» з раціонального використання сільськогосподарської тех-
ніки. Протягом практики на підприємствах Німецькою Селянською Спіл-
кою проводяться три додаткових одноденних семінари. У програму семі-
нарів включені відвідування підприємств з переробки сільськогосподар-
ської продукції, організацій з реалізації сільськогосподарських продуктів, 
підприємств - виготов лювачів сільськогосподарської техніки та інших аг-
росервісних формувань. Теоретичні знання й практичний досвід, отрима-
ні практикантами в ході такої практики, важко переоцінити. Але, на жаль, 
кількість практикантів по даній програмі обмежена, і тому тільки 2-3 сту-
денти щорічно проходять конкурсний відбір і одержують можливість учас-
ті в ній.



141

ІІІ. Структурні підрозділи університету

Відокремлені структурні підрозділи ТДАТУ

БЕРДЯНСЬКИЙ КОЛЕДЖ ТДАТУ
Бердянський коледж Таврійського держав-

ного агротехнологічного університету веде 
початок від профшколи виноградарства і са-
дівництва, яка була створена 1 жовтня 1924 р. 
постановою другої Губернської конференції 
по сільськогосподарській освіті в Північному 
Приазов’ї - зоні традиційного вирощування ви-
нограду, плодів і овочів.

Пізніше, в 1930 році, вона була перейменова-
на в садово-городній технікум, потім - у техні-
кум виноградарства та виноробства, а згодом - 
в коледж Таврійського державного агротехноло-
гічного університету.

Спочатку тут здобули освіту 21 учень і працю-
вало 9 викладачів.

Директорами навчального закладу працювали Поліщук Прохор Трохи-
мович, Заярін Володимир Федорович, Федоров Юрій Костянтинович.

З 1968 по 1987 роки навчальним закладом керувала заслужений вчи-
тель Української РСР Шеховцова Жанна Миколаївна, яка майже 20 років 
свого життя присвятила роботі над створенням, зміцненням матеріальної 
бази коледжу та вдосконаленням навчального процесу.

Директор ВСП «Бердянський 
коледж ТДАТУ» Шишкіна Г.В.

ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ».
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Особливо плідним в історії навчального закладу є період, який розпо-
чався в 2002 році і триває дотепер. Саме тоді його очолила директор Шиш-
кіна Галина Валентинівна - заслужений працівник освіти України.

Нині коледж, нагороджений Почесною Грамотою Верховної Ради Укра-
їни, - єдиний навчальний заклад в південному регіоні, який готує фахівців 
для переробної промисловості України.

Основним завданням коледжу є підготовка фахівців за 
спеціальностями:

Бродильне виробництво і виноробство; -
Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів; -
Агрономія; -
Експлуатація та ремонт обладнання харчового виробництва; -
Фінанси і кредит; -
Комерційна діяльність; -
Туристичне обслуговування. -

Зараз на стаціонарному та заочному відділеннях навчається 600 сту-
дентів, а за роки існування отримали дипломи більше 20 тис. спеціалістів. 
Особлива гордість коледжу - його випускники, серед яких Секретар ЦК КП 
України Мозговий І.О.; Герой Соціалістичної Праці Суворова Є.І.; Герой 
України, директор агрофірми-радгоспу «Білозерський» Херсонської об-
ласті Селецький В.П.; заслужений працівник промисловості України, го-
лова Центральної дегустаційної комісії Михайлянц Є.А.; Лівік П.Є. - пре-
зидент ВАТ «Зелений Гай», генеральний директор; Сичова О.В. - головний 
технолог ОАО «Агропромислова фірма «Таврія»; Чепурна Н.П. - началь-
ник виробничої лабораторії винзаводу «Масандра»,; Бялик М.І. - дирек-
тор ВАТ «Радсад» Миколаївської обл.; Островська Г.Ф. - начальник вино-
робного цеху заводу шампанських вин «Новий Світ». Серед випускників 
коледжу - керівники об’єднань, відомств, товариств, бізнесмени, підпри-
ємці, педагоги й науковці: завкафедрою технології переробки та зберіган-
ня продукції сільського господарства ТДАТУ, кандидат технічних наук, до-
цент Загорко Н.П., заслужений майстер спорту, чемпіон світу з пауерліф-
тингу Певнєв С.І., голова виконавчого комітету Нововасилівської сільської 
ради Кулага А.М., голова правління ОАО «Заречное» Гуляйпільської пта-
хофабрики Брезицький Ф.Г., директор туристичної агенції «Темеринда» 
Шевченко В.В.

Сучасні методи навчання, кваліфіковані викладачі, комп’ютерне осна-
щення, зручні й обладнані всім необхідним аудиторії, бібліотека, гуртожи-
ток, спортивний комплекс - усе це створено для студентів коледжу задля 
забезпечення сучасного рівня навчального процесу.
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З метою удосконалення підготовки спеціалістів коледж розширює гео-
графію баз проходження виробничої практики в «Агропромисловій фірмі 
«Таврія» Херсонської обл., національному виробничо-аграрному об’єднанні 
«Масандра», АР Крим, радгоспі-заводі ім. Поліни Осипенко, АР Крим, на 
Артемівському заводі шампанських вин «Артемівськ-Вайнер».

Коледж бере участь у реалізації міжнародного проекту розвитку моло-
ді. В рамках цього проекту протягом декілька років у навчальному закладі 
працюють волонтери Корпусу миру США з програмою діяльності «За здо-
ровий спосіб життя».

В коледжі створено навчально-практичний центр для популяризації 
сільського туризму як елементу підприємницької діяльності на селі, еко-
логічного, національно-патріотичного виховання, організації відпочинку 
для студентів аграрних ВНЗ України. Студенти коледжу - постійні учасни-
ки і призери зльоту відмінників навчання серед навчальних закладів аг-
ропромислового комплексу України, всеукраїнських фестивалів художньої 
творчості «Софіївські зорі», Всеукраїнського форуму «Молодіжний парла-
мент», конкурсу Міністерства освіти України та Ліги українських мецена-
тів імені Петра Яцика.

Кращі студенти за успіхи у навчанні отримують іменні стипендії імені 
М.О. Посмітного, вчених-садівників Симиренків.

Підготовку майбутніх спеціалістів здійснює колектив талановитих ви-
кладачів: Балон М.М., Носков В.Х., Попівщий Ю.Л., Дмитрієв В.М., Швач-
ко Т.Ш.

Коледж покладає великі надії на молоде покоління фахівців: Коваленко 
В.Г., Єлізарову З.І., Шатохіну В.І., Соловйову Ю.М.

Завданням педагогічного колективу коледжу є підготовка конкурент-
носпроможних спеціалістів, практиків сучасного рівня, а також форму-
вання свідомих, усебічно розвинених громадян незалежної Української 
держави.

ВАСИЛІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ТДАТУ
Перші середні навчальні заклади (технічні, медичні, сільськогосподар-

ські) з’явились в Європі у ХVІІ столітті. В Росії вони виникли у ХVІІІ ст. як 
гірничо-заводські школи на Уралі, артилерійська школа (заснована 1712), 
військово-фельдшерська школа (1754), театральне училище (1783), вчи-
тельська семінарія (1786), акушерська школа (1797) - у Петербурзі, 
військово-фельдшерська школа (1764), комерційне училище (1773), аку-
шерська школа (1797) - у Москві.

Згідно з документами навчальний заклад було засновано 1 липня 1930 
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року в селищі Ново-Миколаївка Покровського 
району Дніпропетровської області, зараз - рай-
центр Запорізької області Новомиколаївка. Тех-
нікум було створено на базі професійної школи. 
Термін навчання - 3 роки. Випускники техніку-
му отримували кваліфікацію - технік сільсько-
го господарства. Перший директор технікуму - 
Яловий Григорій Омелянович.

Під час Великої Вітчизняної війни технікум 
тимчасово припинив своє існування.

Відновив свою роботу технікум у 1944 ро-
ці на базі учбового господарства в п’яти кіло-
метрах від Ново-Миколаївки на хуторі Мирний 
Покій. Повна назва навчального закладу з 1944 
року - зоотехнічний технікум. Директор тех-
нікуму з 1944 до 1947 року - Кондратьєв Юрій 

Панасович.
У 1953 р. технікум перебазовано у селище Василівка. Цей етап у своєму 

розвитку технікум пройшов під керівництвом директора Пиженка Г.Т., а з 
жовтня 1953 р. до виконання обов’язків директора приступив Колода П.Г.

Назву Новомиколаївський зоотехнічний учбовий заклад мав до 19 лип-
ня 1955 року. Саме 19 липня 1955 року його перейменовано у Василів-

Директор ВСП «Василівський 
коледж ТДАТУ» Боєва Т.С.

ВСП «Василівський коледж ТДАТУ».
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ський зоотехнічний технікум з учбово-дослідним господарством. Контин-
гент студентів склав 214 чоловік.

В 1956 р. у Василівському технікумі відкрито відділення «Ветеринар-
на медицина», а також заочне відділення, яке готувало зоотехніків та 
фельдшерів.

Уже цей етап розвивався під керівництвом Дяченка В.М. З 1961 року ви-
пускникам присвоювалась кваліфікація - зоотехнік.

Технікум завжди гордився своїми спортивними досягненнями з важкої 
атлетики, настільного тенісу. Також славився різножанровою художньою 
самодіяльністю. Жіночий хор технікуму виборов І місце в області в огляді 
на честь 150-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка і виступив на Запорізь-
кому обласному телебаченні. Душею хору була Давиденко Любов. Існувала 
у технікумі і велосекція.

Нова сторінка в історії технікуму розпочалася 1964 року. На базі радгос-
пу «Перемога» Червоноармійського району Запорізької області та Василів-
ського зооветеринарного технікуму утворено радгосп-технікум «Перемо-
га». Його першим директором призначено Миколу Пилиповича Бородіна, 
його заступником - Григорія Костянтиновича Нестеренка. У 1964 році на-
раховувалось 360 студентів. Саме у цей період розпочала роботу студент-
ська творча конференція та виставка технічної творчості, яка проводиться 
до цього часу (у 2011 - 47-а науково-технічна конференція).

Своє 60-річчя радгосп-технікум «Перемога» зустрів з 800 студентами 
денної і 338 - заочної форм навчання.

1992 р. - розпочато заняття у новому навчальному корпусі.
1992 р. - відкривається спеціальність «Організація і технологія ведення 

фермерського господарства».
1993 р. - відкрито спеціальності «Правознавство» і «Зберігання, консер-

вування та переробка м’яса».
10 серпня 1998 року у результаті реорганізації радгоспу-технікуму «Пе-

ремога» технікум відокремився і став іменуватися «Василівський держав-
ний аграрний технікум».

2000 р. - відкрито спеціальність «Фінанси і кредит», у 2003 р. - «Оціноч-
на діяльність».

2009 р. - відкрито спеціальність «Обслуговування комп’ютерних систем 
і мереж».

Після низки реорганізацій технікум став відокремленим структурним 
підрозділом Таврійського державного агротехнологічного університету.
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ЗАПОРІЗЬКИЙ КОЛЕДЖ ТДАТУ
Запорізький коледж Таврійського державно-

го агротехнологічного університету створено в 
травні 1964 року як Жовтневий сільськогоспо-
дарський технікум (аналогічно назві Жовтнево-
го району м. Запоріжжя, на території якого він 
був розташований).

Наказом Міністерства сільського господар-
ства УРСР №228 від 19 серпня 1964 р. техні-
кум був реорганізований в радгосп-технікум 
Запорізької державної сільськогосподарської 
дослідної станції на базі експериментального 
господарства.

Поєднання навчального процесу з виробни-
цтвом і науковими дослідженнями було рішен-
ням позитивним. Базою практичного навчання 
стали відділи науки, структурні підрозділи екс-

периментального господарства, яке мало 4,5 тис. га зрошуваних земель, 
зональна агрохімлабораторія, біолабораторія захисту рослин. Певні склад-
нощі в роботі виникали в зв’язку з тим, що технікум був підпорядкований 
Міністерству сільського господарства, а дослідна станція - Південному від-
діленню академії наук (ВАСГНІЛ).

Директор ВСП 
«Запорізький коледж ТДАТУ» 

Коноваленко В.В.

ВСП «Запорізький коледж ТДАТУ».
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Директором дослідної станції і першим директором радгоспу-технікуму був 
Лисак Іван Іванович, який пропрацював на цій посаді з 1964 по 1971 роки.

В період з 1964 по 1968 роки підготовка студентів проводилася за спеці-
альністю «Агроном-агрохімік». Всього було випущено 120 спеціалістів.

В подальшому радгосп-технікум був кілька разів реорганізований, кон-
тингент студентів змінювався.

Постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 1997 р. № 526 та 
згідно з наказом Міністерства сільського господарства України від 17 черв-
ня 1997 р. радгосп-технікум Запорізької державної сільськогосподарської 
дослідної станції було ліквідовано і реформовано в Запорізький філіал Но-
гайського радгоспу-технікуму .

Наказом Мінагропрому України від 30 червня 1998 р. Ногайський радгосп-
технікум був перейменований у Ногайський державний агротехнічний тех-
нікум. У зв’язку з цим філіал Ногайського радгоспу-технікуму став називати-
ся «Запорізький філіал Ногайського державного агротехнічного технікуму». 
В такому статусі навчальний заклад проіснував до кінця 2006 року.

Наказом Міністерства аграрної політики України № 797 від 26 грудня 
2006 р. Запорізький філіал Ногайського державного агротехнічного тех-
нікуму був реорганізований у Запорізький технікум Таврійської держав-
ної агротехнічної академії як структурний підрозділ з окремими правами 
юридичної особи.

В 2007 р. одночасно з реорганізацією Таврійської державної агротехніч-
ної академії в Таврійський державний агротехнологічний університет тех-
нікум перейменовано у ВСП «Запорізький коледж Таврійського державно-
го агротехнологічного університету», який функціонує в даний період.

В період існування коледжу підготовка молодших спеціалістів прово-
дилась за кваліфікаціями агронома, агронома-агротехніка, агронома-
організатора, технолога ведення фермерського господарства, техніка ланд-
шафтного дизайну, агротехніка. Всього випущено 3812 спеціалістів аграр-
ного виробництва, переважна більшість яких працювали і працюють на 
різних посадах в господарствах Запорізької області та України.

Особливо плідним в історії навчального закладу є період з 2009 року, са-
ме в цей час багато зусиль докладено до зміцнення матеріальної бази коле-
джу, модернізації навчальних аудиторій та зовнішнього дизайну навчаль-
ного корпусу і прилеглої території.

Нині в коледжі працює 25 кваліфікованих викладачів.
Сьогодні ВСП «Запорізький коледж Таврійського державного агротех-

нологічного університету» - один із провідних вищих навчальних закладів 
Запорізької області з підготовки молодших спеціалістів-агротехніків.
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Підготовка в коледжі здійснюється за спеціальностями «Виробництво і 
переробка продукції рослинництва», «Промислове квітництво».

Інноваційні методи навчання, кваліфіковані викладачі, зручні аудито-
рії, комп’ютерне забезпечення, бібліотека, гуртожиток, їдальня, спортивний 
комплекс, колекційно-дослідне поле, автотрактородром - усе це створено для 
студентів коледжу задля забезпечення сучасного рівня навчального процесу.

Важливим елементом професійної підготовки спеціалістів є практичне 
навчання. Студенти проходять навчальну, виробничу практику за фахом 
на колекційно-дослідному полі коледжу, в базових сільськогосподарських 
підприємствах, з якими укладено угоди на проведення спільної навчально-
виробничої діяльності. Студенти, які здобувають фах квітникаря, практич-
ні навики набувають на базі тепличного господарства ТОВ «Соцсфера», ФГ 
«Весна М».

За бажанням студенти мають змогу проходити виробничу практику за 
кордоном.

У коледжі сформована чітка система виховної роботи, яка орієнтована 
на підготовку фахівців, здатних забезпечити розвиток, збагачення і збере-
ження національної культури й природного середовища, підготовку сучас-
ної інтелігенції.

На базі коледжу створено історико-етнографічний музей «Україна», 
який сприяє поглибленню знань з історії рідного краю.

В коледжі активно діє студентське самоврядування, студенти беруть ак-
тивну участь у проведенні щорічних фестивалів «Софіївські зорі», конкур-
сів «Кращий студент», КВК та інших заходів. Щорічно кращі студенти бе-
руть активну участь у Всеукраїнському зльоті відмінників «Лідер АПК ХХІ 
століття», науково-практичних конференціях на базі Таврійського держав-
ного агротехнологічного університету.

Територія коледжу - один із мальовничих куточків дослідної станції ІОК 
УААН. Кожна студентська група дбає про благоустрій та дизайн закріпле-
ної ділянки. З ранньої весни до пізньої осені на клумбах квітнуть тюльпа-
ни, іриси, рози, чорнобривці, петунія та багато інших видів гарно-квітучих 
рослин, що милують око господарів та відвідувачів коледжу.

За участь в ХІІ Міжнародній агропромисловій виставці «Агро-2010», де 
студенти презентували майстер-клас з аранжування квітів, ВСП «Запорізь-
кий коледж ТДАТУ» відзначено дипломом.

У 2011 році коледж отримав диплом ІІІ ступеня за кращий виступ і пере-
могу на обласному етапі Всеукраїнського фестивалю художньої творчості 
серед колективів аграрних ВНЗ «Софіївські зорі» в академічному жанрі, а 
також диплом за зайняте перше місце в конкурсі професійної майстернос-
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ті серед викладачів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації в номінації «Селекціонери-
аматори» (майстер-клас, НМЦ аграрної освіти, 2011 р.).

Завданням педагогічного колективу коледжу є підготовка висококвалі-
фікованих, конкурентноспроможних фахівців з практичними навиками, а 
також формування висококультурних громадян - патріотів України.

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ КОЛЕДЖ ТДАТУ
Відокремлений структурний підрозділ «Ме-

літопольський коледж Таврійського державно-
го агротехнологічного університету», заснова-
ний на державній формі власності, свою істо-
рію починає з 8 жовтня 1931 року, коли наказом 
Народного комісаріату земельних справ був від-
критий Мелітопольський садово-городній техні-
кум. Через 5 років він був перетворений на ба-
вовницький технікум, але вже в 1936 році про-
філь був змінений на рільницький.

З 1956 року технікум був перетворений на 
сільськогосподарський, а в 1997 році він став 
відокремленим структурним підрозділом Тав-
рійської державної агротехнічної академії. 

Наказом № 375 Міністерства аграрної політи-
ки від 31.05.2007 року і доповненням до наказу 
№ 459 від 2.07.2007 р. відокремлений структурний підрозділ «Технікум гід-
ромеліорації та механізації сільського господарства» був перейменований 
у відокремлений структурний підрозділ «Мелітопольський коледж Таврій-
ського державного агротехнологічного університету».

Відокремлений структурний підрозділ «Мелітопольський коледж Таврій-
ського державного агротехнологічного університету» віднесений до вищих на-
вчальних закладів I-II рівня акредитації і підпорядкований Міністерству аграр-
ної політики та продовольства України. Заклад має право готувати фахівців 
освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» зі спеціальностей: 

5. 10010202 - «Експлуатація та ремонт меліоративних, будівельних ма- -
шин і обладнання»,
5. 05020201 - «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації  -
технологічного виробництва»,
5.06010302 - «Будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоратив- -
них споруд»,
5. 03050901 - «Бухгалтерський облік». -

Директор ВСП «Мелітополь-
ський коледж ТДАТУ» 

Побігун М.Д.
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Матеріально-технічна база коледжу включає: два навчально-
лабораторних корпуси, навчально-виробничу майстерню, спортивний 
майданчик, полігон. Загальна площа приміщень коледжу складає 9257 м2, 
навчально-лабораторних корпусів - 7636 м2.

У коледжі є гуртожиток, площа якого складає 1624 м2, розрахований на 
150 місць, їдальня на 60 місць, а також актова зала на 300 місць.

У бібліотеці коледжу з читальною залою на 60 місць зосереджено біля 
32 тисяч підручників, посібників та довідково-нормативної літератури. 

Всі дисципліни в повному обсязі забезпечені навчально-методичними 
комплексами, розроблені робочі зошити із спецдисциплін для проведен-
ня лабораторних та практичних занять, методичні рекомендації для вико-
нання курсових та дипломних робіт, методичні рекомендації для виконан-
ня домашніх контрольних робіт студентами-заочниками. Нові дисципліни 
забезпечені навчально-бланковою документацією, робочими зошитами 
та звітами-щоденниками для практичної підготовки студентів Науково-
методичним центром аграрної освіти. 

ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ».
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Колектив коледжу працює за інтегральною програмою, яка передбачає: 
стаціонарні та заочні підготовчі курси; -
спрощену систему зарахування для сільської молоді; -
навчання в коледжі; -
реалізацію ступеневої підготовки з метою отримання більш високого  -
кваліфікаційного рівня підготовки у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації.

В коледжі приділяється велика увага питанням впровадження сучас-
них передових комп’ютерних технологій у навчальну та господарську ді-
яльність. Це створення власної відеопродукції, тиражування власних 
навчально-методичних матеріалів з використанням сучасних технологій: 
журнали-звіти з практик, робочі зошити для проведення практичних та 
лабораторних занять, різноманітні методичні посібники, кодослайди, роз-
датковий, дидактичний, тестовий матеріал, електронні підручники.

Високоякісний доступ в Internet дає змогу використовувати інформацію 
із Всесвітньої мережі в навчально-виховному процесі.

НОВОКАХОВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ТДАТУ
Відокремлений структурний підрозділ «Ново-

каховський коледж Таврійського державного аг-
ротехнологічного університету» - один з найкра-
щих аграрних вищих навчальних закладів пів-
дня України першого рівня акредитації.

Навчальний заклад був заснований у 1953 ро-
ці в місті Херсоні згідно з наказом Кабінету Мі-
ністрів СРСР як технікум механізації сільського 
господарства.

В 1957 році, після об’єднання з Херсонським 
технікумом бухгалтерського обліку, навчальний 
заклад був переведений у місто Нова Каховка. 
В 1963 році перейменований в Новокаховський 
технікум гідромеліорації, механізації та елек-
трифікації сільського господарства. З 1961 ро-
ку заклад відкрив свої двері для навчання студентам іноземних держав. В 
1974 році технікум відсвяткував своє новосілля, переїхавши у новобудову, 
яку займає і зараз. У центрі міста, в зеленому вбранні вічнозелених дерев 
підносяться світлі сучасні споруди навчальних корпусів.

Статус Новокаховського агротехнічного коледжу було отримано в 1993 
році.

З 1962 по 1992 роки навчальний заклад готував спеціалістів з гідроме-

Директор ВСП «Новокахов-
ський коледж ТДАТУ» Іванов Г.І.
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ліорації, механізації і електрифікації сільського господарства не тільки для 
всіх республік Радянського Союзу, але і для країн Азії, Африки, Латинської 
Америки.

В 2005 році Новокаховський агротехнічний коледж увійшов до структу-
ри Таврійської державної агротехнічної академії, змінивши назву на «Но-
вокаховський коледж Таврійської державної агротехнічної академії».

Наказом №375 від 31.05.2007 року Міністерства аграрної політики 
України ВСП «Новокаховський коледж Таврійської державної агротехніч-
ної академії» отримав назву ВСП «Новокаховський коледж Таврійського 
державного агротехнологічного університету».

За роки існування коледж підготував більше 22 тисяч спеціалістів для 
потреб агропромислового комплексу, 1400 спеціалістів - для 42 країн Азії, 
Африки, Латинської Америки, видав 2 тисячі документів про післядиплом-
ну освіту.

На сьогоднішній день в коледжі навчається 876 студентів за денною та 
заочною формами навчання.

Коледж здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 
«молодший спеціаліст» на базі 9 класів, 11 класів з видачею диплома дер-
жавного зразка за спеціальностями:

«Організація виробництва», «Правознавство», «Землевпорядкування», 

ВСП «Новокаховський коледж ТДАТУ».
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«Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового вироб-
ництва», «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок 
в агропромисловому комплексі», «Будівництво, обслуговування і ремонт 
гідромеліоративних споруд», «Економіка підприємства», «Обслуговування 
інтелектуальних інтегрованих систем», «Фінанси і кредит».

Коледж готує спеціалістів за державним замовленням та за кошти фі-
зичних і юридичних осіб.

Чотири відділення денної форми навчання та заочне відділення готу-
ють спеціалістів для роботи на підприємствах агропромислового комп-
лексу різних форм власності. Випускники відділень - це керівники (орга-
нізатори), спеціалісти і виконавці різних видів технологічних операцій, 
юрисконсульти на підприємствах, працівники банківських та фінансових 
установ.

Матеріально-технічна база коледжу включає: 3 навчальних корпуси, 
2 гуртожитки, їдальню, яка може вмістити одночасно 220 студентів, 2 буфе-
ти, бібліотеку, яка підключена до мережі Інтернет і налічує більше 68 тисяч 
примірників, читальний зал, який може вмістити 80 студентів одночасно.

Є 2 спортивні та тренажерна зали, дві актові зали, обладнано і діє 127 
кабінетів і лабораторій, 6 комп’ютерних класів, інтернет-клас.

В 1999 році на базі коледжу створено Навчально-практичний центр, 
який проводить навчання з 19 видів практик. НПЦ використовує розвину-
ту навчально-виробничу базу не тільки коледжу, але й виробничі потуж-
ності провідних сільськогосподарських підприємств і господарств регіону.

На базі НПЦ щорічно проходять різні види навчальних та виробничих 
практик більше 20 вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації з 
8 спеціальностей.

Коледж тісно співпрацює з науково-дослідними фірмами, навчальними 
закладами І-IV рівнів акредитації, професійно-технічними закладами. До 
навчально-виробничого комплексу входять: коледж, Інститут зрошувано-
го землеробства південного регіону України, Таврійський державний аг-
ротехнологічний університет, Херсонський державний аграрний універси-
тет, Красноперекопський професійно-технічний навчальний заклад №25, 
ДП «ДАФ ім. Солодухіна» та інші. Навчально-виробнича база коледжу має:

навчально-дослідне господарство (740 га); -
навчально-виробничі майстерні; -
автогараж (63 одиниці автотранспорту); -
автополігон; -
будівельний майданчик; -
машинно-тракторний парк. -
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В період з 2005 року у коледжі створено банк даних, який складається з 
38 базових підприємств і підприємств АПК різних форм господарювання. 
Це дає змогу активно використовувати їх виробничу базу для практично-
го навчання.

Постійно залучаються до викладання теоретичного та практичного ма-
теріалу провідні спеціалісти та керівники організацій та установ.

З 2003 року у відповідності з домовленостями з фірмою «Scanagri» ко-
ледж бере участь в науково-дослідницькій роботі за програмою проекту 
«Впровадження новітніх технологій в сільськогосподарське виробництво 
Херсонської області».

Встановлено партнерські стосунки у формі договорів про співпрацю 
з участю студентів у державній програмі «Студентські сільгосптабори 
«SAWS» у Великобританії. Студенти мають змогу проходити стажуван-
ня та практику за кордоном у Великобританії, Швеції, Норвегії, Німеч-
чині. За останні 10 років пройшли стажування в іноземних фірмах 146 
студентів.

Головним завданням педагогічного колективу коледжу, який налічує 
99 викладачів, на сучасному етапі розвитку освіти є інформатизація на-
вчального процесу, використання новітніх комп’ютерних технологій. Для 
цього було проведено роботу по створенню єдиної інформаційної систе-
ми навчального закладу, яка значно спрощує доступ до інформаційних 
ресурсів. У 2001 році була створена лабораторія комп’ютерних та інфор-
маційних технологій. Тут розробляється різноманітна навчальна відео-
продукція. Для діяльності центру придбано спеціальне технологічне об-
ладнання. Шість комп’ютерних класів та Internet-клас укомплектовані 
достатньо продуктивними, навіть за сучасними стандартами, мультиме-
дійними комп’ютерами. Лабораторії обладнані сучасною телевізійною 
апаратурою.

В 2007 році створено лабораторію інтерактивного навчання. Ця лабора-
торія дає можливість студентам своєчасно та якісно підготуватися до ди-
пломного та курсового захисту. 

Коледж з 2001 року є постійним учасником міжнародних виставок «Су-
часна освіта в Україні», «АГРО», «Інноватика в освіті України». Нагородже-
ний трьома бронзовими медалями за впровадження інноваційних техноло-
гій навчання, свідоцтвами та дипломами. В 2006, 2008 роках заклад отри-
мав почесне звання «Лідер сучасної освіти», нагороду Міністерства освіти і 
науки України «Флагман освіти і науки України - 2009», диплом лауреата в 
номінації «Інноватика у вищій освіті - 2009».
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НОГАЙСЬКИЙ КОЛЕДЖ ТДАТУ
Свій шлях коледж розпочав у 1921 році на ба-

зі реального училища. Першим директором був 
призначений Бойко Й.К., під керівництвом яко-
го викладачі та студенти займалися навчальною 
селекційною роботою.

У 1928 році вони вивели столовий кавун «но-
гайський». Бойко Й.К. написав наукову працю 
«Визначник кавуна», яка стала посібником для 
всіх навчальних закладів та широко викорис-
товувалась агрономами в господарствах півдня 
України.

У 1941 році технікум був евакуйований, а 
уже 20 квітня 1944 року, після визволення м. 
Ногайська від фашистів, знову почав працюва-
ти. Було здійснено набір 120 чоловік на відді-
лення «Рільництво» та «Виноградарство». Директором був призначений 
В.Ф.Бєлащенко.

Нову сторінку в історії навчального закладу відкриває 1964 рік. На базі 
Ногайського сільськогосподарського технікуму та радгоспу «Надія респу-
бліки» був організований радгосп-технікум. Тоді навчальний заклад очо-
лив директор Янакаєв А.Т., який працював на посаді до 1988 року. Саме він 
забезпечив розбудову бази коледжу. У ці роки були побудовані новий на-
вчальний корпус, майстерні, їдальня, гуртожитки, житловий будинок для 
педпрацівників та ін.

1972 рік. За високі виробничі та навчальні показники радгосп-технікум 
отримав прапор «Переможець соціалістичного змагання серед технікумів 
України».

Протягом 1988-1996 років навчальним закладом керував Папу В.В. 
Під його керівництвом коледж стає якісно новим типом навчального 
закладу з сучасними напрямами співпраці з ВНЗ, науково-дослідними 
інститутами.

Певний вклад у розвиток коледжу внесли директори: А.Д. Леванісов, 
А.С. Артюшенко, В.Ф. Бєлащенко, Я.В. Доценко, А.І. Стороженко, 
В.Ф. Делігіозов, В.О. Лихтар, Л.М. Косенчук.

Нині коледж є структурним підрозділом Таврійського державно-
го агротехнологічного університету, який здійснює підготовку фа-
хівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за 
спеціальностями: 

Директор ВСП «Ногайський 
коледж ТДАТУ» Шкіндер В.С.
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Виробництво і переробка продукції рослинництва;  -
Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового  -
комплексу;
Землевпорядкування; -
Організація і технологія ведення фермерського господарства; -
Фінанси і кредит. -

Педагогічний колектив коледжу постійно працює над забезпеченням 
якості підготовки фахівців.

Особливістю науково-методичної діяльності в коледжі є впровадження 
інноваційних, інформаційно-комунікаційних технологій навчання.

Важливою складовою підготовки високваліфікованих спеціалістів є 
створення умов для практичного навчання студентів. Коледж має у влас-
ності земельну ділянку площею 202 га, колекційно-дослідне поле, навчаль-
ний полігон, комплекс майстерень з обладнаними лабораторіями, де сту-
денти набувають практичного досвіду та отримують посвідчення тракто-
риста і водія.

Сьогодні коледж має міцну матеріально-технічну базу: 44 навчальних 
кабінети і лабораторії, комп’ютерні класи, читальну залу на 90 місць та бі-
бліотеку з книжковим фондом в 57 тис. примірників, гуртожиток, їдальню, 

ВСП «Ногайський коледж ТДАТУ».
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медичний пункт, кабінет дипломного та курсового проектування, чудову 
спортивну базу: спортивну залу, легкоатлетичну залу, залу гирьового спор-
ту, фітнес-залу, стадіон, комплекс силової підготовки.

Усі відділення укомплектовані сучасною комп’ютерною та мультимедій-
ною технікою.

З лав коледжу вийшли у різні роки заслужені агрономи України, канди-
дати наук: Білановський Микола Федорович - кандидат біологічних наук, 
В.П. Закуцький - доктор біологічних наук, І.Н. Гальченко - кандидат біоло-
гічних наук, М.З. Максименко - доктор технічних наук, професор кафедри 
«Експлуатація машинно-тракторного парку» Малаков Юрій Федорович, Ко-
стромська державна с.г. академія: Н.Ф. Білоновський, А.С. Безкоровайний -
кандидати с.г. наук, Максименко Михайло Захарович - доктор технічних 
наук (випускник 1949 року) та інші.

В навчальному закладі функціонує музей історії коледжу, де дбайливо 
зберігаються відомості та експонати, пов’язані з минулим і сучасним жит-
тям педагогів і випускників.

Сьогодні коледж живе цікавим, насиченим життям. Сподіваємось, що 
наполеглива праця викладачів стане у майбутньому стимулюючим факто-
ром розвитку професійних надбань випускників, а докладені педагогами 
зусилля компенсуються діяльністю високопрофесійних спеціалістів.
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Науково-дослідні інститути університету

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
МЕХАНІЗАЦІЇ ЗЕМЛЕРОБСТВА ПІВДНЯ 

УКРАЇНИ
З метою консолідації зусиль у вирішенні нау-

кових проблем з питань впровадження надійної 
та ефективної системи матеріально-технічного 
забезпечення сільськогосподарського виробни-
цтва, адаптованого до природно-кліматичних 
умов півдня України, наказом Міністер-
ства аграрної політики України за №327 від 
8.09.2004 р. при Таврійській державній агро-
технічній академії (нині - університет) створе-
но Науково-дослідний інститут механізації зем-
леробства півдня України (НДІ МЗПУ).

Очолює НДІ МЗПУ директор, доктор техніч-
них наук, професор, член-кореспондент НААН 
України Надикто Володимир Трохимович.

До складу НДІ входять чотири відділи, які очолюють провідні вчені універ-
ситету. Під їх керівництвом досягнуто істотних результатів у розробці ком-
бінованих агрегатів на базі нових орно-просапних тракторів сімейства ХТЗ-
160, розробці основ агрегатування модульних енергетичних засобів перемін-
ного тягового класу, розробці технології виробництва біопалива з продукції 
рослинного походження, розробці технології та технічних засобів для виро-
щування овочів з використанням крапельного зрошення. Значна увага вче-
них інституту спрямована на вирішення проблем електрифікації та автомати-
зації процесів с.-г. виробництва, переробки і зберігання с.-г. продукції тощо. 

За цими напрямками плідно працюють науковці під керівництвом д.т.н., 
проф. В.А.Дідура, д.т.н., проф. Овчарова В.В., д.т.н., проф. Шацького В.В., 
д.т.н., проф. Панченка А.І., д.т.н., проф. Найдиша А.В., д.т.н., проф. Малкі-
ної В.М., д.т.н., проф. Никифорової Л.Є., д.т.н., проф. Мунтяна В.О., проф. 
Рогача Ю.П., проф. Діордієва В.Т., проф. Ялпачика Ф.Ю. та ін. 

Крім викладачів та аспірантів, до досліджень активно залучаються студен-
ти університету. Результати наукових розробок є основою курсових, диплом-
них і магістерських робіт, використовуються в наукових публікаціях і патен-
тах, доповідях на науково-практичних конференціях і семінарах тощо.

Вченими інституту проводиться підготовка кандидатів і докторів наук у 
галузі технічних наук. 

Директор НДІ МЗПУ, д.т.н., 
професор, член-кореспондент 

НААН України Надикто В.Т.
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НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
АГРОТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОЛОГІЇ

Науково-дослідний інститут агротехнологій 
та екології (НДІ АТЕ) Таврійського державно-
го агротехнологічного університету створено 
наказом Міністерства аграрної політики Украї-
ни за №596 від 14.08.2007 року з метою впро-
вадження результатів фундаментальних та при-
кладних досліджень систем оптимізації зем-
леробства і переробної галузі АПК, розробки 
науково обґрунтованих технологій вирощуван-
ня та первинної обробки продукції рослинни-
цтва за умов глобального потепління і аридиза-
ції клімату степової зони України. 

Очолює НДІ АТЕ директор, доктор сільсько-
господарських наук, професор Калитка Валенти-
на Василівна. 

В структурі НДІ два відділи (рослинництва та технології первинної об-
робки і зберігання продукції рослинництва) і чотири науково-дослідні ла-
бораторії, які очолюють провідні вчені університету. Під їх керівництвом 
проводяться дослідження в наступних напрямках:

- розробка комплексних антиоксидантів з еліситорною дією для мініма-
лізації пестицидного навантаження в агробіоценозах. Застосування таких 
препаратів сприяє формуванню ефективної системи антиоксидантного за-
хисту та індукує генетично обумовлену стійкість рослин до несприятливих 
умов довкілля;

- розробка технології використання регуляторів росту і біодобрив в сис-
темі органічного землеробства. Комплексне впровадження в технології ви-
рощування соняшнику регуляторів росту і біодобрив сприяє раціонально-
му використанню біологічного потенціалу ґрунту, оптимізації мікробно-
рослинної взаємодії, що забезпечує підвищення врожайності і отримання 
екологічно чистої продукції;

- розробка технології комплексного використання екологічно безпеч-
них біоантиоксидантів при зберіганні плодоовочевої продукції. Впрова-
дження нової технології забезпечує зменшення втрат продукції після три-
валого зберігання та підвищує її біологічну цінність.

Вченими НДІ проводиться підготовка кандидатів і докторів в галу-
зі с.-г. наук. Окрім співробітників, до досліджень активно залучають-
ся студенти університету. Результати наукових розробок є основою їх 

Директор НДІ АТЕ, д.с.г.н., 
професор Калитка В.В.
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курсових і дипломних робіт, захищені патентами, проходять публічну 
апробацію.

Науковці НДІ надають практичну допомогу агротоваровиробникам 
у освоєнні сучасних технологій вирощування сільськогосподарських 
культур.

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ АПВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
НДІ створено 23 жовтня 2007 р. До його скла-

ду входять два відділення з лабораторіями та 
центром соціально-економічного моніторингу. 

Очолює НДІ СЕР АПВ ПУ директор, доктор еко-
номічних наук, доцент Легеза Дар’я Георгіївна.

Діяльність науковців спрямована на 
розробку:

трирівневої системи інформаційно- -
консультаційного забезпечення АПК 
Запорізької області;
рекомендацій щодо основних напрямків дер- -
жавної інноваційної політики в АПК;
рекомендацій щодо створення сільськогоспо- -
дарських обслуговуючих кооперативів;

рекомендацій щодо формування інноваційних моделей фермерських  -
господарств Запорізької області;
методики дослідження стану соціальної інфраструктури села та роз- -
робку основних напрямків регіональної державної політики соціально-
економічного розвитку села;
рекомендацій щодо реалізації організаційно-економічних механізмів  -
врегулювання земельних та майнових відносин власності та викорис-
тання багаторічних насаджень;
рекомендацій щодо формування управлінської інформації в бухгал- -
терському обліку;
рекомендацій щодо обліку та аудиту екологічної діяльності в агропро- -
мисловому комплексі.

Науковцями університету розроблена Стратегія сталого розвитку Мелі-
топольського району до 2015 р., яку визнано однією із найкращих у Запо-
різькій області.

Директор НДІ СЕР АПВ ПУ, 
д.е.н., доцент Легеза Д.Г.
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Наукова бібліотека

Університет - це зібрання
розумних людей навколо 

гарної бібліотеки.
Томас Карлейль

Історія бібліотеки університету нерозрив-
но пов'язана з історією навчального закладу. 
Бібліотека була створена у 1932 році на базі 
бібліотеки заводу-ВТНЗу. Фонд книгозбірні 
почався із запису №1 в інвентарній книзі. Це 
був «Энциклопедический словарь Брокгауза 
и Эфрона» - найбільша дореволюційна росій-
ська універсальна енциклопедія у 82 томах, 
яка друкувалась з 1890 по 1907 роки.

Спершу книжковий фонд становив 35880 
примірників і у перші роки її існування по-
повнювався за рахунок державних надхо-
джень, від інших бібліотек і окремих осіб. У 
1941 році книжковий фонд становив вже 65 
тисяч примірників. 

У вересні 1941 року 40 тис. найцінніших 
книг було евакуйовано до Ашхабада разом зі 
студентами, викладачами та співробітника-
ми ВНЗ. У серпні 1944 року інститут повер-
нувся до Мелітополя. На жаль, до бібліотеки повернулась невелика части-
на книжкового фонду, решта залишилася в Ашхабаді.

З 1946 по 1977 роки фонд бібліотеки кількісно зріс до 243 тис. примір-
ників. У ці часи бібліотека була розташована в головному корпусі інститу-
ту і займала площу 251 кв. м. Розуміючи важливе значення бібліотеки ВНЗ 
для підготовки фахівців, було прийнято рішення розпочати будівництво 
нового приміщення бібліотеки. У 1977 році було побудовано нове примі-
щення - Центр культури і дозвілля, в якому бібліотеці відійшло 2 поверхи 
загальною площею 1655 кв. м, в якому було розташовано 2 читальних за-
ли на 140 місць, приміщення для відділів та книгосховище. Це дало мож-
ливість змінити організаційну структуру бібліотеки: виділити нові абоне-
менти, відділи, сектори. В цьому приміщенні бібліотека працює і тепер. 

Будь-яку справу творять люди, вони є невід’ємною часткою історії біблі-
отеки. Гортаючи сторінки історії бібліотеки, згадуються керівники бібліо-

Директор наукової бібліотеки 
Білоцька О.М.
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теки. Першим завідувачем бібліотеки був С.К. Марецький, який очолював 
її з 1932 по 1941 рр. У післявоєнні роки, з 1946 по 1977, бібліотекою керу-
вав О.І. Єрмілов - учасник Великої Вітчизняної війни, енергійний, щирий 
пропагандист книги. Він сформував колектив, який за часи його керівни-
цтва збільшився від 6 до 24 співробітників. У цей час активно поповнював-
ся фонд бібліотеки.

Сім років завідувала бібліотекою Т.Т. Носова. За часи її роботи бібліоте-
ка отримала нове приміщення. Багато сил було покладено на упорядкуван-
ня книжкового фонду бібліотеки, організацію нових відділів. Було виділено 
абонементи навчальної, наукової та художньої літератури, відкрито відді-
ли довідково-бібліографічної роботи та книгозбереження, сектор науково-
технічної інформації, читальний зал для викладачів та аспірантів. 

Довгі роки, з 1985 по 2007, на посаді директора бібліотеки працювала 
Л.О. Петрова. У той період розпочалась комп’ютеризація бібліотеки, було 
відкрито філії бібліотеки у гуртожитках, створено методичне об’єднання 
сільськогосподарських бібліотек Запорізького регіону. До складу об’єднання 
входило 12 бібліотек області. У 2008-2010 роках колектив бібліотеки очо-
лювала Чигрина Н.В., енергійний фахівець своєї справи. 

Читальний зал наукової бібліотеки.



163

ІІІ. Структурні підрозділи університету

Сьогодні колектив наукової бібліотеки працює під керівництвом Бі-
лоцької О.М., яка продовжує подальший розвиток бібліотеки, сприяє 
комп’ютеризації, пошуку і запровадженню нових форм і напрямів роботи. 

У різні роки в бібліотеці працювали висококваліфіковані, компетент-
ні і авторитетні практики, віддані бібліотечній справі. Добрим словом 
згадуємо В.П. Бондаренко, В.І. Авраменко, А.І. Крестьянову, Р.І. Туркову, 
Н.В. Мірошніченко, Г.П. Оксамитну.

Сьогодні можна пишатись професіоналами бібліотеки, справжніми на-
вігаторами інформаційних ресурсів, якими є Прусенко О.М., Мартинов В.І.,
Верещагіна В.А., Колюх О.Ю., Петрова Л.О., Семенюк Н.М., Лук’янова Н.М., 
Короткова А.С., Маргаринт Н.І., Касьянова Т.О.

За роки свого існування бібліотека пройшла довгий шлях становлення, 
розвитку, модернізації. Наразі бібліотека - один з найбільших підрозділів 
університету. У 2009 році відбулась визначна подія для бібліотеки: вона на-
була нового статусу - наукової. Сьогодні в її структурі чотири відділи, три 
сектори, три читальних зали, дві філії у гуртожитках. Всі підрозділи займа-
ються фаховою діяльністю: формуванням та науковою обробкою докумен-
тів, збереженням фондів, бібліотечно-бібліографічним обслуговуванням 
користувачів, впровадженням інформаційних технологій та комп’ютерним 
забезпеченням бібліотечних процесів, науково-методичною, науково-
інформаційною та довідковою роботою. 

Щороку бібліотека обслуговує 20 тис. користувачів, видає понад 600 тис.
документів, проводить більш ніж 200 культурно-просвітницьких заходів.

Тематичні бесіди, музично-літературні вечори і зустрічі, книжкові ви-
ставки і перегляди, «Місячник першокурсника», «Тиждень бібліотеки» - це 
основні заходи, які проводять співробітники бібліотеки для студентської мо-
лоді. Також проводяться інформаційно-ділові заходи, такі як «Тиждень фа-
культету», «День кафедри», «День аспіранта», «День молодого науковця». 

Основа будь-якої бібліотеки - її фонди, сучасною мовою - інформацій-
ні ресурси. Сьогодні інформаційні ресурси бібліотеки представлені у двох 
видах: традиційному (друкованому) і електронному. Фонд друкованих ви-
дань і неопублікованих документів складає більш ніж 360 тис. примірни-
ків. Колекція повнотекстових електронних документів - понад 7 тис. назв.

Бібліотека в інформаційному середовищі університету виконує дуже 
важливу функцію - збирання, збереження і розповсюдження наукової спад-
щини свого закладу. Співробітники наукової бібліотеки докладають чима-
ло зусиль, щоб не тільки зробити доступним для користувача книжковий 
фонд бібліотеки, але й надати відомості про розвиток науки в університеті, 
про сам навчальний заклад, його вчених, діяльність наукових шкіл. 
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Особливу цінність становлять колекції, зібрані бібліотекою. Гордість 
бібліотеки - авторський фонд викладачів університету, який збирається і 
зберігається відділом науково-бібліографічної роботи. Тут зібрані підруч-
ники, навчальні посібники та наукові видання викладачів університету. 
Бібліотекою зібрано 320 авторських видань. З 1938 року збираються на-
укові праці, збірки статей, матеріали науково-практичних конференцій 
МІІМСГ-МІМСГ-ТДАТУ. На сьогодні у фондах наукової бібліотеки зібрано 
290 випусків.

За багато років бібліотекою зібрано Колекцію дисертацій і авторефера-
тів дисертацій. Найперша дисертація з фонду бібліотеки, датована 1937 ро-
ком, - «Исследование движения автомобиля при заносе: диссертация на 
ученую степень канд. техн. наук» інженера Я.М. Певзнера. Видання колек-
ції дають відомості про розвиток науки в університеті, про сам навчальний 
заклад, його вчених, діяльність наукових шкіл.

Окрасою та цінним надбанням бібліотеки є фонд рідкісних і цінних ви-
дань, який складає понад 2 тис. примірників. Особливу увагу приверта-
ють «Описаніе растЂнiй россійскаго государства съ ихъ изображеніями, 

 Зал електронних ресурсів наукової бібліотеки.



165

ІІІ. Структурні підрозділи університету

по всевысочайшему повелЂнію, и на иждивенїи ея императорскаго вели-
чества», видане П. С. Палласом в Санкт-Петербурзі в Імператорській дру-
карні (1786 р.), повне видання енциклопедичного словника Брокгауза та 
Ефрона у 82 томах (1890-1907 рр.), «Історія землі» М. Неймайра у 2-х томах 
(1904 р.) та інші видання. 

Враховуючи аграрний профіль університету, наукова бібліотека весь 
час формувала галузевий фонд сільськогосподарського напрямку. Серед 
цінних видань зберігаються видання професора Г. Кюне «Сельскохозяй-
ственное машиностроение: руководство для инженеров, техников и сту-
дентов» (1931 р.), «Селекция кукурузы, кормовой свеклы и других корне-
плодов, масличных растений и кормовых злаков» професора К. Фрувірта,
(1914 р.), праця В.В. Докучаєва «Наши степи прежде и теперь» (1936 р.), 
К.А. Тимирязева «Жизнь растения: десять общедоступных чтений» (1936 р.),
«Жизнь растений» професора А. Кернера фон-Марилауна (1903 р.) та інші. 

З початку свого існування бібліотека збирає і описує публікації 
професорсько-викладацького складу університету. За часи існування біблі-
отеки підготовлено і видано 7 випусків науково-допоміжного бібліографіч-
ного покажчика «Публікації викладачів Таврійського ДАТУ», який охоплює 
період з 1932 по 2010 роки. У 2006 році було започатковано біобібліогра-
фічну серію «Провідні викладачі Таврійського ДАТУ», випуски якої присвя-
чені професору В.Ю. Черкуну, д.е.н., професору В.А. Рульєву, д.т.н., профе-
сору, чл.-кор. НААН України В.Т. Надикту , д.т.н., професору В.В. Овчарову, 
доктору соціологічних наук В.О. Чигрину, д.т.н., професору А.І. Панченку, 
к.т.н. В.Я. Жаркову. 

З 2006 року створюється електронна база даних (БД) «Публікації 
професорсько-викладацького складу», яка налічує понад 4000 записів. У 
2010 році розпочато створення електронної повнотекстової БД публікацій 
викладачів. 

Сприяючи навчальній та науково-дослідній роботі, бібліотека прово-
дить інформаційне супроводження науково-дослідних робіт науковців уні-
верситету; видає інформаційні, бібліографічні та біобібліографічні посіб-
ники; сприяє підвищенню інформаційної культури споживачів інформації 
різних категорій.

Оскільки університет є регіональним науково-навчальним центром, до 
якого входять коледжі агротехнологічного напрямку, а також деякі науково-
дослідні структури південно-східного регіону України, з 1985 року бібліо-
тека є методичним центром Запорізького територіального об’єднання сіль-
ськогосподарських бібліотек. До складу об’єднання входить 12 бібліотек: 6 
бібліотек коледжів і 5 - науково-дослідних установ.



166

ІІІ. Структурні підрозділи університету

З 2006 року бібліотека приступила до автоматизації основних бібліо-
течних процесів і сьогодні продовжує впровадження нових інформаційних 
технологій. Комп’ютеризація - один з головних напрямків сучасної діяль-
ності бібліотеки. Першим кроком на шляху до автоматизації є створення 
відділу інформаційних технологій і комп’ютерного забезпечення, який ви-
являє ресурсні можливості комп’ютерної технології, впроваджує інформа-
ційні програми, підтримує в робочому стані техніку, навчає співробітни-
ків. У бібліотеці на базі програми «ІРБІС» була розпочата робота по ство-
ренню електронного каталога, який сьогодні налічує 45 тис. записів.

З появою комп’ютера бібліотека перейшла на якісно новий рівень 
інформаційного забезпечення користувачів. Під впливом змін у 
інформаційно-освітньому середовищі виникла необхідність більш актив-
ного впровадження електронних ресурсів в обслуговування навчально-
го і наукового процесів. У 2010 р. керівництво університету прийняло рі-
шення про модернізацію інформаційно-комп’ютерного забезпечення на-
укової бібліотеки. Було придбано нову версію програмного забезпечення 
АБІС «ІРБІС-64», що дало можливість більш повного і якісного застосу-
вання інформаційних технологій в роботі бібліотеки. Разом з придбан-
ням програми в бібліотеці було відкрито зал електронних ресурсів, який 
оснащено сучасними комп’ютерами, окремим каналом Інтернету, зоною 
Wі-Fі. Основне призначення залу електронних ресурсів - надати доступ до 

Культурно-просвітницький захід «Пам’яті Чорнобиля».
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власних і віддалених електронних ресурсів всім категоріям користувачів 
НБ університету. 

Визначною подією 2011 року стало створення бібліотекою власного сай-
та. Web-сайт - візитна картка бібліотеки у світовому інформаційному про-
сторі та органічна складова інформаційно-бібліографічного забезпечення 
навчального та наукового процесів.

Розвивається та удосконалюється робота з електронним каталогом, до 
складу якого входять 7 баз даних і 45 тис. записів. З 2011 року створюється 
електронна бібліотека (повнотекстові документи).

Пріоритетні напрямки діяльності бібліотеки викладено у «Концепції роз-
витку бібліотеки ТДАТУ на 2009-2013 рр.» та «Плані розвитку Таврійського 
ДАТУ на 2011-2015 роки», де визначені основні завдання наукової бібліо-
теки. Насамперед, це бібліотечно-інформаційне забезпечення навчально-
го, освітнього і виховного процесів, інформаційно-бібліографічний супро-
від наукових досліджень за профілем університету. 

Своє майбутнє бібліотека бачить у розвитку інноваційних методів роботи, 
створенні нової інфраструктури інформаційного, довідкового обслуговуван-
ня, комфортного бібліотечного середовища для всіх категорій користувачів.

Змінюється світ, суспільство, технології. Разом з ними змінюється і бі-
бліотека. Щоб відповідати викликам сучасності - необхідно йти вперед. 

Ми йдемо вперед.

Колектив наукової бібліотеки університету.
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ІV 

Бази практичної 
підготовки фахівців

Земля, земля, привільна та багата,
Де родить жито з доброї ріллі.

Ми клянемося, люба альма-матер,
Господарями йти по цій землі
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Практична підготовка студентів є невід’ємною частиною навчально-
го процесу підготовки фахівців в університеті. Усі види практик студентів 
проводяться на базах практик, які відповідають вимогам програм.

Для проведення навчальних практик університет має власні бази. Се-
ред них: науково-дослідний центр ТДАТУ, науково-дослідний сад НДІ агро-
технологій та екології, навчальний полігон сільськогосподарської техніки; 
навчально-виробнича майстерня; комп’ютерні класи; лабораторія моні-
торингу якості ґрунтів та продукції рослинництва, спеціальні лабораторії 
науково-дослідних інститутів та кафедр університету.

Науково-дослідний центр ТДАТУ було засновано у 1932 році як учбово-
виробничий комбінат. Загальна площа земель складала 2037 га. Напрямок 
господарства - м’ясо-молочний з розвиненою галуззю садівництва. Пер-
ший директор 1932-1941 років - Ритвин Василь Михайлович.

Зараз науково-дослідний центр ТДАТУ переживає своє друге від-
родження під керівництвом проректора з виробничої діяльності 
Євтушенко О.Г. 

Науково-дослідний центр призначений для проведення навчально-
виробничих практик, застосування досягнень науки і техніки у виробни-
цтво і проведення наукових експериментів та спеціалізується на вирощу-
ванні зернових, олійних, овочевих і плодових культур. Загальна площа зе-
мель у НДЦ сьогодні складає 1800 га, в т. ч. 1687 га сільськогосподарських 
угідь, 57,5 га - багаторічні насадження. 

Студенти закладають науково-дослідний сад.
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Лабораторія по визначенню якості продукції.

Навчальна практика у науково-дослідному саду.
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РЕГІОНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР ТДАТУ 
НА БАЗІ ПАТ «ПЛЕМЗАВОД «СТЕПНОЙ»

У 2010 році наказом Міністерства аграрної політики і продовольства 
України у Таврійському державному агротехнологічному університеті бу-
ло створено Регіональний навчально-практичний центр на базі передово-
го підприємства Запорізької області ВАТ «Племзавод «Степной». Наявність 
у центрі сучасної сільськогосподарської техніки та технологій дала мож-
ливість для проходження виробничих практик студентами університету з 
усіх напрямів підготовки фахівців. На базі навчально-практичного центру 
створено навчальний клас, де в умовах виробництва проводяться прак-
тичні заняття студентів. Крім того, РНПЦ використовується для стажуван-
ня викладачів, що сприяє ефективності викладання дисциплін на основі 
сучасних технологій.

Для проведення виробничих та навчальних практик використовують-
ся більше 600 баз практик з 10 областей регіону та Автономної Республі-
ки Крим, які забезпечують повне та ефективне виконання програм. Крім 
того, 56 баз практик є сучасними сільськогосподарськими підприємства-
ми регіону, з керівниками яких були укладені довгострокові договори про 
співпрацю та проведення практичної підготовки студентів університету.

Найбільш активно сприяють отриманню практичних навичок студен-
тів на виробництві наступні підприємства, установи та організації регіону: 
ВАТ «Мелітопольський олійноекстракційний завод», ВАТ «Гідросила МЗТГ», 

Матеріально-технічна база у РНПЦ ТДАТУ.
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ВАТ «Мелітопольський м’ясокомбінат», ТОВ «Магніт», ПП «Модуль 2000», 
ПП «Молокозавод Олком», ВАТ «Мелітопольський елеватор», ДПДГ «Мелі-
топольське», ДПДГ «Відродження» НААН, «Мелітопольський завод турбо-
компресорів», СБК «Дружба», ТОВ «Мрія», ПП «Таврія турбо плюс», ТОВ 
«Продмаш», ТОВ «Руслан-комплект», ПСП «Агрофірма «Росія», ТОВ «Лана», 
«Дніпрянська агрофірма ім. Солодухіна», ТОВ СВП «Агрофірма «Дружба», 
ТОВ «Таврія», ТОВ «Соцінновація», ТОВ «Агрофірма «40 років Жовтня», 
ТОВ «Агрофірма «Україна», ТОВ «Фрідом-Фарм-Терра», ТОВ «Блексі фрут 
компані», ТОВ «Агат», ТОВ «Тара», ТОВ «Біол», ТОВ НВП «Базис», ТОВ «Тер-
мозит», Приазовський національний природний парк, Державна екологіч-
на інспекція в Запорізькій області, Азово-Сиваський національний парк 
(о. Бирючий), Державна СЕС в Запорізькій області, м. Мелітополь.

Студенти університету залучаються до роботи у конструкторсько-
технологічних, промислово-виробничих структурах, дослідних випро-
буваннях наступних підприємств та господарств регіону: ПП «Науково-
виробнича компанія «РОСТА», ТОВ «Руслан-комплект», ВАТ «Гідросила 
МЗТГ», ТОВ АПК «Істок», ТОВ «Нива-Плюс», ТОВ «Фрідом-Фарм-Терра», 
ТОВ АФ «Зелений Гай», ТОВ АФ «Мир», ТОВ АФ «Приазовське», Якимівська 
сортодослідна станція НААН.

Наявність такої матеріально-технічної бази університету та баз прак-
тик забезпечує високоякісну практичну підготовку фахівців з усіх 
спеціальностей.

Виробнича практика у регіональному навчально-практичному центрі.
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V
 

Громадські організації 
університету

Вічно живи, наша гордість,
Міцно на крилах неси,

Прославляй Україну - землю,
Щедру, квітучу, як родину
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Наглядова рада

Наглядова рада Таврійського державного агротехнологічного універси-
тету створена відповідно до статті 58 Закону України «Про вищу освіту».

Персональний склад наглядової ради університету затверджено нака-
зом Міністерства аграрної політики України №603 від 22 вересня 2008 
року.

Згідно з наказом до складу наглядової ради увійшли: Головко А.М., Мо-
торний Д.К., Снігач А.П., Папу В.В., Бережецький О.В., Волков А.А., Дави-
денко І.В., Журавльов В.А., Колісниченко М.П., Компанець М.П., Кравчук 
В.І., Кропивко М.Ф., Кюрчев В.М., Мордик О.М., Надикто В.Т., Сичов Д.В., 
Терець В.М., Чупрун В.П.

Свою діяльність наглядова рада здійснює через спрямування зусиль чле-
нів ради на виконання рішень Міністерства освіти і науки, молоді та спор-
ту України, Міністерства аграрної політики та продовольства України та 
інших органів державного управління, конференції трудового колективу і 
створення умов для успішної діяльності та постійної підтримки подальшо-
го розвитку Таврійського державного агротехнологічного університету як 
сучасного вищого навчального державного закладу, який забезпечує ви-
сокий рівень розвитку вітчизняної аграрної освіти та інтегрується у євро-
пейську освітню систему.

Наглядова рада ТДАТУ.
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Профком ТДАТУ

Профспілкова організація ТДАТУ налічує 
понад 6 тисяч членів, серед яких співробіт-
ники та студенти нашого навчального за-
кладу. Діяльність свою вона розпочала ще у 
1932 році.

Першим головою профкому був Черепан-
цев П.І. (1932), з 1978 по 2000 роки керів-
никами були: Педченко П.В., Кюрчев В.М., 
Побігун М.Д. З жовтня 2000 р. по теперіш-
ній час очолює профком ТДАТУ Андрущен-
ко М.В.

До складу профкому входять 15 чоловік, 
серед них 7 голів профбюро факультетів і 
підрозділів, а також голова студентського 
профбюро, працюють 7 постійних комісій:

організаційно-масова; -
культмасова та з оздоровлення;  -
спортивно-масова; -
житлово-побутова; -

Колектив профкому ТДАТУ.

Голова профкому ТДАТУ, доцент 
Андрущенко М.В.
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комісія з охорони праці; -
комісія по роботі з ветеранами; -
комісія з контролю за громадським харчуванням. -

Студентське профбюро здійснює активну діяльність зі сприяння та ор-
ганізації навчальної, наукової та громадської діяльності студентів.

Пріоритетним завданням у діяльності профкому є захист соціально-
економічних прав і свобод членів профспілки, тісна співпраця з радою ве-
теранів університету, ЦКіД, спортивним клубом «Таврія», студентською 
радою та СОК «Салют». Умови праці, харчування, проживання у гуртожит-
ках знаходяться під контролем профкому. Як співробітники, так і студенти 
мають можливість при необхідності отримати матеріальну допомогу.

Профком є організатором і активним учасником різноманітних заходів, 
серед яких новорічні вогники для співробітників та студентів, зустрічі з ве-
теранами, спартакіади тощо. Також надзвичайно важливим у роботі проф-
кому є проблема оздоровлення. Тому наші працівники мають можливість 
за пільговими цінами відпочити на базі СОК «Салют», а для студентів пра-
цює оздоровчий табір «Здоров’як». 



179

V. Громадські організації університету

Студентське самоврядування

Студентське самоврядування посідає важливе місце 
у системі навчально-виховної роботи університету. Йо-

го цінність полягає в тому, що воно створює для студентів широкі можли-
вості для самореалізації, орієнтує їх на досягнення соціально корисної ме-
ти, залучає до реформаторських процесів навчального закладу, забезпечує 
захист прав студентів, відвертає їх увагу від асоціальних форм поведінки.

Студентське самоврядування - це така діяльність, за допомогою якої 
максимально виявляються і реалізуються творчі здібності студента, форму-
ються моральні якості, підвищується ініціатива кожного. Студентське са-
моврядування функціонує в ТДАТУ як одна з форм покращення умов підго-
товки майбутніх спеціалістів, їх національно-громадянського виховання.

Мета і завдання органів студентського самоврядування (ОССВ) ТДАТУ 
полягає у забезпеченні виконання студентами своїх обов’язків та захисту 
їх прав, що сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формує 
у нього навички майбутнього організатора, керівника. Діяльність ОССВ 
спрямована на удосконалення навчально-виховного процесу, виховання 
духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціаль-
ної активності та відповідальності за доручену справу.

Студентська рада ТДАТУ.

V. Громадські організації університету
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В ТДАТУ у структуру ОССВ входять:
колегія студентів університету; -
наукова асоціація студентів і аспірантів (НАСА) «Інтелект»; -
студентська ДНД; -
старостат; -
студентський профспілковий актив. -

До основних завдань органів студентського самоврядування в ТДАТУ 
належать:

забезпечення і захист прав та інтересів студентів університету; -
забезпечення виконання студентами своїх обов’язків; -
сприяння створенню необхідних умов для проживання та відпочинку  -
студентів;
створення студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за  -
інтересами;
співробітництво зі студентами інших навчальних закладів та моло- -
діжними організаціями в Україні та за кордоном;
сприяння проведенню серед молоді соціологічних досліджень; -
надання допомоги у працевлаштуванні випускникам; -
профорієнтаційна робота з молоддю; -
участь у вирішенні питань щодо міжнародного обміну студентами; -
створення умов для реалізації ініціативи студентів; -
сприяння діяльності студентських об’єднань і організації, які склада- -
ються зі студентів ТДАТУ.

Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи, 
гуртожитку, курсу, факультету, університету. Найвищим органом студент-
ського самоврядування є загальна конференція студентів ТДАТУ.

Органи студентського самоуправління користуються підтримкою і до-
помогою адміністрації університету у вирішенні питань організації робо-
ти, забезпечення документацією, приміщенням, обладнанням, коштами 
на умовах, що погоджуються з ректором ТДАТУ.

Студентство університету представляє свої інтереси через своїх пред-
ставників в радах факультетів і у вченій раді ТДАТУ.

Студентські ради різних рівнів інформують студентство про свої рішен-
ня і акції через університетську газету, інформаційні куточки деканатів і 
гуртожитків ТДАТУ.
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VІ 

Культурне та спортивне 
життя університету

Неможливо виростити повноцінну людину
без виховання в ній почуття Прекрасного.

Р. Тагор
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Музей історії ТДАТУ

Музей історії ВНЗ було відкрито 15 жов-
тня 1982 року на честь 50-річчя заснування ін-
ституту. Числені гості, колишні випускники ін-
ституту стали першими відвідувачами музею. 
 Завдяки щоденній пошуковій роботі ентузіастів: 
Коваленко М.Є., Карпуші П.І., Слєпп С.І., Рєзчи-
ка І.Г. та ін., на чолі з Шуткіним А.П. (стаж пра-
ці у ВНЗ - 54 роки), Хомутинніковим В.С. (стаж 
праці у ВНЗ - 38 років) була зібрана величезна 
тематична колекція матеріалів, яка у деталях ві-
дображає історію навчального закладу з дня йо-
го заснування й до наших часів.

Першим головою ради музею був проректор 
факультету з підвищення кваліфікації доцент 

Рєзчик І.Г. У 2000 р. директором музею була призначена Ганна Петрівна 
Оксамитна. У цьому ж році музей переведено в інше приміщення, відбувся 
демонтаж старої та оформлення нової експозиції.

До святкування 75-річчя ТДАТУ 14 вересня 2007 року за ініціативою рек-
тора, професора В.М. Кюрчева була відкрита експозиція у новому приміщен-
ні, з двома експозиційними залами. Присутні побачили історію становлен-
ня ВНЗ, факультетів, переглянули збережені документи, нагороди, відомості 
про керівників різних років, бойові медалі, кубки, привітальні листи, фото-
альбоми, подарунки від різних організацій та міст, колишніх випускників.

Зараз музей налічує понад 2 тисячі експонатів, але щоденники факуль-
тетів регулярно поповнюються новими записами, фотографіями, диплома-
ми, сувенірами і т.д. з сьогоденного життя. Відвідувачі мають можливість 
побачити стенди, на яких зображено історію розвитку навчального закла-
ду, історію створення факультетів, відомості про керівників різних років. 

Специфічними формами наукової популяризації та виховної діяльності 
музею є експозиції, виставки, екскурсії, лекції, бесіди, перегляд фільмів, іс-
торична вітальня, «Землянка», клуб «Ліра».

Клуб «Ліра» створений з метою втілення нетрадиційних форм робо-
ти музею та об’єднує біля 70 осіб. Часті гості клубу - місцеві поети, бар-
ди, композитори, художники та інші люди мистецтва. Підвідділом музею 
є зал бойової слави «Землянка», яка розташована у навчальному корпусі 
№2 - штаб 126 Горлівської дивізії, що визволяла наше місто від німецько-
фашистських загарбників.

Директор музею історії 
університету Оксамитна Г.П.
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З кожним роком 22-23 жовтня ветеранів прибуває все менше. Стало вже 
доброю традицією до Дня вчителя проводити акцію «Пам’ять». Адміністра-
ція, профком, декани з великою увагою ставляться до цього заходу. Жод-
на могила не залишається у цей день забутою. Працівники музею завжди у 
пошуку, намагаючись відкрити для відвідувачів нові, до цього часу незна-
ні сторінки історії. Окреме місце відведено для подарунків, презентованих 
навчальному закладу за різні роки під час урочистостей.

В музеї минуле переплітається із сучасним: багато студентів, виклада-
чів мають змогу побачити свої фото на нових стендах та відчути гордість за 
його випускників. У ТДАТУ стало доброю традицією - перші заняття з пер-
шокурсниками проводити в музеї.

Музей історії університету завжди користувався великою популярністю 
як серед співробітників, студентів, так і серед численних гостей, які відвіда-
ли наш університет. У книзі для почесних гостей залишають свої найприєм-
ніші відгуки такі відвідувачі, як гості з Франції, США, Польщі, Росії, Білорусі, 
а також відомі вітчизняні політики і керівники уряду, ректори та представ-
ники викладацького складу різних ВНЗ, колишні випускники, які знайшли 
своє місце у різних галузях народного господарства й про це розповідають з 
щирістю та подякою на своїх ювілейних зустрічах сьогоднішнім студентам.

Відкриття музею університету.
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ЦЕНТР КУЛЬТУРИ 
ТА ДОЗВІЛЛЯ

Студентський клуб було створено разом з від-
криттям інституту в 1932 році. Спершу він зна-
ходився у приміщенні нинішнього краєзнав-
чого музею. З 1940 року клуб розміщувався на 
території інституту, в корпусі № 1. В 1983 ро-
ці було здано в експлуатацію нове приміщення 
на 750 місць, сюди ж було перенесено студент-
ський клуб, який згодом став називатися цен-
тром культури та дозвілля. 

Нині центр культури та дозвілля (ЦКіД) 
є основним місцем підготовки і проведення 
культурно-масових заходів, що сприяють все-
бічному розвиткові особистості.

ЦКіД проводить комплекс виховних заходів, серед яких: конкурсно-
ігрові шоу, естрадно-спортивні та концертно-розважальні програми, 
огляди-конкурси, вечори відпочинку та знайомств (для студентів 1 курсу), 
молодіжні та святкові бали. Активну участь беруть студенти у міжфакуль-
тетських конкурсах «Нові імена», зустрічах команд КВК та ін. 

Директор ЦКіД Рябінін С.Л.

Колектив вокального співу.
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Традиційними стали:
день знань; -
день відкритих дверей університету. -
День працівника сільського господарства; -
Всесвітній день студентів; -
День енергетика; -
День інженера-механіка; -
день гумору; -
дні факультетів; -
вшанування ветеранів до дня визволення м. Мелітополя від німецько- -
фашистських загарбників та до Дня Перемоги;
українські вечорниці; -
Масляна; -
«Містер Університет»; -
«Міс Університет». -

Художня самодіяльність в університеті має славну історію. Насамперед 
це стосується колективу народного естрадного оркестру, який свого часу 
приніс ТДАТУ визнання не лише в Запорізькій області, але й далеко за ме-
жами нашої країни: в Грузії, Росії, Білорусі, Німеччині, Польщі та Франції. 
Створений у 1949 році колектив оркестру, яким понад 40 років беззмінно 
керував О.І. Чигрин, був триразовим лауреатом всесоюзних конкурсів 

Ансамбль народного танцю «Юність».
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художньої самодіяльності, лауреатом обласної комсомольської премії ім. 
Андросова, дав мистецтву імена двох заслужених артистів і понад десяти 
виконавців професійних колективів.

Керівництво університету та ЦКіД спрямовує свою роботу на залучення 
до керівництва творчими колективами високопрофесійних фахівців та на 
втілення у життя репертуарної політики, гідної національних традицій та 
художньо-естетичних потреб сучасності, і на виховання у молоді високоху-
дожніх смаків.

Сьогодні у ЦКіД працює більше 15 колективів художньої самодіяльнос-
ті. Два з них мають почесне звання «народного». Це хор української народ-
ної пісні та хореографічний ансамбль народного танцю «Юність». Звання 
«Зразковий» має хореографічний колектив сучасного танцю «Світлана». 
Особливо популярними також стали колективи: студентський театр естрад-
них мініатюр, команда КВК «Ребята из ТГАТУ», танцювальна група «Дзерка-
ло», вокальний колектив «Колаж», вокальний колектив «Мюзик сейф», сту-
дія сольного співу, молодіжна студія «СМС», студія сучасної музики та інші 
колективи, у яких беруть участь близько 500 студентів університету. Всі ці 
колективи мають багато нагород у різних конкурсах та фестивалях. 

Творчими колективами ЦКіД керують фахівці, які самі є лауреатами 
всеукраїнських та міжнародних фестивалів і конкурсів у різних галузях 
мистецтва.

Колектив сучасного танцю «Світлана».
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На підставі рішення журі Всеукраїнського фестивалю художньої твор-
чості серед колективів аграрних вищих навчальних закладів «Софіївські 
зорі» переможцями неодноразово ставали:

народний студентський хоровий колектив української пісні (керівник - -
П.І. Костиць);
зразковий колектив естрадного танцю «Світлана» (керівник -  -
І.А. Лук’яненко);
народний хореографічний ансамбль «Юність» (керівник - М. Шатрова);  -
студентський театральний колектив; -
духовий оркестр;  -
колектив оригінального жанру «Старс». -

Хор української народної пісні.

Диксиленд «Академія».
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За висновками Всеукраїнського фестивалю «Софіївські зорі - 2012» твор-
чий колектив ЦКіД визнаний одним з кращих в Україні.

Зразковий колектив естрадного танцю «Світлана» університету має чи-
мало здобутків: чемпіон України з сучасної хореографії естрадної прем’єр-
ліги (м. Рівне); лауреат республіканського конкурсу «Танцююча весна» 
(м. Київ); лауреат І премії всеукраїнського конкурсу з сучасної хореогра-
фії «Фантазії моря» (м. Одеса); лауреат І премії обласного конкурсу «Політ 
Терпсихори» (м. Мелітополь).

Разом з профспілковим комітетом і радою студентського самоврядуван-
ня університету центр проводить ряд заходів, які уже стали дуже популяр-
ними серед співробітників та студентів: новорічні бали для викладачів та 
студентів, новорічні вистави для дітей, концерти-звіти студентської ради, 
фестивалі КВК та інше.

Постійно удосконалюється професійна майстерність студентів-
артистів.

Художні колективи університету беруть участь у всіх міських і обласних 
заходах і є кращими в місті.

Керує центром культури справжній професіонал і ентузіаст Сергій 
Рябінін.
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Спортивний клуб ТДАТУ «Таврія»

В 1932 році на базі навчально-виробничого ком-
бінату сільськогосподарського машинобудівництва 
силами студентів, викладачів та ентузіастів була ор-
ганізована секція фізичної культури, яка з 1936 ро-
ку зі зміною статусу вищого навчального закладу 
перетворилася в кафедру фізичного виховання.

У дворі робфаку (перехрестя вулиць К. Марк-
са та Леніна) було створено спортивне містеч-
ко з двома волейбольними майданчиками, те-
нісним кортом, ямою для стрибків у довжину і у 
висоту, та маленьким спортивним залом. На ба-
зі спортивного майданчика був утворений спор-
тивний клуб, управління якого мало в своєму роз-
порядженні значні кошти (до 60 000 карбованців 
на рік). За рахунок цих коштів отримувався спор-
тивний інвентар і обладнання, а також залучали-
ся до роботи найкращі тренери міста. 

П’ятдесяті роки - це роки спортивних досягнень в ігрових видах спор-
ту. Збірна інституту з футболу - чемпіон Центральної ради добровільного 
спортивного товариства «Буревісник», учасниця першості СРСР в класі «Б», 
міжнародних змагань в Бельгії. За команду грали: Корженко А., Біцман В., 
Слісаренко О., Леонідов А., Кривуля П., Короткий В., Губанов В., Мельні-
ченко В., Розенко Ю., Кисельов Б., Вуль Г., Литвинов В., майстер спорту 
СРСР Тамбовцев В. 

Команда волейболістів стає призером ВНЗ Української ради ДСТ «Буре-
вісник», призером ВНЗ Міністерства сільського господарства СРСР, чемпі-
оном Запорізької області. До складу збірної області входили наступні грав-
ці: Сєрий В., Пятко Б., Погорєлов Ю., Соловйов І., Анікін Ю. 

В 1957-1961 роках у нашому інституті з’являються майстри спорту з ку-
льової стрільби: Мірошниченко В., Панькова М., Маморєв О., Цеков В.

В 1962-1963 роках команда велосипедистів, в складі якої були майстри 
спорту Червяков В., Палієнко А., Кашигін С., - переможниця змагань серед 
ВНЗ МСГ СРСР і сільських добровільних спортивних товариств. Майстри 
спорту брати-близнюки Арестенки були включені кандидатами в Олімпій-
ську молодіжну команду СРСР. 

У ці роки збірна команда МІМСГу з важкої атлетики стає чемпіоном 
Української ради ДСТ «Колос», переможцем спартакіади ВНЗ МСГ СРСР. 

Керівник спортивного клубу 
«Таврія» Голованов М.О.
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Підготовлені наступні спортсмени: майстер міжнародного класу, чемпіон 
України Меліхов Л., майстри спорту Яхненко В., Істомін А., Пархоменко А.

У 1980 році в інституті навчалось 57 майстрів спорту СРСР. Далі протя-
гом п’яти років чемпіонами МСГ СРСР були:

збірна команда з важкої атлетики в складі: Слободянюк А., майстер  -
спорту міжнародного класу, Дрозд А., майстер спорту, чемпіон СРСР у 
ривку серед молоді, майстри спорту Магаляс В., Узун Г.,Кириленко С.;
збірна команда зі стрільби з лука в складі: майстри спорту Паньків М.,  -
Голодишин В., Ліщук М., Сидорова Г., Оніщук А., Арделян О. - чемпі-
они в складі збірної команди профспілок СРСР, багаторазові призери 
міжнародних змагань;
збірна команда з волейболу: Мілаєв А., Стадніченко В., Конончук Ю., Вовк  -
В., Нєдєлько Н., Венгеровський О., Кочкорєв Ю. - чемпіони ВНЗ МСГ СРСР.

У 1998 році збірна команда ТДАТА з гандболу під керівництвом заслуже-
ного тренера України Рибницького А.В. стає призером чемпіонату України 
(вища ліга). Гравець команди, студент нашого ВНЗ Оніщук Д. в складі збір-
ної України став віце-чемпіоном світу серед молодіжних команд і був удо-
стоєний звання «Майстер спорту міжнародного класу». 

Нині під керівництвом старшого викладача кафедри фізичного вихо-
вання і спорту ТДАТУ Міщенко А.Д. збірна команда по волейболу є неодно-
разовим переможцем і призером спартакіад серед ВНЗ III-IV рівнів акреди-
тації. У 2008 році команда ТДАТУ стає призером студентської і аматорської 
ліг України. Університетська волейбольна команда - постійний чемпіон 
різноманітних міських і обласних змагань.

Студенти та випускники ТДАТУ є провідними гравцями команд у Супер-
лізі та вищій лізі України, учасниками національних збірних своїх країн: 
Поляков Ю. - гравець команди Суперліги «Дніпро» (Дніпропетровськ); 
Красненко А. - гравець команди Суперліги «Кримсода» (Краснопере-
копськ); учасники вищої ліги чемпіонату України у складі своїх команд - 
Крикун О., Москаленко Ю., Ліхоузов А., Куян М., Широких Є. - гравець на-
ціональної збірної Ізраїлю по волейболу.

Поштовх до свого розвитку вільна боротьба отримала в кінці 70-х і 80-х 
років XX століття із вступом до нашого ВНЗ ряду талановитих спортсменів, 
майстрів спорту з Дагестана: Магомедгаджієва А., Магомедова Н., Унатло-
кова Р., мелітопольців: Тодорова Д., Попова В., пізніше краснодарців - Бо-
ярко В., Ковальчука С. 

Збірна команда борців тих років була переможцем змагань серед ВНЗ 
МСГ СРСР, неодноразовим чемпіоном і призером ЦР «Колос», переможцем 
сільських ігор.
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Своє друге народження мелітопольська боротьба отримала у ВНЗ в 2002 
році. Студентами Таврійської державної агротехнічної академії стають ви-
пускники вищого Херсонського училища фізичної культури, майстри спор-
ту: Скільський І., Русанов В., Ребар В.

Збірна команда борців вільного стилю ставала неодноразовим пере-
можцем і призером спартакіади серед ВНЗ III-IV рівнів акредитації Мініс-
терства аграрної політики України, універсіад, чемпіоном обласних і все-
українських змагань.

Борці-вільники, випускники і студенти нашого навчального закладу, є 
чемпіонами і призерами змагань різного рівня, заслуженими тренерами сво-
їх країн, відповідальними працівниками в галузі фізичної культури і спорту: 
Магомедгаджієв А., майстер спорту міжнародного класу, заслужений тренер 
Росії, визнаний кращим тренером Росії 2004, 2006 років, старший тренер мо-
лодіжної збірної Республіки Дагестан; Скільський І., майстер спорту Украї-
ни, чемпіон України, учасник чемпіонату світу (Пекін), переможець міжна-
родних турнірів, володар Кубка світу по панкратіону; Ратушний С., майстер 
спорту, двократний призер чемпіонату Європи серед молоді, неодноразовий 
призер чемпіонату і кубка України, міжнародних турнірів серії гран-прі, пе-
реможець універсіади і студентських ігор, учасник чемпіонату світу 2011 ро-
ку (Москва); майстри спорту Русанов В., Ребар В., Хоменко Є., Куксов Р., Хім-
ченко С., Соболь В., Кашлаков М. - провідні тренери Запорізького регіону.

Гирьовий спорт є одним з найулюбленіших, доступних і масових видів 
фізичної діяльності для сільської молоді та студентства. Особливу популяр-
ність у ВНЗ він отримав на початку 80-х років минулого століття.

Студенти нашого ВНЗ, очолювані майстром спорту міжнародного кла-
су, заслуженим тренером України, викладачем кафедри Кубраком С.І., є 
неодноразовими переможцями і призерами змагань серед ВНЗ Міністер-
ства аграрної політики та продовольства, чемпіонатів України. Чемпіона-
ми світу з гирьового спорту стали: Черніков М. (Італія, 2008 рік), Євенко Д. 
(Хмельницький, 2009 рік).

А у 2011 році на чемпіонаті світу серед студентів Черніков М., Голубничий О., 
Євенко Д. стали чемпіонами і рекордсменами світу у своїх вагових категоріях. 

Розвиток пауерліфтингу почався з першого чемпіонату м. Мелітополя, 
проведеного саме на кафедрі фізичного виховання і спорту ТДАТУ у 2001 ро-
ці. За цей час спортсмени СК ТДАТУ зарекомендували себе не тільки на чем-
піонатах області та України, а й на чемпіонатах Європи та світу:

Айко О. - призер чемпіонату Європи серед студентів, Дзюба Р. - абсолют-
ний чемпіон світу серед ветеранів.
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Газета 
«Агротаврія»

Газета була заснована 6 листопада 1990 року й мала назву «Студент-
ський вісник». Першим редактором протягом одинадцяти років був 
В.С. Бровкін. У складі редакційної колегії працювали В.В. Селезньов, 
В.М. Мороз і Н.В. Пенжерова. 

8 лютого 1994 року газета пройшла державну реєстрацію друкованих за-
собів масової інформації і стала називатися «Таврійська академія». У 2002 
році змінився склад редакційної колегії. На посаду редактора газети було 
призначено О.В. Крупенко. Її помічниками були: С.В. Дунаєва, М.М. Сакла-
кова, О.В. Текменжи, О.Л. Зельтіна. 

З отриманням навчальним закладом статусу «університет» змінила-
ся і назва газети. З 12 грудня 2007 року - це друкований орган «Агротав-
рія», який виходить щомісяця десять разів впродовж навчального року на 
16 шпальтах (8 кольорових) тиражем 1500 екземплярів. Мова видання 
- українська. 

Змінився і склад редакційно-видавничого відділу: під керівництвом 
начальника відділу С.В. Турчиної працюють літературні працівники 
А.В. Тищенко та С.Г. Крилов. Курирує роботу редакції проректор з НПР 
О.П.Ломейко. 

Газета має широке коло читачів в університеті, коледжах, які входять до 
складу університету. Окрім цього, ми надсилаємо нашу газету в інші вищі 
навчальні заклади агропромислового комплексу України. З метою проф-
орієнтаційної роботи розповсюджуємо її серед шкіл, технікумів, профтех-
училищ як міста, так і регіону.

На перших сторінках газети розташована інформація про головні по-
дії в житті університету, про інноваційні методи навчання, про наші досяг-
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нення, здобутки, проблеми, про нові впровадження в навчальний процес, 
про розширення матеріально-технічної бази, обладнання нових аудиторій 
на кафедрах, про науково-технічні конференції (подяки і нагороди за пере-
моги в конкурсах, про нові розробки в галузі науки і техніки), про закор-
донні практики наших студентів тощо.

На високому рівні в ТДАТУ поставлена організація навчально-виховного 
процесу, і чимала заслуга в цьому належить саме засобам масової інфор-
мації, в тому числі газеті «Агротаврія». Адже саме зі сторінок нашої газе-
ти студентська молодь має змогу дізнатись про своїх однолітків, які живуть 
активним життям: беруть участь у наукових конференціях як в універси-
теті, так і в інших містах України, де виступають з доповідями про свої вне-
ски в наукові розробки, за що отримують різноманітні нагороди; беруть 
участь в різних гуртках художньої самодіяльності, виступають з концерта-
ми, беруть участь у Всеукраїнському конкурсі «Софіївські зорі» і теж отри-
мують різні нагороди; спортивні досягнення наших студентів-спортсменів - 
це практично завжди перші призові місця. Читаючи про своїх друзів чи 
просто знайомих, хочеться брати за приклад їх безумовно гарні риси, і це 
сприяє покращенню у вихованні справжнього майбутнього спеціаліста. 
Адже, окрім знань, які отримують наші студенти, треба бути ще і культур-
но освіченою, і фізично підготовленою людиною. І в нашому ВНЗ цьому 
приділяється багато уваги.

Не менш головне місце в університеті відведено науково-дослідній ро-
боті, щороку підвищується рівень підготовки науково-педагогічних ка-
дрів. Багато студентів після навчання в університеті продовжують свою 
освіту в аспірантурі і в майбутньому успішно захищають кандидатські ди-
сертації. На сторінках «Агротаврії» приділяється чимало уваги науковцям, 
їх досягненням.

Цікавими для читачів є рубрики: «Студентське життя», «Семіна-
ри», «Крупним планом», «Власні враження», «Пам’ятні дати», «Зворотній 
зв’язок», «Наша гордість», «Знайоме обличчя» та деякі інші, актуальні на 
даний час. 

На сьогодні газета «Агротаврія» користується увагою як серед студентів, 
так і серед викладачів та співробітників. Відзначалась робота творчої гру-
пи газети й на Запорізькій міжрегіональній виставці газетних видань мо-
лоді «Молодіжний акцент»: за участь у конкурсі в 2006 та 2010 роках отри-
мано диплом за ІІІ місце, у 2007 і 2009 роках - диплом учасника виставки, 
у 2008 і 2011 роках - диплом за ІІ місце.

Творчий колектив редакційно-видавничого відділу завжди тримає руку 
на пульсі життя, щоб зробити газету ще цікавішою і пізнавальною. 
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Спортивно-оздоровчий 
комплекс «Салют»

Цілюще Азовське море - джерело літнього 
відпочинку, позитивних емоцій для дорослих та 
дітей і важливий фактор оздоровлення. 

Ідея створення бази відпочинку в смт Кири-
лівка на узбережжі моря виникла у керівництва 
Мелітопольського інституту сільського госпо-
дарства у 1950 році. 

У 1954 році Запорізький облвиконком виді-
лив МІМСГу ділянку землі у центрі Кирилівки 
для організації відпочинку студентів, співробіт-
ників та їх дітей.

Великий особистий внесок у вирішення цієї 
справи внесли викладачі інституту Шапошни-

ков Валентин Карпович і Губенко Георгій Максимович. Вже у 1955 році бу-
ли встановлені перші фанерні будиночки та збудована веранда для при-
ймання їжі.

Потім розпочалося будівництво їдальні та спального корпусу піонер-
ського табору «Салют». Керував будівництвом спального корпусу Рєзчик 
Іван Григорович, котрий протягом трьох років працював директором піо-
нерського табору. Діти відпочивали у перші дві зміни, а у третю - співробіт-
ники та студенти. Для них на базі піонерського табору восени розпочинав 
роботу студентський табір «Здоров’як».

У 1981 році з ініціативи ректорату інституту і особисто ректора Сєро-
го Ігоря Сергійовича та під керівництвом проректора з АГЧ Ковтуна Єго-
ра Михайловича почалася велика перебудова. Замість старих будівель у 
1986 році введені в експлуатацію сучасні спальний та адміністративний 
корпуси. 

Сьогодні спортивно-оздоровчий комплекс «Салют» - це справжня пер-
лина в намисті курортного узбережжя Кирилівки, де кожного року відпо-
чивають сотні викладачів і студентів університету.

З 2007 року спортивно-оздоровчий комплекс очолює директор Бол-
тянський Олег Володимирович, який з 1993 року працює в ТДАТУ, к.т.н., 
доцент. 

Створені всі умови для комфортабельного відпочинку: спальний кор-
пус на 150 місць, з ліфтом, номери на 2, 3 і 4 особи обладнані всім необхід-
ним: холодна і гаряча вода, кондиціонер, телевізор, холодильник, затишна 

Директор СОК «Салют» 
Болтянський О.В.
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їдальня, банкетний зал, медичне обслуговування, дитячі ігровий та спор-
тивний майданчики, волейбольне і футбольне поле, більярд, настільний 
теніс, кінотеатр, бібліотека, автостоянка.

На базі комплексу щорічно проводяться науково-практичні конференції 
і семінари, як всеукраїнського, так і міжнародного рівня.

Для студентів університету традиційно на базі СОК «Салют» щороку на-
прикінці сезону організовується робота спортивного табору «Здоров’як». 
Студенти з великим задоволенням приїздять в табір, адже, окрім відпочин-
ку, для них кожного дня організовуються різноманітні спортивні змагання 
та культурні заходи: «Містер Здоров’як», «Міс Здоров’як», «День Нептуна», 
КВК.



196

I. «Медове  місто»: історія та сьогодення



197

I. «Медове  місто»: історія та сьогодення

VІІ 

Наша гордість
Прийміть вітання з сивини степів -

З солоним присмаком міцних вітрів Азова -
Від всіх уславлених випускників,

Тих, що будують Україну нову
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МОТОРНИЙ 
Дмитро Костянтинович

Герой України, двічі Герой Соціалістичної 
Праці, заслужений працівник сільського 

господарства, голова ради приватно-
орендного кооперативу «Зоря»
Випускник Мелітопольського інституту 

механізації сільського господарства 
1959 року

Народився 2 листопада 1927 року в с. Розянчина 
Бобринецького району Кіровоградської області.

В 1932 році разом з батьками переїхав у с. 
Балтазарівка Чаплинського району Херсонської 
області. Батько працював токарем по металу, а 

мати - на різних роботах у радгоспі ім. Карла Маркса.
Навчався у Преображенській неповно-середній школі.
Трудову діяльність розпочав після визволення села від німецько-

фашистських загарбників у 1943 році. Спочатку працював у майстерні рад-
госпу, а весною 1944 року почав працювати на механізмах. Це були повоєн-
ні роки, коли не було ніякої підготовки чи навчання, а просто показали, як 
керувати трактором, і навесні 1944 року Дмитро Костянтинович вже орав і 
сіяв. У 1948 році поступив у Херсонський судномеханічний технікум.

Закінчивши технікум, працював на Херсонському суднобудівному заво-
ді. У вересні 1953 року були прийняті рішення партії та уряду по розбу-
дові сільськогосподарського виробництва із закликом: «Інженери і техні-
ки - на село!». Дмитро Костянтинович поїхав працювати у найзанедбанішу 
Ушкальську машинно-тракторну станцію завідуючим майстернею.

За чотири роки МТС було перенесено в с. Ушкалка, відбудовано житло, 
а Д.К. Моторного рекомендовано на спеціальний факультет Мелітополь-
ського інституту механізації і електрифікації сільського господарства. Піс-
ля закінчення інституту Дмитро Костянтинович один з небагатьох дав зго-
ду працювати в колгоспі.

З 1960 по лютий 1963 рр. працював головним інженером колгоспу імені 
Кірова с. Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області. 7 лютого 
1963 року його обрано головою колгоспу.

Найвищі керівники України пропонували перейти на роботу в Міністер-
ство сільського господарства України, але він аргументовано відмовився 
і до сьогодні працює в цьому колективі, тепер уже - після реформування - 
приватно-орендному кооперативі «Зоря».
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Члени кооперативу розпаювали землю, основні засоби виробництва і 
таким чином зберегли господарство від руйнації.

На сьогодні господарство має 5427 га сільгоспугідь, в т. ч. 5389 га ріл-
лі, орендованої у членів кооперативу, 98 тракторів, 10 зернозбиральних 
комбайнів, 90 автомобілів. Збережено тваринництво: більше тисячі корів, 
2500 голів молодняка великої рогатої худоби, збережено і працює зрошен-
ня. Працюють допоміжні підприємства, такі як млинокомбінат, де вироб-
ляють крупу, борошно, олію, хлібопекарня, яка забезпечує пенсіонерів, 
членів кооперативу, жителів села якісним хлібом.

На балансі господарства Палац культури на 600 місць, дитячий садок на 
250 місць, спортивний комплекс, фабрика-кухня. 

На території села працюють чотири спортивних зали, стадіон з полив-
ним газоном. 

Сьогодні кооперативом керує рада кооперативу, на кожному підрозділі 
є рада підрозділу, яка вирішує всі питання виробничо-побутового характе-
ру в колективі.

Як голова ради Дмитро Костянтинович тримає на особистому контро-
лі три питання:

кадри, фінанси та втілення у виробництво досягнень науки і передово-
го досвіду.

За 68 років стажу роботи та сумлінну працю в колгоспі, приватно-
орендному кооперативі «Зоря» Моторного Дмитра Костянтиновича наго-
роджено високими урядовими нагородами:

орден Леніна, Золота медаль «Серп і молот» - 1966 р.; -
орден Жовтневої революції - 1971 р.; -
Золота медаль ВДНГ СРСР - 1975 р.; -
орден Леніна - 1975 р.; -
почесне звання «Заслужений працівник сільського господарства Укра- -
їнської РСР» - 1977 р.;
орден Леніна, друга Золота медаль «Серп і молот» - 1986 р.; -
відзнака Президента України «Орден Князя Ярослава Мудрого» - 1997 р.; -
лауреат премії ім. В. Вернадського - 2000; -
лауреат рейтингу «Золота фортуна» - 2000 р.; -
почесний член Української академії аграрних наук - 2001 р.; -
диплом «Краща людина року Херсонщини» - 2001 р.; -
трудова відзнака Міністерства аграрної політики України «Знак Поша- -
ни» - 2002 р.;
присвоєно звання «Герой України» - 2002 р. та інші нагороди  -
і відзнаки.
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ПОГОРЄЛОВ 
Володимир Григорович

Герой Соціалістичної Праці, 
директор державного підприємства 

«Племрепродуктор «Степове», 
Випускник Мелітопольського інституту 

механізації сільського господарства
1966 року

Народився 3 березня 1941 року в с. Ст. Фершам-
пенауз Тарутинського району Одеської області.

З 1961 по 1966 роки навчався в Мелітополь-
ському інституті механізації сільського госпо-
дарства за спеціальністю «механізація процесів 
сільськогосподарського виробництва» та здобув 

кваліфікацію інженера-механіка.
Трудову діяльність розпочав у 1958-1959 рр. учнем Первомайської ав-

тошколи, з лютого 1959 по квітень 1961 рр. - водій робкому імені XXVI 
з’їзду КПРС.

З серпня 1966 по березень 1969 рр. - завідуючий майстернями Ковалів-
ської птахофабрики Миколаївської області.

З квітня 1969 по жовтень 1972 рр. - головний інженер-механік радгоспу 
«Зеленоярський» Миколаївського району Миколаївської обл.

З жовтня 1972 р. і по теперішній час - директор державного підприєм-
ства «Племрепродуктор «Степове».

Володимир Григорович почав працювати директором радгоспу «Степо-
вий» у 1972 році, який у 2003 році було перейменовано в державне підпри-
ємство «Племрепродуктор «Степове». За період роботи на цій посаді Воло-
димир Григорович зарекомендував себе як висококваліфікований спеціа-
ліст, умілий організатор і керівник, чуйна і душевна людина.

Сьогодні підприємство, очолюване Володимиром Григоровичем, - це 
рентабельне, багатогалузеве господарство з розвиненою переробкою, яке 
має цехи з переробки соняшника, пшениці, виготовлення ковбасних, кон-
дитерських та хлібопекарських виробів, що забезпечує додаткові робочі 
місця та задоволення потреб населення якісними продуктами.

У 1972 році Володимир Григорович отримав у спадщину збитковий рад-
госп з 5-мільйонним боргом. Зовнішній вигляд села також не радував: 
скрізь виднілися пустирі і зарості бур’янів, напівзруйновані ферми, ні клап-
тика асфальту.

Результатом умілого господарювання є подальший розвиток соціальної сфе-
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ри. Газифіковано села Степове та Зелений Гай, всі дороги з асфальтовим покрит-
тям. Працюють школи, де діти забезпечені усім необхідним, два дитячі дошкіль-
ні заклади, Степівський Будинок культури та Зеленогайський сільський клуб, 
Будинок побуту, спортивний комплекс та дитяча юнацька спортивна школа. 
Доросла і дитячі команди з футболу та волейболу неодноразово ставали пере-
можцями районних, обласних та республіканських змагань. На честь 10-річчя 
незалежності України за сприяння В.Г. Погорєлова та на кошти господарства 
добудована і запрацювала Степівська стаціонарна лікарня на 50 ліжок.

Упродовж останніх років господарство постійно нарощує обсяги вироб-
ництва. Одержано досить високі врожаї сільськогосподарських культур. 
Середньорічний валовий збір зерна за 2009-2011 рр. склав 5909 тонн. У се-
редньому щороку було заготовлено 8150 т силосу, 255 т сіна. Підприємство 
регулярно досягає високої продуктивності великої рогатої худоби та сви-
ней. Надій молока від однієї корови становить 4838 кг, середньодобовий 
приріст ВРХ на відгодівлі - 582 г, середньодобовий приріст свиней - 500 г.

Володимир Григорович за час роботи в господарстві зміг організувати робо-
ту так, що зі збиткового воно стало одним з найкращих в районі, області, Укра-
їні. Вміло підібрані кадри, чітко спланована робота, професійний підхід дають 
можливість підприємству з року в рік нарощувати темпи виробництва.

Володимир Григорович веде активну громадсько-політичну діяльність. 
В різні роки обирався депутатом районної та обласної рад. З 1986 по 1990 
рр. був народним депутатом Верховної Ради СРСР. З 1994 року постійно 
обирається депутатом обласної та районної рад. Як депутат сприяє вирі-
шенню нагальних питань сільськогосподарського виробництва, соціаль-
ної сфери, допомагає вирішувати особисті проблеми громадян.

Має звання Героя Соціалістичної Праці (з врученням ордена Леніна та 
Золотої медалі «Серп і молот», 1990 р.).

Є заслуженим працівником сільського господарства Української РСР, 
відмінником народної освіти.

У 1978 р. був обраний депутатом районної, надалі - обласної ради, з 1986 
по 1990 рр. - депутат Верховної Ради СРСР.

Нагороджений Бронзовою медаллю ВДНГ СРСР (1977 р.), орденом Тру-
дового Червоного Прапора (1977 р.), орденом Леніна (1982 р.), Срібною 
медаллю ВДНГ СРСР (1986 р.), медаллю «Ветеран праці» (1989 р.), Почес-
ною відзнакою Президента України (1996 р.), орденом Князя Ярослава Му-
дрого V ступеня (1999 р.), трудовою відзнакою «Знак Пошани» (2001 р.), 
орденом «За заслуги» III ступеня (2001 р.), орденом «За заслуги» II ступеня 
(2002 р.), орденом Князя Ярослава Мудрого IV ступеня (2008 р.), медаллю 
«За працю і звитягу» (2011 р.)
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ГОЛОВКО 
Анатолій Григорович

Герой України, директор ТОВ «Гайчур»
 Випускник ВСП «Запорізький коледж ТДАТУ» 

1974 року 

Народився 8 липня 1952 року в селі Рибаль-
ське Новомиколаївського району Запорізької 
області в сім’ї колгоспників. Після закінчення 
Новоукраїнської середньої школи вступив на 
навчання до Запорізького радгоспу-технікуму, 
який закінчив у 1974 році. І це для хлопця з села 
була перша сходинка в науковому пізнанні се-
кретів агротехніки і землеробства. Згодом Ана-

толій Григорович здобув вищу агрономічну освіту в Дніпропетровському 
СГІ.

Після закінчення технікуму трудову діяльність розпочав агрономом у  
колгоспі «Дружба» Новомиколаївського району, працював головним агро-
номом в колгоспі ім. К. Лібкнехта цього ж  району. І вже більше чверті сто-
ліття беззмінно керує господарством, яке нині називається ТОВ «Гайчур». 

Займається керівник і благодійністю, надаючи матеріальну допомогу 
місцевим лікарні, школі та малозабезпеченим односельцям. Особливу під-
тримку Головко А.Г. надає розвитку спорту в районі, фінансуючи прове-
дення шахматних турнірів та районну молодіжну організацію «Футболь-
ний клуб «Таврія».

Успіхи Головка в тому, що він черпає сили й натхненя з довіри людей і ні-
чого не робить на «авось». У нього невгамовна спрага до роботи і цього він 
вимагає від підлеглих. Не терпить фальші, недбальства, роботи «абияк» і 
високо цінує людину Праці, людину Діла, якщо ця людина робить добро не 
тільки для себе, а й бодай крихту для селища, для району.

Сьогодні Анатолій Головко - визнана і шанована в громаді та за її межа-
ми людина-трудар. Він тричі обирався депутатом обласної ради, багато-
разово - районної. У 1992 році удостоєний звання «Заслужений працівник 
сільського господарства». 2002-го нагороджений орденом «За заслуги» III 
ступеня. В 2004 році прийшло найвище державне визнання - йому присво-
єно звання Героя України із врученням ордена Держави. В 2010 році зна-
йшла свого героя і регіональна відзнака - Анатолій Головко нагороджений 
орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» I ступеня.
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БІЛОУСЕНКО 
Олександр Федорович
Почесний доктор Запорізького 

національного університету
Випускник Мелітопольського інституту 

механізації сільського господарства 1968 року 

Народився в селі Успенівка Бердянського ра-
йону. Трудову діяльність розпочав у 1956 році в 
котломонтажному управлінні м. Запоріжжя. 

Після закінчення Оріхівського сільськогоспо-
дарського технікуму працював головним меха-
ніком бердянського колгоспу «Світанок» і заочно 
навчався у Мелітопольському інституті механі-
зації сільського господарства. Обирався першим 
секретарем Андріївського районного та Токмацького міського комітетів 
комсомолу, першим секретарем Токмацького міського комітету партії. 

Найбільш активна і системна робота по технічному переоснащенню 
швейних, трикотажних та взуттєвих фабрик, підприємств харчової та дере-
вообробної галузей, місцевої промисловості та побутового обслуговування 
населення, зростання їх потужностей, розширення асортименту та покра-
щення якості продукції, яку вони виробляли, відносяться на роки, коли га-
лузевий відділ Запорізького обкому партії очолював О.Ф. Білоусенко (1977-
1981 рр.). В цей період більш ніж 2-мільйонне населення області забезпе-
чувалося в основному товарами і продуктами місцевого виробництва.

Протягом 1981-1992 років Олександр Федорович обіймав посади за-
ступника та першого заступника голови Запорізького облвиконкому, одно-
часно очолював планову комісію, а пізніше - головне планово-економічне 
управління виконкому. 

У 1990 році Олександра Федоровича було обрано народним депутатом 
України першого скликання. У Верховній Раді він очолював підкомісію по-
стійної комісії Ради з питань економіки, бюджету, планування і цін. Не-
одноразово (з 1981 по 2002 роки) обирався депутатом Запорізької облас-
ної ради. З 1994 по 2002 - незмінний голова постійної комісії обласної 
ради з питань бюджету.

З 1992 року працював у банківській системі. Протягом 10 років очолю-
вав Запорізьку обласну дирекцію банку «Україна», з квітня 2002 року - За-
порізьку дирекцію банку «Аваль» (нині «Райффайзен банк «Аваль»), а з 
2006 р. - дирекцію комерційного банку  «Ерсте Банк». 

Закінчив Мелітопольський інститут механізації сільського господарства 
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та Запорізький національний університет і одержав професії інженера-
механіка та економіста.

Олександр Федорович Білоусенко був ініціатором створення Запорізько-
го обласного Союзу промисловців і підприємців «Потенціал» та його пер-
шим президентом. Будучи почесним президентом та віце-президентом Со-
юзу, він продовжує активно працювати над вирішенням проблем, які ви-
никають у діяльності промисловців і підприємців.

За сумлінну довголітню працю, професійність Олександр Федорович на-
городжений орденами Трудового Червоного Прапора, «За заслуги» ІІ та ІІІ 
ступеня, медалями «За доблесну працю», «Ветеран праці», Почесною Гра-
мотою Президії Верховної Ради Української РСР та Почесною Грамотою і 
Грамотою Верховної Ради України. 

Має почесне звання «Заслужений економіст України».
О.Ф. Білоусенко - Почесний доктор Запорізького національного універ-

ситету. Почесний громадянин м. Токмак. Член Національної спілки жур-
налістів України, автор автобіографічно-публіцистичної книги «Про час і 
про себе».

У 2008 році нагороджений знаком «За заслуги перед Запорізьким кра-
єм» І ступеня.
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КОЛІСНИЧЕНКО 
Микола Петрович

Радник Голови Верховної Ради АР Крим
Народний депутат України І скликання 

Випускник Мелітопольського інституту 
механізації сільського господарства 

1972 року

Колісниченко Микола Петрович народився 
7 серпня 1949 року у селищі Нова Маячка Цюру-
пинського району Херсонської області. Грома-
дянин України з листопада 1991 року.

Освіта вища. У 1972 році закінчив Меліто-
польський інститут механізації сільського гос-
подарства за спеціальністю «інженер-механік 
сільського господарства». В 1985 році закінчив Вищу партійну школу при 
ЦК Компартії України. Спеціальність - політолог.

Трудову діяльність почав у 1972 році механіком, потім працював керів-
ником відділення № 2 на Сімферопольській овоче-баштанній дослідній 
станції в селі Укромне Сімферопольського району.

В 1975 році був переведений на роботу в Сімферопольський райком пар-
тії інструктором, потім працював завідуючим відділом. У 1982 році обра-
ний другим секретарем Сімферопольського райкому партії.

В 1986 році обраний першим секретарем Білогірського райкому партії 
Криму.

В листопаді 1990 року обраний секретарем, у квітні 1991-го - другим се-
кретарем Кримського обкому партії.

З вересня 1991 по грудень 1992 рр. - член постійної комісії Верховної Ра-
ди України з соціального розвитку села у місті Києві.

З лютого 1992 по квітень 1997 рр. - керівник правління страхової ком-
панії «Крим-Оранта».

З квітня 1997 по травень 1998 рр. - директор Білогірської районної 
друкарні.

У травні 1998 р. обраний членом Президії Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим та головою постійної комісії з раціонального природови-
користання та земельних питань. З травня 2002 р. - голова постійної ко-
місії Верховної Ради Автономної Республіки Крим з соціальних питань та 
охорони здоров’я.

У вересні 2005 року призначений заступником Голови Ради Міністрів 
Автономної Республіки Крим, в жовтні 2009 р. - першим заступником Го-
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лови Ради Міністрів Автономної Республіки Крим. З березня 2010 р. пра-
цював головою постійної комісії Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим з місцевого самоврядування і адміністративно-територіальних пи-
тань, членом Президії Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

З грудня 2010 р. - радник Голови Верховної Ради Автономної Республі-
ки Крим, голова тимчасової комісії Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим з питань соціального розвитку села.

Був народним депутатом України (1990-1994 рр.).
Чотири рази обирався депутатом Верховної Ради Автономної Республі-

ки Крим (1998 р. - по теперішній час). Вісім разів обирався депутатом Сім-
феропольської і Білогірської районних рад і один раз був депутатом Укром-
нівської сільської ради Сімферопольського району.

З 20 жовтня 2003 р. - член Партії регіонів. Був керівником Білогірської 
районної партійної організації Партії регіонів. Член політради Кримської 
республіканської Партії регіонів.

Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня, заслужений працівник 
соціальної сфери України, заслужений працівник сільського господарства 
Криму.

Склад сім’ї: дружина Колісниченко Олександра Іванівна, 1949 року на-
родження, працює заступником головного лікаря Республіканської клініч-
ної лікарні імені Семашка (м. Сімферополь), дві дочки, два зяті, два онуки 
та три онучки.
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ТЕРЕЦЬ
Валерій Миколайович

Заступник Уповноваженого з прав
людини при Верховній Раді України

Народний депутат України ІІ скликання
Випускник Мелітопольського інституту

механізації сільського господарства
1979 року

Терець Валерій Миколайович народився в се-
лі Велика Білозірка Кам’янсько-Дніпровського 
району Запорізької області у Міжнародний день 
захисту прав людини. Відомий в Україні право-
захисник, державний, політичний та громад-
ський діяч.

У 1979 році закінчив Мелітопольський інститут механізації сільського 
господарства зі спеціальності «інженер-механік».

Трудовий шлях розпочав у 1971 році слюсарем Пришибського ремонтно-
механічного заводу (Запорізька область). Після служби в армії з 1979 р. по 
1980 р. - завідуючий механічними майстернями радгоспу «Соцземлероб-
ство», а 1980-1982 рр. - головний інженер радгоспу «Скелястий» Міністер-
ства виробництва і заготівель с.г. продуктів УРСР. 1982-1986 рр. - заступ-
ник головного інженера мельзаводу Пришибського комбінату хлібопродук-
тів. 1986-1994 рр. - директор хлібної бази № 74 Запорізького виробничого 
об’єднання елеваторної зернопереробної промисловості. 1994-1998 рр. - 
народний депутат України, член Комісії Верховної Ради України з питань 
соціальної політики та праці. Брав безпосередню участь у розробці та при-
йнятті Конституції України, законів України про державне будівництво та 
про соціальний захист населення. У 1999-2012 рр. працював у Секретарі-
аті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини - керівником 
Департаменту соціально-економічних та культурних прав громадян, пред-
ставником Уповноваженого - керівником Секретаріату Уповноваженого з 
прав людини.

Має звання «Заслужений працівник сільського господарства України» 
(1997 р.), нагороджений державною нагородою СРСР - медаллю «За охоро-
ну Державного кордону СРСР» (1974 р.), Почесною грамотою Уповноваже-
ного Верховної Ради України з прав людини з врученням Пам’ятного знака 
(2001 р.), Почесною грамотою Головдержслужби України (2004 р.), відзна-
ки Уповноваженого з прав людини «За захист прав людини» та «За особли-
ві заслуги у захисті прав людини» (2009 р.).
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МАНГУЛ 
Анатолій Ілліч

Народний депутат України ІІІ скликання
Випускник Мелітопольського інституту 

механізації сільського господарства 
1983 року

Анатолій Ілліч Мангул народився 24 серп-
ня 1952 року в с. Крутоярівка Бєлгород-
Дністровського району Одеської області в се-
лянській родині.

«Та заводская проходная,
что в люди вывела меня…»

Отримавши середню освіту у Староцари-
чанській школі Бєлгород-Дністровського  райо-

ну, сімнадцятирічний Анатолій приїхав у Мелітополь Запорізької облас-
ті. Свою трудову діяльність розпочав на заводі «Автокольорлит», освоївши 
спеціальності плавильника, терміста, заливника.

«Комсомол - не просто юность,
Комсомол - моя судьба…»

Після демобілізації з лав Радянської Армії у 1975 році за направленням 
Мелітопольського міськкому Компартії Анатолій Мангул працевлаштував-
ся майстром з виробничого навчання у Мелітопольському автомоторному 
технікумі, де згодом очолив комітет комсомолу цього навчального закла-
ду. В цей час цілеспрямований, наполегливий у досягненні поставленої ме-
ти, Анатолій Мангул здобуває вищу освіту в Мелітопольському інституті 
механізації  сільського господарства. Про студентські роки, своїх виклада-
чів, альма-матер, яку вважає школою життя, Анатолій Ілліч не забуває ні-
коли. Особливо завдячує подружжям Сірих та Болтянських, називаючи їх 
Учителями з великої літери, мудрими порадниками. 

Вже дипломований інженер-механік, Анатолій Мангул отримані знання 
і професійні навички передає своїм студентам як викладач МеАТу,  потім 
деякий час працює заступником директора цього навчального закладу, а у 
1987 році трудовий колектив технікуму обрав Анатолія Ілліча Мангула сво-
їм директором. 

«Мы выбираем, нас выбирают…»
Початок 90-х років став доленосним для Анатолія Мангула. У період кри-

зи економіки і влади в СРСР у країні відбуваються перші вибори на альтер-
нативній основі. 

Анатолій Мангул став першим і єдиним в Мелітополі (за часів новітньої 
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історії) обраним на посаду міського голови тричі.  
Середина 90-х років була періодом успіхів першого мелітопольського 

мера, зенітом його політичної кар’єри. 
У 1998 році мелітопольці віддають перевагу на виборах Анатолію Ман-

гулу більшістю голосів, обравши його міським головою і народним депута-
том України. 

«Душой и сердцем
остаюсь мелитопольцем…»

Набуваючи досвіду українського парламентаризму, Анатолій Мангул 
як народний депутат постійно опікується проблемами території, інтереси 
якої він представляє у Верховній Раді України третього скликання.

По завершенні повноважень народного депутата України Анатолій Ман-
гул був призначений першим заступником міністра промислової політики 
України. 

Згодом фахівця високого рівня Анатолія Мангула було запрошено на по-
саду заступника голови Фонду держмайна України.

На цій посаді Анатолій Ілліч постійно підтримує зв’язок із суб’єктами 
господарювання Мелітополя та Мелітопольського району, надає їм квалі-
фіковані консультації та поради. 

«Его жизненное кредо - созидать и быть полезным людям…»
Трудовий шлях Анатолія Ілліча Мангула увінчаний багатьма заслужени-

ми нагородами. Та найголовнішою нагородою для себе він вважає визнан-
ня і вдячність людей, в ім’я яких намагається все своє свідоме  життя пра-
цювати з повною віддачею. 
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ЧУПРУН Вадим Прокопович
Заступник голови правління 

НАК «Нафтогаз України»
Випускник Мелітопольського інституту 

механізації сільського господарства 1966 року

Народився у с. Рівнопіль Волноваського району 
Донецької області 5 січня 1943 року. 

В 1950 р. пішов у перший клас Рівнопільської се-
мирічної школи Волноваського р-ну. Після закін-
чення цієї школи у 1957 р. перейшов у Іванівську се-
редню школу, яку закінчив у 1960 р.

В 1960-1961 рр. працював різноробочим 
радгоспу «Донецький» Волноваського р-ну.

В 1961 р. вступив до Мелітопольського інституту 
механізації сільськогосподарського виробництва, який закінчив у 1966 р. за фа-
хом «інженер-механік сільськогосподарського виробництва».

Після закінчення інституту (1966-1968 рр.) працював механіком відділу До-
нецької птахофабрики Волноваського р-ну.

В 1968 р. був призначений головним інженером цієї птахофабрики.
З 1971 по 1975 рр. - керуючий Волноваським районним об’єднанням 

«Сільгосптехніка».
З лютого 1975 по 1 вересня 1976 рр. - другий секретар Волноваського райко-

му партії.
З 1976 по 1978 рр. - слухач Вищої партійної школи при ЦК Компартії України.
З 1978 по 1988 рр. - перший секретар Артемівського райкому Компартії 

України.
З 1988 по 1984 рр. - завідуючий аграрно-промисловим відділом Донецького 

обкому партії.
З 1989 по 1991 рр. - секретар Донецького обкому партії.
З 1991 по 1992 рр. - заступник генерального директора обласного державно-

го кооперативно-виробничого об’єднання по садівництву. 
З 1992 по 1994 рр. - голова Донецької обласної ради народних депутатів.
З 1995 по 2004 рр. - Надзвичайний і Повноважний Посол України 

в Туркменистані.
З 2004 по 2005 рр. - перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України».
З 2005 по 2006 рр. - голова Донецької облдержадміністрації. 
З 2006 по 2008 рр. - перший заступник міністра палива та енергетики України.
З 2008 р. до сьогодні - заступник голови правління НАК «Нафтогаз України».
Одружений. Дружина - Чупрун Людмила Іванівна. Має двох доньок.
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КОМПАНЕЦЬ 
Микола Прокопович

Почесний президент 
Української зернової асоціації

Випускник Мелітопольського інституту 
механізації сільського господарства 

1960 року

Компанець Микола Прокопович народився 15 
серпня 1937 року в с. Смолин Чернігівського райо-
ну Чернігівської області у сім'ї колгоспника.

У 1945 році поступив у перший клас Смолинської 
семирічної школи, 7 класів якої закінчив у 1951 ро-
ці. В цьому ж році поступив до 8 класу Ковпитської 
середньої школи, яку закінчив у 1955 році.

У 1955 році поступив до Мелітопольського інституту механізації сіль-
ського господарства Запорізької області, який закінчив у 1960 році, здо-
бувши кваліфікацію інженера-механіка.

Трудову діяльність розпочав у 1960 році головним інженером колгоспу 
«Шляхом Леніна» Дунаєвецького району Хмельницької області.

В 1962 році був висунутий на комсомольську роботу, працював першим 
секретарем Дунаєвецького району ЛКСМУ, секретарем комітету комсомолу 
колгоспно-радгоспного управління в цьому районі у Хмельницькій області.

З 1963 по 1967 рр. працював головним інженером Ржевуського хлібо-
приймального пункту, директором Тростянецького хлібоприймального 
підприємства Вінницької області.

В 1967 році був переведений на роботу в систему «Сільгосптехніка». Пра-
цював головою Тростянецького районного об'єднання «Сільгосптехніка»

З 1977 року по цей час працює на керівній роботі в системі хлібопродук-
тів, спочатку начальником Вінницького обласного управління хлібопро-
дуктів, з 1984 року - першим заступником міністра заготівель і хлібопро-
дуктів, а з 1988 року - міністром хлібопродуктів України.

В червні 1991 року у зв'язку з ліквідацією міністерства і створенням  
Державного комітету України по хлібопродуктах був призначений голо-
вою цього комітету.

В лютому 1992 року призначений на посаду заступника директо-
ра з розвитку виробництва, впровадження наукових розробок, підготов-
ки та підвищення кваліфікації керівних кадрів у Київському інституті 
хлібопродуктів.

Нині працює президентом Української зернової асоціації.
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АКІМОВ 
Олександр Володимирович

Директор ТОВ «Автопривод»
Випускник Мелітопольського інституту 

механізації сільського господарства 
1984 року

Акімов Олександр Володимирович народився 
2 вересня 1952 року в місті Мелітополі Запорізь-
кої області в родині робітників. 

Свою трудову діяльність Олександр Володими-
рович почав 30 липня 1969 року на Мелітополь-
ському моторному заводі, де працював до при-
зову до лав Збройних Сил СРСР.

З 23 листопада 1970 по 23 листопада 1972 рр. 
проходив службу в лавах Радянської Армії.

Після служби в армії повернувся на Мелітопольський моторний завод, де 
з 3 січня 1973 по 12 червня 1973 рр. продовжив трудову діяльність, працюю-
чи слюсарем.

Протягом 1973-2000 рр. працював на різних посадах на Мелітопольському 
заводі «Автогідроагрегат», а з 1986 по 2000 рр. - начальник автотранспортно-
го цеху.

У 1984 році отримав вищу освіту, закінчивши Мелітопольський інститут 
механізації та електрифікації сільського господарства, отримавши спеціаль-
ність «інженер-механік».

У квітні 2005 року Олександр Володимирович заснував успішне підприєм-
ство ТОВ «Технічний центр «Автопривод».

В 2007 р. Олександром Володимировичем було засновано товариство з об-
меженою відповідальністю «Автопривод».

Одним із кроків на шляху поліпшення менеджменту є впровадження сис-
теми менеджменту якості, що відповідає вимогам стандартів ISO. Згідно із 
сертифікатом відповідності, ТОВ «Автопривод» виробляє понад 50 вузлів і 
200 деталей різних модифікацій.

Зазначена продукція експортується в Російську Федерацію, Республіку Бі-
лорусь, де отримала високу оцінку, про що свідчать безліч дипломів і грамот.

За досягнення в трудовій діяльності Олександра Володимировича було від-
значено дипломами і подяками, серед яких:

- подяка прем'єр-міністра України Азарова М.Я.;
- диплом Мелітопольської міської ради «Підприємець-новатор - 2011»;
- подяка Запорізької обласної ради.
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АНДРОСОВ
Володимир

Іванович
Генеральний директор 

Кримського природного заповідника
Випускник Таврійської державної 

агротехнічної академії 
1999 року

Андросов Володимир Іванович народився 
8.04.1961 року в с. Біла Скеля Білогорського ра-
йону АР Крим. З 1.05.1979 по 1.05.1981 рр. слу-
жив у лавах Радянської Армії.

Освіта вища. У 1999 році закінчив Таврійську 
державну агротехнічну академію за фахом «Ме-
ханізація сільського господарства», кваліфікація 
«інженер-механік».

Трудова діяльність:
1.12.1986 - 1.02.2010 - служба в органах вну-

трішніх справ України.
29.04.2010 - 13.09.2010 - головний консуль-

тант Управління протокольного забезпечення 
Державного управління справами Президента 
України.

З 14.09.2010 до сьогоднішнього дня - гене-
ральний директор Кримського природного 
заповідника.

Нагороди:
орден «Захисникові Вітчизни», нагрудний 

знак «За відмінність у службі» II ступеня, нагруд-
ний знак «За відмінність у службі» I ступеня, на-
грудний знак «За заслуги», «За допомогу Дер-
жавній охороні», Почесна грамота Державного 
агентства лісових ресурсів України.
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АНЄНКО
Валерій Олександрович

Депутат 
Мелітопольської районної ради

Випускник Таврійського державного 
агротехнологічного університету 2006 року

Народився 15 червня 1963 р. в с. Мала Тернів-
ка Якимівського району Запорізької області.

У 1980 році закінчив Шелюгівську середню 
школу і прийшов на допомогу батькам, які пра-
цювали простими робітниками колгоспу.

З 1981 по 1985 рр. служив у лавах Військово-
Морського Флоту.

У 1998 році Валерій Олександрович відкрив 
власне підприємство «ДЄОЛ», де займав посаду директора.  

У 2001 році вступив до Таврійської державної агротехнологічної 
академії на факультет заочного навчання, спеціальність «Економіка 
підприємства». 

У 2006 році, після закінчення академії, вирішив попрацювати на благо 
людей і балотувався в депутати Якимівської районної ради Запорізької об-
ласті. З 2006 по 2010 рр. був депутатом Якимівської районної ради і чле-
ном бюджетної комісії.

З 2010 року став депутатом Мелітопольської районної ради і заступни-
ком голови постійної комісії. Як депутат, відповідальний за територію Кос-
тянтинівської сільської ради, бере активну участь у громадському житті 
с. Костянтинівка, виступає спонсором заходів у навчальних закладах Ме-
літопольського району, бере активну участь у впорядкуванні території с. 
Костянтинівки.

За період навчання в академії значно підвищив рівень знань, які допо-
магають Валерію Олександровичу в його підприємницькій та депутатській 
діяльності.

Валерій Олександрович має гарну сім’ю. Син Дмитро також студент ТДА-
ТУ. Донька Анастасія і син Євгеній - школярі. Валерій Олександрович кож-
ну вільну хвилину приділяє дітям, любить подорожувати зі своєю сім’єю, 
попрацювати на присадибній ділянці, займається спортом. Дружина Світ-
лана з любов’ю та натхненням допомагає чоловікові у підприємницькій і 
депутатській діяльності. 

«Тільки любов і повага моєї дружини та дітей дає мені сили і бажання 
працювати на благо людей і творити добро», - відзначає Валерій Анєнко.
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АНЦИФЕРОВ 
Володимир Васильович

Начальник Мелітопольського РЕМ
Випускник Таврійської державної 

агротехнічної академії 
1995 року

Народився 1 січня 1959 року у селі Радивонів-
ка Якимівського району Запорізької області.

У 1976 році закінчив Радивонівську середню школу та поступив до За-
порізького профтехучилища на спеціальність «Монтаж радіоапаратури та 
приладів».  Згідно з розподілом був направлений на 80 завод «Искра» м. За-
поріжжя до цеху виробництва продукції за військовими замовленнями. 

У 1977 році був призваний до лав Збройних Сил Радянської Армії до Пів-
денної групи військ «Угорщина» м. Веспрем. Службу проходив на посаді за-
ступника командира взводу розвідки комендантської роти при штабі тан-
кової дивізії. 

Після демобілізації у 1979 році повернувся на завод «Искра»  до цеху з 
виробництва магнітофонів майстром  з регулювання апаратури.

У 1985 році перейшов на автобазу сільського будівельного комбінату 
електриком. 

В 1989 році поступив на заочне відділення до Мелітопольського інститу-
ту механізації сільського господарства на факультет електрифікації за спе-
ціальністю «Електрифікація та автоматизація сільського господарства», 
яке закінчив у 1995 році. За цей час у 1990 році був прийнятий майстром 
експлуатації дільниці розподільчих мереж Мелітопольського району елек-
тричних мереж, а з березня 1999 року переведений заступником началь-
ника цього ж підприємства з енергозбуту. 

З 10.02.2006 року призначений начальником Мелітопольської міської 
районної електричної мережі ВАТ «Запоріжжяобленерго».

Бере активну участь у практичній підготовці майбутніх фахівців для 
енергопідприємств регіону.

Нагороджений почесними грамотами «Запоріжжяобленерго» та Запо-
різької обласної адміністрації.
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БЕРЕЖЕЦЬКИЙ 
Олександр Васильович

Директор агрофірми 
Випускник Мелітопольського інституту 

механізації сільського господарства 
1982 року

Бережецький Олександр Васильович наро-
дився 21 грудня 1959 року у селі Богданівка Чер-
нігівського району Запорізької області. Підпри-
ємець. Освіта вища. К.т.н. Доцент. 

Після закінчення середньої школи у 1977 ро-
ці вступив до Мелітопольського інституту меха-
нізації сільського господарства, який закінчив 
у 1982 році з відзнакою, одержав кваліфікацію 

інженера-механіка і був направлений до радгоспу «Чернігівський» Черні-
гівського району Запорізької області, де працював інженером-механіком.

З 18 липня 1983 року до 20 грудня 1985 року - головний інженер радгос-
пу «Соцземледелие» Веселівського району Запорізької області, а з 20 груд-
ня 1985 року переведений на посаду директора радгоспу «Білорецький» 
цього ж району.

У жовтні 1991 року обраний першим віце-президентом акціонерного то-
вариства «Універсальна біржа «Хортиця», яке з квітня 1993 року перетво-
рене на закрите акціонерне товариство «Корпорація «Хортиця».

У грудні 1996 року захистив дисертацію, одержавши науковий ступінь 
кандидата технічних наук.

З листопада 1999 року обраний головою правління ЗАТ «Корпорація 
«Хортиця», яку обіймав до січня 2002 року.

В 2000 році  став одним із засновників ТОВ «Білорецьке», яке було ство-
рено на базі радгоспу «Білорецький» Веселівського р-ну.

В 2001 році заснував товариство з обмеженою відповідальністю «Газ ін-
вест», де працює по теперішній час на посаді генерального директора.

З січня 2002 року - власник ТОВ «Агрофірма «Славутич», яке створене в 
процесі реорганізації ТОВ «Білорецьке».

В 2011 році за даними національного агропромислового бізнес-рейтингу 
ТОВ «Газ інвест», власником та генеральним директором якого є Бере-
жецький О.В., визнане як «Лідер економіки в агропромисловому секто-
рі - 2011», а Бережецькому О.В. як керівнику підприємства було присвоє-
но звання «Почесний працівник сільського господарства» та  вручено ор-
ден «Пошана України».
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БЕРЕСТОВИЙ 
Кім Семенович

Заступник голови Донецької 
облдержадміністрації

Випускник Таврійської державної 
агротехнічної академії

2001 року

Берестовий Кім Семенович народився в 1946 р. в Білгородській області. 
У 1970 р. закінчив Луганський сільськогосподарський інститут, в 2001 р. - 
Таврійську державну сільськогосподарську академію. Трудову діяльність 
розпочав в 1964 р. у колгоспі «Прогрес» Волноваського району Донецької 
області.

З 1970 по 1978 роки - на комсомольській роботі. 1978-1995 рр. - заступ-
ник голови колгоспу «Родина», 1995-1996 рр. - голова правління КСП «Ро-
дина». 1996-1998 рр. - голова Великоновосілківської райдержадміністра-
ції, 1998-2002 рр. - голова Волноваської райдержадміністрації. 2002-2005 
рр. - заступник голови Донецької облдержадміністрації. У 2005 р. - рад-
ник голови наглядової ради ВАТ «Великоанадольський вогнетривкий ком-
бінат», в 2006 р. - голова райради Волноваського району, з липня 2006 р. 
- заступник голови Донецької облдержадміністрації. Кандидат економіч-
них наук, доцент, заслужений працівник сільського господарства України. 
Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, орденом «За заслуги» ІІ сту-
пеня, медаллю «За трудову відзнаку», знаком «Відмінник освіти України», 
заохочувальною трудовою нагородою «Знак Пошани Мінагрополітики», 
Грамотою Президента України, Почесними грамотами Верховної Ради 
України, Центральної виборчої комісії.
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БЕХ 
Володимир Павлович

Перший проректор
Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова
Випускник Мелітопольського інституту 

механізації сільського господарства 
1973 року

Народився Бех Володимир Павлович 14 січня 
1951 року у селі Мар’янівка Михайлівського ра-
йону Запорізької області у сім’ї селянина. За фа-

хом інженер-механік. У 1973 році закінчив Мелітопольський інститут ме-
ханізації сільського господарства.

У 1991 році захистив кандидатську дисертацію із соціології.  У жовтні 
1999 року захистив в Інституті філософії Національної Академії наук Укра-
їни докторську дисертацію з соціальної філософії. 14 грудня 2001 року йо-
го обрано академіком Української Академії політичних наук.

Працював інженером-механіком у колгоспі імені Я.М. Свердлова Ми-
хайлівського району Запорізької області - вересень 1973 - лютий 1974 
рр.; комісаром обласного штабу студентських будівельних загонів - лю-
тий 1974 - серпень 1975 рр.; служба в лавах Збройних Сил - 1975-1977 рр.; 
керівник лекторської групи Запорізького обкому комсомолу - 1979-1980 
рр.; робота в Запорізькому обкомі Компартії України - 1980-1988 рр.; ро-
бота на різних посадах в Запорізькому державному університеті - 1991-
2003 рр.; проректор-директор Інституту соціальної роботи та управління, 
завідувач кафедри соціальної роботи та управління Національного педаго-
гічного університету імені М. П. Драгоманова - 2003 - січень 2004 рр.; пер-
ший проректор, завідувач кафедри соціології, управління та євроінтеграції 
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова - з січ-
ня 2004 року до теперішнього часу. 

Має більш ніж 300 опублікованих наукових праць.
В. П. Бех входить до складу редакційних рад низки фахових наукових 

видань ВАКу України.
Має нагороди: почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки Укра-

їни»; Почесний знак «Петро Могила»; Почесний знак «Відмінник освіти 
України»; oрден «За заслуги» ІІІ ступеня. 
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БІЛОУС
Володимир Петрович

Директор
ТОВ «Мелітопольський завод пружин»

Випускник Мелітопольського інституту 
механізації сільського господарства 

1992 року

Володимир Петрович Білоус народився 19 червня 1952 р. у м. Воронежі. 
В Мелітополь приїхав у 1972 році після служби в армії. У тому ж році по-
чав трудовий шлях різальником металу в термозаготівельному цеху на Ме-
літопольському заводі тракторних гідроагрегатів. У 1980 році Володимир 
Петрович був призначений майстром заготівельної дільниці термозаготі-
вельного цеху, в 1981 році - старшим майстром, а в 1991 році - начальни-
ком цеху. В цей же час Володимир Петрович здобував вищу освіту в Мелі-
топольському інституті механізації сільського господарства на факультеті 
механізації сільського господарства (1987-1992 рр.).

За високі досягнення у трудовій діяльності Володимир Петрович був за-
несений на заводську Дошку пошани, нагороджений знаком «Переможець 
соціалістичного змагання», отримав звання «Кращий молодий робітник за 
професією».

У 1999 році В. П. Білоус став приватним підприємцем, вміло організу-
вав стабільну роботу і забезпечив швидке зростання темпів і обсягів ви-
робництва. У 2011 році у зв’язку з розвитком виробничої бази ПП «Білоус» 
було перетворено в ТОВ «Мелітопольський завод пружин». Основною про-
дукцією підприємства, очолюваного Володимиром Петровичем, є гвинто-
ві пружини стиснення, розтягнення, конусні, бочкоподібні пружини, а та-
кож кільця стопорні.

Основні партнери заводу - великі виробники запасних частин для сіль-
ськогосподарської техніки, а також машинобудівні заводи України та кра-
їн ближнього зарубіжжя.

«Мелітопольський завод пружин» - неодноразовий учасник регіональ-
них і міжнародних виставок, володар дипломів за високу якість продукції.
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БОГДАНОВ 
Михайло Ігорович

Радник голови 
Мелітопольської районної ради

Випускник Таврійського державного 
агротехнологічного університету 2011 року

Народився 24 жовтня 1987 року в с. Садове 
Мелітопольського району Запорізької області. 
На той час його батько працював агрономом у 
радгоспі, а мати була директором дитячого сад-
ка. Саме батько прищепив синові любов до зем-
лі. Вступ Михайла Ігоровича на агротехноло-
гічний факультет ТДАТУ був свідомим шляхом. 

Упродовж всього навчання він працював спочатку на сільгоспвиробництві, 
а потім як приватний підприємець. 

«У ТДАТУ я навчився багатьом речам, бо вчили мене люди, які дійсно ро-
зуміються у сільському господарстві, - говорив Михайло Ігорович. - Ніко-
ли не забуду наших практичних занять за межами міста та цікавих лекцій 
у зручних аудиторіях.  Ці дні назавжди відклалися у моїй пам’яті».

У студентські роки Михайло Ігорович брав активну участь у житті фа-
культету та університету. Він очолював збірну команду КВК факультету і 
входив до складу збірної університету. Постійно брав участь у спортивних 
та інтелектуальних змаганнях, в котрих завжди займав призові місця. 

Його активна громадська діяльність та розуміння сучасних проблем 
сільського господарства в Україні знайшли продовження у роботі в Мелі-
топольській районній раді. Він завжди цікавиться проблемами району та 
його жителів. Особливо він стурбований проблемами молоді у районі і всі-
ляко намагається допомогти їй. Сьогодні Михайло Ігорович очолює Ме-
літопольську районну молодіжну раду, створену для вирішування питань, 
пов’язаних з молоддю.  Також він є членом Запорізької обласної молодіж-
ної ради.

До сих пір М.І. Богданов підтримує дружні стосунки з колишніми одно-
групниками, з викладачами та деканом факультету Іванченко О.А. 

Михайло Ігорович зарекомендував себе працьовитою, сміливою та по-
рядною людиною. За свої здобутки нагороджений подяками та грамота-
ми Мелітопольської районної ради та Мелітопольської районної держав-
ної адміністрації.
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ВЕРМІЄНКО
Григорій Вікторович

Голова Горностаївської районної 
державної адміністрації, 

депутат обласної ради (2002, 2010 рр.),
заслужений працівник 

сільського господарства України,
нагороджений Грамотою 

Кабінету Міністрів України (2001 р.),
Міжнародною нагородою 

«Золотий Меркурій» (2004 р.)
Випускник Мелітопольського інституту 

механізації сільського господарства 1982 року

Народився 1 серпня 1954 року в с. Гаврилівка 
Каланчацького району Херсонської області. 

У 1973 році закінчив Новокаховський технікум механізації, електрифі-
кації, гідромеліорації сільського господарства. Того ж року працював май-
стром Каланчацької райсільгосптехніки. 

Протягом 1973-1975 рр. служив у лавах Радянської Армії. 
Вищу освіту отримав у Мелітопольському інституті механізації сіль-

ського господарства, здобувши фах інженера-механіка з механізації трудо-
містких процесів. У період навчання працював робітником радгоспу «Ма-
ріампольський» Петровського району та головним інженером радгоспу ім. 
Куйбишева Бобринецького району, що на Кіровоградщині.

У 1981 році Григорій Вікторович працював заступником керуючого 
Горностаївської райсільгосптехніки, а в 1983-1986 рр. - інструктором 
Горностаївського райкому Компартії України. 

Протягом 1986-2006 рр. Вермієнко Г.В. був незмінним керівником ВАТ 
«Племптахорадгосп «Придніпровський», нині ВАТ «Грімат Групп». Саме за 
його керівництва «Придніпровський» отримав справжнє визнання - про-
ста інкубаторна станція перетворилася на сучасне підприємство ринково-
го типу, а про Григорія Вікторовича заговорили не лише на Херсонщині, а 
й в Україні та Росії. 

Продукція підприємства неодноразово представлялась на різноманіт-
них виставках.

Вермієнко Г.В. є номінантом видання «Золота книга ділової еліти Укра-
їни», а у 2004 році за рішенням науково-експертної ради національної імі-
джевої програми «Лідери ХХІ століття» йому присвоєно міжнародну наго-
роду «Золотий Меркурій».
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ВЛАДОВ 
Сергій Ігорович

Помічник-консультант депутата
Мелітопольської районної ради

Випускник Таврійської державної 
агротехнічної академії 

1998 року

Народився 24 жовтня 1976 р. в м. Мелітополі  
у сім’ї службовців.

У 1993 році закінчив Мелітопольську серед-
ню школу № 14 та вступив до Таврійської дер-
жавної агротехнологічної академії на факуль-
тет механізації сільського господарства.

«Після закінчення школи дуже важко було 
визначитися з майбутньою професією, - згадує Сергій Владов. - І тільки піс-
ля навчання в академії, завдяки професійним викладачам, які своєю май-
стерністю допомогли мені визначити своє місце в житті, я вирішив і в май-
бутньому пов’язати своє життя із сільським господарством».

У 1999 році Сергій Ігорович відкрив приватне підприємство «ВЛ-Агро», 
де займає посаду директора і по теперішній час.

З 2000 по 2004 роки був президентом гандбольного клубу «Собор-
Академія». Бере активну участь в організації спортивних заходів міста Ме-
літополя та Запорізької області. 

За активну участь у розвитку кікбоксингу у місті Мелітополі і підтрим-
ку найкращих спортсменів в досягненнях на чемпіонатах Європи і світу 
був нагороджений грамотою Міністерства сім’ї, молоді і спорту України, 
ЦР ФСТ «Динамо» України.

У 2006 році за допомогу у підготовці до чемпіонату світу з кікбоксингу 
серед професіоналів по версії WPKA нагороджений дипломом Українсько-
го Союзу кікбоксингу Державного комітету спорту України.

У 2012 році Сергій Владов вирішив спробувати себе у громадській робо-
ті і став помічником-консультантом депутата Валерія Анєнка.

За пропаганду здорового способу життя серед молоді як помічник-
консультант депутата отримав подяку Запорізького обласного товариства 
Червоного Хреста.

«Я підтримую всі ініціативи свого наставника і докладаю всіх зусиль, 
щоб втілити їх у життя», - говорить Сергій Ігорович.

Сергій Владов і надалі буде продовжувати працювати на благо свого ра-
йону і своїх земляків.
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ВОЙТЕНКО
Володимир Вікторович

Начальник Служби автомобільних доріг 
у Запорізькій області 

Випускник Мелітопольського інституту 
механізації сільського господарства 

1985 року

Народився Володимир Войтенко 7 липня 1961 
року у м. Макіївка Донецької області.

Закінчивши Ногайський радгосп-технікум з 
відзнакою за спеціальністю «механік», продо-
вжив навчання в Мелітопольському інституті 
механізації сільського господарства. У 1985 ро-
ці почав трудову діяльність на посаді інженера-
механіка у колгоспі ім. Куйбишева с. Борисівка Приморського району За-
порізької області. 

У 1987 році був обраний головою Борисівської сільської ради, яку очо-
лював упродовж дев’яти років. 

У 1994 році обраний депутатом Приморської районної ради, ставши зго-
дом депутатом трьох скликань. У 1995 році Володимир Войтенко призна-
чений директором бази відпочинку «Дорожник», що у м. Приморськ. 

Паралельно Володимир Вікторович навчався в Харківському 
автомобільно-дорожньому інституті, який закінчив у 2005 році за фахом 
«інженер-будівельник автомобільних доріг».

У 2002 році Володимир Войтенко виставив свою кандидатуру на вибо-
рах до Запорізької обласної ради і здобув перемогу. Земляки підтримали 
його кандидатуру в обласну раду і в 2006 році. 

У 2006 році Володимир Вікторович був призначений директором 
Лікувально-реабілітаційного центру для учасників ліквідації наслідків ава-
рії на ЧАЕС ім. В.Т. Гуца. 

У 2008 році  Володимир Войтенко стає начальником філії «Бердянська 
дорожньо-експлуатаційна  дільниця»  ДП «Запорізький облавтодор» За-
порізької області. А у липні 2010 року призначений на посаду начальника 
Служби автомобільних доріг у Запорізькій області, де працює і дотепер. У 
жовтні 2010 року В. Войтенко був обраний депутатом Приморської міської 
ради, є головою комісії, очолює фракцію Партії регіонів.

За сумлінне виконання службових обов’язків і вагомий внесок у справу 
попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій В. Войтенко  
нагороджений грамотою Запорізької облдержадміністрації.
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ВОЛКОВ 
Анатолій Анатолійович

Генеральний директор 
ПАТ «Племзавод «Степной»

Заслужений працівник сільського 
господарства  України

Випускник Мелітопольського інституту 
механізації сільського господарства 

1979 року

Народився 2 жовтня  1952 року у м. Кам’янка-
Дніпровська Запорізької області. Громадянин 
України з 1991 року.

Свій трудовий шлях Анатолій Анатолійо-
вич розпочав з 1970 р.  учнем автоелектрика у 

Кам’янсько-Дніпровській автоколоні № 3 Дніпропетровського АТП Запорізь-
кої області.

З листопада 1970 по січень 1973 рр. проходив дійсну військову службу. 
З  березня по листопад 1973 р. працював робітником радгоспу «Кам’янка» 
Кам’янсько- Дніпровського району Запорізької області.

З 1973 по 1979 рр. навчався на денному відділенні Мелітопольського ін-
ституту механізації сільського господарства за спеціальністю «інженер-
механік».

У 1979 р. зарахований на посаду інженера  по ЕМТП радгоспу ім. Тімірязє-
ва К.-Дніпровського району, з 1981 року призначений головним інженером. 

З 1983 року - на  посаді старшого інженера групи техогляду К.-Дніпровського 
районного виробничого об’єднання плодоовочевого господарства. З 1983 ро-
ку переведений у радгосп «Степной» на посаду головного інженера. 

У 1989 році призначений на посаду виконуючого обов’язки директора рад-
госпу «Степной» К.-Дніпровського району. У 1989 році - директор радгоспу 
«Степной».

У зв’язку з реорганізацією радгоспу «Степной» у  ВАТ «Племзавод «Степ-
ной» з 13 вересня 1995 року призначений головою правління ВАТ «Племза-
вод «Степной», а з 20 липня 2011 року наглядовою радою вже перейменова-
ного (згідно з чинним законодавством) ПАТ «Племзавод «Степной» був при-
значений на посаду генерального директора товариства.

За свою діяльність Анатолій Анатолійович отримав безліч нагород, серед яких:
почесне звання «Заслужений працівник сільського господарства України» 

(14.11.2000 р.), трудова відзнака «Знак Пошани» (27.09.2003 р.), орден «За 
заслуги» III ступеня (22.08.2003 р.), орден «За заслуги»  II ступеня (2007 р.).
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ВОЛКОВ 
Олександр Миколайович

Директор ТОВ «Імекс-Бі Текнолоджі», 
президент 

ПАТ «Internet Global Technology»
Лідер громадської організації 

«Антикорупційна»
Випускник Таврійської державної 

агротехнічної академії 
2003 року

Волков Олександр Миколайович народився 12 
листопада 1981 року в місті Мелітополі Запорізької 
області. У 2003 році здобув вищу освіту, закінчив-
ши Таврійську державну агротехнічну академію 
за спеціальністю «інженер-механік». У студентські роки захопився інтернет-
технологіями, і це захоплення згодом перетворилося на справу його життя.

У 2005 році він отримав патент підприємця і почав трудову діяльність у 
сфері високих технологій та інтернет-консалтингу. В 2010 році заснував ТОВ 
«Імекс-Бі Текнолоджі» - IT-компанію, яка надає широкий спектр консалтин-
гових та аутсорсингових послуг. Волков є не тільки незмінним керівником 
компанії, але й автором низки важливих розробок, які сьогодні впроваджу-
ються у всьому світі.

В 2011 році Олександр Волков вирішує розширити сферу своєї діяльності 
та засновує першу публічну IT-компанію «Internet Global Technology», що за-
ймається інформаційними технологіями та розробкою програмного забезпе-
чення. На сьогоднішній день це компанія-лідер, яка співпрацює з найвідомі-
шими зарубіжними корпораціями, пошуковими та платіжними системами.

За роки керування компанією Олександр Миколайович показав себе як 
мудрий керівник, новатор і компетентний фахівець у сфері інтернет-бізнесу. 

Крім інтернет-технологій, Волкова завжди приваблювала суспільно-
політична діяльність. У 2005 році він заснував та очолив громадську органі-
зацію «Антикорупційна».

У 2010 році Олександр Миколайович прийняв рішення балотуватися на по-
саду мера міста Мелітополя. Хоча Волков і не отримав пост голови міста, але 
він не залишив спроб вплинути на соціально-економічну ситуацію в країні. 

На сьогоднішній день Волков успішно поєднує громадську та трудову ді-
яльність, працює на благо українців і намагається змінити країну на краще. 
Але яким би щільним не був робочий графік, Олександр Миколайович за-
вжди знаходить час для дружини і дочки.
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ГАЙСИНСЬКИЙ
Емануїл Йосипович

Президент компанії «Конкорд»
Випускник Мелітопольського інституту 

механізації сільського господарства 
1972 року

Народився 18 жовтня 1949 року в селищі Ліс-
хімстрой Лисичанського району Луганської об-
ласті. В 1966 році закінчив з медаллю Гоно-
рівську середню школу Ямпільського району 
Вінницької області, а в 1972 році з відзнакою - 
Мелітопольський інститут механізації сільсько-

го господарства.
Висококваліфікований спеціаліст, мудрий, цілеспрямований керівник, 

лауреат двох молодіжних премій ім. Островського та ім. Бойченка в галузі 
науки і техніки, автор 44 наукових робіт та 10 винаходів.

Після закінчення Мелітопольського інституту механізації сільського 
господарства Емануїл Йосипович з 1972 року працював на посаді інженера 
в Республіканському проектно-пошуковому інституті «Укрколгосппроект» 
(Вінницька філія), у 1974 році був переведений в Український проектно-
технологічний інститут «Укрсільгосптехпроект» на посаду конструктора I 
категорії архітектурно-будівельного сектора відділу проектування і техно-
логії товаровиробничої мережі, а в 1975 році - на посаду старшого інженера 
технологічного відділу. Упродовж 1975-1992 років працював у Державно-
му науково-дослідному інституті з випробовування машин та обладнання.

Протягом 1992-1997 років очолював науково-технічний центр «Норма», 
заснований як одна з перших недержавних структур у регіоні.

В 1992 році Емануїлом Йосиповичем було засновано на приватній влас-
ності науково-дослідну та комерційно-консультативну фірму «Конкорд». 

За високі досягнення в 2011 році очолюваній Емануїлом Йосиповичем 
фірмі присвоєно статус «Підприємство року - 2011», а сам Емануїл Йосипо-
вич отримав звання «Керівник року України - 2011», також нагороджений 
орденом «Хрест пошани України».

За результатами рейтингу 2011 року агрофірма «Конкорд-Агро» удосто-
єна звання «Лідер галузі».

Емануїлу Йосиповичу було присвоєне звання «Почесний працівник сіль-
ського господарства» з врученням ордена «Пошана України». 
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ГЕРА 
Микола Миколайович

Засновник ТДВ ім. Латиських Стрільців
Випускник Мелітопольського інституту 

механізації сільського господарства 
1991 року

Народився 13 грудня 1966 р. у с. Тарасівка 
Цюрупинського району Херсонської області. 
Батьки, Микола Петрович і Валентина Макси-
мівна, - селяни з діда-прадіда, саме вони прище-
пили любов до землі та техніки, що й вплину-
ло головним чином на вибір майбутньої профе-
сії Миколи Миколайовича.

У 1984 році вступив на факультет механізації землеробства Мелітополь-
ського інституту механізації сільського господарства, який закінчив з від-
знакою у 1991 році.

Здобувши спеціальність інженера-механіка, працював механіком авто-
гаража радгоспу «Іскра», а з 1992 року - головним інженером цього ж гос-
подарства протягом 15 років.

З вересня 2006 року - засновник ТДВ ім. Латиських Стрільців Цюрупин-
ського району, де і працює до теперішнього часу. Господарство спеціалізу-
ється на вирощуванні зернобобових та технічних культур, має повний на-
бір сучасної високопродуктивної сільськогосподарської техніки вітчизня-
ного та іноземного виробництва.

За високі виробничі показники та активну громадську діяльність нео-
дноразово нагороджувався грамотами та подяками Цюрупинської район-
ної та Херсонської обласної рад.

Левовою часткою своїх здобутків Микола Миколайович завдячує сво-
їй альма-матер, адже навчання в інституті дало величезний рівень знань, 
якими він користується все своє тривале трудове життя, пов’язане із сіль-
ськогосподарським виробництвом. Дякує долі за знайомство в навчально-
му закладі з багатьма вірними друзями та викладачами, з якими підтримує 
постійні зв’язки протягом уже 20 років.

Разом з дружиною Наталією Петрівною виховує двох синів, Ігоря та Ан-
дрія, - учнів Херсонського ліцею Херсонської обласної ради.

Упродовж активної трудової діяльності М.М. Гера сформував принцип 
свого життя - «Якщо не я, то хто?».
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ГОРБАНЬ
Валерій Іванович

Голова Мелітопольської районної 
державної адміністрації

Випускник Таврійської державної 
агротехнічної академії 

1996 року

Горбань Валерій Іванович народився 17 черв-
ня 1974 року у місті Мелітополі Запорізької об-
ласті, громадянин України.  Освіта повна ви-
ща, у 1996 році закінчив Таврійську держав-
ну агротехнічну академію, отримавши диплом 
інженера-механіка, а в 2010 році - Дніпропетров-

ський регіональний інститут державного управління Національної акаде-
мії державного управління при Президентові України, здобувши кваліфі-
кацію магістра державного управління. 

Свою трудову діяльність В.І. Горбань розпочав у 1996 році  приватним 
підприємцем. З 2005 по 2010 рр. він очолює товариство з обмеженою від-
повідальністю «Гідравлік-2000»  Мелітопольского району. 

За значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток  гро-
мади, активну громадську діяльність Горбань В.І. неодноразово відзначав-
ся керівництвом району і області почесними грамотами та подяками. 

З 2006 року Валерій Іванович був обраний депутатом Мелітопольської 
районної ради.

У червні 2010 року Горбань В.І. призначається на посаду першого заступ-
ника голови Мелітопольської районної державної адміністрації, а з верес-
ня 2011 р. розпорядженням Президента України від 31 серпня 2011 № 261 
призначений головою Мелітопольської районної державної адміністрації.   

Валерій Іванович має високий рівень фахової підготовки та організа-
торські здібності. У роботі проявляє компетентність, активність, ініціати-
ву, вміє оперативно та чітко організовувати виконання завдань. Він є за-
ступником голови постійної комісії районної ради з питань управління 
комунальної власності територіальних громад та земельних відносин. За-
ймається підвищенням своєї кваліфікації. 

Життєве кредо Валерія Івановича - «Я получить хочу по праву все то, че-
го я сам добьюсь».
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ГОРДІЄНКО 
Микола Петрович

Директор товариства з обмеженою 
відповідальністю «Колосся»

Випускник Мелітопольського інституту 
механізації сільського господарства 

1991 року

Народився 1 січня 1957 р. у с. Запоріжжя Чер-
воноармійського р-ну Донецької області.

Закінчив Срібнянську СШ в 1973 році. По-
тім, пішовши по батьківських стопах, закінчив 
навчання в Слов’янському сільськогосподарському технікумі в 1976 ро-
ці, одержавши спеціальність техніка-механіка сільськогосподарського ви-
робництва. Далі відслужив у лавах Радянської Армії в танкових військах. 
Навчання в Мелітопольському інституті механізації сільського господар-
ства успішно завершив у 1991 році, отримавши спеціальність інженера-
механіка сільськогосподарського виробництва.

Трудову діяльність розпочав у 1978 році. Працював на різних посадах 
в системі сільського господарства, в т. ч. у системі «Сільгосптехніка». В 
1993 році очолив ТОВ «Колосся» у м. Макіївка Донецької області, яким ке-
рує по теперішній час. Підприємство протягом 20 років забезпечує фер-
мерські господарства, а також промислові підприємства області запасни-
ми частинами до сільськогосподарської техніки, промислових тракторів і 
механізмів.

Підприємство займає лідируючі позиції у своїй галузі. За високі еко-
номічні показники у виробничій діяльності, відповідно до Міжнародного 
економічному рейтингу, підприємство стало номінантом «Ліги кращих» - 
2010, 2011, у зв’язку з чим одержало ексклюзивне право називатися «Ліде-
ром у своєму виді економічної діяльності», а також отримало статус «Під-
приємство долі - 2010». 

Директор Гордієнко Микола Петрович нагороджений орденом «Зірка 
економіки України».

Одружений, має двох дітей. Бере активну участь у громадському житті 
трудового колективу, надає посильну допомогу рідному інституту (універ-
ситету). Головна мета в професійному житті - цілеспрямованість і поряд-
ність у відносинах з людьми.
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ГРЕДЖЕВ 
Віктор Іванович

Директор СТОВ «Федорівка» 
Приазовського району

Запорізької області, 
депутат Приазовської районної ради 

трьох скликань
Випускник Мелітопольського інституту 

механізації сільського господарства 
1981 року

Народився 22 серпня 1954 р. у с. Гирсівка Приазовського району Запо-
різької області. Вищу освіту отримав, закінчивши у 1981 р. факультет меха-
нізації сільського господарства МІМСГу, за фахом - інженер-механік сіль-
ськогосподарського виробництва.

Свій трудовий шлях Віктор Іванович розпочав у 1981 р. головним ін-
женером колгоспу «Зоря» Приазовського району Запорізької області. 
У 1986 р. обраний головою колгоспу ім. Щорса Приазовського району 
Запорізької області. З 1996 р. - голова КСП ім. Щорса, а з 2000 року - 
директор сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальніс-
тю (СТОВ) «Федорівка» Приазовського району Запорізької області.

Завдяки наполегливості, працьовитості та небайдужості, а головне - 
щирій любові до рідної землі Віктор Іванович здобув велику повагу серед 
колег-аграріїв та місцевого населення. Протягом трьох скликань обирав-
ся депутатом Приазовської районної ради, чотири рази - депутатом Ново-
василівської та Федорівської сільських рад.

Завдяки активній життєвій позиції Віктор Іванович багато уваги приді-
ляє вихованню у молоді поваги та почуття гідності до рідної землі. З його 
участю більш ніж 30 молодих людей отримали вищу освіту сільськогоспо-
дарського призначення, щорічно співпрацює з факультетами та кафедра-
ми ТДАТУ.
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ГРИГОРЕНКО 
Валерій Леонідович

Заступник керівника виконавчого апарату,
керуючий справами 

Херсонської обласної ради
Випускник Мелітопольського інституту механізації 

сільського господарства 1985 року

Народився 8 лютого 1963 р. у с. Синьооківка Зо-
лотоніського району Черкаської області. Вищу освіту 
здобув у Мелітопольському інституті механізації сіль-
ського господарства, за фахом - інженер-механік.

Трудову діяльність розпочав у Південно-
Українській машинно-випробувальній станції 
м. Херсон. З 1987 по 1989 рр. обіймав посаду дру-
гого секретаря Дніпровського райкому комсомолу, з 1989 р. - інструктор ор-
ганізаційного відділу Дніпровського райкому Компартії України, далі - керів-
ник групи консультантів Херсонського міськкому Компартії України.

У 1991 р. працював інженером І категорії, заступником начальника, на-
чальником відділу; з 1992 по 1996 рр. обіймав посаду заступника генераль-
ного директора; далі - до 1996 р. - працював заступником та першим заступ-
ником генерального директора Херсонського ВО «Облагропостач». 

До 1998 р. Валерій Григоренко працював заступником директора ТОВ 
«Херсон-Хортиця». 

У 1998 р. Валерій Леонідович очолив Херсонську станцію гарантійного 
технічного обслуговування ВАТ «Укрволгатехсервіс». 

З 1999 року працював директором Херсонської державної машинно-
технічної станції. 

Протягом 2000-2001 рр. очолив організаційний відділ Херсонської ОДА 
та був заступником керівника виконавчого апарату.

З 2001 по 2004 рр. - директор Херсонської філії НАК «Украгролізинг», го-
лова правління підприємства ВАТ «Облагропостач», 2004-2007 - обіймає по-
саду заступника голови правління НАК «Украгролізинг» м. Київ.

З 2007 року - головний інженер Київського заводу «Еталон» ДП «Лізинг-
техтранс» та головний інженер Київського національного університету ім. 
Тараса Шевченка.

З 2009 року обіймав посаду комерційного директора ТОВ «ХК Інновацій-
ні технології». 

З 2010 року і до сьогодні Валерій Григоренко працює заступником керів-
ника виконавчого апарату, керуючим справами Херсонської обласної ради.
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ГРИНЕВЕЦЬКИЙ 
Валерій Рафаїлович 

Генеральний директор 
ТОВ «Торговий дім 

«Хлібна гавань»
Випускник Мелітопольського інституту

механізації сільського господарства 
1982 року

Гриневецький Валерій Рафаїлович народився 
4 лютого 1960 року в с. Виноградівка Тарутин-
ського району Одеської області. У 1982 році здо-
був вищу освіту, закінчивши Мелітопольський 
інститут механізації сільського господарства за 
фахом «інженер-механік».

Свою трудову діяльність Валерій Рафаїлович розпочав у 1982 році стар-
шим інженером-технологом, а згодом став завідувачем ремонтної май-
стерні у Роздільнянському районному ВО по виробничо-технічному забез-
печенню с. г.

У 1990 році Валерій Рафаїлович займає посаду головного інженера. Че-
рез деякий час стає директором ВАТ «Роздільнянський «Агроснабсервис». 
З 1997 по 2005 рр. Валерій Рафаїлович обіймав посаду голови орендного 
підприємства, а також посаду голови правління та голови спостережної ра-
ди ВАТ «Роздільнянський елеватор». 

Починаючи з 2005 року і до теперішнього часу Валерій Рафаїлович є ге-
неральним директором ТОВ «Торговий дім «Хлібна гавань». 

До складу холдингу входять підприємства, стратегічною спеціалізацією 
яких є виробництво та вирощування сільськогосподарської продукції, збе-
рігання та відвантаження зернових і олійних культур, виробництво комбі-
корму, маркетинг, консультаційна діяльність в галузі сільського господар-
ства, харчової промисловості та комбікормового виробництва. 

Гриневецький Валерій Рафаїлович - вимогливий, об’єктивний, досвід-
чений і усіма шанований керівник, професіонал своєї справи. Та головний 
секрет його успішності - це не зупинятися, досягти вершин майстерності 
на нинішній ділянці роботи і реалізовувати серйозні й довгострокові інвес-
тиційні плани по розширенню свого бізнесу шляхом нових проектів у галу-
зі птаховиробництва та будівництва нового об’єкта - сучасного портового 
терміналу з приймання, очищення, сушіння, зберігання та відвантаження 
зернових, олійних культур і культур технічного призначення. 
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ГУРА 
Олександр Петрович

Голова Гуляйпільської РДА
Випускник Мелітопольського інституту 

механізації сільського господарства 
1991 року

Народився Олександр Петрович 21 квітня  
1962 року в місті Гуляйполе Запорізької  області. 
У 1991 році, закінчивши Мелітопольський інсти-
тут механізації сільського господарства і здобув-
ши спеціальність «механізація сільського госпо-
дарства», Олександр Петрович розпочав свою 
трудову діяльність у рідному місті  інженером-
технологом Гуляйпільського АТП.

З 1996 року очолив місцеве житлово-комунальне господарство.
З липня 2010 року Гура О.П. працює в Гуляйпільській районній держав-

ній адміністрації першим заступником голови, а з січня 2012 року  розпо-
рядженням Президента України В.Ф. Януковича призначений головою Гу-
ляйпільської районної державної адміністрації. 

Гура О.П. витриманий і коректний, користується повагою та авторите-
том у колективі, серед керівників підприємств, установ та організацій всіх 
форм власності району. 

Працьовитий, вимогливий до себе і підлеглих. Свої  організаторські зді-
бності Олександр Петрович спрямовує на досягнення поставленої мети. 
Принциповий, ініціативний, старанний, енергійний, у роботі використо-
вує  адміністративні та економічні методи управління. 

Олександр Петрович постійно працює над підвищенням свого профе-
сійного рівня, активний громадський діяч, був депутатом Гуляйпільської 
міської ради з 2002 по 2006 рр. та депутатом Гуляйпільської районної ра-
ди з жовтня 2010 року.

За великі досягнення у трудовій та громадській діяльності він нагоро-
джений регіональною медаллю «За заслуги перед Гуляйпільським краєм» 
(2009 р.), грамотою Запорізької обласної ради (2010), відзначений подя-
кою начальника цивільного захисту Запорізької області за високий рівень 
підготовки та дій у ході командно-штабного навчання в Гуляйпільському 
районі, грамотою Запорізької обласної державної адміністрації (2012).

Та найкращим другом і порадником для Олександра Петровича є його сім’я.
Разом із дружиною Антоніною вони виховують синів Андрія, Юрія, Ар-

тема та доньку Катерину.



234

VІІ. Наша гордість

ДАВИДЕНКО 
Ігор Вікторович

Голова Херсонської обласної організації 
Аграрного союзу України

Директор дочірнього підприємства 
товариства з обмеженою 

відповідальністю «Югтара» 
«Дніпрянська аграрна фірма 

ім. Солодухіна»
Випускник Мелітопольського інституту 

механізації сільського господарства 
1985 року

Давиденко Ігор Вікторович народився 5 лю-
того 1961 року в м. Нова Каховка Херсонської 

області. У 1985 р. здобув вищу освіту, закінчивши Мелітопольський інсти-
тут механізації сільського господарства за фахом «механізація землероб-
ства сільського господарства» по спеціальності «інженер-механік».

Трудову діяльність Ігор Вікторович розпочав у 1985 р. механіком у 
радгоспі-заводі імені Начдива Солодухіна м. Нова Каховка Херсонської об-
ласті. З 1986 р. - головний інженер цього господарства, з 1991-го - заступ-
ник директора з механізації, з 1995 р. - директор радгоспу-заводу ім. Нач-
дива Солодухіна. 

З березня 1998 р. на загальних зборах сільськогосподарського підпри-
ємства було вирішено створити дочірнє підприємство ТОВ «Югтара» «Дні-
прянська аграрна фірма ім. Солодухіна», продовжуючи традицію вирощу-
вання багаторічних насаджень та впроваджуючи корінну реконструкцію 
виробничого процесу, внаслідок чого фірма перетворюється в підприєм-
ство європейського зразка.

Давиденко Ігор Вікторович - вмілий, талановитий керівник і організа-
тор, постійно звертає увагу на досягнення світової науки, техніки, навики 
технології і впроваджує це на практиці. Запроваджує прогресивні техноло-
гії, а саме протягом останніх років проводиться закладка нових перспек-
тивних насаджень. Вводяться нові технології зрошення.

За багаторічну, сумлінну працю, вміле керівництво господарством Да-
виденко Ігор Вікторович неодноразово нагороджувався грамотами облас-
ного управління сільського господарства та Міністерства аграрної політи-
ки України.

З початку 2012 р. Ігор Вікторович обраний головою Херсонської облас-
ної організації Аграрного союзу України.
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ДЖУГАН 
Сергій Васильович

Голова 
Василівської районної ради 

Запорізької області
Випускник Таврійської державної 

агротехнічної академії 
1998 року

Джуган Сергій Васильович народився 23 бе-
резня 1970 року у с. Степанівка Сахновщинсько-
го району Харківської області. У 1998 році здобув  
вищу освіту у Таврійській державній агротехніч-
ній академії за фахом «механізація сільського 
господарства». 

Трудову діяльність Сергій Васильович розпочав у 1987 році слюсарем-
трубоукладником в ПМК-19 тресту «Харківводбуд» Сахновщинського ра-
йону Харківської області, працював майстром з обслуговування водопро-
відної системи на дільниці водопровідно-каналізаційного господарства, 
вчителем трудового навчання Дар-Надеждинської НСШ в с. Дар-Надежда, 
методистом районного відділу освіти, заступником директора Василів-
ського професійного ліцею, начальником відділу ведення Державного реє-
стру виборців Василівської райдержадміністрації.

З липня 2008 року призначений заступником міського голови Василів-
ської міської ради. Депутат Василівської районної ради двох скликань. 

В травні 2010 року обраний головою Василівської районної ради Запо-
різької області.

У 2012 році закінчив Дніпропетровський регіональний інститут держав-
ного управління Національної академії державного управління при Прези-
дентові України, здобув кваліфікацію магістра державного управління.

Неодноразово нагороджувався відзнаками районного, обласного та 
державного рівня: Почесною грамотою Центральної виборчої комісії; 
пам’ятним нагрудним знаком «20 років Збройним Силам України» Мініс-
терства оборони України; нагрудним знаком «За пошук» від громадської 
організації «Запорізький історико-патріотичний пошуковий центр «Басті-
он»; цінним подарунком - годинником - від Голови  Верховної Ради України 
з нагоди 20-річчя Дня незалежності України; орденом «За благодійність» та 
грамотою «За заслуги перед Українською Православною Церквою та бла-
годійність»; грамотою Запорізького національного університету.
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ДИМУРА 
Микола Іванович
Приватний підприємець, 

сільгоспвиробник, 
депутат Мелітопольської районної ради

народних депутатів
Випускник Мелітопольського інституту 

механізації сільського господарства 
1985 року

Народився 1 жовтня 1956 року у с. Куколівка Олександрійського району 
Кіровоградської області. 

Після закінчення гімназії у 1972 р. навчався у Мелітопольському ПТУ 
№10 за фахом «електрик-наладник промислового обладнання». Працював 
електриком на Мелітопольському моторному заводі. 

З 1974 по 1976 рр. - служба в армії. З 1977 р. працював водієм у Меліто-
польському райплемоб’єднанні. 

У період з 1979 по 1985 рр. - учбовий майстер на кафедрі сільськогоспо-
дарських машин Мелітопольського інституту механізації сільського госпо-
дарства. Після отримання вищої освіти Микола Іванович працював май-
стром очисних споруд і начальником автоколони №2 на автобазі «Меліто-
польводбуд», бригадиром овочевої бригади ТОВ «Агрофірма «Зоря».

У 2001 p. розпочав справу свого життя - став сільгоспвиробником.
Завдяки своєму професіоналізму, відданості, наполегливій праці Диму-

ра Микола Іванович зробив вагомий внесок у розвиток сільського госпо-
дарства Мелітопольського району.

Вже багато років Микола Іванович надає безкорисливу допомогу дит-
будинку м. Мелітополя, Мелітопольській виправній колонії, церкві. За це 
він неодноразово нагороджувався духовенством Запорізької області. До-
помагає матеріально школам, дитсадкові. Веде активне суспільне і полі-
тичне життя. Є депутатом Мелітопольської районної ради народних депу-
татів. Має численні грамоти за активну участь у житті Мелітопольського 
району, звання «Людина справи» та грамоти Запорізької обласної ради на-
родних депутатів.



237

VІІ. Наша гордість

ДОБРІНОВ 
Сергій Петрович

Приватний підприємець
Братського району

Миколаївської області
Випускник Мелітопольського інституту 

механізації сільського господарства
1986 року

Народився 12 квітня 1964 р. у с. Надеждівка 
Братського району Миколаївської області. На-
слідуючи життєвий шлях батьків, Сергій Петро-
вич свідомо вступив до Мелітопольського ін-
ституту механізації сільського господарства. Після закінчення інституту з 
1986-2000 рр. працював старшим майстром, диспетчером, старшим дис-
петчером. 1989-1990 рр. служив у лавах Радянської Армії. 

З 2003 р. - приватний підприємець. З підлеглим персоналом займається 
проектуванням, монтажем  електрообладнання до 35 кВ включно, монтажем 
грозозахисту, перемоткою електродвигунів, має електролабораторію. 

Сергій Петрович - активний громадський діяч, небайдужий до благо-
устрою району. З 2009 р. обраний депутатом Братської районної ради. 
В 2010 р. та 2011 р. був делегований з депутатами від Миколаївської облас-
ті в країни Європи, пройшов навчання та одержав сертифікат, там ознайо-
мився з роботою штаб-квартири Ради Європи, Європейського суду з прав 
людини, Європарламенту (Страсбург), Організації Об’єднаних Націй (Же-
нева) - це і є той стимул, що спонукає якомога скоріше долучитися до євро-
пейського світу, проторювати шлях євроінтеграції. За дослідження у тру-
довій та громадській діяльності Сергія Петровича нагороджено Почесною 
грамотою Миколаївської обласної ради, а також до 20-річчя незалежності 
України внесений до книги «Велич та пошана» від Миколаївської області.

Соратницею в житті Сергія Петровича стала його дружина Наталія 
Вікторівна. Вони виховали доньку Вікторію та сина Дмитра, який пішов 
по життєвому шляху батька і закінчує навчання на магістра в Миколаїв-
ському університеті сільського господарства за спеціальністю «енергетик 
в системі АПК», та внук Даниїл. 

Завдяки своїй працьовитості, допитливості, сміливості Сергій Петрович 
переконався, що у професійному житті важлива передовсім порядність у 
стосунках із людьми. 
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ЄМЕЛЬЯНЕНКО 
Віктор Андрійович

Перший заступник голови обласної 
державної адміністрації

Випускник Мелітопольського інституту 
механізації сільського господарства 1991 року
Ємельяненко Віктор Андрійович народився 11 

жовтня 1953 року у с. Єгорівка Оріхівського райо-
ну Запорізької області. У 1991 році закінчив Мелі-
топольський інститут механізації сільського гос-
подарства за фахом «інженер-механік». У 2006 
році закінчив навчання на факультеті «Держав-
не управління» Дніпропетровського регіонально-
го інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України, здобувши ступінь 
магістра державного управління.

Трудову діяльність Віктор Андрійович розпочав у 1971 році учнем токаря 
заводу «Орсільмаш» (м. Оріхів Запорізької області).

З 1971 до 1973 року - у лавах Радянської Армії.
Після служби повернувся до рідного заводу. У 1977 році почав працювати ме-

ханізатором, а потім - інженером з техніки безпеки колгоспу ім. Куйбишева.
У 1981 р. очолив районну раду добровільного товариства «Автомотолюби-

телів УРСР», головою якої працював до грудня 1984 року.
Наступні сім років Віктор Андрійович працював інструктором організацій-

ного відділу виконкому Оріхівської районної ради народних депутатів.
Згодом почав обіймати посади завідуючого організаційно-

територіальним відділом, заступника керівника секретаріату Оріхівської 
райдержадміністрації.

З 1998 року працює в органах місцевого самоврядування.
У 2002 році Віктора Андрійовича призначено головою Оріхівської район-

ної державної адміністрації Запорізької області. На цій посаді він пропрацю-
вав до березня 2005 року.

У березні 2006 року він стає депутатом Оріхівської районної ради, і на пер-
шій же сесії його обирають головою районної ради.

У квітні 2010 року за відповідним розпорядженням Президента Ющенка 
його було призначено головою Оріхівської районної державної адміністрації 
Запорізької області.

З грудня 2011 року і до цього часу В.А.Ємельяненко працює першим за-
ступником голови Запорізької обласної державної адміністрації.



239

VІІ. Наша гордість

ЄСИПЕНКО 
Юрій Олегович

Голова Мелітопольської районної ради
Випускник Мелітопольського інституту 

механізації сільського господарства 
1978 року

Народився 5 лютого 1956 року в м. Мелітопо-
лі у родині вчителів.

1973-1978 роки - навчання в Меліто-
польському інституті механізації сільського 
господарства.

1978-1981 рр. - працював інженером на Мелі-
топольському моторному заводі.

1981-1984 рр. - секретар комсомольської ор-
ганізації моторного заводу. 

1984-1987 рр. - лектор Мелітопольського райкому партії.
1987-1992 рр. - директор районної кіномережі управління кінофікації 

Запорізького облвиконкому. 
1992-2005 рр. - працював на посадах заступника та директора комер-

ційних структур м. Мелітополя.
З 2006 року - на посаді голови Мелітопольської районної ради.
Єсипенко Ю.О. працює на посаді голови районної ради з квітня 2006 ро-

ку. Вдруге був обраний у листопаді 2010 р.
Постійно працює над підвищенням власного фахового рівня: заочно на-

вчався в Національній академії державного управління при Президенто-
ві України і здобув освітньо-кваліфікаційний рівень магістра державного 
управління та соціального розвитку, веде науково-дослідницьку роботу з 
питань державної безпеки.

Проводить велику громадську роботу, з лютого 2005 року очолює Мелі-
топольську районну організацію Партії регіонів. Член ради обласної орга-
нізації партії. З 2010 року - член правління Всеукраїнської асоціації місце-
вих та регіональних влад. 

Нагороджений Почесною Грамотою Верховної Ради України, Почесною 
відзнакою МНС України та Почесною відзнакою Пенсійного фонду Укра-
їни, Грамотою Всеукраїнської асоціації районних та обласних рад, орде-
нами «За заслуги перед Запорізьким краєм» ІІ, ІІІ ступеня, дипломом за-
гальноукраїнського проекту «Україна від краю до краю» за вагомий внесок 
у розвиток місцевого самоврядування, медаллю МНС України «Учаснику 
ліквідації надзвичайної ситуації на 275 АБРБ».
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ЖЕЛЄЗКОВ
Олександр Григорович

Директор товариства з обмеженою 
відповідальністю «Маяк» 

Мелітопольського району
Запорізької області

Випускник Таврійського державного 
агротехнологічного університету 2008 року

Народився 28 березня 1952 року у с. Морд-
винівка Мелітопольського району Запорізької 
області.

Трудовий шлях Олександр Григорович розпо-
чав з 1969 року, відразу після закінчення СПТУ 
№56 у м. Мелітополі, трактористом-машиністом 

тракторної бригади колгоспу «Ідея Ілліча» Мелітопольського району Запо-
різької області. З 1980 по 1998 роки працював бригадиром тракторної бри-
гади цього ж колгоспу. За цей час колгосп «Ідея Ілліча» був перетворений 
у колективне сільськогосподарське підприємство «Маяк». Упродовж 1999-
2000 рр. працював головою колективного сільськогосподарського під-
приємства «Маяк». З 2000 року колективне сільськогосподарське підпри-
ємство «Маяк» перетворене у товариство з обмеженою відповідальністю 
«Маяк», і Олександр Григорович займає посаду директора ТОВ «Маяк» до 
цього часу.

За період роботи на цих посадах зарекомендував себе як висококва-
ліфікований фахівець з великим досвідом роботи у сільському господар-
стві. Активно, цілеспрямовано, систематично й результативно працює 
над підвищенням професійних знань, умінь і навичок. Проявляє у робо-
ті принциповість та наполегливість. У відносинах з людьми тактовний, 
доброзичливий.

За період трудової діяльності Желєзков О.Г. обирався депутатом облас-
ної і районної рад.

За успіхи в праці і впровадження у виробництво сучасних технологій 
Олександр Григорович у 1973 році нагороджений орденом «Знак Пошани» 
і у 1981 році - орденом Трудового Червоного Прапора. У 1991 році Олексан-
дру Григоровичу присвоєно звання «Заслужений працівник сільського гос-
подарства України», а у 2009 і 2012 роках нагороджений орденами «За роз-
виток Запорізького краю» ІІІ та ІІ ступенів. 

На посаді директора завжди справедливий і розсудливий. Ніколи не за-
лишається байдужим до проблем села та односельчан.
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ЖЕРЕБЕЦЬ
Олександр Анатолійович

Директор КП «Розвиток курортної зони» 
смт Кирилівка

Випускник Мелітопольського інституту 
механізації сільського господарства 

1990 року

Жеребець Олександр Анатолійович народився 9 лютого 1966 року в смт 
Кирилівка Якимівського району Запорізької області.

У 1983 році закінчив Азовську загальноосвітню школу. З 1984-1985 рр. 
служив у прикордонних військах на кордоні з Іраном.

У 1990 році здобув вищу освіту, закінчивши Мелітопольський інсти-
тут механізації сільського господарства за фахом «механізація сільського 
господарства».

Свою трудову діяльність розпочав з 1990 року на посаді інженера з пи-
тань техніки безпеки. У 1991 році переведений у тракторну бригаду на-
чальником машдвору.

 Завдяки своїй працездатності та відповідальності у цьому ж році обі-
йняв посаду директора бази відпочинку «Салют». З 1995 року - директор 
пансіонату «Дюна» .

Протягом 2005-2011 рр. обіймав посаду заступника директора кому-
нального підприємства «Розвиток курортної зони». Завдяки професіона-
лізму, працьовитості, наполегливості, порядності у стосунках з робітни-
ками з 2012 року обіймає посаду директора комунального підприємства 
«Розвиток курортної зони».

Олександр Анатолійович вирішує питання з благоустрою курортної зо-
ни смт Кирилівка, обслуговування вуличного освітлення. 

Опорою і підтримкою в житті завжди була його сім'я - дружина Вікторія 
та дочки Олександра і Альона.

Життєве кредо - «Роби і займайся тим, що вмієш найкраще, і завжди ро-
би свою роботу з повною самовіддачею. У всякій справі, щоб домогтися 
успіху, потрібна деяка частка божевілля, а успіх - це встигнути!»
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ЖЕРНОВИЙ 
Ігор Анатолійович

Заступник генерального директора 
приватного акціонерного товариства 
«Донецьксталь - металургійний завод» 

по роботі з АПК
Кандидат економічних наук, заслужений 

працівник сільського господарства 
України

Випускник Мелітопольського інституту 
механізації сільського господарства 

1984 року

В с. Шевченкове Добропільського району 24 червня 1962 року і наро-
дився син Ігор, який продовжив династію хліборобів Жернових. Із золо-
тою медаллю закінчив Тельманівську середню школу, поступив до Мелі-
топольського інституту механізації і електрифікації сільського господар-
ства і в 1984 році одним із перших у навчальному закладі англійською 
мовою захистив дипломний проект, отримавши найвищу відзнаку - 
червоний диплом.

З 1984 року керував ремонтно-механічними майстернями колгоспу ім. 
Кірова, був головним інженером колгоспу XXI з’їзду КПРС, в 1990 році очо-
лив колгосп імені Кірова Мар’їнського району. З реформуванням АПК Укра-
їни став головою, а потім - директором СООО «Богоявленське», ряд років 
був депутатом обласної ради. В 2003 - названий «Людиною року» України 
в номінації «Аграрій року».

В 2003 році він очолює дирекцію по АПК об'єднання «Донецьксталь - 
металургійний завод», а в 2005 його призначають заступником голови 
Донецької обласної держадміністрації. Знову до практичної роботи Ігор 
Анатолійович повертається в те ж ПрАО «Донецьксталь - металургійний 
завод», стаючи заступником генерального директора по АПК, головою ра-
ди директорів ЗАТ «Орелінвестпром» м. Орел і членом ради директорів СГТ 
«Заречье» м. Кемерово. 

Агроформування багато займається благодійністю, піклується про ду-
ховний розвиток селян, будує храми. Тож Ігоря Анатолійовича нагородже-
но церковними відзнаками - орденами святих князя Володимира, Нестора-
літописця.
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ЗАЙКОВСЬКИЙ 
Володимир  Омелянович

Голова Куйбишевської районної 
державної адміністрації

Випускник Мелітопольського інституту 
механізації сільського господарства 

1977 року

Зайковський Володимир Омелянович наро-
дився  30 липня 1951 року в  селі Благовіщен-
ка Вільнянського району Запорізької області. У 
1977 році здобув вищу освіту, закінчивши Мелітопольський інститут ме-
ханізації сільського господарства і отримавши фах інженера-електрика. 
Після закінчення навчання розпочав свою трудову діяльність інженером-
електриком колгоспу «Радянська Україна» Оріхівського району Запорізь-
кої області. З  листопада 1979 року Зайковський В.О. призначений   на-
чальником району електричних мереж Куйбишевського району Запорізь-
кої області, який очолював більше 30 років. 

За багаторічну та бездоганну працю в системі електроенергетики  наго-
роджений Грамотою Міністерства палива та енергетики України і ЦР Неза-
лежної галузевої профспілки енергетиків України, почесними грамотами 
Запорізької облдержадміністрації, Запорізької обласної ради, Куйбишев-
ської райдержадміністрації, Куйбишевської районної ради. Неодноразово 
йому присвоювалося звання «Кращий спеціаліст підприємства».

Зайковський В.О. займає активну громадську позицію. Користуєть-
ся заслуженим авторитетом і повагою у жителів району, керівників сіль-
ськогосподарських підприємств, інших підприємств, установ, організацій  
району. Неодноразово обирався депутатом Куйбишевської районної ра-
ди, двічі - депутатом Запорізької обласної ради. Очолював спілку промис-
ловців та підприємців Куйбишевського району. Обраний головою район-
ної організації Партії регіонів. Історія сім’ї Зайковського В.О. описана на 
сторінках багатотомника «Історія міст і сіл Запорізької області». Професі-
оналізм керівника, активна життєва позиція, повага та авторитет  Зайков-
ського В.О. не залишаються не поміченими. І в квітні 2010 р. указом Пре-
зидента України він призначений головою Куйбишевської районної дер-
жавної адміністрації.  
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КАТАФЄЄВ 
Едуард Олександрович

Директор Запорізьких 
електричних магістральних мереж

Випускник Таврійської державної 
агротехнічної академії 

1999 року

Народився 9.12.1973 р. у місті Молочанськ 
Токмацького району Запорізької області.

З 1980 по 1988 рр. навчався у Молочанській 
СШ №1.

Після закінчення школи поступив до Ток-
мацького механічного технікуму. Отримав освіту техніка-механіка. Після 
закінчення прийшов на роботу на Дніпровське енергоремонтне підприєм-
ство в електроремонтний цех електрослюсарем. 

У період з 1992 по 1994 рр. проходив службу в Збройних Силах України.
Після закінчення служби повернувся на Дніпровське енергоремонтне 

підприємство в енергоремонтний цех електрослюсарем. Далі працював у 
Дніпровській магістральній електричній мережі ДЕК «Укрелектропереда-
ча» на посаді майстра з ремонту енергообладнання.

У 1994 році поступив на заочний факультет Мелітопольського інститу-
ту механізації сільського господарства на відділення механізації сільсько-
го господарства. У 1999 р. закінчив ТГАТА і отримав повну вищу освіту зі 
спеціальності «механізація сільського господарства» та отримав кваліфіка-
цію інженера-механіка.

Після цього був переведений на посаду старшого майстра виробничої 
дільниці 1 групи на ПС 750 кВ «Запорізька».

З 12.11.2002 р. призначений начальником підстанції 750 кВ 
«Запорізька». 

У 2012 р. закінчив ТГАТУ і отримав базову вищу освіту зі спеціальності 
«енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі».

Має нагороди:
- Грамоту Міністерства палива і енергетики України;
- нагрудний знак «Відмінник енергетики України»;
- Почесну Грамоту Кабінету Міністрів України.
Має дві раціоналізаторські пропозиції, які пов’язані з підвищенням на-

дійності роботи високовольтного обладнання.
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КВІТНИЦЬКИЙ
Олександр Миколайович

Голова 
фермерського господарства «Обрій»  

Краснолиманського району 
Донецької області

Випускник Мелітопольського інституту 
механізації сільського господарства 

1971 року

Народився у селищі Кіровськ Краснолиман-
ського району Донецької області. Наслідуючи 
життєвий шлях батька, Олександр Миколайо-
вич свідомо обрав професію механізатора, тому 
й вступив до інституту механізації сільського гос-
подарства на факультет механізації.

Після закінчення інституту в 1971 році почав працювати завідувачем цен-
тральної районної майстерні радгоспу «Ставки» Краснолиманського району 
Донецької області. З 1972 по 1979 рр. працював головним інженером радгоспу.

З 1979 по 1996 рр. - голова колгоспу «Жовтень» Краснолиманського райо-
ну Донецької області, а з 8 квітня 1996 року по цей час очолює фермерське 
господарство «Обрій» цього ж району.

Олександр Миколайович - активний громадський діяч, небайдужий до 
благоустрою району. З 1979 року постійно обирається депутатом Красноли-
манської районної та селищної рад. За плідну працю неодноразово нагоро-
джувався грамотами Міністерства сільського господарства, має трудову від-
знаку «Знак Пошани», нагороджений ювілейною медаллю «20 років фермер-
ського руху», «Людина року - 2009».

Сьогодні О.М. Квітницький підтримує дружні і ділові стосунки з випускни-
ками університету, бере участь у зустрічах із випускниками  рідного вишу.

Хобі Олександра Миколайовича - захоплення садівництвом. У своєму сад-
ку він запроваджує інтенсивні технології.

Соратницею в житті Олександра Миколайовича  стала його дружина  Віра 
Георгіївна. Вони виховують доньку Олену і сина Віктора, який пішов по шля-
ху батька і в 1998 році теж закінчив факультет механізації уже академії. Ве-
лику радість приносить йому спілкування із трьома  внуками.

Завдяки своїй працьовитості, допитливості, рішучості Олександр Мико-
лайович переконався, що у професійному плані важлива передовсім поряд-
ність у стосунках із людьми. Він постійно опікується долею і надає посильну 
спонсорську допомогу школам, дитячим будинкам, будинкам престарілих.
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КІСТЕЧОК 
Олександр Дмитрович

Голова ПП «Дніпро» 
Генічеського району Херсонської області

Випускник Мелітопольського інституту 
механізації сільського господарства 

1986 року

Кістечок Олександр Дмитрович народився 
19 липня 1963 року в смт Новоолексіївка Гені-

чеського району Херсонської області. В 1981 році закінчив Новоолексіїв-
ську середню школу. 

Після закінчення школи навчався в Новоолексіївському СПТУ № 23 за 
спеціальністю «тракторист». У період з 1981 по 1986 роки навчався в Ме-
літопольському інституті механізації сільського господарства, де отримав 
спеціальність інженера-механіка. З 1986 по 1989 рр. працював інженером 
цеху багаторічних насаджень в радгоспі ім. космонавта Комарова Генічесь-
кого району. В той же час був обраний депутатом Новоолексіївської селищ-
ної ради, членом бюро Генічеського райкому комсомолу. З 1989 по 1993 
рр. навчався у Київській вищій школі КДБ СРСР, проходив службу в орга-
нах КДБ-СБУ по Херсонській області. З 1993 по 1999 рр. займався комер-
ційною діяльністю в Генічеському районі.

У 1999 р. за ініціативою Кістечка О.Д. створено сільгосппідприємство 
ООО «Дніпро», розташоване в с. Фрунзе Генічеського району Херсонської 
області.

Кістечок О.Д. багато уваги приділяє соціальному розвитку села. Регу-
лярно виділяються кошти для дитячого садка, школи, Будинку культури.

Олександр Дмитрович бере активну участь у громадському житті райо-
ну, його тричі обирають депутатом Генічеської районної ради.

За досягнуті результати в роботі тричі нагороджений Почесною грамо-
тою Херсонської обласної ради, Грамотою Верховної Ради України, медал-
лю «Знак Пошани». За підсумками фінансової діяльності за 2010 рік ООО 
«Дніпро» отримало нагороду - звання «Підприємство року», а директор Кіс-
течок О.Д. - «Керівник року».

Одружений, виховує сина і доньку.
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КИШКО 
Микола Леонтійович

Голова ПП «Могучий»
Випускник Мелітопольського інституту 

механізації сільського господарства 1981 року

Народився 25 травня 1946 року в селі Ясне 
Мелітопольського району Запорізької області.

Свою трудову діяльність почав у колгоспі 
«Могучий» Мелітопольського району Запорізь-
кої області.

З 1961 по1965 рр. працював робочим, механі-
затором, водієм. Після служби в армії повернув-
ся в рідне село і почав працювати у підприємстві 
завідуючим молочно-племінною фермою, заві-
дуючим автогаражем, головним інженером.

З січня 1981 року Микола Леонтійович обирається головою колгоспу 
«Могучий»і працює до 2000 року.

Після реформування КСП «Могучий» з лютого 2000 року по теперіш-
ній час працює директором приватного підприємства «Могучий». Микола 
Леонтійович - вимогливий, принциповий, діловий керівник-професіонал 
з природним організаторським талантом, постійно піклується про госпо-
дарство, приділяє багато уваги його розвитку.

Постійно займається сортооновленням, впровадженням супернових 
сортів озимої пшениці, соняшнику.

Турбота про сільського трудівника в його нелегкій праці на виробництві 
та у побуті є невід’ємною  рисою вдачі Миколи Леонтійовича.

Завдяки ініціативі, оперативності і діловитості М.Л. Кишка у підприєм-
стві побудовані млин, пекарня, макаронна лінія, крупорушка, із соціаль-
них об'єктів - середня школа на 200 учнів, ФАП, магазин. Хлібом і макарон-
ними виробами, виготовленими у підприємстві «Могучий», забезпечують-
ся не лише працівники виробництва, а й жителі навколишніх сіл.

Микола Леонтійович багато приділяє уваги розвитку і збереженню соці-
альної сфери на селі, оздоровленню трудівників, бере активну участь в со-
ціальному житті району.

За великі досягнення в трудовій і суспільній діяльності Микола Леонті-
йович неодноразово обирався депутатом Мелітопольської районної ради, 
Запорізької обласної ради IV, V, VI скликань.

Указом Президента присвоєно почесне звання «Заслужений працівник 
сільського господарства України» (1998 р.) нагороджений орденом «За за-
слуги» III ступеня (2009 р.)
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КОРДУПА 
Валерій Вікторович

Начальник відділу вторинних 
матеріальних ресурсів і сервісного 

забезпечення ДП «Прогрес»
Випускник Таврійського державного 

агротехнологічного університету 2010 року

Народився 7 грудня 1961 року в м. Запоріжжя. 
Свій виробничий стаж почав у 1977 році, на-

вчаючись у МПТУ № 20 за професією «Електро-
монтер з ремонту електроустаткування» в м. За-
поріжжя. Після закінчення навчального закладу 
з 1980 року проходив службу в рядах Радянської 

Армії. У 1982 р. отримав виклик на Далекий Схід, закінчив курси матроса - 
суднового електрика, де пропрацював до 1984 року. 

Повернувшись додому, отримав пропозицію про проходження надстро-
кової служби. У той же час вступив на заочне відділення металургійного 
технікуму, який закінчив у 1989 році за фахом «Тепловозне господарство» 
і отримав кваліфікацію техніка-механіка. За направленням військкомату 
потрапив у м. Самарканд Узбецької РСР в школу прапорщиків, яку закін-
чив у 1987 році. У цьому ж році з Одеського військового округу був від-
правлений у Німецьку Демократичну Республіку захищати передові рубе-
жі завоювання соціалізму. В м. Запоріжжя продовжував військову службу 
до 1992 року. За час проходження контрактної служби на посаді старшого 
повітряного радиста транспортного важкого літака був нагороджений дво-
ма медалями і нагрудним знаком. 

Після демобілізації працював менеджером у приватній комерційній ви-
робничій фірмі. В 2001 році влаштувався в ДП ЗМКБ «Прогрес» на посаду 
майстра дільниці утилізації сировини. Пройшов трудовий шлях від май-
стра, начальника дільниці до начальника відділу. Був нагороджений По-
чесною грамотою за особистий внесок у створення нової авіаційної тех-
ніки і подякою керівництва підприємства. У 2006 році вступив до Таврій-
ського державного агротехнологічного університету. У 2010 році отримав 
освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» за фахом «Механізація сіль-
ського господарства».

Має дружину і двох доньок. Дружина Кордупа Лілія Іванівна, 1963 року 
народження. Донька Кордупа Марина Валеріївна, 1987 року народження. 
Донька Кордупа Віта Валеріївна, 2002 року народження.
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КОРПАН 
Володимир Анатолійович

Засновник-директор приватного 
сільськогосподарського підприємства 

«Агрофірма «Росія» Чернігівського району 
Запорізької області

Випускник Мелітопольського інституту 
механізації сільського господарства 

1991 року

Народився 6 березня 1964 року у селищі 
Октябрьське Великоновоселківського району 
Донецької області . 

Після закінчення восьмирічної школи у 1980 
році вступив до індустріального технікуму за 
спеціальністю «Техобслуговування автомобілів». Після закінчення техні-
куму та служби у Збройних Силах  у 1986 році вступив до Мелітопольсько-
го інституту механізації сільського господарства на факультет механізації, 
який у 1991 році закінчив з відзнакою.

Після закінчення інституту з 1991 по 1997 роки працював головним ін-
женером  у різних господарствах Запорізької області. З березня 1997 року 
- голова правління КСП «Росія» Чернігівського району Запорізької області.  
На базі КСП у 2000 році заснував приватне сільськогосподарське підприєм-
ство «Агрофірма «Росія», яким керує і сьогодні. Багато в чому своїм здобут-
кам Корпан В.А. зобов’язаний своїй альма-матер, адже навчання в інститу-
ті забезпечило великий багаж знань, якими він користується  у своїй  що-
денній  праці.

 Володимир Анатолійович постійно підтримує зв’язки з учбовим закла-
дом, зустрічається зі своїми інститутськими друзями та викладачами, за-
мовляє розробки технічної документації для потреб господарства. 

Підприємство займається виробництвом сільськогосподарської продук-
ції рослинництва і тваринництва, її часткової переробки та реалізації  і є 
одним із провідних у Чернігівському районі.

Володимир Анатолійович у 2010 році нагороджений «Знаком Пошани» 
Міністерства аграрної політики України.

Супутниця життя Володимира Анатолійовича -  дружина Тетяна Іванів-
на, інженер за фахом, сьогодні теж працює у сільському господарстві. По-
дружжя Корпан виховало двох дітей: сина Сергія та доньку Ольгу.

По життю, сповненому працею, В.А. Корпана ведуть такі слова: «Якщо 
праця, то така, щоб користь була і шана».
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КОРПАН  
Сергій Анатолійович

Власник-директор 
ПСП «Прогрес» Чернігівського району 

Запорізької області
Випускник Таврійської державної 

агротехнічної академії 
2006 року

Народився 10 січня 1967 р. у селищі Октябрь-
ське Великоновоселківського району Донецької 
області. Ще до навчання у виші протягом 1984-
1999 років С.А. Корпан набув перший професій-
ний досвід, працюючи на різних роботах у міс-
цевому колгоспі «Дружба».

Після реформ у сільському господарстві з листопада 2000 року Сергій 
Анатолійович - директор приватного сільськогосподарського підприєм-
ства. Саме бажання поліпшити економічний рівень підприємства, вели-
кий інтерес до застосування нової техніки та передових  технологій в га-
лузі рослинництва змусили Сергія Анатолійовича вступити до Таврійської 
державної агротехнічної академії.

«Завжди згадую окремих викладачів, у яких можливо було отримати до-
сконалу, аргументовану консультацію з практичних питань, що виникали 
на виробництві, - розповідає Сергій Анатолійович, - це насамперед Сірий 
І.С., Кюрчев В.М., Болтянский В.М. 

Сергій Анатолійович упевнений, що навчатися і починати нові справи 
ніколи не пізно. Він постійно підтримує зв’язки з академією, співпрацює з 
викладацьким складом. Останнім часом Корпан С.А. багато часу приділяє 
новому напрямку діяльності господарства - риборозведенню та  організа-
ції активного відпочинку на водоймах.

Як директор ПСП «Прогрес» Сергій Анатолійович займається громад-
ською діяльністю: збудував дерев’яний храм в ім’я Казанської ікони Божої 
Матері, провів ремонтні роботи споруд Салтичійського ФАПу та поштово-
го відділення.  Надає допомогу  шкільним і дошкільним закладам.

Сергій Анатолійович одружений, має доньку та сина. Син Анатолій в 
усіх своїх справах бере приклад  з батька, тому не дивно, що обрав  профе-
сію агронома.

Життєрадісна  вдача та енергійність зумовили і життєвий принцип Сер-
гія Анатолійовича - в будь-якому проекті найважливішим фактором є віра 
в успіх. Без віри успіх неможливий.
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КОСОВ
Георгій Володимирович

Директор 
приватного підприємства «ДОН» 

Нижньогірського району 
Автономної Республіки Крим

Випускник Мелітопольського інституту 
механізації сільського господарства 1991 року

Народився в 1952 році у місті Харків.
Трудова діяльність Косова Георгія Володими-

ровича розпочалася після закінчення в 1968 ро-
ці Бердянського технікуму механізації сільсько-
го господарства, коли його було направлено на 
роботу до Північного Казахстану на Павлодар-
ський тракторний завод майстром зміни. Потім була служба в Збройних 
Силах (з 1972 по 1974 роки). Георгій Володимирович повертається в Украї-
ну і працює в Приморській райсільгосптехніці Запорізької області, спочат-
ку інженером-контролером у ремонтному цеху, а потім, чотири роки, - за-
ступником керуючого з технічного обслуговування.

У 1980 р. Косов Г. В. займає посаду головного інженера колгоспу ім. XXI 
з’їзду КПРС в Нижньогірському районі (с. Желябівка). Георгій Володими-
рович постійно підвищує свій професійний рівень і вступає до інституту 
механізації сільського господарства на факультет механізації, який закін-
чує в 1991 році.

Починаючи з 2004 року Георгій Володимирович очолює приватне під-
приємство «ДОН».

 Георгій Володимирович - активний громадський діяч. З 1984 року по-
стійно обирається депутатом Нижньогірської районної та селищної рад. За 
плідну працю неодноразово нагороджувався грамотами Міністерства сіль-
ського господарства, нагороджений Почесною Грамотою Президії Верхо-
вної Ради АР Крим, заслужений працівник АПК АР Крим.

Соратницею в житті Георгія Володимировича стала його дружина - На-
дія Степанівна. Вони виховали сина Володимира, який пішов по шляху 
батька і закінчив Ногайський сільськогосподарський технікум за спеціаль-
ністю «технік-механік», а також трьох доньок - Оксану, Олену і Тетяну, дві з 
яких теж пов’язали своє життя із сільським господарством. 

Завдяки своїй наполегливості, працьовитості, допитливості, рішучості 
Георгій Володимирович постійно опікується долею і надає посильну спон-
сорську допомогу школам, дитячим будинкам, будинкам престарілих.
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КРАСНОПЕР 
Віктор Петрович

Директор 
ТОВ «Агрофірма «Злагода» 
Мелітопольського району 

Запорізької області
Випускник Мелітопольського інституту 

механізації сільського господарства
1993 року

Краснопер Віктор Петрович народився 9 травня 1970 року в м. Нова Ка-
ховка Херсонської області. У 1987 році закінчив Федорівську середню шко-
лу Каховського району Херсонської області. 

 У 1987 році поступив на перший курс Мелітопольського інституту ме-
ханізації сільського господарства на спеціальність «Механізація сільського 
господарства».

З 1988 по 1989 рр. - служба в Збройних Силах СРСР. 
У 1993 році закінчив Мелітопольський інститут механізації сільського 

господарства за спеціальністю «інженер-механік».
З липня по вересень 1993 року працював майстром на Мелітопольсько-

му моторному заводі. 
З вересня 1993 по квітень 1997 рр. - служба в органах МВС. 
З листопада 1997 по серпень 1998 рр. працював головним інженером у 

радгоспі «Горностаївський» Горностаївського району Херсонської області. 
З жовтня 1998 по травень 2000 рр. - інспектор служби безпеки ВАТ «Ме-

літопольський міськмолзавод». 
З 31 червня 2000 по 30 листопада 2010 рр. - керівник служби безпеки 

ВАТ «Мелітопольський олійноекстраційний завод». 
З 1 лютого 2005 року - директор ТОВ «Агрофірма «Злагода» Мелітополь-

ського району Запорізької області.
Одружений, син - студент Таврійського державного агротехнологічно-

го університету.
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КРИВИЦЬКИЙ 
Володимир Володимирович

Директор ТОВ «Мелітопольський 
завод автотракторних глушителів 

«Південтрансавтосервіс»
Випускник Мелітопольського інституту 

механізації сільського господарства 
1975 року

Кривицький Володимир Володимирович на-
родився 27.07.1952 року в смт Нижні Сірогози 
Херсонської області.

В 1969 р. закінчив Нижньосірогозьку СШ 
№ 1. Після закінчення навчання працював 
електромонтером. 

У 1970 р. вступив до Мелітопольського інституту механізації сільсько-
го господарства, який закінчив у 1975 р. з відзнакою. Під час навчання в 
інституті активно займався спортом, був членом футбольної команди ін-
ституту «Буревісник», а потім кілька років - її капітаном. Після закінчен-
ня МІМСГу в 1975 р. виїхав у Крим, де працював головним інженером, а з 
1980 р. - головою колгоспу «Шлях Леніна». Неодноразово обирався членом 
бюро райкому КПРС і членом Кримського обкому комсомолу.

У 1987 р. з родиною переїхав у м. Мелітополь, де працював начальни-
ком цеху товарів народного споживання на заводі імені 30-річчя ВЛКСМ 
(ВАТ «Рефма»).

У 2000 р. організував ТОВ «ЮТАС» з виробництва запчастин до автотрак-
торної техніки. Зараз (2012 р.) ТОВ «Мелітопольський завод автотрактор-
них глушителів «ЮТАС» налічує 150 чоловік. Підприємство освоїло більше 
200 видів нової продукції, яка затребувана як в Україні, так і за її межами: 
Єгипет, Молдова, Болгарія, Росія, Угорщина, Пакистан, Казахстан та інші. 

Кривицький В.В. є лауреатом загальноукраїнського рейтингу професій-
них досягнень, нагороджений орденом Почаївської ікони Божої Матері, а 
також нагрудним знаком «Лідер України».

Не байдужий Володимир Володимирович і до міських соціальних про-
блем. Він один з меценатів спортклубу інвалідів «Фокис», дитячого садка 
№ 78, церкви Іоанна Кронштадтського, школи № 19.

Вільний час, який рідко випадає, він із задоволенням проводить на ри-
боловлі, у сімейних подорожах, з аквалангом.

Дружина - Галина Костянтинівна. Діти: донька Наталя, донька Ольга. 
Його девіз - «Жити, любити й перемагати».



254

VІІ. Наша гордість

КРИЛИК 
Богдан Миколайович

Директор 
Якимівського газового господарства

Випускник Мелітопольського інституту 
механізації сільського господарства 1985 року

Крилик Богдан Миколайович народився 5 бе-
резня 1953 року в с. Давидівка Якимівського ра-
йону Запорізької області.

Після служби в армії почав трудову діяльність в 
дорожньо-будівельному управлінні оператором, а 
потім, з 1983 року, - начальник виробництва.

У 1985 році закінчив Мелітопольський інсти-
тут механізації сільського господарства.

В цьому ж році з приходом у Якимівку природного газу було організовано 
цех експлуатації ВАТ «Запоріжгаз», який очолив Б.М. Крилик.

З подачею газу на газорозподільну станцію почалася газифікація селища. 
Проведено газифікацію та переведення на природний газ багатоповерхових 
будинків і об’єктів соцкультпобуту, особливо центральної котельні селища, 
від якої забезпечувалися теплом дитячі садки, школи, лікарні та адміністра-
тивні будівлі.

У 2006 році почалася газифікація сіл. Газифіковано села Володимирівка, 
Олександрівка, через 2 роки - села Новоданилівка, Тернівка, Таврія.

У 2012 році буде здано підвідний газопровід високого тиску Якимівка - Ки-
рилівка з газифікацією сіл Радивонівка, Ленінське, Тернівка, Шелюги, Єфре-
мівка, Вовчанське.

У найближчих планах - газифікація сіл Сокологірне, Красноармійське, Пе-
реможець, Чорноземне, Давидівка, Атманай. Цією роботою буде повністю за-
кінчена газифікація населених пунктів району.

Очолюване Богданом Миколайовичем газове господарство сьогодні - це: 
понад 5 тис. газифікованих будинків і квартир, більше 1000 км газопроводів, 
близько 30 шт. газорегуляторних пунктів, понад 50 комунально-побутових 
об’єктів, 60 працівників, 5 ІТП та ін.

За великий особистий внесок у вирішення питань газифікації та газопос-
тачання Запорізької області, багаторічну працю та високий професіоналізм 
Крилик Б.М. нагороджений Грамотою Верховної Ради України та Почесним 
знаком НАК «Нафтогаз України» ІІІ ступеня.

Богдан Миколайович проводить велику депутатську роботу, будучи депута-
том Якимівської районної ради чотирьох скликань (1998, 2002, 2006, 2010 рр.).
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КУДИКІН
Олександр Сергійович

Приватний підприємець
Випускник Мелітопольського інституту 

механізації сільського господарства 
1981 року

Народився 18 лютого 1960 р. в с. Новомико-
лаївка Мелітопольського району Запорізької об-
ласті.  Вищу освіту отримав у  Мелітополі, здо-
бувши фах  інженера-механіка.

Свій трудовий шлях Олександр Сергійович 
розпочав у 1981 р. інженером трудомістких  про-
цесів у колгоспі «Таврія» Мелітопольського ра-
йону.  З 1986 по 1988 рр.   працював секретарем 
парткому колгоспу «Победа» Мелітопольського району.  Протягом 1988-
1995 рр. займав посаду  директора радгоспу «Мелітопольський».  Упродовж 
1996-1998 рр. був заступником директора  з виробництва в ЗАТ «Юліан», м. 
Мелітополь.  З 1999 по 2001 рр. працював заступником голови правління  у 
ВАТ «Високівський», після чого став директором ТОВ «Агрофірма «Меліто-
польський».  З 2002 року - директор  СТОВ «АгроМир-8». 

З 2006 року, будучи  приватним підприємцем, займається вирощуван-
ням сільськогосподарської продукції. Кудикін Олександр Сергійович - ви-
могливий та висококваліфікований керівник, який піклується не тільки 
про життя своїх підопічних, надаючи необхідну допомогу та купуючи су-
часну техніку для полегшення умов праці, а й допомагає вирішувати на-
гальні потреби села у соціальній сфері.  Надається матеріальна допомога 
лікарні, школам,  дитячому садку. Крім того, під його опікою перебуває чо-
ловічий монастир у м. Мелітополь.

  Завдяки своєму  професіоналізму, порядності та завзятості до роботи ко-
ристується великою повагою серед жителів села і району, які неодноразо-
во обирали його депутатом сільської та районної рад народних депутатів. 

За цей час брав активну участь у благоустрої, газифікації, покращенні  
санітарного стану села.

У вільний від роботи час полюбляє мисливство.  Завдяки тому, що очо-
лює первинну організацію УТМР в с. Трудове, він активно займається від-
новленням і збереженням дичини.  

Одружений. Дружина - Кудикіна Фаїна Іванівна, народила йому  двох 
синів та доньку. У злагоді і любові живуть вже 35 років. Зараз підростають  
четверо онуків.
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ЛАВРИНЕНКО 
Федір Степанович

Директор Командитного товариства 
«Желєв С.С. і компанія» 

Мелітопольського елеватора»
Випускник Мелітопольського інституту 

механізації сільського господарства 
1983 року

 
Народився 17 червня 1954 року у м. Невин-

номиськ Ставропольського краю. У 1960 році 
з батьками переїхав до с. Мордвинівка Меліто-
польського району Запорізької області.

Після закінчення Мелітопо льського машинобудівного технікуму (1969-
1973) служив у морських частинах прикордонних військ на Тихому 
океані.

Свій трудовий шлях Федір Степанович розпочав у 1974 році інструкто-
ром по роботі з молоддю. З 1980 по 1983 рр. працював головою Вознесен-
ської сільської ради. 

Впродовж 1983-1985 рр. - заступник голови колгоспу «Могучий» Мелі-
топольського району. З 1985 по 1992 рр. - голова колгоспу «Заповіт Іллі-
ча» Мелітопольського району. З 2002 по 2006 рр. - голова Новопилипів-
ської сільської ради. З 2006 по 2008 рр. - заступник голови Мелітополь-
ської державної адміністрації. 3 2008 по 2011 рр. - директор Відкритого 
акціонерного товариства «Мелітопольський елеватор». З 2011 року - ди-
ректор Командитного товариства «Желєв С.С. і компанія» Мелітопольсько-
го елеватора».

Підприємство «Мелітопольський елеватор» є базовим підприємством 
для учнів академії з факультету переробки харчової промисловості, які по-
стійно проходять виробничу практику.

Соратницею в житті Федора Степановича стала його дружина Ганна 
Олексіївна. Вони виховують двох синів, Юрія і Федора, та доньку Ольгу, та-
кож мають трьох онуків.

Завдяки своїй працьовитості, допитливості, сміливості Федір Степано-
вич переконався, що «все добре в нас закладено Богом і батьками».

З дитинства привчений не ганьбити людей, не зраджувати друзів, не 
продавати віру і все життя нікому не дозволяти посягнути на святі закони 
для нього: мати, сім’ю, діло...
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ЛИТВИНЕНКО 
Віталій Вікторович 

Приватний підприємець
Випускник Мелітопольського 

інституту механізації сільського господарства 
1991 року

Народився 9 жовтня 1967 року в смт Горно-
стаївка Херсонської області. Син продовжив 
батьківську стезю і, закінчивши середню школу, 
поступив у Мелітопольський інститут механіза-
ції сільського господарства в 1984 році. Навчан-
ня перервали 2 роки служби в рядах Радянської 
Армії. Закінчив інститут в 1991 році за спеціаль-
ністю «інженер-механік».

Розпочав трудову діяльність інженером-технологом у ВАТ «Горностаїв-
ська сільгосптехніка». З 1992 року там же був призначений головним інже-
нером, де працював по 2002 рік. З 2002 по 2005 рр. очолював інженерну 
службу Горностаївського району на посаді головного інженера управління 
сільського господарства Горностаївської райдержадміністрації. З 2006 по 
2007 рр. займав керівну посаду в філії Горностаївського райавтодору. З 2008 
року розпочалася підприємницька діяльність.

ПП «Литвиненко» має широкий спектр видів діяльності, де мають міс-
це і сільське господарство, і виробництво. Віталій Вікторович не байдужий 
до громадського життя селища. Є членом виконавчого комітету Горноста-
ївської селищної ради. За плідну, сумлінну працю, активну участь в гро-
мадському житті селища неодноразово нагороджувався грамотами, йому 
оголошувалися подяки.

На даний момент Віталій Вікторович підтримує дружні стосунки з випуск-
никами і керівництвом університету. Бере участь у зустрічах випускників 
рідного вузу.

Разом з дружиною Валентиною Іванівною виховують двох синів - Романа 
і Антона. Старший, Роман, закінчує навчання в Таврійському державному 
агротехнологічному університеті, працює за фахом - інженером інспекцій-
ного органу.

Постійна робота з людьми вимагає від керівника бути порядним, терп-
лячим, вміти вислухати і дати слушну пораду. Ці якості притаманні Віталію 
Вікторовичу, за що люди його люблять і поважають. А ще він дуже працьови-
тий і вимагає цього від інших, тому кредо його життя - «Той, хто сміє змарну-
вати одну годину часу, не зрозумів цінності життя».
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ЛІСНЯК
Олександр Федорович
Голова Чернігівської районної 

державної адміністрації
Випускник Мелітопольського інституту 

механізації сільського господарства 
1989 року

Народився 6 квітня 1960 року у с. Ланкове 
Чернігівського району Запорізької області. На-
слідуючи життєвий шлях батьків, Олександр Фе-
дорович свідомо пішов навчатися до навчаль-
ного закладу сільськогосподарського напрямку 
- Ногайського радгоспу-технікуму, де оволодів 
спеціальністю техніка-механіка. Після прохо-

дження служби в лавах Радянської Армії, повертається на свою батьківщи-
ну, де працевлаштовується до Владівського виробничого відділення «Сіль-
госптехніка» інженером-контролером. Через рік (1982) його вже призна-
чають старшим інженером-технологом, ще через рік (1983) - головним 
інженером, а згодом (1986 рік) - керуючим даного підприємства. З 1994 
по 2010 рр. - голова правління ВАТ «Владівське ремонтно-транспортне 
підприємство». 

З 2010 по 2012 року Олександр Федорович займається підприємниць-
кою діяльністю. 

Для підвищення свого освітньо-кваліфікаційного рівня поряд з трудо-
вою діяльністю здобував і вищу освіту - навчався на заочному відділенні 
Мелітопольського інституту механізації сільського господарства, отримав-
ши спеціальність інженера-механіка (1989). 

Має нагороди і почесні звання: почесне звання «Заслужений працівник 
сільського господарства України», нагороджений орденом «За заслуги» 
ІІІ ступеня, Почесна грамота Верховної Ради України, орден Запорізької 
обласної ради «За заслуги перед Запорізьким краєм». 

Жителі Чернігівського району добре знають Олександра Федоровича як 
активного громадського діяча, не байдужого до економічного і соціально-
го розвитку району. Він обирався депутатом районної ради трьох скликань 
та депутатом Запорізької обласної ради чотирьох скликань, є головою ра-
йонної організації Партії регіонів.

Завдяки всім своїм професійним і діловим якостям Олександр Федоро-
вич з квітня 2012 р. призначений на посаду голови Чернігівської районної 
державної адміністрації. 
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МАЛЄЄВ
 Іван Володимирович

Голова Кирилівської селищної ради
Випускник Мелітопольського інституту

механізації сільського господарства 
1990 року

Малєєв Іван Володимирович народив-
ся 9 січня 1966 року у селі Старомлинівка 
В.-Новосілківського району Донецької області.

1984-1986 роки - служба на Байконурі в ра-
кетних військах стратегічного призначення. Здобув вищу освіту у 1990 ро-
ці в Мелітопольському інституті механізації сільського господарства за фа-
хом «інженер-механік».

Свою трудову діяльність Іван Володимирович розпочав у 1990 році на 
посаді контролера технічного стану автотранспорту Кирилівського ВПЖГ.

З 1994-2002 рр. - перший заступник кирилівського селищного голови, а 
з 2002-2005 рр. - начальник відділу з питань розвитку курортної зони Яки-
мівської райдержадміністрації.

У 2006 році обіймав посаду інженера-механіка у приватному підприєм-
стві «Азовкомсервіс», у тому ж році переведений головним інженером ТОВ 
«Азов. Сервис».

З 2008-2010 рр. - заступник директора ТОВ «Будсервіс», а з листопада 
2010 р. - голова Кирилівської селищної ради.

Іван Володимирович - активний громадський діяч, не байдужий до бла-
гоустрою селища Кирилівка. Завдяки йому вирішуються нагальні потре-
би села у соціальній сфері, коштами селища утримуються дитячі садочки, 
школи, спортивний клуб та хореографічні колективи. 

Благодійна діяльність спрямована на підтримку православних традицій 
та соціально незахищених верств населення селища.

Нагороджений почесною грамотою Запорізької обласної ради.
Соратницею в житті Іван Володимировича є його дружина Тетяна Ана-

толіївна. Разом вони виховують сина Анатолія.
Завдяки своїй працьовитості, принциповості, вимогливості Іван Воло-

димирович переконався, що у професійному житті важлива передовсім 
порядність у стосунках з людьми.
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МАСАЛАБОВ
Василь Миколайович
 Голова кооперативу «Дружба» 

 Мелітопольського району
 Запорізької області

 Заслужений працівник сільського 
господарства України, 

голова Аграрного союзу
 Мелітопольського району 

Випускник Мелітопольського інституту 
механізації сільського господарства 

1981 року

Василь Миколайович Масалабов народився у 
селі Терпіння Мелітопольського району у 1954 

році. Після закінчення Терпіннівської восьмирічної школи продовжив на-
вчання у машинобудівному технікумі, отримавши спеціальність техніка-
технолога з холодної обробки металу.

У 1973 році його було призвано на військову службу до лав Радянської 
Армії. 

Повернувшись з армії, поступає до Мелітопольського інституту механі-
зації сільського господарства. Відмінне навчання в інституті успішно поєд-
нує з комсомольською діяльністю.

1981-1983 роки - молодим спеціалістом з червоним дипломом інженера-
механіка їде освоювати отриману професію у колгосп «Зоря комунізму» 
Чаплинського району Херсонської області. 

У 1983 році Василь Миколайович повертається у рідне село Терпіння. 
Шість років працює головним інженером. За час його роботи у колгоспі 
побудовано механічну майстерню з ремонту сільгосптехніки, освоєно нові 
технології вирощування зернових колосових і технічних культур. 

Зараз Василь Миколайович працює головою відомого в області і за її 
межами кооперативу «Дружба».

Свою господарську діяльність Василь Миколайович поєднує з науко-
вою. З 2010 р. він є аспірантом Таврійського державного агротехнологіч-
ного університету. У співпраці з науковцями ТДАТУ ним підготовлено до 
впровадження низку наукових розробок.

За вагомий внесок у розвиток сільського господарства району Масала-
бов Василь Миколайович отримав високу урядову нагороду - звання «За-
служений працівник сільського господарства України». Його нагороджено 
орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» та іншими відзнаками.
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МАСЮТКІН
Євген Петрович

Ректор Керченського державного 
морського технологічного університету

Випускник Мелітопольського інституту 
механізації сільського господарства 1988 року
Народився 23 жовтня 1961 року у селі Дніпря-

ни Херсонської області. 
Після закінчення школи вступив до Новокахов-

ського технікуму гідромеліорації, механізації та 
електрифікації сільського господарства і продов-
жив навчання у Мелітопольському інституті меха-
нізації сільського господарства, де здобув спеціаль-
ність «електрифікація сільського господарства». 

Наукову діяльність розпочав у аспірантурі. Після її закінчення повернув-
ся до рідного інституту, де обіймав посаду асистента, старшого викладача, до-
цента, декана факультету енергетики, декана факультету заочного навчання, 
першого проректора Таврійської державної агротехнічної академії.

У 1992 р. Масюткіну Є.П. присвоєно вчений ступінь кандидата технічних 
наук, у 1996 - вчене звання доцента на кафедрі автоматизованого електропри-
воду, у 2007 - вчене звання професора.

За трудові заслуги у 2002 р. його нагороджено знаком «Відмінник аграрної 
освіти і науки» другого ступеня, а у 2004 р. - «Відмінник аграрної освіти і нау-
ки» першого ступеня. 

У 2006 році був направлений у Керч виконуючим обов’язки ректора Кер-
ченського морського технологічного інституту. У цьому ж році під керівни-
цтвом Масюткіна Є.П. на базі інституту було створено Керченський держав-
ний морський технологічний університет. 

Через два роки - у 2008 - колектив КДМТУ підтримав кандидатуру Масюткі-
на Є.П. на виборах ректора. 

Масюткін Є.П. має понад 50 наукових праць, під його керівництвом підго-
товлено три кандидати технічних наук. 

У 2007 році за трудову відзнаку ректор університету Масюткін Є.П. був на-
городжений «Знаком Пошани», а у лютому 2009 р. Керченська міська рада, 
враховуючи особистий внесок професора Масюткіна Є.П. у розвиток освітньої 
діяльності міста, визнала його першим у номінації «Кращий працівник науки і 
освіти» у щорічному конкурсі «Золотий грифон».

У 2011 році ректора університету професора Масюткіна Є.П. Кабінет Міні-
стрів України нагородив Почесною грамотою.
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МАТВІЄЦЬ
Павло Павлович

Директор
товариства з обмеженою відповідальністю

«Агрофірма «Овочівник»
Випускник Мелітопольського інституту 

механізації сільського господарства 1970 року

Народився в м. Мелітополі 7.01.1944 р. В 1965 
році, повернувшись після служби в лавах Радян-
ської Армії в м. Мелітополь, працевлаштувався 
на споруджуваний завод «Автокольорлит». У цьо-
му ж році поступив на І курс вечірнього відділен-
ня ЗТФ (загальнотехнічний факультет) МІМСГу, 
який через три роки успішно закінчив. У період 

навчання на ЗТФ на заводі пройшов шлях від слюсаря з ремонту устаткуван-
ня до посади старшого техніка-конструктора відділу головного металурга.

Після закінчення ЗТФ у 1968 р. перевівся на заочне відділення МІМСГу за 
фахом інженера-механіка сільського господарства і перейшов на роботу без-
посередньо в сільське господарство на інженерну посаду. В 1970 р. успішно 
закінчив заочне відділення, захистивши диплом на «відмінно».

До 1985 р. працював на інженерних і керівних посадах у сільськогосподар-
ському виробництві в Донецькій, Запорізькій областях і в Криму. 

В 1985 р. працював на заводі «Автокольорлит» механіком чавунно-
ливарного цеху.

У вересні 1986 р. добровільно виїхав на ліквідацію наслідків аварії на Чор-
нобильській АЕС, де пропрацював у зоні іонізуючого випромінювання вахто-
вим методом до грудня 1989 р.

Отримавши в Чорнобилі граничні дози опромінення, змушений був по-
вернутися в Мелітополь та пройти курс реабілітаційного лікування. Одержав 
ІІ групу інвалідності.

9 березня 1989 р. зареєстрував кооператив «Овочівник», очолив роботи з 
проектування та будівництва тепличного комбінату з блоком зимових ґрун-
тових теплиць площею 6 га.

В 2003 р. підприємство реорганізувалося в ТОВ «Агрофірма «Овочівник» і 
його логотип зареєстровано у світовому каталозі.

За ці роки агрофірма одержала широку популярність у нашій країні і за 
рубежем, а Павлу Павловичу присвоєно звання «Заслужений працівник сіль-
ського господарства України», а також вручений орден «За заслуги перед 
Запорізьким краєм».
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МЕЙСАРОШ
Василь Зігмундович

Помічник-консультант
народного депутата України

Випускник Таврійського державного 
агротехнологічного університету 

2008 року

Народився 25 вересня 1968 року у місті Тячів 
Закарпатської області. Василь Зігмундович зрос-
тав у родині робітників. Визначитися із майбут-
нього професією було зовсім нескладно - при-
клад батька прищепив йому любов до техніки.

Працювати почав ще з 15 років, коли закін-
чив восьмирічку. У той час вступив до Закар-
патського лісотехнічного технікуму, де, здобуваючи спеціальність техніка-
механіка, ще більше захопився цією професією. У 1987 р. успішно завер-
шив навчання, після чого служив у лавах Радянської Армії до 1989 р., де 
дуже стала у пригоді здобута професія.

Після демобілізації працював у Тячівському АТП № 12141, спочатку на по-
саді механіка з випуску автомобілів, а потім - начальником вантажної коло-
ни. З 1993 р., на початку створення нашої молодої держави, і до 2005 р. пра-
цював директором власноствореного підприємства. У 2004 р., відчуваючи 
потребу в більших технічних знаннях, вступив до Таврійської державної аг-
ротехнічної академії на скорочений термін навчання за спеціальністю «меха-
нізація сільського господарства» і закінчив у 2008 році вже Таврійський дер-
жавний агротехнологічний університет, де здобув кваліфікацію магістра.

У період з 2005 по 2007 рр. працював начальником Тячівського району 
електричних мереж. Здобуті в університеті знання дуже пригодилися в но-
вій роботі.

З 2007 р. Василь Зігмундович працює в Управлінні справами Верховної 
Ради України - помічником-консультантом народного депутата України.

В.З. Мейсарош - активний учасник громадського життя Тячівського ра-
йону. Він є головою Тячівської районної федерації греко-римської бороть-
би, в якій виховуються більше 400 спортсменів. 

Василь Зігмундович щасливий з того, що має гарну сім’ю. Разом з дру-
жиною Тетяною вони виховують двох синів. 

Весела, справедлива і життєрадісна вдача Василя Зігмундовича допо-
магає йому бути корисним для людей, адже не випадково його життєвий 
принцип - творити добро. 
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МІНЬКО 
Сергій Анатолійович

Директор ТОВ ВКФ 
«Мелітопольська черешня»

Випускник Таврійського державного 
агротехнологічного університету 

2009 року

Народився 20 вересня 1973 року у м. Павлодар, 
Республіка Казахстан. Вищу освіту отримав у Тав-
рійському державному агротехнологічному уні-
верситеті за спеціальністю «механізація сільсько-
го господарства» та здобув кваліфікацію магістра 
інженера-механіка.

Свій трудовий шлях почав з 1992 року, займаю-
чись приватно-підприємницькою діяльністю у сфері сільського господарства.

1992 рік - засновник ПП «Алмін-98».
2002 рік - засновник ТОВ ВКФ «Мелітопольська черешня».
2004 рік - засновник ТОВ «Комінтерн-М».
2005 рік - засновник ТОВ «Сільгоспхімія».
2012 рік - засновник ТОВ «Агроінвест-М».
Крім заняття бізнесом, Мінько С.А. займає активну громадську позицію:

з 2005 року - голова Запорізького обласного осередку Всеукраїнського  -
громадського об’єднання «Українська аграрна конфедерація»,
депутат Мелітопольської міської ради; -
входить у наглядову раду бізнес-клубу «Партнерство та розвиток». -

Мінько С.А. сам активно займається спортом і є меценатом багатьох спор-
тивних турнірів. У Мелітополі є міська футбольна команда, яка повністю фі-
нансується підприємством та має назву «Мелітопольська черешня». Торгі-
вельна марка «Мелітопольська черешня» - генеральний партнер журналу 
«Самые красивые женщины Мелитополя», фестивалю «Черешнёво» та бага-
тьох міських свят і програм.

За великі досягнення у трудовій та громадській діяльності Сергій Анатолі-
йович нагороджений:

Почесною грамотою Федерації роботодавців України та Українського  -
союзу промисловців і підприємців (2005 рік);
трудовою відзнакою «Знак Пошани» (2007 рік); -
подякою прем’єр-міністра України (2009 рік); -
медаллю «За громадську мужність» (2011 рік); -
нагрудним знаком «За особистий внесок та вагомі досягнення в праці»  -
(2012 рік).



265

VІІ. Наша гордість

МІТКОВ 
Василь Васильович

Директор ТОВ НПК «Інтер-М»
Випускник Мелітопольського інституту 

механізації сільського господарства 
1977 року

Мітков Василь Васильович народився 8 берез-
ня 1951 року в с. Оріхівка Болградського району 
Одеської області у великій селянській родині.

У 1967 році закінчив середню школу. Свій 
трудовий шлях розпочав у Оріхівській школі, де 
працював вчителем трудового виховання. Піс-
ля служби в армії вступив до Мелітопольського 
інституту механізації сільського господарства, 
який закінчив із відзнакою у 1977 році.

Особливою гордістю для родини Міткових було ще й те, що випускни-
ками цього вузу також були його брати: Борис Васильович - доцент кафе-
дри машиновикористання в землеробстві, та Степан Васильович - директор 
сільгосппідприємства «Пандаклія».

Після завершення навчання молодий фахівець був направлений на робо-
ту до ЦНДІМЕТ Південної зони СРСР (м. Запоріжжя). Працюючи в НДІ, Міт-
ков В.В. зумів без відриву від виробництва підготувати кандидатську дисер-
тацію, яку захистив у 1987 році і отримав науковий ступінь к.т.н. У науково-
му доробку Міткова В. В. понад 50 наукових праць, в тому числі 10 патентів 
та винаходів.

У 1993 році Василь Васильович перейшов на адміністративну роботу до 
Запорізької ОДА. У 1996 р. знову перейшов на роботу в НДІ, тепер вже на 
посаду старшого наукового співробітника, начальника відділу. У 2000 р. - 
директор ТОВ НПК «Інтер-М».

Творчий та науковий шлях Міткова В. В. не обмежувався лише роботою 
у галузі управління сільського господарства та підготовкою молодих кадрів. 
Багато він зробив для розквіту національної болгарської культури на тери-
торії Запорізького краю. З 1993 р. Василь Васильович - голова Запорізького 
обласного товариства болгарської культури.

Натхненна праця на культурній ниві мала наслідком також серйозну на-
укову роботу в царині болгарської історії та етнографії. Результатом цієї ко-
піткої та напруженої роботи стали 6 монографій . Ці книги були схвально 
сприйняті як у наукових колах професійних істориків, так і серед носіїв тра-
диційної болгарської культури.
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МОГІЛЕВЦЕВ 
Юрій Миколайович

Голова селянського фермерського 
господарства «Дар» 

Василівського району 
Запорізької області

Випускник Мелітопольського інституту 
механізації сільського господарства 

1981 року

Народився 13 лютого 1955 року в селі 
Краснознам’янка Октябрьського району Крим-
ської області. Вищу освіту отримав у Меліто-
польському інституті механізації сільського гос-
подарства, здобувши фах інженера-механіка.

Свій трудовий шлях Юрій Миколайович розпочав у 1981 році в колгоспі 
«Світанок» Василівського району Запорізької області села Широке. З 1981 
по 1992 роки працював у цьому колгоспі спочатку інженером з експлуата-
ції машинно-тракторного парку, інженером з трудомістких процесів та го-
ловним інженером.

В 1992 році, коли вийшов указ про розпаювання колгоспних земель та 
закон про фермерські господарства, Юрій Миколайович одним з перших 
ризикнув створити фермерське господарство. 

Нині фермерське господарство «Дар» обробляє понад 1200 га землі, ви-
користовує новітні технології вирощування просапних та олійних культур, 
отримуючи високі врожаї.

Для голови СФГ «Дар» Могілевцева Ю.М. важлива не просто репутація 
на селі, а те, що тут дійсно робиться. 

Піклується Юрій Миколайович про життя та долю своїх працівників і 
людей, які трудяться на землі та в його колективі. Бажаний і почесний гість 
Широківської неповної середньої школи. Перші комп'ютери, принтер, на-
ціональні українські костюми для малюків та старшокласників, куточок 
відпочинку для школярів - це його ідея та мета, його бажання, щоб було не 
гірше, ніж у міських школах.

За його ініціативи та завзятості було збудовано дитячий майданчик для 
малюків. Вдень тут збираються діти, а ввечері спілкується молодь.

За значні досягнення в сільському господарстві Юрій Миколайович не-
одноразово був нагороджений почесними грамотами Запорізької облдерж-
адміністрації, Василівської районної ради. За підсумками 2011 року визна-
ний кращим фермером 2011 року Запорізької області.
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МОРДИК
Олександр Миколайович

Голова правління 
ПАТ «Мелітопольський «Агрос»
Випускник Мелітопольського інституту 

механізації сільського господарства 1984 року

Народився 6 червня 1960 року у місті Меліто-
поль Запорізької області.

Має три вищі освіти. 
Свій трудовий шлях Мордик О. М. розпочав піс-

ля закінчення інституту на посаді завідуючого ме-
ханічною майстернею радгоспу «Веселе» Веселів-
ського району Запорізької області. Пізніше пра-
цював головним інженером цього господарства. 

З переїздом до міста Мелітополь працював у районному об’єднанні «Сіль-
госпхімія», а з грудня 1987 року був призначений на посаду голови Меліто-
польського районного об’єднання з агрохімічного обслуговування сільського 
господарства «Сільгоспхімія».

В травні 1991 року призначений на посаду директора цього підприємства. 
З 1996-го по червень 1998 років очолює ВАТ «Мелітопольське РП «Агрос». 
З червня 1998 року розпорядженням Президента України Мордик О. М. 

призначений на посаду голови Мелітопольської районної державної адміні-
страції. На цій посаді працював до лютого 2002 року. 

До вересня 2007 року - голова правління ВАТ «Мелітопольське РП «Агрос».
З вересня по грудень 2007 року - помічник голови Запорізької 

облдержадміністрації. 
З 29 грудня 2007 року вдруге, що трапляється дуже рідко, розпоря-

дженням Президента України призначений головою Мелітопольської 
райдержадміністрації.

З січня 2011 року - голова правління ПАТ «Мелітопольський «Агрос».
Мордик О. М. - кандидат технічних наук з 2010 року. Має 5-й ранг держав-

ного службовця. Нагороджений Грамотою Президента України та орденом «За 
заслуги перед Запорізьким краєм» III ступеня.

Депутат районної ради чотирьох скликань (1998-2002, 2002-2006, 2006-
2010, 2010-2015 рр.). Член постійної комісії Мелітопольської районної ради з 
питань бюджету та соціально-економічного розвитку району. 

Саме життя довело, що Олександр Миколайович - поважна людина, корис-
тується авторитетом і пошаною серед жителів як міста, так і всього Меліто-
польського району, яку б посаду він не займав.  
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МОСКАЛЕНКО 
Олег Ілліч

Директор олійноекстракційного заводу
Випускник Мелітопольського інституту 

механізації сільського господарства 
1991 року

Народився 7 жовтня 1967 року в м. Меліто-
поль Запорізької області. Закінчивши серед-
ню школу № 5, у 1984 р. поступив за експери-
ментом в Мелітопольський інститут механіза-
ції сільського господарства. Будучи студентом, 
брав активну участь у наукових конференціях і 
суспільному житті інституту. Працював ведучим 
в організованому силами студентів дискоклубі 

«Сьогодні. Завтра. Завжди». Після закінчення навчання в інституті став ви-
пускником факультету суспільних професій по спеціалізації «керівник дис-
коклубу». Успішно закінчивши в 1991 році інститут, отримав спеціальність 
інженера-механіка сільського господарства.

З 1986 по 1988 рр. проходив строкову службу в рядах Радянської Армії.
Трудову діяльність почав на Мелітопольському моторному заводі, де 

пізніше, в 1993 р., очолив бюро з оформлення митних документів. 
У 2003 році обраний головою правління ВАТ «Мелітопольський олійно-

екстракційний завод». На цій посаді продовжує трудитися і сьогодні.
За роки роботи був нагороджений рядом дипломів і грамот, але особли-

во гордиться нагрудним знаком і дипломом Загальноукраїнського рейтин-
гу професійних досягнень «Лідер України» в номінації «За бездоганну ре-
путацію в бізнесі». А також результатом участі в рейтингу, що проводив-
ся у 2006 році Українським рейтинговим агентством «500 найуспішніших 
топ-менеджерів України» та зайнятим 5 місцем серед керівників олійно-
жирової галузі країни і 325 місцем серед керівників усіх галузей економі-
ки України. 

За внесок у розвиток міжнародних відносин у сфері бізнесу в грудні 2008 
р. йому присвоєно звання Почесного професора Віденського міжнародно-
го університету.

У 2011 і 2012 роках був запрошений працювати головою комісії з дер-
жавної атестації випускників студентів-заочників ОКР «Бакалавр» за на-
прямом «Машинобудування» на кафедрі «Обладнання переробних і харчо-
вих виробництв» факультету інженерії та комп’ютерних технологій, що, з 
його слів, є особливо почесною місією.
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НЕВМИВАКА
Сергій Миколайович

Директор ТОВ «Торговий дім «Україна» 
Горностаївського району 

Херсонської області
Випускник Мелітопольського інституту 

механізації сільського господарства 
1990 року

Народився 29 серпня 1964 року у с. Василівка 
Горностаївського району Херсонської області. 

Після закінчення Ольгинської середньої шко-
ли у 1981 р. був принятий у члени колгоспу 
«Україна». 3 1982 по 1984 рр. проходив службу в 
лавах Радянської Армії на Далекому Сході. Після повернення був слухачем 
підготовчого відділення Мелітопольського ІМСГ, після чого зарахований 
студентом факультету механізації. Після успішного закінчення навчання 
у 1990 р. повернувся до рідного колгоспу справжнім фахівцем. Був при-
йнятий на посаду головного інженера, на якій сумлінно пропрацював до 
1997 р. Працював у ТОВ «Американський сервіс «Україна» (1999-2004 рр.). 
З 2006 року очолює ТОВ «Торговий дім «Україна».

Невмивака С. М. займає активну життєву позицію, є членом виконкому 
Ольгинської сільської ради, депутатом Горностаївської районної ради. Під 
патронатом Сергія Миколайовича знаходяться школи, дитсадки, фінансу-
ються спортивні та святкові заходи, будуються храми.

3 1996 року Сергій Миколайович є членом громадської організації па-
тріотичного спрямування Херсонської паланки Війська Запорізького Ни-
зового. Нагороджений відзнакою Війська Запорізького Низового ім. ота-
мана К. Гордієнка, почесною грамотою отамана Кубанського козацтва ім. 
О.С. Громова. Бере активну участь у громадському житті куреня та є його 
меценатом.

Сергій Миколайович був відзначений багатьма почесними грамотами, 
подяками та нагородами. За багаторічну сумлінну працю, професіоналізм, 
особистий внесок у соціально-економічний розвиток Горностаївщини від 
Президента України нагороджений ювілейною медаллю «20 років неза-
лежності України».

Сергій Миколайович має велику дружну родину. Дружина - Таміла Олек-
сіївна. Подружжя Невмивак виховує двох синів - Сергія та Олександра, і до-
нечку Наталку.
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НЕДОЖДІЙ
Олександр Михайлович

Директор приватного індивідуального 
виробничого підприємства «Агросервіс»

Випускник Мелітопольського інституту 
механізації сільського господарства 

1985 року

Народився 14 вересня 1959 року в с. Нове Ме-
літопольського району Запорізької області. 

Після закінчення Новотроїцької загальноос-
вітньої школи № 1 у 1977 р. був відряджений до 
лав Радянської Армії.

У 1980 р. за направленням Новотроїцької «Сільгосптехніки» вступив до 
Мелітопольського інституту механізації сільського господарства. Наполе-
гливість, сумлінність та любов до обраної справи швидко привели Олек-
сандра Михайловича до посади директора, на якій він і залишався незмін-
но 20 років. 

Здобувши повагу підлеглих та односельчан як вимогливий та принци-
повий керівник, Олександр Михайлович був одним з небагатьох, хто ініці-
ював та втілював у життя реорганізації Новотроїцької «Сільгосптехніки» 
у «Кооперативне РТП», у 1994 році - у «Підприємство співвласників», а в 
2006-му було засновано ВАТ «Новотроїцьке РТП». 

За досягнення в трудовій та громадській діяльності в 2001 р. Олександра 
Михайловича нагороджено Грамотою Верховної Ради «За вагомий внесок 
у сфері сільськогосподарського виробництва».

Усі ці роки, починаючи зі шкільної лави, пліч-о-пліч розділяє життєвий 
шлях Олександра Михайловича його дружина Тетяна Сергіївна. Разом во-
ни виховують доньку Наталю та сина Сергія, а також онука Олександра.

Працьовитість, допитливість, спілкування з цікавими та професійними 
людьми, здобутий досвід дали йому змогу заснувати декілька власних під-
приємств у сфері сільського господарства.

За довгі роки керівництва та наполегливої праці він був і залишається 
порядним у стосунках та опорою для тих, хто потребує допомоги. Так, за-
вдяки його піклуванням та коштам зростає благоустрій місцевих шкіл, як 
активний громадський діяч здійснює підтримку спортивних та оздоровчих 
заходів для дітей, постійно спрямовує благодійну діяльність на підтримку 
православних традицій району.
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НЕСТЕРЕНКО
 Геннадій Іванович 

Директор ПП «Агро-Простір»
Випускник Мелітопольського інституту 

механізації сільського господарства 
1991 року

Народився 2 січня 1967 року у мальовничому 
селищі міського типу Верхній Рогачик Херсон-
ської області. Наслідуючи життєвий шлях бать-
ка, Геннадій Іванович свідомо обрав професію 
механіка, тому й вступив  до Мелітопольського  
інституту механізації сільського господарства 
(нині - ТДАТУ), який у 1991 році закінчив із від-
знакою. В студентські роки брав активну участь у  житті інституту. З 1987 
по 1991  роки  був обраний секретарем комсомольської організації курсу.

Після закінчення вишу свою трудову діяльність розпочав механіком,  а  
згодом - головним інженером у колгоспі  ім. Шевченка Верхньорогачиць-
кого району Херсонської області. Вміло організовував роботу з технічного 
обслуговування і ремонту автотранспортних засобів. Така професія вима-
гає швидкого прийняття рішень в екстремальних ситуаціях, оскільки без-
дієвість може завдати більше шкоди, ніж необережність. Саме тому голо-
вним у роботі Геннадій Іванович вважає знайти спільну мову з людьми та 
забезпечити безпеку дорожнього руху. 

З 1985 по 1987 рр. призваний на військову службу. 
Нині займається управлінською діяльністю на приватному підприєм-

стві «Агро-Простір», яке очолює депутат районної ради Павлишин О.Ю. 
Підприємство займається вирощуванням та перевезенням зернових куль-
тур, розвинуте тваринництво, є конеферма. 

Надійною опорою в житті Геннадія Івановича стала його дружина Світ-
лана Михайлівна.  Разом вони виховують двох синів  - Олега та Дмитра.  

Геннадій Іванович  - активний громадський діяч, не байдужий до благо-
устрою та розвитку району. З 2006 року - депутат Верхньорогачицької ра-
йонної ради  двох скликань. 

Завдяки своїй  працьовитості, старанності, акуратності Геннадій Несте-
ренко  переконався, що у професійному житті важлива передусім відпові-
дальність за виконану роботу. 

Сьогодні Г.І. Нестеренко підтримує дружні й ділові стосунки з виклада-
чами університету, бере участь у зустрічах із випускниками рідного вишу. 
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НІМЕТУЛЛАЄВ 
Сейтумер Нурідинович 

Голова Генічеської районної 
державної адміністрації 

Випускник Мелітопольського інституту 
механізації сільського господарства 

2003 року

Народився 10 червня 1952 року в с. Джамбай 
Самаркандської області Узбецької РСР. Вищу осві-
ту отримав у Мелітополі, здобувши фах інженера-
механіка механізації сільського господарства.

Трудовий шлях Сейтумер Нурідинович розпо-
чав у 1968 році транспортувальником Новоолексі-
ївського комбінату хлібопродуктів. 

З 1972 по 1980 рр. - водій Новоолексіївського відділення «Сільгосптехніки». 
З 1980 по 1986 рр. - водій Новоолексіївської автобази «Укрводбуд».
З 1986 по 1995 рр. - заступник директора по господарській частині в СП 

«Рогачик». 
З 1995 по 2006 рр. - голова приватного орендного підприємства «Чонгар». 
Завдяки багаторічній наполегливій праці, своєму професіоналізму Сейту-

мер Нурідинович Німетуллаєв зробив вагомий внесок у розвиток сільського 
господарства.

У 2004 році він - довірена особа кандидата у президенти В.Ф. Януковича. Го-
лова районної організації Партії регіонів у Генічеському районі.

З 2006 по серпень 2010 рр. очолював Генічеську районну раду.
Німетуллаєв С.Н. як голова районної ради зумів об’єднати зусилля депута-

тів, обраних від різних політичних партій, для досягнення спільної мети - ефек-
тивного розвитку Генічеського району, вирішення соціальних і економічних 
проблем. 

З 20 серпня 2010 року згідно з указом Президента України В.Ф. Януковича 
приступив до виконання повноважень голови Генічеської районної державної 
адміністрації.

Німетуллаєв С.Н. бере активну участь у громадсько-політичному житті Гені-
чеського району, неодноразово обирався депутатом Генічеської районної ради.

У 2007 році нагороджений грамотою Верховної Ради «За заслуги перед укра-
їнським народом». У 2007 році нагороджений грамотою Митрополита Київсько-
го і всієї України Володимира «Благословення за старанні труди на славу святої 
церкви». У 2012 році Президентом України В.Ф. Януковичем Німетуллаєву С.Н. 
присвоєно звання заслуженого працівника сільського господарства України.
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НОВАК 
Михайло Григорович 

Голова правління ВАТ «Мелітопольгаз»
Випускник Мелітопольського інституту

 механізації сільського господарства 
1985 року

 Народився 8 червня 1956 року у радгоспі 
ім. Р. Люксембург Каховского району Херсон-
ської області. Вищу освіту отримав у Мелітопо-
лі, здобувши фах інженера-механіка сільського 
господарства.

Розпочав свою трудову діяльність у 1973 
році на Мелітопольському моторному заводі учнем слюсаря-
електромонтажника. З 1975 по 1976 роки - служба в лавах Радянської 
Армії. Після демобілізації навчався в Мелітопольському професійно-
технічному училищі № 10, де отримав робочу спеціальність наладчика. 
Після закінчення навчання в училищі продовжив роботу на Мелітополь-
ському моторному заводі. З 1982 р. переведений на роботу на Мелітополь-
ський компресорний завод, де працював слюсарем, а отримавши вищу 
освіту, - майстром. З 1985 по 1986 рр. - на інженерних посадах пересувної 
механізованої колони № 238 тресту «Мелітопольводбуд». З 1986 року при-
значений на посаду начальника автотранспортного цеху Мелітопольсько-
го управління газового господарства. У 2000 році обраний головою прав-
ління відкритого акціонерного товариства з газопостачання та газифікації 
«Мелітопольгаз», де працює до теперішнього часу.

Новак М.Г. - вимогливий, принциповий керівник, відзначається висо-
ким професійним рівнем, добре володіє ситуацією в галузі. 

Разом з колективом, який він очолює, М.Г. Новак бере участь у наданні 
спонсорської допомоги. 

Михайло Григорович бере активну участь у громадській діяльності ра-
йону. Він характеризується високим почуттям відповідальності, користу-
ється сталим авторитетом серед мешканців та керівників району.

 За багаторічну працю, сумлінне ставлення до вирішення завдань Новак 
М.Г. нагороджений Почесною грамотою НАК «Нафтогаз України», Почес-
ною відзнакою НАК «Нафтогаз України» 1, 2 та 3 ступенів, Дипломом 3 сту-
пеня з врученням бронзового знака ДК «Газ України» у 2010 р. Йому при-
своєно почесне звання «Заслужений працівник промисловості».
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НОВІКОВ 
Геннадій Володимирович

Голова Аграрного союзу України
Генеральний директор ПП «Аскон»

Випускник Мелітопольського інституту 
механізації сільського господарства 

1989 року

 Новіков Геннадій Володимирович народився 
17 червня 1963 року в смт Новоолексіївка Гені-
чеського району Херсонської області. У 1989 ро-
ці здобув вищу освіту, закінчивши Мелітополь-
ський інститут механізації та електрифікації 
сільського господарства за фахом «електрифіка-
ція сільського господарства». 

Трудову діяльність Геннадій Володимирович розпочав у 1989 році го-
ловним інженером-енергетиком у колективному сільськогосподарському 
підприємстві «Промінь» Якимівського району Запорізької області. У 1995 
р. обраний головою сільськогосподарського підприємства «Промінь». 

Вступив до Запорізької інженерної академіїї на факультет бухгалтер-
ського обліку, яку успішно закінчив у 1997 році. 

У 1996 році було вирішено створити приватне сільськогосподарське під-
приємство. Так на карті Запорізької області з’явилось перше приватне сіль-
ськогосподарське підприємство, керівником якого був призначений Нові-
ков Геннадій Володимирович. 

Завдяки наполегливій праці керівника у 2001 році приватне підприємство 
«Аскон» затверджене базовим господарством Київського інституту фізіології 
рослин та генетики і отримало статус елітного насіннєвого господарства. 

Новіков Геннадій Володимирович - вимогливий, принциповий керів-
ник, відзначається високим професійним рівнем. 

З серпня 2005-го по березень 2006 року Геннадій Володимирович був об-
раний головою Якимівської районної ради, з 2000-го по 2008 роки обирався 
депутатом Якимівської районної ради Запорізької області двох скликань, з 
2007-го обраний головою Запорізької обласної ради сільгоспвиробників. 

 У серпні 2009 року за високі досягнення Новіков Геннадій Володимиро-
вич відзначений державною нагородою - орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. 
Член колегії Мінагрополітики України.

 18 травня 2010 року Геннадій Володимирович обраний головою Аграр-
ного союзу України при Міністерстві аграрної політики та продовольства 
України. 
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ОНИШКО 
Олександр Вікторович
Голова Приморської районної 

державної адміністрації 
Випускник Мелітопольського інституту 

механізації сільського господарства
1980 року

Онишко Олександр Вікторович народився 3 вересня 1958 року 
в с. Партизани Приморського району Запорізької області в сім’ї колгосп-
ників. Освіта вища. У 1980 році закінчив Мелітопольський інститут 
механізації сільського господарства за спеціальністю «інженер-механік», 
у 1996-му - міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідго-
товки спеціалістів при Полтавському кооперативному інституті, спеці-
альність «економіст, менеджер виробничої сфери». З 1980 по 1987 рр. - 
інженер колгоспу ім. Кірова. З 1987 по 1990 рр. - інструктор організа-
ційного відділу Приморського районного комітету Комуністичної партії 
України, 1990 рік - директор хлібокомбінату Приморської райспожив-
спілки, 1992 рік - голова правління райспоживспілки, 1996 рік - голова 
правління колгоспу ім. Кірова, 2000 рік - директор ПСП «Агрофірма 
«Лан», 2006 рік - голова Приморської районної ради. З 2010 року - голо-
ва райдержадміністрації, депутат обласної ради. Нагороджений орденом 
«За заслуги перед Запорізьким краєм» III ступеня, орденом Рівноапостоль-
ного князя Володимира II ступеня, почесними грамотами Запорізької об-
ласної ради та облдержадміністрації.
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ПАПУ 
Володимир Власович 

Заслужений працівник 
соціальної сфери України

Випускник Мелітопольського інституту 
механізації сільського господарства 

1968 року

Папу Володимир Власович народився 8 жов-
тня 1940 року в селі Новомар’ївка Тельманів-
ського району Донецької області. Закінчив Ме-
літопольський інститут механізації сільського 
господарства. Секретар комітету комсомолу ін-
ституту, член збірної команди інституту та міста 
зі спортивної гімнастики. Після навчання - голов-

ний інженер колгоспу, начальник служби держтехнагляду. З 1976 року був 
обраний другим секретарем Приморського райкому партії. Як один з орга-
нізаторів змагання «Кожному полю - Знак якості» стає учасником експози-
ції Виставки досягнень народного господарства України.

З 1985 року був призначений заступником голови Запорізького 
облагропрому. 

У 1995 році В.В. Папу присвоєне вчене звання доцента, а в березні 1996-
го його призначено заступником голови райдержадміністрації м. Примор-
ська Запорізької області. 

За результатами 1997 року Папу В.В. - начальник районного управління 
сільського господарства - за підсумками Всеукраїнського конкурсу визна-
ний «Кращим за професією». Депутат районної ради 1974-1986 і 1988-1994 
рр. У 1990-1991 рр. - голова районної ради народних депутатів. За великі 
досягнення у трудовій та громадській діяльності Володимира Власовича 
нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора і п’ятьма медалями. 
Він - голова районної ради старійшин, почесний громадянин Приморсько-
го району.

Талант Папу В.В. як керівника навчального закладу розкрився, коли він 
був обраний директором Ногайського радгоспу-технікуму. Під його керівни-
цтвом радгосп-технікум стає якісно новим типом навчального закладу. При 
технікумі починає працювати філіал Бердянського педінституту. Зусилля-
ми директора в технікумі відкрито спеціальність «Землевпорядкування». 

Багатогранна, професійна, наукова і громадська діяльність Володимира 
Власовича стала запорукою його великого авторитету в колективі техніку-
му, в районі, місті, а також серед керівників району та області.
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ПЕТРОВ
Олександр Васильович

Директор Миколаївської філії 
Національної акціонерної 
компанії «Украгролізинг»

Випускник Мелітопольського інституту 
механізації сільського господарства 1974 року

Народився 17 жовтня 1951 року в м. Меліто-
полі Запорізької області. 

Вищу освіту отримав у Мелітополі, закінчив-
ши у 1974 році Мелітопольський інститут меха-
нізації сільського господарства, здобувши фах 
інженера-механіка.

Трудовий шлях Олександр Васильович розпо-
чав у 1968 році з учня слюсаря на Мелітопольському заводі «Автозапчасти-
на», одночасно навчаючись на вечірньому відділенні, а з 1971 року - на ден-
ному відділені факультету механізації сільського господарства МІМСГу.

За фахом інженера-механіка почав працювати у радгоспі-заводі «Ли-
манський» Очаківського району Миколаївської області механіком відділу, 
головним інженером господарства.

У 1983 році призначається на посаду головного інженера-механіка Ми-
колаївського об’єднання «Миколаївсадвинпром».

У 1985 році Олександра Васильовича запрошують працювати у відділ ме-
ханізації Миколаївського облагропромкомітету, а з 1990 року він працює в 
обласному об’єднанні «Облагропромтехніка» на посадах начальника відді-
лу міжгосподарських зв’язків, заступника генерального директора з авто-
транспорту, головного інженера, генерального директора об’єднання. 

У 1998 році Міністерством аграрної політики призначений директором 
Миколаївської обласної машинно-технологічної станції. 

З 2001 року по теперішній час працює директором Миколаївської філії 
Національної акціонерної компанії «Украгролізинг». 

Професіоналізм, багаторічний досвід, наполегливість Олександра Ва-
сильовича відзначені срібною медаллю ВДНГ СРСР, трудовою відзнакою 
«Знак Пошани», трудовою відзнакою Національної акціонерної компанії 
«Украгролізинг», пам’ятною медаллю Держтехнагляду України.

З 2002 року очолює обласну спілку аграрних інженерів, піклується про 
ветеранів інженерної служби АПК. 

Виховав сина, який також отримав вищу освіту у Таврійській державній 
агротехнологічній академії у 1995 році. Має онука Олександра.  
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ПЕТРЯНИК 
Іван Іванович

Директор 
ПП «Виробничо-комерційна фірма 

«Пікалл»
Випускник Мелітопольського інституту 

механізації сільського господарства 1988 року

Петряник Іван Іванович народився 9 лютого 
1960 року в с. Костянтинівка Мелітопольського 
району Запорізької області, українець. 

У 1975 році закінчив школу.
У 1975 році почав навчання у Мелітополь-

ському ПТУ № 18, яке закінчив у 1978 році. Піс-
ля закінчення ПТУ працював у АТП-07112 слю-

сарем з ремонту автомобілів.
З 1979 по 1981 рр. - служба у рядах Радянської Армії. Після служби в ар-

мії у 1981 році зарахований слухачем підготовчого відділення Мелітополь-
ського інституту механізації сільського господарства, у 1982 - переведений 
студентом першого курсу денного навчання. 

Під час навчання у вищевказаному учбовому закладі займав посаду за-
ступника секретаря комітету комсомолу.

У 1987 році закінчив МІМСГ з червоним дипломом.
У 1988 році займав посаду завідуючого відділом трудових об’єднань мо-

лоді Мелітопольського міського комітету ЛКСМ України.
З 1989 по 1992 рр. - директор Мелітопольського центру трудових 

об’єднань молоді.
З 1992 року працює директором приватного підприємства «Виробничо-

комерційна фірма «Пікалл», яка виконує ремонтно-будівельні та коваль-
ські роботи.

Був нагороджений Почесною грамотою Мелітопольської районної дер-
жавної адміністрації, Почесною грамотою Мелітопольської районної ради 
за плідну працю, професійну майстерність. 

Весь час підтримує дружні стосунки з ректором Мелітопольського Тав-
рійського державного агротехнологічного університету, з випускниками 
університету, бере участь у зустрічах із випускниками рідного університе-
ту, надає благодійну допомогу рідному університету. 

Отримані знання та досвід роботи в сільському господарстві визначили 
його хобі - захоплення виноградарством, яке приносить неабияке задово-
лення. У своєму винограднику запроваджує інтенсивні технології.
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ПОПОВ
Володимир Олександрович
Голова Розівської районної державної

адміністрації Запорізької області, 
депутат Розівської районної ради 

V-VІ скликань
Випускник Мелітопольського інституту 

механізації сільського господарства 
1988 року

Народився 9 серпня 1959 року у с. Новомлинівка Розівського району За-
порізької області. Вищу освіту отримав у Мелітопольському інституті ме-
ханізації сільського господарства, здобувши фах інженера-механіка.

Трудовий шлях Володимир Олександрович розпочав у 1981 році слюса-
рем мехмайстерні Розівської дослідної станції, завідуючим гаражем. У Ро-
зівській дослідній станції він пропрацював до липня 2002 року, обіймаю-
чи посади: механіка мехдвору, головного інженера, головного інженера 
- заступника директора з виробництва. З липня 2002 по січень 2003 рр. 
працював начальником управління сільського господарства і продоволь-
ства Розівської районної державної адміністрації, протягом 2003 року - ви-
конавчий директор дочірнього підприємства «Парацельс-Агро», з 2003 по 
2008 рр. - спеціаліст відділу по роботі з агропромисловим комплексом За-
порізької торгово-промислової палати. З лютого 2009 по червень 2012 рр. 
- інженер з охорони праці та техніки безпеки Розівської дослідної станції, а 
з червня 2012 р. призначений головою Розівської районної державної ад-
міністрації Запорізької області.

До дорученої справи Володимир Олександрович завжди ставиться від-
повідально, проявляючи небайдужість і наполегливість. Завдяки своєму 
професіоналізму, багаторічній наполегливій праці В. О. Попов зробив ва-
гомий внесок у розвиток сільського господарства Розівського району.

За досягнення у трудовій діяльності Володимир Олександрович не-
одноразово був нагороджений почесними грамотами, йому оголошува-
лись подяки.
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ПОПОВИЧ
Олександр Олександрович
 Голова Гуляйпільської районної ради

Випускник Мелітопольського інституту 
механізації сільського господарства 1981 року

Народився 28 березня 1959 року у м. Гуляй-
поле Запорізької області. 

Після отримання середньої освіти в Гуляй-
пільській середній школі № 4 у 1976 році посту-
пив на навчання до Мелітопольського інститу-
ту механізації сільського господарства. Після 
закінчення інституту у 1981 році отримав квалі-
фікацію інженера-механіка.

Трудовий шлях Олександр Олександрович розпочав у 1981 році 
інженером-технологом Гуляйпільського ремонтно-транспортного підпри-
ємства. З 1982 по 1986 роки працював на комсомольській роботі.

У 1991 році повернувся на роботу в сільське господарство, працював у 
колгоспі ім. Енгельса Гуляйпільського району Запорізької області заступ-
ником голови колгоспу та керуючим відділком.

З 1997 року - заступник начальника по господарській частині Гуляйпіль-
ського МДПМК-159, а у 2001 році - начальник Гуляйпільського районного 
вузла зв’язку. 

З 2003 року працює в органах виконавчої влади та місцевого 
самоврядування.

З січня по грудень 2006 року - начальник Гуляйпільської дільниці екс-
плуатації природного газу філії «Оріхівська дільниця по газопостачанню та 
газифікації» відкритого акціонерного товариства «Запоріжгаз».

У грудні 2006 року призначений заступником голови, керівником апа-
рату Гуляйпільської районної державної адміністрації, а в листопаді 2010 
року обраний головою Гуляйпільської районної ради.

Олександр Олександрович веде активну громадську роботу, земляки 
обирали його депутатом Гуляйпільської районної ради четвертого (2002-
2006 роки) та шостого скликань (2010 рік і по цей час). 

За високі досягнення у трудовій та громадській діяльності Олександра 
Олександровича нагороджено грамотами Запорізької обласної державної 
адміністрації та регіональною медаллю «За заслуги перед Гуляйпільським 
краєм». 
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ПОПОВЧУК 
Євгеній Сергійович

Директор Азово-Сиваського 
національного природного парку, 

заслужений природоохоронець України 
Випускник Таврійської державної 
агротехнічної академії 1999 року

Народився 13 січня 1958 року в м. Донський 
Тульської області. Отримав вищу освіту: навчався 
в Кримському ордена Знак Пошани сільськогос-
подарському інституті ім. М.І. Калініна.

Свій трудовий стаж в природоохоронних струк-
турах розпочав у Кримському обласному управ-
лінні лісового господарства на посаді інспектора-
мисливствознавця.

У 1989 році був переведений в Кримський обласний комітет з охорони 
природи, де працював на посаді державного інспектора, спеціаліста 1 катего-
рії, спеціаліста сектора охорони заповідних та інших територій, присвоєний 
12 ранг державного службовця.

З 1995 року працював у Державному комітеті Криму з охорони навколиш-
нього середовища і природних ресурсів на посаді начальника відділу охорони 
тваринного світу, переведений начальником управління охорони тваринного 
світу і контролю над природними територіями, які особливо охороняються.

У 1997 році призначений на посаду голови Республіканського комітету АР 
Крим з охорони навколишнього середовища і природних ресурсів, присвоє-
ний 3 ранг державного службовця. В 1999 році указом Президента України 
присвоєний 2 ранг державного службовця.

У 2000 році призначений на посаду начальника Державної екологічної ін-
спекції Азовського моря в порядку переведення з Республіканського комітету 
з охорони навколишнього середовища та природних ресурсів АР Крим, голо-
вним державним інспектором з охорони навколишнього природного середо-
вища Азовського моря.

У 2002 році розпорядженням керівника Державного управління справами 
Президента України призначений директором Азово-Сиваського національ-
ного природного парку.

За особливі досягнення в праці, вагомий внесок у збереження природно-
заповідного фонду України указом Президента України присвоєно почесне 
звання «Заслужений природоохоронець України» та нагороджений орденом 
«За заслуги» III ступеня.
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ПРИХОДЬКО
Андрій Володимирович

Директор державного підприємства 
«Мелітопольське лісомисливське 

господарство»
Випускник Таврійської державної 

агротехнічної академії 
1999 року

Народився 21 липня 1976 р. в м. Мелітополі 
Запорізької області. 

Вищу освіту отримав, навчаючись у Таврій-
ській державній агротехнічній академії, яку за-
кінчив у 1999 році за спеціальністю «механізація 
сільського господарства» та здобув кваліфікацію 

інженера-механіка. З 2006 по 2011 роки навчався у Харківському націо-
нальному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю «лі-
сове і садово-паркове господарство», здобув кваліфікацію «бакалавр з лісо-
вого господарства».

Свій трудовий шлях Андрій Володимирович розпочав у 1999 році май-
стром кар’єру на дочірньому підприємстві «Мирне» ВАТ «Мелітополь-
ський завод будівельних матеріалів». З 2000 по 2002 рр. працював на по-
саді заступника директора з охорони праці Мелітопольського державного 
лісомисливського господарства. З 2002 по 2006 рр. переведений заступ-
ником директора з сільського господарства ДП «Мелітопольське лісомис-
ливське господарство». З 2006 по 2009 рр. працював головним інженером 
в ДП «Мелітопольське лісомисливське господарство». В 2009 році переве-
дений на посаду головного лісничого ДП «Мелітопольське лісомисливське 
господарство». 

У 2010 році призначений на посаду директора державного підприємства 
«Мелітопольське лісомисливське господарство».

Приходько Андрій Володимирович - висококваліфікований керівник, 
умілий організатор виробництва, за що користується заслуженою повагою 
і авторитетом у працівників підприємства. Неодноразово нагороджувався 
грамотами і подяками районної та обласної державних адміністрацій, ор-
ганів місцевого самоврядування та керівництвом Запорізького обласного 
управління лісового та мисливського господарства. 

Завдяки своєму професіоналізму, наполегливій, послідовній праці Андрій 
Володимирович Приходько завжди йде до досягнення поставленої мети.

Одружений, виховує доньку. 
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ПРОСКУРНЯ 
Віктор Володимирович

Засновник 
ТОВ «Комбінат шкільного харчування» 
та кондитерської фабрики «Фантазія» 

Випускник Мелітопольського інституту 
механізації сільського господарства 

1982 року

Народився 20 лютого 1960 року в Мелітополі. Закінчив середню шко-
лу № 5 та ДЮСШ (волейбол, 1 розряд). Після закінчення МІМСГу отримав 
фах інженера-механіка.

Свій трудовий шлях почав у «Райсільгосптехніці» інженером з технічно-
го обслуговування холодильного та доїльного обладнання. Працював на 
цьому підприємстві з 1982 по 1986 рр.

З 1986 по 2005 рр. - на державній службі у пожежній охороні Мелітопо-
ля. Тут пройшов шлях від інспектора до заступника начальника гарнізону. 
Брав участь у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в с. Новобогданів-
ка. Має декілька урядових нагород та відзнак. Вийшов у відставку у званні 
підполковника.

З 2005 року активно займається підприємницькою діяльністю та благо-
чинністю. З його ініціативи та при його вирішальній участі отримали нове 
життя комбінат шкільного харчування (зараз він обслуговує близько чоти-
рьох десятків шкіл міста і району) та кондитерська фабрика «Фантазія». На 
підприємствах працює більше 80 працівників. У 2012 році його зусиллями 
збудована і почала діяти нова сучасна кулінарія. Особисто і як член бізнес-
клубу «Партнерство та розвиток» підтримує декілька благочинних ініціа-
тив та проектів, серед яких встановлення у Мелітополі Державного прапо-
ра, спорудження дитячих майданчиків, видання книжок місцевих авторів, 
допомога районній бібліотеці й таке інше.
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РОМАЛІЙСЬКИЙ 
Степан Михайлович

Голова 
фермерського господарства «Граніт»

Випускник Мелітопольського інституту 
механізації сільського господарства 

1992 року

Народився 30 листопада 1961 року в с. Степанівка-2 Приазовського ра-
йону Запорізької області.

Очолюючи відділ постачання на дільниці будівництва Ботієвського еле-
ватора в Полтавській СПМК «Елеваторбуд», відхилив направлення СПМК в 
Полтавський будівельний інститут і вступив до МІМСГу.

Перша інженерна посада - інженер з трудомістких процесів.
У 1999 році Степан Михайлович приймає рішення про створення фер-

мерського господарства «Граніт».
Було два шляхи вирішення питання - самоліквідація або правонаступ-

ництво КСП «Таврія». З кредиторською заборгованістю майже в 4 млн. грн. 
у 1999 році це був шлях у нікуди.

Було прийнято рішення про самоліквідацію. Степан Михайлович очо-
лив комісію з самоліквідації. Все майно на той момент, ліквідне і неліквід-
не, в тому числі половина будівлі середньої школи, сільський водопровід, 
асфальтобетонне покриття доріг, що належало КСП «Таврія», було оцінено 
на суму заборгованості та видано в рахунок погашення до бюджету, кре-
диторам із заробітної плати. Всім бажаючим віддати в оренду земельні паї 
фермерському господарству господарство не відмовило у викупі їх майна, 
виданого в рахунок заборгованості по заробітній платі.

Свої зобов’язання фермерське господарство «Граніт» виконало на сто 
відсотків.

Зараз фермерське господарство «Граніт» - самодостатня організація. 
Крім стабільних результатів у виробництві, регулярно виплачує заробітну 
плату, робить відрахування в бюджет і в усі фонди, бере активну участь у 
житті сіл Степанівка-2 і Богданівка.
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РУБАН 
Олександр Володимирович

Провідний інженер по зберіганню, 
переробці, реалізації плодово-овочевої 

продукції та матеріально-технічному 
оснащенню ДПДГ «Мелітопольське»

Випускник Мелітопольського інституту 
механізації сільського господарства 

1979 року

Народився 31 жовтня 1952 року в м. Меліто-
полі Запорізької області у родині робітників. 

Після закінчення десяти класів у 1970 році по-
ступив на Мелітопольський завод холодильно-
го машинобудування по спеціальності «слюсар-
збиральник».

У 1970 році був призваний в ряди Військово-Морського Флоту. В 1972 
році брав участь у бойовому траленні територіальних вод у Бангладеші, за 
що було присвоєно звання «Учасник бойових дій».

У 1974 році демобілізувався з рядів Військово-Морського Флоту та по-
ступив до Ленінградського сільськогосподарського інституту на факультет 
механізації по спеціальності «Організація та технологія ремонту сільсько-
господарських машин». В 1976 році перевівся до Мелітопольського інсти-
туту сільського господарства на той же факультет по тій же спеціальності, 
який закінчив у 1979 році.

У 1979 році був направлений за розподілом до Інституту зрошуваного 
садівництва, де працював у відділі техніки поливу інженером.

У 1983 році перевівся до Державного підприємства дослідного господар-
ства «Мелітопольське» у відділ будівництва на посаду майстра.

У 1985 році поступив заочно до Полтавського інженерно-будівельного 
інституту за спеціальністю «Промислово-громадське будівництво», який 
закінчив у 1989 році.

У 1990 році був призначений на посаду провідного інженера по збері-
ганню, переробці, реалізації плодово-овочевої продукції та матеріально-
технічному оснащенню ДПДГ «Мелітопольське», де пропрацював до вихо-
ду на пенсію.

Одружений, має двох синів. Дружина - Людмила Олексіївна.
Упродовж активного життя, сповненого працею, О.В. Рубан сформував 

основне кредо, яким керується щодня, - «Треба будувати, створювати, пі-
клуватися і вчити свою родину цим принципам».
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СИДОРЕНКО 
Олег Володимирович

Директор 
Луганських електричних мереж

ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»
Випускник Мелітопольського інституту 

механізації сільського господарства 
1990 року

Народився 10 травня 1964 року в с. Миколаївка Великолепетиського ра-
йону Херсонської області. У 1982 році закінчив Новокаховське ТУ № 1 за 
спеціальністю «електромонтер - ремонтник промислового обладнання». У 
цьому ж році почав свій трудовий шлях електрослюсарем у Миколаївської 
СШ.

У 1985 році, після демобілізації з лав Радянської Армії, вступив до Ме-
літопольського ордена Трудового Червоного Прапора інституту механіза-
ції сільського господарства, де й здобув фах інженера-електрика сільсько-
го господарства.

З 1990 по 1996 роки працював у колгоспі «Росія» В.-Лепетиського ра-
йону Херсонської області на посадах інженера-електрика та головно-
го інженера. З травня 1996 до березня 2004 рр. - заступник начальника 
В.-Лепетиського РЕЗ і ЕМ ВАТ «Херсонобленерго». З березня 2004 до люто-
го 2007 рр. - виконуючй обов’язки начальника Голопристанського РЕЗ і ЕМ. 
Брав активну участь у громадському житті міста Гола Пристань, член місь-
квиконкому двох скликань. Неодноразово нагороджувався почесними гра-
мотами та медаллю «За вагомий внесок у розвиток міста». Колектив Голо-
пристанського РЕЗ і ЕМ під його керівництвом брав участь у реконструкції 
алеї Слави міста, у проведені міжнародних фестивалів «Купальські зорі». 

З лютого по березень 2008 року у зв’язку з виробничою необхідністю був 
переведений директором міських електричних мереж м. Херсон. З квітня 
2008 по березень 2011 рр. - начальник Голопристанського РЕЗ і ЕМ.

По слідах Олега Володимировича пішов і його син Андрій.
На даний час Сидоренко О.В. обіймає посаду директора Луганських 

міських електричних мереж ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання».
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СІЛІ 
Іван Григорович 

Начальник Розівського РЕМ
Випускник Мелітопольського інституту

 механізації сільського господарства 
1988 року

Народився 5 січня 1960 року в с. Вовчинець 
Каларашського району Республіки Молдова. У 
1976 р. вступив до Новоаннинського радгоспу-
технікуму і закінчив навчання у 1983 р. за фа-
хом «інженер-електрик». 

1978-1981 рр. - служба на Чорноморському 
флоті. У 1983 р. вступив до Мелітопольського 
інституту механізації сільського господарства, який закінчив у 1988 р. за 
спеціальністю «інженер-електрик».

Трудовий стаж розпочав у 1983 р. електромонтером 4-го розряду на Ки-
шинівській птахофабриці. Протягом 1988-1992 рр. - інженер у проектно-
му інституті «Молдгипроводхоз» м. Кишинева. Працював над проектуван-
ням електропостачання насосних станцій саду ім. Ілліча Республіки Мол-
дова, насосних станцій Гірської зрошувальної системи Луганської області 
України, зрошувальної системи півдня Молдови та багатьох інших насо-
сних станцій Молдови, України і Білорусі.

З 1992 р. - головний інженер РЕМ у Розівському РЕМ ВАТ «Запоріжжя-
обленерго», а з 2004 - начальник РЕМ.

Завдяки багаторічній і послідовній праці Сілі Іван Григорович вніс свій 
вклад у розвиток надійного електропостачання Розівського району. За ро-
ки його управління Розівським РЕМ у районі було збудовано та введено 
в експлуатацію одну підстанцію 35/10 кВ, 34,78 км ПЛ-10 кВ, 12 км ПЛ-
0,4 кВ, встановлено 4 розвантажувальних КТП-10/0,4 кВ, змонтовано 10 
км ПЛ-0, 4 кВ проводом СИП. Побудовано і введено в експлуатацію у 1997 
р. адміністративно-технічні бази РЕМ: адміністративно-технічний кор-
пус, складське приміщення, 11 гаражів для зберігання автотранспортної 
техніки; побудовано і введено в експлуатацію у 2003 р. адміністративно-
технічний корпус Маринопільської дільниці і три гаражі для зберігання ав-
тотранспортної техніки. На сьогоднішній день Розівський РЕМ обслуговує 
28 населених пунктів, фермерські господарства, сільськогосподарські під-
приємства і агрофірми, елеватор, організації бюджетної сфери та ін.

Син Іван - магістр енергетичного факультету ТДАТУ.
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СТОРЧАК 
Володимир Петрович

Голова Каховської райдержадміністрації
Випускник Мелітопольського інституту 

механізації сільського господарства 
1979 року

Сторчак Володимир Петрович народився у 
1956 році в місті Каховка Херсонської області. 
У 1979 році закінчив Мелітопольський інститут 
механізації сільського господарства за спеціаль-
ністю «механізація сільського господарства» та 
отримав кваліфікацію інженера-механіка, а в 
2004 році отримав ще одну вищу освіту за спе-

ціальністю «державне управління» після закінчення Одеського регіональ-
ного інституту державного управління Національної Академії державного 
управління при Президентові України.

Свою трудову діяльність Володимир Петрович розпочав у 1979 році. 
Працював на посадах інженера-технолога механізованого загону вироб-
ничого об’єднання «Каховська райсільгосптехніка», інженера-технолога, 
начальника мехзагону Каховського районного об’єднання «Сільгоспхімія», 
начальника дільниці Української республіканської виробничо-монтажної 
бази дощувальних машин «Фрегат», заступника начальника, головного ін-
женера, першого заступника голови правління ВАТ «Каховська фірма «Фре-
гат», першого заступника голови Каховської районної державної адміні-
страції. З березня 2001 по лютий 2005 рр. очолював Каховську районну 
державну адміністрацію. З 2005 по травень 2010 рр. - директор ТОВ «Пе-
тропласт», ТОВ «Торнадо-пласт», заступник директора - начальник Кахов-
ської автостанції. Сторчак Володимир Петрович у травні 2010 року розпо-
рядженням Президента України призначений головою Каховської район-
ної державної адміністрації

Голова районної державної адміністрації вміло та професійно органі-
зовує цілеспрямовану роботу по збереженню і розвитку соціальної сфе-
ри, утриманню закладів освіти, охорони здоров`я, культури, зміцненню 
їх матеріально-технічної бази, впровадженню новітніх технологій та осна-
щенню сучасною технікою.

Сторчак В.П. є активним провідником державної політики та курсу Пре-
зидента України в районі, очолює районну організацію Партії регіонів, де-
путат районної ради.
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СУХІНА 
Вадим Миколайович

Голова 
Приазовської районної державної
адміністрації Запорізької області

Випускник Таврійської державної 
агротехнічної академії 

2005 року

Народився 23 лютого 1973 року в с. Костян-
тинівка Мелітопольського району Запорізької 
області. 

Освіта повна вища. У 2005 році закінчив Тав-
рійську державну агротехнічну академію, отри-
мавши кваліфікацію інженера-механіка, у 2010 році закінчив Дніпропе-
тровський регіональний інститут державного управління Національної 
академії державного управління при Президентові України, де здобув ква-
ліфікацію магістра державного управління.

Свою трудову діяльність Вадим Миколайович розпочав у вересні 1990 р. 
учнем середньо-професійного технічного училища № 56 м. Мелітополя За-
порізької області.

З лютого 1991 по липень 1991 рр. працював слюсарем-монтажни-
ком 2 розряду дільниці № 7 будівельно-монтажного управління 
«Приморськсіль-електромережбуд» м. Приморська Запорізької області.

З липня 1991 по травень 1993 рр. проходив строкову службу у лавах Ра-
дянської Армії та Армії України.

З червня 1993 по березень 1996 рр. працював слюсарем-монтажни-
ком 4 розряду дільниці № 2 будівельно-монтажного управління 
«Приморськсільелектромережбуд» м. Приморська Запорізької області.

З березня по жовтень 1999 рр. - слюсар з ремонту холодильних устано-
вок виробничого кооперативу «Темп» м. Приморська Запорізької області.

З березня 2001 по червень 2010 рр. розпочав підприємницьку діяльність 
у Запорізькій області.

З квітня 2004 по червень 2010 рр. - директор приватного підприєм-
ства «Таврія Турбо» с. Костянтинівка Мелітопольського району Запорізь-
кої області. 

З червня 2010 р. призначений головою Приазовської районної держав-
ної адміністрації Запорізької області, де працює до теперішнього часу.

З 2006 року є депутатом Мелітопольської районної ради.
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СУШКО 
Микола Петрович
Приватний підприємець

Випускник Мелітопольського інституту 
механізації сільського господарства 

1971 року

Народився в селі Агаймани Іванівського району Херсонської області 
1 вересня 1948 року. Після закінчення школи у 1966 році поступив на фа-
культет механізації сільського господарства в Мелітопольський інститут 
механізації сільського господарства. За період навчання неодноразово 
обирався заступником секретаря комсомольської організації курсу, комі-
саром оперативного загону інституту. У 1971 році одружився (має двох ді-
тей - сина Олександра та доньку Олену), закінчив навчання в інституті та 
здобув вищу освіту за фахом «інженер-механік», за направленням інсти-
туту працював завідуючим центральною ремонтною майстернею радгос-
пу «Агайманський» Іванівського району Херсонської області до 1973 року. 
У 1973 році разом із сім’єю переїхав до міста Каховка, де влаштувався на 
Каховський ремонтний завод на посаду технолога. В процесі роботи набув 
навички керівника та був переведений на посаду начальника дизельного 
цеху Каховського ремонтного заводу.

З 1976 по 2000 роки працював на Каховському заводі електрозварю-
вального устаткування конструктором, незабаром був переведений на по-
саду начальника конструкторського бюро трубозварювальних машин та у 
подальшому - головним технологом заводу. 

У 2000 році звільнився з заводу і разом із сином Олександром організу-
вав підприємство з ремонту паливної апаратури ТОВ «Дизельапаратура». 

У вільний час Микола Петрович полюбляє займатись бджільництвом, 
мисливством та рибальством.

Його принцип - бути корисним суспільству та робити людям добро.
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ТЕССІО
Олег Болеславич

Голова 
Бериславської районної ради 

Випускник Мелітопольського інституту 
механізації сільського господарства 

1983 року

Народився 18 вересня 1957 року в селі Новорайськ Бериславського ра-
йону Херсонської області. У 1983 році здобув вищу освіту в Мелітополь-
ському інституті механізації сільського господарства за спеціальністю «ме-
ханізація сільського господарства», отримавши кваліфікацію інженера-
механіка.

Свою трудову діяльність Олег Болеславич розпочав у 1973 році, працю-
ючи водієм автогаража радгоспу «Бериславський». З 1983 року - інженер-
механік, завідуючий автогаражем радгоспу «Бериславський».

З 1986 року - співробітник  управління Служби безпеки України в Хер-
сонській області.  З 2000 по 2010 роки проходив службу на керівних поса-
дах в управлінні Служби безпеки України в Херсонській області. У вересні 
2005 року Олегу Болеславичу присвоєно військове звання полковника. 

В листопаді 2010 року Тессіо О.Б. обрано головою Бериславської район-
ної ради шостого скликання. 

Відчуваючи велику відповідальність за доручену справу, Олег Болесла-
вич вважає, що відношення до влади формує сама влада, в першу чергу 
ставленням до людей та їхніх проблем. 

Тому в своїй роботі багато уваги приділяє контролю за виконанням ра-
йонного бюджету, збереженню мережі закладів соціально-культурної сфе-
ри, ефективному використанню комунального майна, вирішенню соціаль-
них проблем, газифікації, водопостачання населених пунктів району тощо.

Олег Болеславич - ініціативний, вимогливий, справедливий, толерант-
ний керівник. У роботі з депутатами спирається на колективну думку, по-
єднує турботу з принциповістю і вихованням почуття відповідальності за 
доручену справу.
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ТРЄЩОВ
Борис Павлович

Інженер-електрик, 
заслужений будівельник України, 

член-кореспондент 
Академії будівництва України

Випускник Мелітопольського інституту 
механізації сільського господарства 

1959 року

Народився 1 січня 1937 року в селі Агаймани Іванівського району Хер-
сонської області. Батько загинув на війні при штурмі Турецького валу під 
Перекопом у 1948 році. Мати після виходу на пенсію проживала в його 
сім’ї, померла у 1986 році.

У 1954 році закінчив середню школу і поступив на факультет електри-
фікації Мелітопольського інституту механізації сільського господарства, 
який закінчив у 1959 році і отримав кваліфікацію інженера-електрика (ди-
плом з відзнакою).

З 11 червня 1959 по 11 серпня 2004 рр. працював на одному і тому ж 
підприємстві - тресті «Запоріжелектромонтаж» Міністерства монтажних і 
спеціальних будівельних робіт УРСР на наступних посадах:

1959-1961 рр. - майстер Запорізького СУ-443;
1961-1963 рр. - старший виконроб Запорізького СУ-495;
1963-1968 рр. - головний інженер Запорізького СУ-495;
1968-1970 рр. - начальник виробничого відділу тресту 

«Запоріжелектромонтаж»;
1970-1986 рр. - головний інженер тресту «Запоріжелектромонтаж»;
1986-1998 рр. - керуючий трестом «Запоріжелектромонтаж»;
1998-2002 рр. - голова правління ВАТ «Запоріжелектромонтаж»;
2002-2004 рр. - голова наглядової ради ВАТ «Запоріжелектромонтаж».
З 2004 року - на пенсії.
Нагороди: «Знак Пошани», «За заслуги», «За доблесний труд».
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ТРУБІЛІН 
Іван Тимофійович

Президент Кубанського державного 
аграрного університету

Випускник Мелітопольського інституту 
механізації сільського господарства 

1952 року

Іван Тимофійович Трубілін народився 25 лю-
того 1931 року в станиці Шкуринській Кущев-
ського району Краснодарського краю. 

З 1954 по 1956 рр. працював головним інже-
нером Гулькевичської МТС, а з 1956 по 1958 рр. 
- її директором. У 1958 р. призначений директо-
ром Відрадно-Кубанської ремонтно-тракторної станції. З 1958 по 1959 рр. 
працював другим секретарем Ярославського РК КПРС; з 1959 по 1960 рр. - 
другий, а з 1960 по 1962 - перший секретар Гулькевичського райкому 
партії. У 1962 р. працював начальником Армавірського територіально-
виробничого колгоспно-радгоспного управління, а з 1962 по 1965 - голо-
вою виконавчого комітету Краснодарської крайової ради. В 1965-1970 рр. 
Трубілін І.Т. працював начальником Краснодарського крайового управлін-
ня с. г. У 1968 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кан-
дидата економічних наук.

З 1970 по 2007 рр. очолював Кубанський ДАУ. У 1974 р. І.Т. Трубіліну 
присвоєно вчене звання «професор», а в 1976 р. він захищає докторську 
дисертацію. У 1982 р. І.Т. Трубіліна обирають членом-кореспондентом, а в 
1988 р. - академіком ВАСГНІЛ.

Ученим опубліковано понад 150 наукових праць. 
Іван Тимофійович був депутатом Краснодарської крайової ради народ-

них депутатів (з 1962 р.); головою ради ректорів ВНЗ Краснодарського 
краю. Він був делегатом багатьох з’їздів КПРС, обирався депутатом Верхо-
вної Ради РРФСР. В даний час очолює комісію з охорони природи і раціо-
нального використання природних ресурсів Краснодарської крайової ради 
народних депутатів.

За багаторічну наукову, педагогічну і громадську діяльність академік 
І. Т. Трубілін нагороджений двома орденами Леніна, орденом Жовтневої 
революції, двома орденами Трудового Червоного Прапора, орденом Друж-
би народів, трьома медалями СРСР і трьома золотими медалями ВДНГ. Йо-
му присвоєно звання Героя Соціалістичної Праці.
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ФАЛЬКО 
Олександр Олександрович

Директор комунального підприємства 
«Мелітопольжитлосервіс» 

Мелітопольської міської ради 
Запорізької області

Випускник Таврійського державного 
агротехнологічного університету 

2004 та 2007 років

Фалько Олександр Олександрович свою тру-
дову діяльність почав у 1995 році водієм в місті 
Мелітополі. З 1997 по 2010 роки обіймав посаду 

заступника директора товариства з обмеженою відповідальністю «Інтер-
фарма». З листопада 2010 року був призначений на посаду директора ко-
мунального підприємства «Мелітопольжитлосервіс» Мелітопольської місь-
кої ради Запорізької області. 

Фалько О.О. - вмілий, принциповий організатор, людина з високим по-
чуттям відповідальності, якій властиві оптимізм, людяність.

Олександр Олександрович активно займається громадською роботою. 
З 2002 року він - почесний президент спортивної організації з пауерліф-
тингу в Запорізькій області. Тривалий час Фалько О.О. є спонсором прове-
дення спортивних змагань у м. Мелітополі.

Тривалий час він активно допомагає міському притулку для дітей, нада-
ючи кошти для забезпечення паливом автотранспорту, подарунки дітям до 
свят та допомагаючи в організації проведення святкових заходів.

Фалько О.О. - депутат Мелітопольської міської ради Запорізької облас-
ті V та VI скликань. У Мелітопольській міській раді Запорізької області опі-
кується питаннями земельних відносин та комунальної власності терито-
ріальної громади. Разом з іншими депутатами бере активну участь у ре-
алізації акції, започаткованої головою Запорізької обласної державної 
адміністрації «Вони такі, як ми». Олександр Олександрович опікується до-
лею дівчинки з обмеженими можливостями, допомагає її батькам бороти-
ся з недугом дитини, фінансуючи лікування, відпочинок та безпосередньо 
переймаючись кожною проблемою, пов’язаною з долею цієї дівчинки.

Олександр Олександрович веде активну роботу на своїй виборчій діль-
ниці, допомагаючи у вирішенні повсякденних проблем мешканців округу, 
а зокрема  і ветеранів Великої Вітчизняної війни.
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ХАРЧЕНКО 
Олександр Іванович

Заступник голови 
Бердянської районної державної 

адміністрації (2005-2010 рр.), 
з 2011 року - директор бази відпочинку 

«Тюльпан»
Випускник Мелітопольського інституту

 механізації сільського господарства 
1984 року

Олександр Іванович Харченко народився 16 лютого 1958 року в селі Кар-
ла Маркса Бердянського району Запорізької області. 

У 1979 році після демобілізації з лав Радянської Армії поступив до Мелі-
топольського інституту механізації сільського господарства. Саме тут про-
явилися його організаторські здібності, займав різні виборні посади у ком-
сомольській організації. У 1982 році комсомольці інституту обрали Олек-
сандра Харченка делегатом ХХIV з’їзду ЛКСМ України.

У 1984 році після закінчення навчання, одержавши диплом інженера-
механіка, був направлений на роботу у спеціалізований радгосп «Виноград-
ний», що на Бердянщині, у якому й пропрацював до 2002 року головним 
інженером, секретарем партійної організації, директором господарства.

У 2002 році йому запропонували посаду головного інженера Примор-
ського хлібоприймального пункту. 

У 2005 році Олександру Харченку була запропонована посада заступни-
ка голови Бердянської райдержадміністрації з питань розвитку агропро-
мислового комплексу. Де б не працював Олександр Іванович, колеги за-
вжди відгукувалися про нього як про грамотного спеціаліста, вмілого керів-
ника, цікавого співрозмовника. Він завжди знайде порозуміння з людьми, 
які звернулися до нього за допомогою. Саме тому жителі населених пунк-
тів Бердянського району ось уже декілька скликань підряд обирають його 
депутатом районної ради. Він бере активу участь у депутатській діяльнос-
ті, є членом комісії з питань бюджету, веде прийом своїх виборців.

Звичайно, геройського вчинку Олександру Івановичу поки що не вдало-
ся здійснити. Він просто чесно працює на своїй рідній землі, з діда-прадіда, 
продовжуючи рід Харченків. 
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ХАЧУК 
Дмитро Михайлович

Заступник директора ДМЗ
Випускник Таврійської державної 

агротехнічної академії 
1998 року

Хачук Дмитро Михайлович народився 2 жов-
тня 1953 року в м. Донецьку. 1972-1974 рр. - 
служба в армії. В 1976 році закінчив Донецький 
індустріальний технікум за спеціальністю «тех-
нічне обслуговування і ремонт автомобілів», здо-
був кваліфікацію техніка-механіка. До 1990 ро-
ку працював водієм автомобіля. З 1990 по 1996 
рр. - начальник госпрозрахункової автоколони 

Донецької облспоживспілки. У 1998 році закінчив Таврійську державну аг-
ротехнічну академію за спеціальністю «механізація сільського господар-
ства» і здобув кваліфікацію інженера-механіка. У 2001 році в цій же акаде-
мії отримав другу вищу освіту за спеціальністю «економіка підприємства». 
З 1996 року і до теперішнього часу працює керівником автотранспортно-
го управління ПрАО «Донецьксталь - металургійний завод». У 2004 році, до 
Дня металурга, нагороджений Почесною Грамотою Верховної Ради. У цьо-
му ж році, напередодні Дня автомобіліста, нагороджений орденом Україн-
ської Православної Церкви святого рівноапостольного князя Володимира 
II ступеня. У 2005 році присвоєно звання «Заслужений працівник промис-
ловості України». Одружений, має дорослу доньку.

Неодноразово обирався депутатом районної ради. Був одним з най-
більш вольових і рішучих депутатів Ленінського району м. Донецька. Брав 
активну участь і надавав дієву допомогу у вирішенні практичних питань 
діяльності району. Велика допомога надається і донині дитячим садкам, 
громадським організаціям міста у вирішенні транспортних питань.

За працю на благо церкви у лютому 2008 року Д.М. Хачук  був нагородже-
ний орденом Української Православної Церкви преподобного Іллі Муромця 
I ступеня. У 2010 році був також нагороджений орденом Святого Дмитра.

За 2011-2012 роки роботи депутатом облдержадміністрації допоміг ба-
гатьом жителям м. Новогродівка. Благодійно надавав допомогу як з держ-
бюджету, так і з особистих коштів. 

У даний час Хачук Д. М. робить все можливе, щоб максимально сприя-
ти у наданні допомоги громадянам, які звертаються  у вирішенні складних 
питань і життєвих ситуацій. 
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ХОДЯКЕВИЧ 
Іван Франкович 

Головний спеціаліст Департаменту 
інженерно-технічного забезпечення 

та сільськогосподарського 
машинобудування центрального апарату 

Міністерства аграрної політики 
та продовольства України

Випускник Мелітопольського інституту
 механізації сільського господарства

 1984 року

Народився 24 червня 1958 року в с. Новомикола-
ївка Мелітопольського району Запорізької області.

У 1965 році пішов на навчання до Таврійської 
восьмирічної школи Веселівського району Запорізької області. З 1973 по 
1975 рр. навчався у Веселівській середній школі № 1. 

З 1975 по 1976 рр. працював трактористом у радгоспі «Соцземлеробство» 
Веселівського району.

З 1976 по 1978 рр. проходив службу в армії. Після служби в армії з січня по 
серпень 1979 року - тракторист радгоспу «Соцземлеробство» Веселівського ра-
йону Запорізької області.

З 1984 по 1986 рр. - інженер по ТБ, головний інженер радгоспу «Соцземле-
робство» Веселівського району Запорізької області.

У 1986 р. призначений провідним інженером у Запорізький обласний агро-
промисловий комітет.

У 1990 р. був переведений у Запорізьку обласну раду агропромислових фор-
мувань провідним спеціалістом.

З 1991 по 1995 рр. працював у виробничому об’єднанні «Облагротехсервіс».
З 1995 по 1998 р. - заступник директора підприємства «Інвента».
Січень-жовтень 1998-го - заступник голови Запорізької обласної асоціації 

підприємств сільського комунального господарства «Облсількомунгосп».
З 1998 р. - директор агропромислового підприємства «Агротехсервіс».
З 2001 по 2007 рр. - начальник відділу механізації головного управлін-

ня сільського господарства і продовольства Запорізької обласної державної 
адміністрації.

З 2007 по 2012 рр. - директор ТзОВ «Запоріжоблагротехсервіс».
З 2012 року - головний спеціаліст Департаменту інженерно-технічного за-

безпечення та сільськогосподарського машинобудування центрального апара-
ту Міністерства аграрної політики та продовольства України.
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ЧАНГЛІ 
Михайло Сергійович

Керівник підприємства 
«АПК-Зерноресурс»

Випускник Таврійської державної 
агротехнічної академії 

2005 року

Народився 6 грудня 1979 року в місті Доне-
цьку. Батько, Сергій Анатолійович, працював 
водієм, мати, Ірина Миколаївна, - продавець у 
магазині. 

У 2002 році обрав для навчання Таврійську 
державну агротехнічну академію і в 2005 ро-
ці здобув фах економіста. Навчання в одному з 

найкращих навчальних закладів країни дало йому можливість реалізувати 
себе як фахівця високого рівня. 

В 1998 році на новоствореній кондитерській фабриці «Київ-Конті» - од-
ному з майбутніх лідерів галузі - з посади менеджера почалася трудова 
кар’єра Михайла Сергійовича. У квітні 2000 року займає посаду керівника 
аналітичного відділу «Київ-Конті», а згодом, у вересні того ж року, очолює 
Горлівський кондитерський цех «Київ-Конті» на посаді директора.

Наприкінці 2001 року був призначений на одну з найвідповідальніших 
посад у ЗАТ ВО «Київ-Конті» - директора Донецької кондитерської фабри-
ки. За сім років професійна команда під керівництвом Михайла Сергійо-
вича здолала чимало проблем. За цей час були впроваджені найсучасніші 
вдосконалення техніки, оптимізована та автоматизована праця підлеглих 
у найсмачнішій з бажаних професій - кондитер. 

У 2008 році вирішив реалізовувати свої досягнення у зовсім іншому на-
прямку - було створене підприємство «АПК-Зерноресурс». Основним на-
прямком підприємства стало вирощування овочів та фруктів, проектуван-
ня і відтворення у металі та склі сучасних тепличних комплексів. Молоде 
підприємство вже здобуло повагу серед виробників овочів закритого ґрун-
ту та покупців, які постійно купують свіжу продукцію у торгівельних мере-
жах України. 

Був обраний депутатом Ленінської районної ради міста Донецька, брав 
участь у роботі деяких районних комітетів. 

Чанглі Михайло Сергійович - чоловік та батько, має трьох доньок та сина.
Має деякі хобі - командні види спорту, читання книжок та садівництво 

на власній ділянці.
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ЧЕРКАШИН 
Валерій Володимирович

Голова 
фермерського господарства «Время»

Випускник Таврійського державного 
агротехнологічного університету 

2011 року

Народився 1 квітня 1967 року у с. Петрівка 
Генічеського району Херсонської області. Бать-
ко, Володимир Абрамович, був головним інже-
нером та головою колгоспу «Пам’ять Ілліча» Ге-
нічеського району, мати, Лідія Олександрівна, 
працювала зоотехніком у цьому ж колгоспі.

З 1984 по 1991 рр. навчався у Московському 
автомеханічному інституті. 

З 1985 по 1987 рр. проходив службу в лавах Радянської Армії.
Після закінчення вишу у 1991 році повернувся у рідне село. 
З 1992 по 1999 рр. Валерій Володимирович працював механіком мало-

го підприємства «Нива». 
У 1999 році разом з батьком заснував фермерське господарство 

«Время».
Валерій Володимирович є головою ф/г «Время», в якому обробляється 

2700 га земель, з них 1200 га - на зрошенні.
Відчувши нестачу знань в галузі агрономії, вирішує отримати другу ви-

щу освіту.
У 2009 р. вступає до Таврійського державного агротехнологічного уні-

верситету на факультет агрономії, який успішно закінчив у 2011 р.
Валерій Володимирович - активний громадський діяч.
З 2002 по 2007 рр. був обраний депутатом Генічеської районної ради.
У 2011 р. вдруге обраний депутатом районної ради, є головою земельної 

комісії, очолює асоціацію фермерів та приватних землевласників Генічесь-
кого району «Приазов’я».

За досягнення у сільськогосподарському виробництві та високий про-
фесіоналізм був нагороджений у 2008 р. орденом «Знак Пошани», у 2009 - 
подякою прем’єр-міністра України, у 2011 - медаллю «Двадцять років неза-
лежності України».

Надійною підтримкою у житті Валерія Володимировича є дружина 
Світлана Леонідівна, разом вони виховують двох доньок - Анастасію та 
Тетяну.
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ЧКАН 
Олександр Вікторович

Голова 
фермерського господарства «Віта»,

директор рибодобувного 
підприємства ТОВ «Хвиля»,

депутат Якимівської районної ради 
3 скликань

Випускник Мелітопольського інституту 
механізації сільського господарства 

1982 року

Народився 12 січня 1960 року в с. Кучугури Якимівського району Запо-
різької області в сім’ї колгоспників. Закінчив із золотою медаллю Азовську 
середню школу. Після закінчення Мелітопольського інституту механізації 
сільського господарства з червоним дипломом був направлений на посаду 
головного інженера в колгосп імені Леніна Якимівського району. В 1986 р. 
обраний секретарем парткому колгоспу та заступником голови підприєм-
ства, де і працював до травня 1995 року. В цьому ж році ним було організо-
ване селянське (фермерське) господарство «Віта» на базі власних земель-
них паїв та земель запасу Радивонівської сільської ради. 

Так склалося, що в 1997 році Олександр Вікторович очолив молоде ри-
бодобувне підприємство «Хвиля». За сумлінну працю ТОВ «Хвиля» та осо-
бисто Чкан О.В. неодноразово були нагородженні почесними грамотами 
та дипломами Департаменту рибного господарства України, керівництвом 
об’єднання «Укррибспілка». 

Будучи завзятим мисливцем, Чкан О.В. з особистої ініціативи веде ро-
боту по вирощуванню фазанів, диких кабанів, які згодом поповнюють ди-
ку природу і мають більше шансів зберегти свій вид у нашій лісостеповій і 
степовій зоні.

Разом з дружиною Олександр Вікторович виховав двох дітей - сина 
Віктора та доньку Ірину. Обоє мають вищу освіту. 

Для Олександра Вікторовича добре працювати, будувати, бути чесним 
та порядним, любити людей та Україну - основні постулати життя! 
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ЧУБЕНКО 
Олександр Володимирович

Директор ТОВ «Агротіс»
Приазовського району

Запорізької області
Випускник Мелітопольського інституту 

механізації сільського господарства 
1975 року

Народився 4 грудня 1953 року у с. Степанівка-
Перша Приазовського району Запорізької 
області.

Після закінчення у 1975 р. Мелітопольського 
інституту механізації сільського господарства Чу-
бенко Олександр Володимирович отримав квалі-
фікацію інженера-механіка і розпочав трудову діяльність на посаді головного 
інженера колгоспу «Більшовик» Приазовського району Запорізької області.

У 1980 р. обраний головою правління колгоспу «Дума Леніна» Приазов-
ського району, а в 1993 р. - головою колгоспу «Більшовик» Приазовського 
району.

З 1998 р. Чубенко О.В - голова колективного сільськогосподарського риб-
ного підприємства «Більшовик» Приазовського району (після реформування 
у 1999 р. - ТОВ «Агрофірма «Степанівка»).

З 1999 року - генеральний директор ТОВ «Агрофірма «Степанівка» При-
азовського району. З 2005 р., після об’єднання з ТОВ «Тубал», було ство-
рено ТОВ «Агротіс», і Олександр Володимирович став директором цього 
підприємства.

Завдяки вмілому керівництву Чубенка О.В., його професіоналізму та ком-
петентності ТОВ «Агротіс» працює стабільно і вносить свій вагомий вклад у 
забезпечення населення сільськогосподарською продукцією. 

Чубенко О.В. займає активну громадську позицію - він неодноразово оби-
рався депутатом сільської та районної рад.

За особисті заслуги в організації сільськогосподарського виробництва на-
городжений орденом Ярослава Мудрого V ступеня (1999 р.). У 2006 році йому 
присвоєно почесне звання «Заслужений працівник сільського господарства 
України». У 2009 році нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

Користується повагою серед працівників господарства, керівників райо-
ну та області.

Одружений, має двох дітей та трьох онуків.
Загальний стаж роботи - 37 років. 
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ШАКУРІНА
Марина Вільямівна

Директор 
фірми з ремонту медичного 
ендоскопічного обладнання

Випускник Мелітопольського інституту 
механізації сільського господарства 

1990 року

Народилася 15 листопада 1965 року у м. Запоріжжі. До Мелітопольсько-
го інституту механізації сільського господарства була зарахована у 1986 р. 
За весь час навчання брала активну участь у суспільному житті інституту. 
Була членом комітету комсомолу, а також займалася науковою роботою в 
лабораторії волоконної оптики та на кафедрі ремонту машин.

Протягом 1991-2005 рр. працювала у лабораторії волоконної оптики 
МІМСГу, спочатку інженером, а з 1995 р. - науковим співробітником.

Продовжуючи займатися науковою діяльністю на кафедрі при інститу-
ті, Марина Вільямівна у 2001 році заснувала власну фірму і на базі отри-
маних знань, за підтримкою групи однодумців, почала самостійний по-
шук шляхів з розробки та виготовлення волоконно-оптичного обладнан-
ня і пристроїв.

Завдяки надзвичайній працьовитості, неабияким організаторським зді-
бностям, комунікабельності, повазі до співробітників, величезному бага-
жу  знань Марина Вільямівна здобула прихильність оточуючих та схваль-
ні відгуки тих, чия трудова діяльність напряму пов’язана з найгуманнішою 
професією - медициною. 

Марина Вільямівна заміжня і має доньку. Чоловік - Заплесвічко Сергій Ге-
оргійович, випускник ХНУРЕ, і дочка - Шакуріна Аліна Вадимівна, випуск-
ниця ТДАТУ 2011 р. Вся сім’я працює разом, їх поєднують спільні інтереси 
і погляди на життя, дбайливе ставлення до людей. Саме тому ФОП Шакурі-
на М.В. постійно займається благодійністю, а також з 2005 року виступає 
спонсором з’їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, які про-
ходять з ініціативи Асоціації лікарів-ендоскопістів України у різних куточ-
ках країни - від Львова до Криму. 
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ШАНІН
Геннадій Іванович

Генеральний директор 
ПрАТ «Мелавтотранс»

Випускник Мелітопольського інституту
 механізації сільського господарства

1977 року

Народився 2 лютого 1947 року у м. Мелітопо-
лі Запорізької області.

Свій трудовий шлях Геннадій Іванович роз-
почав у 1965 році водієм Мелітопольського вуз-
ла зв’язку. З 1969 по 1998 рр. служив у правоохо-
ронних органах.

У 1980-1998 рр. обіймав посаду керівника Мелітопольської ДАІ.
Завдяки активній життєвій позиції та авторитету серед громадян міста 

Геннадій Іванович двічі обирався депутатом Запорізької обласної ради (з 
1990 по 1998 рр.). 

У 1994-1998 рр. - голова постійної комісії обласної ради з питань закон-
ності та охорони прав громадян.

Службу в органах Міністерства внутрішніх справ України Геннадій Іва-
нович закінчив у званні полковника міліції.

З 2002 року по теперішній час - генеральний директор Мелітопольсько-
го автотранспортного підприємства «Мелавтотранс».

Увесь цей час Геннадій Іванович не припиняє активної громадської 
діяльності.

У 2006-2010 рр. Шанін Геннадій Іванович обирається депутатом Меліто-
польської міської ради.

У теперішній час - член Мелітопольського міськвиконкому, заступник 
голови міської організації Партії регіонів. 

За великі досягнення у трудовій, громадській та меценатській діяльності 
Геннадія Івановича нагороджено: Почесною грамотою Запорізької облас-
ної організації працедавців у галузі автомобільних перевезень та обкому 
профспілки працівників автомобільного транспорту і шляхового господар-
ства, почесною відзнакою «Меценат 2006 - 2010 років», нагрудною відзна-
кою «Почесний автотранспортник», дипломом Федерації професійних спі-
лок України «За кращу організацію оздоровлення й відпочинку дітей та 
підлітків», Почесною грамотою Міністерства аграрної політики України.
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ШАРКО
Віктор Миколайович

Голова Горностаївської районної ради
Херсонської області

Випускник Мелітопольського інституту 
механізації сільського господарства 1978 року

Народився 6 жовтня 1955 року в селі Козачі Ла-
гері Горностаївського району Херсонської області в 
сім’ї селянина.

Трудовий стаж в 1972 році розпочав слюсарем 
Горностаївського райоб’єднання «Сільгосптехніка». 

Після закінчення інституту працював старшим 
інженером-технологом Горностаївського районно-
го об’єднання «Сільгосптехніка».

З жовтня 1979 по січень 1981 - інженер з організації та впровадження нової 
техніки Горностаївського ВО з виробничо-технічного забезпечення с. г.

З січня 1981 року - інструктор, а з грудня 1981 - другий секретар Горностаїв-
ського райкому комсомолу.

З серпня 1982 по серпень 1984 рр. проходив службу в Збройних Силах.
З грудня 1984 року - заступник голови колгоспу «Росія» Горностаївського ра-

йону Херсонської області.
З жовтня 1985 року - інструктор Горностаївського райкому Компартії України.
З березня 1986 року - працює на різних посадах Херсонського обкому Ком-

партії України.
В 1991 році закінчив Київський інститут політології та соціального 

управління.
З вересня 1991 року працював провідним спеціалістом Херсонського обл-

агропромкомітету, головним інженером управління с. г. Херсонського облви-
конкому, головним спеціалістом управління с. г. Херсонської ОДА.

У квітні 1993 року призначений першим заступником голови Горностаїв-
ської РДА, начальником управління с. г. і продовольства.

З 2003 року - директор Горностаївського філіалу ТОВ «Тягинське хлібоприй-
мальне підприємство».

У березні 2005 року указом Президента України призначений головою Гор-
ностаївської районної державної адміністрації Херсонської області.

У квітні 2006 року обраний заступником голови Горностаївської районної ради, 
з травня 2010 року - голова Горностаївської районної ради Херсонської області.

Нагороджений медаллю «За будівництво БАМу», почесними грамотами 
Херсонської обласної державної адміністрації, Херсонської обласної ради.
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ШЛЯХОВ 
Олександр Володимирович

Помічник директора СЛР
Запорізької атомної електростанції

Випускник Мелітопольського інституту 
механізації сільського господарства 

1978 року

Народився 8 липня 1956 року в смт Веселе Ве-
селівського району Запорізької області. 

В школі захоплювався електронікою та радіо. 
Тому в 1973 році свідомо обрав для вступу фа-
культет електрифікації Мелітопольського інсти-
туту механізації сільського господарства, який і 
закінчив у 1978 році.

Трудовий шлях розпочав у Веселівському комбінаті з виробництва кор-
мів ім. Фрунзе на посаді інженера-електрика. З 1980 по 1982 рр. працював 
у Веселівському РК ЛКСМ України.

З 1985 по 1988 рр. - заворг Веселівського райкому Компартії України.
У 1988 р. поступив до Київської вищої партійної школи, яку і закінчив у 

1990 році. 
Після ВПШ працював заступником голови Веселівської районної ради, 

народним депутатом.
З 1991 року в бізнесі. Заснував ряд компаній, якими входить до Придні-

провського біржового картелю. З 1994 року входить до складу АТ «Корпо-
рація «Хортиця» і керує одним з її підрозділів. У 2000 році повертається на 
роботу в державний сектор. Працює в зоні ліквідації наслідків Чорнобиль-
ської катастрофи заступником голови правління «Енергетичної російської 
компанії» з економіки та фінансів. 

У 2004 році починає працювати на Запорізькій атомній електростанції. 
Спочатку завідуючим відділом економічної безпеки, а з 2007 року по те-
перішній час - помічником директора служби людських ресурсів ДП ЗАЕС 
НАЕК «Енергоатом». 

Бере активну участь у громадському житті. Протягом 1982-1993 ро-
ків обирався депутатом Веселівської районної ради народних депутатів. У 
1998 році був обраний депутатом Запорізької обласної ради.

З 2008 року працює помічником народного депутата України В.О. 
Баранова. 

За досягнення у трудовій та громадській діяльності Олександр Володи-
мирович має відзнаки та нагороди.
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ШОПОВ 
Леонід Іванович

Керівник агропідприємства
Випускник Мелітопольського інституту 

механізації сільського господарства 
1975 року

Леонід Іванович Шопов народився 20 грудня 1935 року у с. Петрівка 
Приморського району, там же закінчив 7 класів, а в 1952 р. був зарахова-
ний у м. Бердянськ у школу бухгалтерів промислового обліку. У 1954 р. був 
призваний до лав Радянської Армії. Повернувшись додому після служби, в 
1958 р. поступає у Мелітопольський технікум механізації сільського госпо-
дарства, який успішно закінчив у 1962 р. Після закінчення технікуму мо-
лодого фахівця направили на роботу в с. Анновка Приазовського району, у 
колгосп «Дружба». Тут його призначають на посаду головного інженера. 

У 1970 р. він поступає на заочне відділення в Мелітопольський інститут 
механізації сільського господарства і в 1975 р. успішно закінчує навчаль-
ний заклад, отримавши професію інженера-механіка. 

В 1976 р. його переводять на більш відповідальну ділянку роботи - голо-
вою колгоспу ім. Калініна в смт Нововасилівка. На цій посаді Леонід Івано-
вич пропрацював до 1990 р. За свою сумлінну працю Леонід Іванович Шо-
пов нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, знаком «Удар-
ник дев’ятої п’ятирічки», знаком «Переможець соціалістичного змагання», 
медаллю до 100-річчя від дня народження В.І. Леніна.

Свою любов до рідної землі Леонід Іванович передав своєму синові, який 
пішов по стопах батька. Онукам також передалася любов до землі, це вже 
генетично у їхній родині. 
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Нагороди
Таврійського державного агротехнологічного 

університету
2006 рік

Диплом за активну участь та одну з кращих експозицій на Міжнародній  -
виставці-ярмарку «Агро-2006»;
Почесне звання лауреата конкурсу у номінації «Інновації у розробці су- -
часних технічних та наочних засобів навчання» на Міжнародній виставці 
навчальних закладів «Інноваційні технології навчання - 2006»;
Диплом «За вагомий внесок в підготовку та проведення Міжнародної  -
виставки сільського господарства і Міжнародного форуму «Інтер-АГРО-
2006» з питань організації та ведення рентабельного високоефективного 
сільськогосподарського виробництва.

2007 рік
Бронзова медаль в номінації «Інтеграція науки і техніки і освіти» на Міжна- -
родній виставці «Сучасна освіта в Україні - 2007»;
Диплом за «Високі творчі досягнення в удосконаленні змісту навчально- -
виховного процесу» на Міжнародній виставці «Сучасна освіта в Україні 
- 2007»;
Почесне звання «Лідер сучасної освіти» за багаторічну науково-педагогічну  -
діяльність по інноваційному розвитку освіти України на Міжнародній ви-
ставці «Сучасна освіта в Україні - 2007»;
Диплом «За впровадження інноваційних технологій у навчання» на Міжна- -
родній агропромисловій виставці «Агро-2007»;
Диплом «Переможець акції «Бренд року - 2007» в номінації «Навчальний  -
заклад, м. Мелітополь».
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2008 рік

Срібна медаль в номінації «Упровадження здобутків педагогічної науки в  -
освітню практику» та диплом за «Високі творчі досягнення в удосконален-
ні змісту навчально-виховного процесу» на Міжнародній виставці «Сучас-
на освіта в Україні - 2008»;
Диплом за «Високі творчі досягнення в удосконаленні змісту навчально- -
виховного процесу» на Міжнародній виставці «Сучасна освіта в Україні 
- 2008»;
Почесне звання «Лідер сучасної освіти» за багаторічну науково-педагогічну  -
діяльність по інноваційному розвитку освіти України на Міжнародній ви-
ставці «Сучасна освіта в Україні - 2008»;
Золота медаль за кращу продукцію, технологію, наукову розробку в номі- -
нації «За високоефективне інформаційне забезпечення АПК України» на 
Міжнародній агропромисловій виставці-ярмарку «Агро-2008»;
Диплом «За впровадження інноваційних технологій у навчання» на Між- -
народній агропромисловій виставці «Агро-2008».

2009 рік
Золота медаль в номінації «Інтеграція науки і освіти - необхідна умова під- -
вищення якості підготовки фахівців у ВНЗ» на Міжнародній виставці «Су-
часна освіта в Україні - 2009»;
Дві золоті медалі в номінаціях «Інформатизація АПК» і «Освіта» на Міжнарод- -
ній виставці-ярмарку «Агро-2009» (єдиний серед аграрних ВНЗ України);
Сертифікат системи менеджменту якості при наданні освітніх послуг у від- -
повідності до вимог Міжнародного стандарту ISO 9001:2008 (перший се-
ред аграрних університетів України).
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2010 рік

Золота медаль на Міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади -  -
2010» та диплом «За вагомий внесок у модернізацію національної систе-
ми освіти»;
Дві золоті медалі в номінаціях «За інноваційні розробки в галузі аграрної  -
науки» та «За високі показники в галузі аграрної освіти» на Міжнародній 
виставці-ярмарку «Агро-2010»;
Диплом «Лідер галузі - 2010» на Всеукраїнському конкурсі «Агропромисло- -
вий комплекс України - сьогодення та майбутнє».

2011 рік
Золота медаль у номінації «Розробка та упровадження сучасних засобів на- -
вчання» та диплом «За активну участь у інноваційній модернізації націо-
нальної системи освіти» на Міжнародній виставці «Сучасні навчальні за-
клади - 2011»;
Гран-прі «Лідер вищої освіти України» на Міжнародній виставці «Сучасні  -
навчальні заклади - 2011» (єдиний серед вищих навчальних закладів Запо-
різької області і серед аграрних ВНЗ України);
Дві золоті медалі в номінаціях «За інноваційні розробки в галузі аграрної  -
науки» та «За високі показники в галузі аграрної освіти» на Міжнародній 
виставці-ярмарку «Агро-2011»;
Золота медаль «За впровадження інноваційних технологій в навчальний  -
процес» на Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті - 2011».

2012 рік
Золота медаль у номінації «Лідер наукової діяльності України» та диплом  -
«За активну участь у інноваційній модернізації національної системи осві-
ти» на Міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади - 2012».
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Нагороди 
за сумлінну працю і наукові досягнення

Орден Трудового Червоного Прапора
Сірий Ігор Сергійович, професор кафедри технічного сервісу в АПК, 

кандидат технічних наук
Шабала Микола Олексійович, доцент кафедри машиновикористання 

в землеробстві, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
Ковтун Єгор Михайлович, старший викладач кафедри технічних сис-

тем технологій тваринництва

Заслужений працівник освіти України 
Кюрчев Володимир Миколайович, ректор університету, кандидат тех-

нічних наук, професор
Рогач Юрій Петрович, завідуючий кафедрою охорони праці та безпеки 

життєдіяльності, кандидат технічних наук, професор

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

кандидат технічних наук

Заслужений працівник сільського господарства 
Шабала Микола Олексійович, доцент кафедри машиновикористання 

в землеробстві, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
Кольцов Микола Павлович, в.о. завідуючого кафедрою сільськогоспо-

дарських машин, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Заслужений винахідник України
Гвоздєв Олександр Вікторович, доцент кафедри обладнання перероб-

них і харчових виробництв, кандидат технічних наук

Заслужений працівник промисловості 
Брустінов Володимир Михайлович, завідуючий кафедрою організації 

виробництва і агробізнесу, кандидат технічних наук, професор
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Медаль «Захиснику Вітчизни»
Овечко Віктор Васильович, доцент кафедри машиновикористання в 

землеробстві, кандидат технічних наук
Мунтян Володимир Олексійович, завідуючий кафедрою електропос-

тачання сільського господарства, доктор технічних наук, професор

Орден княгині Ольги ІІІ ступеня
Калитка Валентина Василівна, професор кафедри рослинництва, док-

тор сільськогосподарських наук

Нагрудний знак «За вагомий внесок у розвиток освіти»
Кюрчев Володимир Миколайович, ректор університету, кандидат тех-

нічних наук, професор

Відмінники освіти України
Кюрчев Володимир Миколайович, ректор університету, кандидат тех-

нічних наук, професор
Рогач Юрій Петрович, завідуючий кафедрою охорони праці та безпеки 

життєдіяльності, кандидат технічних наук, професор
Панченко Анатолій Іванович, завідуючий кафедрою мобільних енер-

гетичних засобів, доктор технічних наук, професор
Овечко Віктор Васильович, доцент кафедри машиновикористання в 

землеробстві, кандидат технічних наук
Зайцев Борис Васильович, доцент кафедри автоматизованого елек-

троприводу, кандидат технічних наук
Малкіна Віра Михайлівна, декан факультету інженерії та комп’ютерних 

технологій, доктор технічних наук, професор
Карман Віктор Миколайович, завідуючий кафедрою філософії і соціо-

логії, кандидат історичних наук, доцент
Волох Анатолій Михайлович, професор кафедри екології та ОНС, док-

тор біологічних наук

Знак «Петро Могила» Міністерства освіти і науки України
Ковтун Єгор Михайлович, старший викладач кафедри технічних сис-

тем технологій тваринництва
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Трудова відзнака «Знак Пошани» Міністерства аграрної 
політики та продовольства України 

Кюрчев Володимир Миколайович, ректор університету, кандидат тех-
нічних наук, професор

Рогач Юрій Петрович, завідуючий кафедрою охорони праці та безпеки 
життєдіяльності, кандидат технічних наук, професор

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

Надикто Володимир Трохимович, проректор з наукової роботи, док-
тор технічних наук, професор

Аюбов Абдулмелік Мухтарович, доцент кафедри машиновикористан-
ня в землеробстві, кандидат технічних наук

Скляр Олександр Григорович, перший проректор, кандидат техніч-
них наук, доцент

Книшов Олександр Якович, доцент кафедри охорони праці та безпеки 
життєдіяльності, кандидат технічних наук

Панченко Анатолій Іванович, завідуючий кафедрою мобільних енер-
гетичних засобів, доктор технічних наук, професор

Мунтян Володимир Олексійович, завідуючий кафедрою електропос-
тачання сільського господарства, доктор технічних наук, професор

Крутікова Тетяна Олександрівна, головний бухгалтер 
Найдиш Андрій Володимирович, завідуючий кафедрою прикладної 

математики і комп’ютерних технологій, доктор технічних наук, професор
Тарасенко Володимир Віталійович, професор кафедри сільськогоспо-

дарських машин, доктор технічних наук
Овчаров Володимир Васильович, завідуючий кафедрою теоретичної і 

загальної електротехніки, доктор технічних наук, професор
Дідур Володимир Аксентійович, завідуючий кафедрою гідравліки і те-

плотехніки, доктор технічних наук, професор
Ялпачик Федір Юхимович, завідуючий кафедрою обладнання пере-

робних і харчових виробництв, кандидат технічних наук, професор
Калитка Валентина Василівна, професор кафедри рослинництва, док-

тор сільськогосподарських наук
Лобанов Микола Іванович, професор кафедри маркетингу, кандидат 

економічних наук
Петров Віктор Володимирович, доцент кафедри охорони праці та без-

пеки життєдіяльності, кандидат технічних наук
Легеза Георгій Олексійович, старший викладач кафедри організації 

виробництва і агробізнесу
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Мітков Борис Васильович, доцент кафедри машиновикористання в 
землеробстві, кандидат технічних наук

Болтянський Володимир Михайлович, доцент кафедри машиновико-
ристання в землеробстві, кандидат технічних наук

Мунтян Світлана Геннадіївна, завідуюча кафедрою іноземних мов
Діордієв Володимир Трифонович, завідуючий кафедрою автоматизації 

сільськогосподарського виробництва, кандидат технічних наук, професор
Грицаєнко Ігор Миколайович, помічник ректора 
Данченко Микола Миколайович, доцент кафедри вищої математики 

та фізики, кандидат технічних наук
Вершков Олександр Олександрович, в.о. завідуючого кафедрою тех-

нічної механіки, кандидат технічних наук, доцент
Загорко Надія Петрівна, завідуюча кафедрою технології переробки та 

зберігання продукції с.г., кандидат технічних наук, доцент
Андрущенко Микола Васильович, кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент 
Аблогін Микола Миколайович, доцент кафедри технічної механіки, 

кандидат технічних наук
Сірий Ігор Сергійович, професор кафедри технічного сервісу в АПК, 

кандидат технічних наук
Терещенко Анна Володимирівна, начальник відділу кадрів
Волох Анатолій Михайлович, професор кафедри екології та ОНС, док-

тор біологічних наук

Орден «Знак Пошани»
Овечко Віктор Васильович, доцент кафедри машиновикористання в 

землеробстві, кандидат технічних наук
Шабала Микола Олексійович, доцент кафедри машиновикористання 

в землеробстві, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Відмінники аграрної освіти та науки
Кюрчев Володимир Миколайович, ректор університету, кандидат тех-

нічних наук, професор (I, II, III ступеня)
Кравець Василь Іванович, завідуючий кафедрою вищої математики та 

фізики, кандидат фізико-математичних наук, доцент (I, II, III ступеня)
Надикто Володимир Трохимович, проректор з наукової роботи, док-

тор технічних наук, професор (I, II, III ступеня)
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Сірий Ігор Сергійович, професор кафедри технічного сервісу в АПК, 
кандидат технічних наук ( I ступеня)

Овчаров Володимир Васильович, завідуючий кафедрою теоретич-
ної і загальної електротехніки, доктор технічних наук, професор (I, II, III 
ступеня)

Яворська Тетяна Іванівна, професор кафедри економіки підприємств, 
кандидат економічних наук, доцент (II, III ступеня)

Тарасенко Володимир Віталійович, професор кафедри сільськогоспо-
дарських машин, доктор технічних наук (II, III ступеня)

Катюха Анатолій Андрійович, доцент кафедри автоматизованого елек-
троприводу, кандидат технічних наук (II, III ступеня)

Дідур Володимир Аксентійович, завідуючий кафедрою гідравліки і те-
плотехніки, доктор технічних наук, професор (II, III ступеня)

Ялпачик Федір Юхимович, завідуючий кафедрою обладнання пере-
робних і харчових виробництв, кандидат технічних наук, професор (II, III 
ступеня)

Калитка Валентина Василівна, професор кафедри рослинництва, док-
тор сільськогосподарських наук (II, III ступеня)

Андрущенко Микола Васильович, голова профспілкового комітету, 
кандидат сільськогосподарських наук, доцент (II, III ступеня)

Діордієв Володимир Трифонович, завідуючий кафедрою автоматиза-
ції сільськогосподарського виробництва, кандидат технічних наук, профе-
сор (II, III ступеня)

Воронянська Олена Владленівна, завідуюча кафедрою аналізу 
і контролінгу, кандидат економічних наук, доцент

Побігун Михайло Дмитрович, директор ВСП «Мелітопольський ко-
ледж ТДАТУ» (II ступеня)

Лобанов Микола Іванович, професор кафедри маркетингу, кандидат 
економічних наук (II, III ступеня)

Мунтян Володимир Олексійович, завідуючий кафедрою електро-
постачання сільського господарства, доктор технічних наук, професор 
(III ступеня)

Галько Сергій Віталійович, директор ННІЗДО, кандидат технічних на-
ук, доцент (III ступеня)

Грицаєнко Галина Іванівна, завідуюча кафедрою економіки підпри-
ємств, кандидат економічних наук, доцент (III ступеня)

Івженко Олександр Васильович, начальник навчального відділу, кан-
дидат технічних наук, доцент (III ступеня)

Подшивалов Геннадій Валерійович, директор ІПОД (III ступеня)
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Грицаєнко Ігор Миколайович, помічник ректора (III ступеня)
Мироничева Олена Сергіївна, доцент кафедри технології перероб-

ки та зберігання продукції с.г., кандидат сільськогосподарських наук 
(III ступеня)

Алексєєва Ольга Миколаївна, доцент кафедри рослинництва, кандидат 
сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник (III ступеня)

Кушлик Роман Васильович, доцент кафедри автоматизованого елек-
троприводу, кандидат технічних наук (III ступеня)

Михайлов Євген Володимирович, доцент кафедри сільськогосподар-
ських машин, кандидат технічних наук (III ступеня)

Овечко Віктор Васильович, доцент кафедри машиновикористання в 
землеробстві, кандидат технічних наук (III ступеня)

Скляр Олександр Григорович, перший проректор, кандидат техніч-
них наук, доцент (III ступеня)

Котенко Володимир Ілліч, доцент кафедри технології конструкційних 
матеріалів, кандидат технічних наук (III ступеня)

Мунтян Світлана Геннадіївна, завідуюча кафедрою іноземних мов 
(III ступеня)

Шишкіна Галина Валентинівна, директор ВСП «Бердянський коледж 
ТДАТУ» (III ступеня)

Назарова Ольга Петрівна, доцент кафедри вищої математики та фізи-
ки, кандидат технічних наук (III ступеня)

Малкіна Віра Михайлівна, декан факультету інженерії та комп’ютерних 
технологій, доктор технічних наук, професор (III ступеня)

Верещага Віктор Михайлович, професор кафедри прикладної геоме-
трії та ІТП, доктор технічних наук (III ступеня)

Зайцев Борис Васильович, доцент кафедри автоматизованого елек-
троприводу, кандидат технічних наук (III ступеня)

Шевчук Олена Юріївна, доцент кафедри маркетингу, кандидат еконо-
мічних наук (III ступеня)

Болтянський Олег Володимирович, доцент кафедри мобільних енер-
гетичних засобів, кандидат технічних наук (III ступеня)

Болтянська Наталя Іванівна, доцент кафедри технічних систем техно-
логій тваринництва, кандидат технічних наук (III ступеня)

Почесна грамота Кабінету Міністрів України
Кюрчев Володимир Миколайович, ректор університету, кандидат тех-

нічних наук, професор
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Сірий Ігор Сергійович, професор кафедри технічного сервісу в АПК, 
кандидат технічних наук

Орден «За заслуги перед Запорізьким краєм» 
Кюрчев Володимир Миколайович, ректор університету, кандидат тех-

нічних наук, професор (I, II, III ступеня)
Сірий Ігор Сергійович, професор кафедри технічного сервісу в АПК, 

кандидат технічних наук (I, III ступеня) 
Надикто Володимир Трохимович, проректор з наукової роботи, док-

тор технічних наук, професор (III ступеня)
Андрущенко Микола Васильович, голова профспілкового комітету, 

кандидат сільськогосподарських наук, доцент (III ступеня)
Аюбов Абдулмелік Мухтарович, доцент кафедри машиновикористан-

ня в землеробстві, кандидат технічних наук (III ступеня)

Грамота Верховної Ради України 
Кюрчев Володимир Миколайович, ректор університету, кандидат тех-

нічних наук, професор

Почесна грамота Верховної Ради України 
«За особливі заслуги перед українським народом»

Сірий Ігор Сергійович, професор кафедри технічного сервісу в АПК, 
кандидат технічних наук

Почесна грамота Президії Верховної Ради Української РСР
Овчаров Володимир Васильович, завідуючий кафедрою теоретичної 

і загальної електротехніки, доктор технічних наук, професор

Мунтян Володимир Олексійович, завідуючий кафедрою електропос-
тачання сільського господарства, доктор технічних наук, професор:

Орден «За заслуги». Особисті заслуги при ліквідації наслідків аварії на  -
ЧАЕС (2011 р.)
Почесна грамота обласної ради з нагоди 25-ї річниці аварії на ЧАЕС  -
(2011 р.) 
Нагрудний знак «За мужність. Ветерану Чорнобиля - слава» (2011 р.) -
Медаль «За мужність» (2012 р.) -
Орден «За подвиг в ім’я людства» (2012 р.) -
Відзнака «25 років героїчного подвигу» (2011 р.) -
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Навчальні досягнення студентів ТДАТУ

2010-2011 н.р.
1. Студенти ТДАТУ показали високий рівень знань у незалежному замірі 

знань студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації Мініс-
терства аграрної політики та продовольства України шляхом дистанційно-
го комп’ютерного тестування в режимі on-line:

І місце з напряму «Процеси, машини та обладнання АПВ» (середній  -
бал 4,55);
І місце з напряму «Енергетика та електротехнічні системи в АПК» (се- -
редній бал 4,22).

2. Перше загальне місце ТДАТУ в рейтингу всеукраїнського конкур-
су «Кращий агроном із напрямку «Агрономія» серед всіх аграрних ВНЗ 
України.

3. Переможець всеукраїнського конкурсу «Кращий агроном із напрям-
ку «Агрономія» - магістр факультету агротехнологій та екології ТДАТУ 
Дрізік Г.

4. Третє місце у Всеукраїнській олімпіаді з англійської мови посів сту-
дент факультету АТЕ Бондаренко П.

5. Переможцем у номінації «Найкмітливіший бухгалтер» у всеукраїн-
ській олімпіаді зі спеціальності «Облік і аудит» серед аграрних ВНЗ стала 
студентка факультету економіки та бізнесу Сур Л.
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6. Друге місце в обласному етапі Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу ім. Т.Г. Шевченка посіла студентка факультету економіки та біз-
несу Блажко Т.

2011-2012 н.р.
1. Студенти ТДАТУ показали високий рівень знань у незалежному замірі 

знань студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації Мініс-
терства аграрної політики та продовольства України шляхом дистанційно-
го комп’ютерного тестування в режимі on-line:

І місце з напряму «Процеси, машини та обладнання АПВ» (середній  -
бал 4,73);
І місце з напряму «Екологія, охорона навколишнього середовища та  -
збалансоване природокористування» (середній бал 4,43);
ІІ місце з напряму «Енергетика та електротехнічні системи в АПК» (се- -
редній бал 4,32);
ІІ місце з напряму «Агрономія» (середній бал 4,34); -
ІІ місце з напряму «Облік і аудит» (середній бал 4,39); -
ІІ місце з напряму «Фінанси і кредит» (середній бал 4,68); -
ІІ місце з напряму «Маркетинг» (середній бал 4,78). -

2. Друге місце зі знань сучасної сільськогосподарської техніки CLAAS, 
LEMKEN, AMAZONE посів студент ТДАТУ Аріх А. на Міжнародній олімпіаді 
серед студентів аграрних ВНЗ держав СНД (м. Санкт-Петербург, 2012 р.).
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Творчі досягнення студентів ТДАТУ
Досягнення творчих колективів ТДАТУ на Всеукраїнському 

фестивалі художньої творчості серед колективів аграрних вищих 
навчальних закладів «Софіївські зорі»:

диплом І ступеня - колектив оригінального жанру «STARS» (2006 р.) -
диплом ІІ ступеня - Диксиленд «Академія» (2006 р.) -
диплом І ступеня - Сергій Рябінін, художнє читання (2011 р.) -
диплом І ступеня - академічний вокал, Макарова Анастасія (2011 р.) -
диплом ІІ ступеня - колектив сучасного танцю «Світлана», керівник  -
Лук’яненко І. А. (2011 р.)
диплом ІІ ступеня - академічний вокал, Дорошенко Дмитро (2011 р.). -

Досягнення народного ансамблю університету «Юність»
І місце на Х Зональному обласному конкурсі патріотичної творчості  -
«Спадщина-2011» (м. Мелітополь)
диплом І та ІІ ступеня на ІV Міжнародному фестивалі-конкурсі «АРТ- -
ВОМВ - 2011» (м. Харків)

Досягнення зразкового колективу 
естрадного танцю університету «Світлана» 

чемпіон України з сучасної хореографії естрадної прем’єр-ліги (м. Рівне) -
лауреат республіканського конкурсу «Танцююча весна» (м. Київ) -
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лауреат І премії Всеукраїнського конкурсу  з сучасної хореографії «Фан- -
тазії моря» (м. Одеса)
лауреат І премії обласного конкурсу «Політ Терпсихори» (м. Мелітополь). -

Досягнення народного самодіяльного колективу університету 
«Театр пісні «Шоколад» 

(вокальний квартет «Талісман», вокальне тріо «Дівчата», вокально-
інструментальний ансамбль «Бьюті-Файф», вокальний ансамбль «Ремікс):

переможці відкритого Кубка Євразії «Імена майбутнього світу» в номі- -
нації «вокал» (м. Одеса)
 переможці Всеукраїнського фестивалю «Королівство мистецтв» в номі- -
нації «вокал» (м. Львів)
дипломи І ступеня та ІІ ступеня на Міжнародному фестивалі художньої  -
творчості «GRANDPRIX - 2011» (м. Одеса)
дипломи ІІ ступеня та ІІІ ступеня на Всеукраїнському фестивалі «ART фе- -
єрія - 2011» (м. Харків)
дипломи І та ІІІ ступеня на конкурсі-фестивалі «Ялтинський берег - 2011»  -
(м. Ялта)
дипломи І та ІІІ ступеня на Всеукраїнському фестивалі «Форте мюзик -  -
2012» (м. Слов’янськ)
диплом І ступеня на Відкритому телевізійному конкурсі молодих вико- -
навців «Зіркам назустріч - 2011»
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