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У Таврійському державному агротехнологічному університеті 

відбувся науково-практичний семінар (круглий стіл) 

«Меліорація та водовикористання» 

 

20 березня 2015 р. кафедрою «Гідравліка і 

теплотехніка» ТДАТУ сумісно з цикловою ко-

місією «ВСП «ТДАТУ» під загальним гаслом 

«Наука. Навчання. Виробництво» проведено 

науково-практичний семінар (круглий стіл) 

«Меліорація та водовикористання».  

Дата проведення семінару обрано не ви-

падково. Щорічно 22 березня світова спільнота 

визначає Всесвітній день водних ресурсів.  

Ідея проведення Всесвітнього дня вод-

них ресурсів вперше пролунала на конферен-

ції ООН з охорони оточуючого середовища і 

розвитку (ЮНСЕД), яка відбулася в 1992 ро-

ці в Ріо-де-Жанейро.  

Генеральна Асамблея 

Організації Об’єднаних Націй, 

прийнявши резолюцію 47/193 

від 22 лютого 1993 року, про-

голосила 22 березня Всесвітнім 

днем водних ресурсів. Почати 

відзначати цей день повинні 

були у 1993 році у відповідно-

сті з рекомендаціями Конфе-

ренції ООН з охорони оточую-

чого середовища і розвитку. 

 
Держави були покликані 

присвятити День водних ресу-

рсів здійсненню рекомендацій 

ООН і проведенню конкретних 

дій на національному рівні.  

 

 

Щорічно одна з установ 

ООН призначається координа-

тором заходів Всесвітнього дня 

водних ресурсів і відповідає за 

просування нової теми під кері-

вництвом Адміністративного 

комітету з координації. 

Основні цілі проведення 

Всесвітнього дня водних ресурсів: 

- Сприяти прийняттю ві-

дповідних заходів для вирі-

шення проблеми забезпечення 

населення питною водою; 

- Інформувати суспільство 

про важливість охорони і збере-

ження ресурсів прісної води і вод-

них ресурсів в цілому; 

 

- Залучити до святкуван-

ня Всесвітнього дня водних 

ресурсів уряди, міжнародні 

агентства, неурядові організа-

ції і приватний сектор. 

22 березня є унікальною 

можливістю нагадати людству 

про надзвичайну важливість вод-

них ресурсів для оточуючого се-

редовища і розвитку суспільства. 

 
Практичні зусилля можуть 

допомогти поглибити суспільне ро-

зуміння як проблем, так і рішень в 

цій області. Для досягнення позити-

вних результатів необхідно перетво-

рити слова на зобов’язання і дії у 

рамках загальної теми. 

 
 



 
 

Тому керівництво навча-
льних закладів, викладачі та 

студенти не стали осторонь 

цієї дати, внаслідок чого було 

організовано та проведено 

науково-практичного семіна-

ру (круглий стіл) «Меліорація 

та водовикористання».  

 
Мета проведення семіна-

ру полягає в узагальненні 

знань та досвіду з меліорації 

та водопостачання та їх роз-

повсюдженні серед студентс-

тва та молоді. Необхідно за-

значити, що найбільш заціка-

вленими учасниками семінару 

були студенти І -ого та ІІІ-ого 

курсів спеціальності «Агро-

номія» факультету агротех-

нологій та екології та студен-

ти ВСП «МК ТДАТУ» за на-

прямом «Будівництво, обслу-

говування і ремонт ГМС». 

Держави були покликані 
присвятити День водних ре-

сурсів здійсненню рекомен-

дацій ООН і проведенню кон-

кретних дій на національному 

рівні. 

 
Щорічно одна з установ 

ООН призначається координа-

тором заходів Всесвітнього дня 

водних ресурсів і відповідає за 

просування нової теми під кері-

вництвом Адміністративного 

комітету з координації. 

Основні цілі проведення 

Всесвітнього дня водних ресурсів: 

- Сприяти прийняттю ві-

дповідних заходів для вирі-

шення проблеми забезпечен-

ня населення питною водою; 

- Інформувати суспільство 

про важливість охорони і збе-

реження ресурсів прісної води і 

водних ресурсів в цілому; 

- Залучити до святкуван-
ня Всесвітнього дня водних 

ресурсів уряди, міжнародні 

агентства, неурядові органі-

зації і приватний сектор. 22 

березня є унікальною можли-

вістю нагадати людству про 

надзвичайну важливість вод-

них ресурсів для оточуючого 

середовища і розвитку суспі-

льства.  

 
Практичні зусилля мо-

жуть допомогти поглибити 

суспільне розуміння як про-

блем, так і рішень в цій обла-

сті. Для досягнення позитив-

них результатів необхідно пе-

ретворити слова на зо-

бов’язання і дії у рамках зага-

льної теми.  

 

Голова ЦК проф. підготовки 

«БОРГМС» Грудініна Т.Л. 

Підведення підсумків практики  

«Рішення ситуаційних завдань» 
3 квітня 2015 року в ко-

леджі цикловою  комісією  

«Будівництво, обслуговування і 

ремонт гідромеліоративних 

споруд» проводилась виробни-

ча нарада за круглим столом 

(ділова гра) 

 
Для виробничої наради були 

підготовлені ситуації з питань 

меліоративного стану земель та 

гідротехнічних споруд в районі  

і  області, необхідність подаль-

шого застосування зрошення, 

організації будівництва меліо-

ративних мереж і споруд, з 

блоку економічних дисциплін, 

охорони праці і навколишнього 

середовища. 

 
На виробничу нараду були за-

прошені Онопрієнко Дмитро 

Михайлович, перший прорек-

тор з навчальної роботи, кан-

дидат сільськогосподарських  

наук, професор кафедри екс-

плуатації гідромеліоративних 

систем і технологій будівницт-

ва Дніпропетровського держа-

вного аграрно-економічного 

університету;  Шеремет Сергій 

Анатолійович, завідуючий від-

діленням ВСП «Шевченківсь-

кий коледж Уманського націо-

нального університету садівни-

цтва»; 

 

 

  2 1 квітня 2015 року 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Мовчан С. І. к.т.н., доцент ка-

федри «Гідравліка і теплотех-

ніка» ТДАТУ, Івасенко Вікто-

рія Іванівна - начальник відділу 

водокористування Мелітополь-

ського міжрайонного управлін-

ня водного господарства. 

 

 
У виробничій нараді взяли 

участь студенти 4 курсу - май-

бутні гідротехніки. Кожним 

студентом були вирішені задані 

ситуації, в яких було по дві за-

дачі з різних питань.  

 

 
Студенти показали високий рі-

вень знань при вирішенні ситу-

аційних задач. 

 

 Викладачі:      Грудініна Т.Л 

                   Мороз Т.О. 

Робота експертної комісії в коледжі до акредитації  
З 25 по 27 березня 2015 

року у коледжі проходила ак-

редитація спеціальностей 

5.06010302  «Будівництво, об-

слуговування і ремонт гідроме-

ліоративних споруд» та 

5.03050901 «Бухгалтерський 

облік».  

 
Експертна комісія з на-

пряму підготовки 060103 «Гід-

ротехніка» працювала у такому 

складі: голова – Онопрієнко 

Дмитро Михайлович, перший 

проректор з навчальної роботи, 

кандидат сільськогосподарсь-

ких наук, професор кафедри 

експлуатації гідромеліоратив-

них систем і технологій будів-

ництва Дніпропетровського 

державного аграрно-

економічного університету; 

член комісії – Маркович Марія 

Миколаївна, завідувач відді-

ленням Прилуцького агротех-

нічного коледжу.  

 
Експертна комісія з на-

пряму підготовки 030509 «Об-

лік і аудит» працювала у тако-

му складі: голова – Приходько 

Ігор Павлович, завідувач кафе-

дрою обліку і аудиту Дніпро-

петровського державного агра-

рно-економічного університе-

ту, доктор наук з державного 

управління, професор; член 

комісії – Дякуненко Валентина 

Миколаївна, завідувач відді-

лення бухгалтерського обліку 

вищого навчального закладу 

«Кіровоградський технікум ме-

ханізації сільського господарс-

тва». 

 

З 1 по 3 квітня 2015 року 

у коледжі проходила акредита-

ція спеціальності 5.10010202 

«Експлуатація та ремонт мелі-

оративних, будівельних машин 

і обладнання». Експертна комі-

сія працювала у такому складі: 

голова – Онопрієнко Дмитро 

Михайлович, перший прорек-

тор з навчальної роботи, кан-

дидат сільськогосподарських 

наук, професор кафедри екс-

плуатації гідромеліоративних 

систем і технологій будівницт-

ва Дніпропетровського держа-

вного аграрно-економічного 

університету; член комісії – 

Шеремет Сергій Анатолійович, 

завідуючий відділенням ВСП 

«Шевченківський коледж 

Уманського національного уні-

верситету садівництва». 

 
 

Викладач:    Грудініна Т.Л. 
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Зі святом Великодня! 
Великдень, як відомо ба-

гатьом, день воскресіння Ісуса 

Христа. Цьому святу вже більше 

2000 років, і багато традиційних 

дії втратили свій сенс в очах 

звичайної людини. Однак, бага-

то людей на Великдень печуть 

паски, замішують паску і фар-

бують курячі яйця в різні кольо-

ри, так прийнято. 

 
Чому ж це свято завжди було 

одним з наймасовіших? Крім 

дня воскресіння Христа, цей 

день знаменитий закінченням 

суворого посту. Суворий піст 

накладав заборону на будь-які 

розваги, а так само дуже строго 

обмежує продукти, які в цей пе-

ріод не можна вживати тим, хто 

постує. Багато свят спеціально 

переносилися на час після пос-

ту, щоб відсвяткувати, як слід. 

Самі релігійні традиції - хрес-

ний хід, всеношна служба - були 

надзвичайно яскравими, порів-

няно з рутинними і буденними 

днями суворого посту. Під час 

всеношної люди освячували в 

церкві традиційні страви, щоб 

потім подати їх на стіл у світле 

свято Великодня. Традиційно в 

день свята люди христосались - 

говорили один одному "Христос 

воскрес" - "воістину воскрес" і 

обмінювалися триразовим поці-

лунком. Сьогодні ця традиція 

підтримується навіть невірую-

чими людьми. 

Отже, як же відбувається саме 

святкування? Великодню пере-

дує Страсний тиждень, присвя-

чений різним релігійним діям. 

Основна підготовка до Велико-

дня починається з Чистого чет-

верга, в цей день прийнято наве-

сти скрізь порядок, в тому числі і 

в душі, а так само покупатися. 

Цей день присвячений мирській, 

звичайно побутовій праці, щоб у 

страсну п'ятницю і в суботу го-

туватися зустріти свято з чистим 

серцем і душею. Напевно, не ва-

рто сприймати значення дня на-

стільки буквально і влаштовува-

ти генеральне прибирання, більш 

глибокий зміст дня був очисти-

тися духовно. Далі йде Страсна 

п'ятниця, день винесення плаща-

ниці, спогадів про смерть Хрис-

та. Це день, в який не повинно 

бути справ мирських, тільки ду-

ховні.  

У Великдень віруючі відвідують 

богослужіння, відбувається цілу-

вання плащаниці, яка перебува-

тиме в храмі три дні, на честь 

трьох днів перебування Христа в 

труні. Ну а в суботню ніч і від-

бувається освячення традицій-

них страв і всеношна молитва. 

Після цього, власне, і приходить 

неділя - Великдень.  

 
Перед Великоднем господині не 

тільки готували їжу, вони прик-

рашали весь будинок серветками 

і букетами первоцвітів.  

Діти і дорослі починали 

Великодню трапезу, з'їдаючи 

традиційно забарвлене в чер-

воний колір яйце. За переказа-

ми яйце стало червоним в ру-

ках імператора Тіберія, коли 

Марія Магдалина прийшла 

сповістити імператора про вос-

кресіння Христа. Імператор, 

звичайно ж, не повірив, сказа-

вши, що це неможливо, що це 

така ж ймовірність воскресін-

ня, якщо б це яйце в його руках 

почервоніло. Згідно з леген-

дою, яйце почервоніло, і наро-

дилася традиція. 

 
Паски пеклися з дохрис-

тиянських часів, спочатку їх 

зміст був у самій формі, паски 

і яйця були символами родю-

чості, однак традиція зберегла-

ся і в християнстві, і господині 

досі випікають ці здобні кекси, 

покриваючи їх глазур'ю. Паска 

- це сирне блюдо. Традиційно 

йому надавали форму пірамід-

ки, ставили печатку з букв ХВ 

(Христос воскрес). Сир для па-

сок брали найкращий, кілька 

разів перетирали і приправляли 

всілякими прянощами, горіха-

ми, родзинками, а так само до-

давали в сир вершків і яєць. 

Такі паски робилися невели-

кими, так як зберігалася ця 

страва не дуже довго. 
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