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AlmA- mAter  радо  зусТрічає  своїх  випускників
випуск  № 13

Остання субота травня у календарі 
всіх випускників, викладачів та студентів 
випускних курсів – день зустрічі з моло
дістю, спогадами, друзями, наставниками, 
стінами рідного навчального закладу.

Швидко плине невгамовний час, зали
шаючи по собі незабутні враження та хви
люючі спогади... Злітаються випускники 
різних років до рідної Almamater, мов 
пташенята до рідної домівки. Є чим поді
литись, є чималий службовий та й життє
вий досвід… 

Подільський державний аграрнотех
нічний університет має давні та славні 
традиції, які свято береже й примножує. 
Навчальний заклад пройшов непростий 
і  тернистий шлях, що позначений науко
вими й освітянськими лаврами, видатни
ми особистостями, здобутими місцями. 
Проте всупереч усім перешкодам за свою 
100літню історію у стінах закладу вищої 
освіти на Поділлі свята ідея науки та про
світництва завжди була домінуючою.

Потужний потенціал науковопеда
гогічних працівників, відповідна  матері
альнотехнічна база, сучасні інноваційні 
технології навчання, міжнародні зв’язки 

З повагою  ректор, доктор економічних наук, 
професор, заслужений працівник сільського гос-

подарства України Володимир Іванишин

польська делегація у пдаТу
12 квітня 2018 р. у рамках проведення XІІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції 

студентів та молодих науковців «ПЕРШІ НАУКОВІ КРОКИ2018» до Подільського державного 
аграрнотехнічного університету з робочим візитом завітала польська делегація (представники 
Аграрного університету в Кракові, Варшавського університету природничих наук, фірми DAK 
«GPS» та NPF «Лештер Проект»).

Цього ж дня відбулася зустріч ректора, доктора економічних наук, професора, заслуженого праців
ника сільського господарства України В. В. Іванишина з польською делегацією, в ході якої обговорюва
лися особливості організації навчального процесу в університетах, обміну студентами та перспектив, 
що відкриваються перед ними. Володимир Васильович підкреслив, що ми готові до тісної співпраці та 
обміну досвідом, який буде корисним для всіх сторін.

Приємно відзначити те, що на зустрічі ректор Володимир Іванишин та проректор з науковопедаго
гічної і виховної роботи Тарас Гуцол стали членами польського товариства аграрних інженерів, отри
мавши відповідні посвідчення від польських колег, які також вручили подяку від декана інженерного 
факультету Варшавського університету, 30 книг для нашої наукової бібліотеки, презентували збірник 
наукових праць «Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation», в котрому розміщено 
наукові статті, авторами яких є викладачі нашого університету.

Дякуємо польським колегам та щиро висловлюємо надію на подальшу плідну співпрацю!
Ірина Колосюк

зробили університет одним із престижних 
аграрних навчальних закладів України. 
Його більш ніж 40000 армія фахівцівви
пускників працює в усіх куточках України, 
багатьох країнах близького й далекого за
рубіжжя. 

Надзвичайно важливою є співпраця з 
випускниками, які допомагають сьогод
нішнім студентам у проходженні стажу
вання та можливістю працевлаштування   
у професійному становленні молодого 
покоління.

Подільський  державний аграрно
технічний університет впевнено крокує 
вперед і спільними зусиллями науково
педагогічних працівників, студентів та 
співробітників продовжує творити свою 
історію. 

Шановні випускники Подільського 
державного аграрнотехнічного універси
тету! Хочу побажати кожному з Вас віри в 
себе, задоволення від тієї справи, яку ви 
обрали, життєвої стійкості в будьяких си
туаціях! І, найголовніше, будьте оптиміста
ми, посміхайтеся і радійте життю, не зупи
няйтеся на досягнутому, не шкодуйте сил 
для втілення Ваших життєвих і професій

них планів. Будьте наполегливі, цілеспря
мовані і працелюбні, а ми пишатимемося 
Вашими професійними перемогами.

Пам’ятайте, що Вас завжди радо зустрі
чатиме рідна Аlmamаtег.

З повагою  ректор,
 доктор економічних наук, 

професор, заслужений працівник 
сільського господарства України 

Володимир Іванишин
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візиТ до 
об’єднаних 
арабських 
еміраТів

Упродовж 1923 березня 2018 року представники Подільського державного аграрнотехнічного уні
верситету перебували в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Під час перебування представники універ
ситету взяли участь у І Міжнародній конферен
ції з проблем медіакомунікацій. Подільський 
державний аграрнотехнічний університет був 
представлений спільним співавторським науко
вим доробком доцентів інженернотехнічного 
факультету Оксани Ляски, Ольги Прокопової, Та
раса Гуцола та Фатен Мухамед АльНаджар (Abu 
Dhabi University).

У рамках візиту відбулися робочі зустрічі 
делегації університету (Тарас Гуцол, Сергій Кор
нійчук) із представниками Abu Dhabi University,  
а також United Arab Emirates University, під 
час яких були обговорені питання подальшої 
співпраці.

Прес-центр ПДАТУ

звіТ рекТора заТверджено, хід виконання 
колекТивного договору заслухано, «золоТий символ 

якосТі національних Товарів Та послуг» оТримано

конференція  Трудового  колекТиву  пдаТу: 

28 лютого 2018 р. в актовій залі Подільського дер
жавного аграрнотехнічного університету відбулася 
конференція трудового колективу, на якій ректор 
університету, доктор економічних наук, професор Іва
нишин Володимир Васильович звітував про роботу за 
2017 рік.

Конференція зібрала делегатів з усіх факультетів, 
відділів та структурних підрозділів університету. У за
ході також взяв участь запрошений гість, Михайло Єв
стафійович Сімашкевич – мер нашого міста.

На початку свого виступу Михайло Євстафійович 
вручив колективу ПДАТУ в особі ректора нагороду 
за рівень та якість освітніх послуг «Золотий символ 
якості національних товарів та послуг», на голосивши 
при цьому, що такої честі мало хто удостоюється. Та
кож мер вручив Володимиру Васильовичу нагороду 
від Міжнародної іміджевої програма «Лідери XXІ сто
ліття» за значний внесок в економіку країни та квалі
фіковане керівництво з удостоєнням звання «Кращий 
керівник року».

На зібранні ректор передав право Михайлу Єв
стафійовичу вручити грамоти від президії асамблеї 
ділових кіл першому проректору університету Гав
рилянчику Руслану Юрійовичу, проректору з на
вчальної, науковоінноваційної та міжнародної ді
яльності  Білик Тетяні Леонівні та доценту кафедри 
менеджменту організацій і адміністрування Дудзяк 
Оксані Антонівні.

Надалі під час своєї звітної доповіді ректор 
В. В.  Іванишин детально проаналізував діяльність на
вчального закладу за звітний період, його навчаль
нометодичну роботу, наукову і  кадрову політику,  
вступну кампанію, міжнародне співробітництво, на
уковоінноваційну діяльність, виховну і спортивно
масову роботу,  матеріальнотехнічне забезпечення та 
господарську діяльність. Особливу увагу ректор вишу 
зосередив на фінансовому забезпеченні університету. 
Володимир Васильович наголосив, що чимало коштів 
витрачається на капітальні та поточні ремонти, покра
щення матеріальних і побутових умов проживання та 
навчання студентів.

Учасники конференції високо оцінили роботу Во
лодимира Васильовича, зазначивши у своїх виступах, 
що процвітання університету та його визнання на між
народному рівні – це не лише результат колективної 
роботи, але й мудре, стратегічно виважене та успішне 
керівництво закладом. Зокрема, під час обговорення 
доповіді ректора доктор сільськогосподарських наук, 
професор Цвігун А. Т. відзначив, що в університеті під 
керівництвом Іванишина В.  В. приділяється значна 
увага підвищенню фахового рівня науковопедагогіч
них кадрів, формуванню їх якісного складу.

Начальник навчального відділу Семенишина І. В. за
уважила, що потребують вирішення питання академічної 
мобільності учасників освітнього процесу, активізації й 
участі структурних підрозділів університету в ґрантових 
програмах.

Проректор з навчальної, науковоінноваційної та 
міжнародної діяльності Білик Т. Л. зазначила, що ректор 
університету доклав значних зусиль для організації на
вчальновиховного процесу згідно з освітніми стандар
тами, зміцнення матеріальнотехнічної бази навчаль
ного закладу, соціального забезпечення викладачів та 
співробітників університету.

Директор Хотинського технікуму ПДАТУ Юзько В. І. про
коментував, що відповідно до нових вимог Закону України 
«Про вищу освіту» потребує реформування система 
професійнотехнічної освіти. Завдяки злагодженій роботі 
колективу коледжу та університету вирішуються важливі 
питання освітньої діяльності, кадрового, фінансового 
забезпечення.

Президент студентського парламенту Лужняк В. С. 
під креслила, що студенти, завдяки розвиненій систе
мі студентського самоврядування університету, пред
ставники якого входять до вченої ради факультетів, 
спів працюють із ректором, деканами, проректорами і 
мають необхідні важелі впливу для захисту своїх прав 
та інтересів, зокрема стосовно удосконалення навчаль
ного процесу та його організаційних аспектів, шляхів 
протидії будьяким фактам академічної нечесності та ін.

Доктор педагогічних наук Дуганець В. І. наголосив 
на співпраці кафедр інженернотехнічного факульте
ту під час акредитації спеціальностей з адміністрацією 
щодо вирішення питання ліцензування нових спеціаль
ностей, підвищення кваліфікації співробітників.

Серед інших питань порядку денного конференції 
розглядався також звіт голови первинної профспілко
вої організації співробітників і студентів ПДАТУ Ліщук 
Світлани Георгіївни про хід виконання колективного 
договору. При цьому було відзначено, що здійснюва
на профкомом аналітична робота створила основу 
для оцінки виконання умов колективного договору, 
засвідчила підстави вважати, що умови колективного 
договору, за якими відбувалася діяльність університету 
звітного періоду, в основному виконувалися, а ті позиції 
або умови, що не були забезпечені, залишилися невико
наними з об’єктивних обставин, будуть доопрацьовані у 
майбутньому.

Науковопедагогічний колектив, працівники всіх 
структурних підрозділів, студенти одностайно ухвали
ли рішення: звіт ректора про діяльність за 2017 рік та 
звіт про хід виконання колективного договору оцінити 
задовільно та затвердити одноголосно.

Голова профкому Світлана Ліщук
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сТажування 
за кордоном

XX  міжнародна 
сільськогосподарська 
висТавка  у  Тель-авіві

1216 березня делегація Подільського державного 
аграрнотехнічного університету перебувала в Аграр
ному університеті в місті Кракові (Республіка Польща).

У рамках візиту було проведено спільні наукові 
дослідження на факультеті інженерії продукції, відбу
лась зустріч із деканом факультету (Славмір Курпас
ка), де було обговорено подальшу співпрацю.

По завершенню стажування були вручені сертифі
кати нашим колегам (Тарас Гуцол, Олег Овчарук, Люд
мила Михайлова, Оксана Ляска, Ольга Прокопова).

Завідувач кафедри професійної освіти Віктор Ду
ганець та завідувач кафедри машиновикористання в 
агропромисловому комплексі Олег Ткач разом із де
легацією відвідали всі лабораторії факультету й роз
почали стажування згідно затвердженого індивіду
ального плану.

Прес-центр ПДАТУ

почесний  рекТор  універсиТеТу

Михайло Іванович САМОКИШ народився 22 лютого 
1933 року в селі Лісні Хутори Носівського району Чернігівської 
області в сім’ї колгоспників. На долю Михайла випало важке 
напівголодне дитинство. Разом з однолітками бігав до шко
ли з полотняною торбиною через плече. Навчався добре, ріс 
кмітливим, хотів багато пізнати. «Твій Мишко не інакше як про
фесором стане, коли виросте», – не раз жартівливо говорили 
сусіди.

Батько Іван Митрофанович загинув на фронті 1944 року на 
території Летичівського району Хмельницької області під час 
форсування річки Південний Буг.

Після закінчення семирічки 1949 року вступив до Київсько
го ремісничого училища № 18, де отримав спеціальність слюса
ря 5го розряду. Закінчивши навчання, Михайло Іванович зразу 
ж пішов працювати на Київський ремонтний завод № 83.

1952 року Михайло Іванович вступив до Київського інду
стріальнопедагогічного технікуму трудових резервів, який 
закінчив з відзнакою 1956 року. Того ж року його направили 
у Коломийське технічне училище № 4 майстром виробничого 
навчання. Через чотири роки молодого майстра призначили 
заступником директора училища з навчальновиробничої 
частини. Закінчивши інженерний факультет Всесоюзного сіль
ськогосподарського інституту (1963 р., м. Балашиха), Михайло 
Іванович своє життя пов’язав з ІваноФранківською держав
ною сільськогосподарською дослідною станцією. Тут він пра
цював завідувачем відділення, головним інженеромтехноло
гом відділу механізації, завідувачем лабораторії механізації. 

Одночасно Михайло Іванович навчався в аспірантурі при 
Всесоюзному науководослідному інституті льону. У січні 
1971 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Білоруської 

сільськогосподарської академії захистив дисертацію на здо
буття наукового ступеня кандидата технічних наук. За матеріа
лами своєї експериментальної роботи опублікував 20 статей у 
наукових журналах і збірниках. Часто друкувався на шпальтах 
обласної і районних газетах, надавав допомогу механізаторам 
в оволодінні новою технікою і технологією виробництва.

1971 року Михайло Іванович прибув до Кам’янця
Подільського і залишився тут назавжди, пройшовши за кон
курсом на кафедру сільськогосподарських машин Кам’янець
Подільського сільськогосподарського інституту. 

Керівництво інституту швидко оцінило ґрунтовні знання і 
практичний досвід молодого вченого. У вересні 1974 року Ми
хайла Івановича призначали виконуючим обов’язки завідува
ча кафедри сільськогосподарських і меліоративних машин, а з 
травня 1976го, після отримання вченого звання доцента, став 
повноцінним завідувачем цієї кафедри.

Наукові знання, компетентність, організаторський хист 
викладача стали підставою для призначення його у липні 
1977 року виконуючим обов’язки декана, а з травня 1978го – 
деканом факультету механізації сільського господарства. На 
цій посаді теж було чимало зроблено. 

Михайло Іванович Самокиш активно займався науко
водослідною роботою, досліджуючи технологічні процеси 
і вдосконалюючи технологічні засоби в галузі механізації 
рослинництва. Метою досліджень була розробка науково
технічних основ енергозберігаючих технологій для півден
нозахідного регіону України. Під керівництвом Михайла 
Івановича у 1976–1980 роках розробили технологію підґрун
товорозкидної сівби зернових культур, яка була впровадже
на в ордена Леніна колгоспі «Україна» Городоцького району 
Хмельницької області.

У травні 1983 року Михайла Івановича призначено на по
саду ректора Кам’янецьПодільського сільськогосподарсько
го інституту, на якій працював до лютого 2002 року. Ректора 
знали і як вченого, автора багатьох наукових розробок, під
ручників з фахових дисциплін, і як керівника, потужну осо
бистість, енергія якої живила багатогранну діяльність колек
тиву вишу.

За час керівництва Михайла Івановича вдосконалювалася 
структура закладу. 1990 року створили факультет соціально
гуманітарної освіти, який об’єднав п’ять кафедр відповідного 
напряму. 3 вересня 1993 року при інституті почав функціону
вати військовоінженерний факультет, який 1998го році ре
організували в інститут. 1993 року в сільськогосподарському 
інституті створили кафедру виробничого навчання, якій пе
редали 270 гектарів дослідних полів навчальнодослідного 

господарства. Вона забезпе
чувала проходження практи
ки студентів усіх факультетів. 
На економічному факультеті 
розпочали підготовку фахів
ців зі спеціалізації «Фінансу
вання та кредитування».

Зміни сталися і в статуті 
самого навчального закладу. 
У 1991–1995 роках тут пра
цювала державна комісія. 
За результатами проведеної 
роботи виш був акредито
вано за четвертим рівнем. 
Відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 2  листопада 1995 року та на
казу міністра сільського господарства і продовольства від 
10 листопада 1995 року на базі інституту створили Подільську 
державну аграрнотехнічну академію. Новий статус дав мож
ливість сформувати нові підрозділи, відкрити більше спеціаль
ностей та спеціалізацій.

З 2002 по 2005 роки Михайло Іванович очолював кафедру 
сільськогосподарських машин.

Нині Михайло Іванович Самокиш професор, академік Між
народної Академії наук екології і безпеки життєдіяльності, 
заслужений працівник народної освіти України, є почесним 
ректором Подільського державного аграрнотехнічного уні
верситету та головою правління громадською радою універ
ситету. Він автор більше 200 публікацій, у тому числі декількох 
підручників та монографій.

Щодня, переступаючи поріг університету, Михайло Івано
вич бачить результати своєї праці, які стали стартовим майдан
чиком для подальшого росту закладу, продовжує вболівати за 
його справи.

Слова поваги і найкращі вітання висловлюють ювіляру Ми
хайлу Івановичу ректорат, професорськовикладацький склад 
університету на чолі з ректором, професором, заслуженим 
працівником сільського господарства  Володимиром Васильо
вичем Іванишиним. Слова вітання ювіляру надсилає Почесний 
ветеран України, голова ради ветеранів, член виконкому міста 
Кам’янцяПодільського, член обласної організації ветеранів 
України, полковник у відставці Леонтій Іннокентійович Рогаль, 
який високо цінує і дуже поважає Михайла Івановича.

Анатолій Рудь, професор,
голова ради ветеранів університету 

З 8 по 10 травня 2018 року  у ТельАвівському виставковому центрі відбулася XX Міжнародна 
сільськогосподарська виставка та конференція «AgriTech». Подільський державний аграрнотех
нічний університет на конференції представляв перший проректор Руслан Гаврилянчик.

Інноваційне сільське господарство Ізраїлю, яке вважається передовим у світі, позиціонує 
дану конференцію важливим міжнародним заходом в галузі сільського господарства, та за
охочує десятки тисяч відвідувачів із різних країн світу. Організатором даного заходу виступив  
доктор Урі Йерміягу разом із представниками промислових та академічних кіл, фермерами та 
агрономами. На виставці створений павільйон інновацій для демонстрації новаторських досяг
нень у галузі сільського господарства, де були представлені найсучасніші аграрні розробки та 
технології. Прес-центр ПДАТУ
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Міжнародна науково-практична конференція
аграрна  наука  Та  освіТа

в  умовах  інТеграції

12 квітня 2018 р. на базі Подільського державного аграр
нотехнічного університету відбулася XІІ Всеукраїнська на
уковопрактична конференція студентів та молодих науковців 
«ПЕРШІ НАУКОВІ КРОКИ2018». У заході взяли участь не тільки 
представники з України, але й зза кордону.

Пленарне засідання вітальним словом розпочав ректор, 
доктор економічних наук, професор, заслужений працівник 
сільського господарства України В.  В. Іванишин, побажавши 

усім учасникам плідної й результативної роботи та висловив
ши надію на подальшу співпрацю. «Подібна наукова робота є 
сьогодні потужним та значним внеском у побудові майбутньої 
фахової діяльності сучасних студентів», – наголосив Володи
мир Васильович.

Про важливість, доцільність, значущість та перспектив
ність проведення даного заходу, а також вагомість та цінність 
обміну студентських наукових результатів зазначив у своєму 
виступі декан інженернотехнічного факультету, кандидат тех
нічних наук, доцент Юрій Іванович Панцир.

У пленарному засіданні конференції з 
доповідями виступили запрошені аспіранти 
та студенти з польських вищих навчальних 
закладів: Кнапчик Адріан «Вплив зберігання 
біомаси на її механічні й енергетичні власти
вості» (факультет інженерії продукції і енер
гетики Аграрного університету в Кракові), 
Дзіедзіц Барбара «Значення ріпакової олії» 
(факультет товарознавства та управління 
продуктами Економічного університету у 
Кракові); та з українських вишів:  Сороко
ва Світлана «Вікова динаміка стронгілоїдо
зу овець на території Полтавської області» 
(факультет ветеринарної медицини Полтав
ської державної аграрної академії), Єрма
ков Сергій «Обґрунтування параметрів гра

вітаційного вивантаження живців енергетичних культур» 
(інженернотехнічний факультет Подільського державного 
аграрнотехнічного університету), Поплавська Вікторія «За
гальнотехнічні дисципліни у професійній підготовці майбутніх 
фахівцівавтомобілістів» (інженернотехнічний факультет По
дільського державного аграрнотехнічного університету).

Після обідньої перерви конференція продовжила свою ро
боту у секційних засіданнях та стендових доповідях.

Юрій Лабальчук

20–22 березня 2018 року в Подільському державному 
аграрнотехнічному університеті відбулася Міжнародна на
уковопрактична конференція «Аграрна наука і освіта в умо
вах євроінтеграції». Цього року конференція зібрала більше 
180 науковців з України, Польщі, Молдови, Казахстану, Болгарії 
та Білорусі задля обговорення найбільш нагальних проблем і 
пріоритетів розвитку аграрної науки й освіти України з ураху
ванням національних традицій та світового досвіду.

Пленарне засідання конференції розпочалося з віталь
ного слова Володимира Іванишина – ректора університету, 
д. е. н., професора, заслуженого працівника сільського гос
подарства України. Володимир Васильович підкреслив, що 
аграрне виробництво є локомотивом розвитку економіки 
сучасної України. Відтак першочерговими завданнями для 
вищих навчальних закладів аграрної освіти є стимулювання 
науководослідної діяльності та підвищення якості наукових 
досліджень. Також учасників конференції було коротко озна
йомлено з історією університету, який уже наступного року 
відзначатиме своє сторіччя. У своїй доповіді ректор згадав 
імена як видатних випускників, так і вчених, які нині формують 
науковий потенціал університету.

Пленарне засідання конференції продовжила Тетяна Ле
онівна Білик, к. е. н., проректор з навчальної, науковоінно
ваційної та міжнародної діяльності ПДАТУ, яка ознайомила з 
головними здобутками вчених університету 2017 року, а також 
окреслила перспективи науководослідної роботи.

Значну увагу під час засідання було звернено на підготов
ку висококваліфікованих кадрів для аграрного сектора, кон
курентоспроможних на сучасному ринку праці України. Зо
крема, доповідь Лесі Юріївни Збаравської, к. пед. н., доцента, 
завідувача кафедри фізики та загальнотехнічних дисциплін 
ПДАТУ було присвячено сучасним вимогам до підготовки 
майбутніх фахівців аграрної галузі. Ярослава Степанівна Ла
ріна, д. е. н., професор, завідувач кафедри маркетингу та між
народної торгівлі Національного університету біоресурсів і 
природокористування України зосередила увагу на актуаль

них проблемах підготовки фахівців з маркетингу для аграр
ної галузі. На психологопедагогічні аспекти впровадження 
інформаційнокомунікаційних технологій в освітній процес 
вищого навчального закладу звернув увагу Андрій Васильо
вич Печенюк, к. е. н., директор ННІ підвищення кваліфікації та 
перепідготовки ПДАТУ.

Невід’ємною складовою конференції було ознайомлення 
з результатами досліджень у пріоритетних галузях сільсько
господарської науки. Анатолій Тимофійович Цвігун, д. с.г. н., 
професор, завідувач кафедри годівлі, розведення тварин і тех
нології кормів ПДАТУ, ознайомив із результатами дослідження 
енергоінформаційного впливу на посівні якості насіння. Ірина  
Анатоліївна Ясінецька, д. е. н., професор, завідувач кафедри 
геодезії та землеустрою ПДАТУ підняла питання земельнока
дастрового забезпечення організації раціонального викорис
тання й охорони земельних ресурсів. Людмила Аліковна Віль
чинська, к. с.г. н., доцент кафедри рослинництва, селекції та 
насінництва ПДАТУ представила результати дослідної роботи 
з селекції гречки. Тетяна Миколаївна Приліпко, д. с.г. н., про
фесор, завідувач кафедри технології виробництва і переробки 
продукції тваринництва ПДАТУ ознайомила зі стандартами та 
нормативами в галузі харчових продуктів. На завершення пле
нарного засідання Павло Петрович Федірко, к. тех. н., доцент, 
завідувач кафедри ремонту машин і енергообладнання ПДАТУ 
окреслив механізми стимулювання інноваційних розробок у 
вищих навчальних закладах аграрної освіти.

Під час секційних засідань було обговорено проблеми 
управління земельними ресурсами та збалансованим при
родокористуванням (керівники секції – Бахмат Олег Мико
лайович, д. с.г. н., професор, завідувач кафедри екології і 
збалансованого природокористування, Ясінецька Ірина Ана
толіївна, д. е. н., завідувач кафедри геодезії і землеустрою); 
сучасні агротехнології в рослинництві, овочівництві та садів
ництві (керівники секції – Овчарук Василь Іванович, д. с.г. н., 
професор, завідувач кафедри плодоовочівництва, лісового і 
садовопаркового господарства, Хоміна Вероніка Ярославів
на, д. с.г. н., доцент, професор кафедри рослинництва, селекції 
та насін ництва); теорію і практику землеробства, агрохімії та 
ґрунто знавства (керівники секції – Рихлівський Ігор Петро
вич, д. с.г.  н., професор, завідувач кафедри землеробства, 

ґрунтознавства і захисту рослин, Яворов Віктор Миколайо
вич, к.  с.г.  н., доцент кафедри агрохімії, хімічних і загально
біологічних дисциплін);  питання зоотехнії та технології ви
робництва продукції тваринництва (керівник секції – Цвігун 
Анатолій Тимофійович, д. с.г. н., професор, завідувач кафедри 
годівлі, розведення тварин і технології кормів); актуальні пи
тання ветеринарної медицини  (керівник секції – Желавський 
Микола Миколайович, д. вет. н., професор, завідувач кафедри 
ветеринарного акушерства, внутрішньої патології та хірургії); 
особливості інженернотехнічного забезпечення агропро
мислового виробництва (керівник секції – Рудь Анатолій Во
лодимирович, к. тех. н., доцент, завідувач кафедри сільсько
господарських машин і механізованих технологій); проблеми 
обліковофінансового забезпечення інноваційного розвитку 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (керівники 
секції – Волощук Катерина Богданівна, д. е.  н., професор, за
відувач кафедри економіки, підприємництва, торгівлі і біржо
вої діяльності, Рудик Володимир Касянович, д.е.н., доцент, за
відувач кафедри фінансів, банківської справи і страхування); 
євроінтеграційні процеси в менеджменті, адмініструванні та 
застосуванні інформаційнокомунікаційних технологій (керів
ники секції – Чикуркова Алла Дмитрівна., д. е. н., професор, за
відувач кафедри менеджменту, публічного управління та адмі
ністрування, Цвігун Інна Анатоліївна, д. е. н., завідувач кафедри 
інформаційних технологій); питання інженерії в енергетиці і 
транспорті (керівник секції – Гордійчук Іван Йосипович, к. т. н., 
доцент кафедри енергетики та електротехнічних систем в 
АПК), а також проблеми підготовки фахівців для аграрної сфе
ри, зокрема в контексті інтернаціоналізації освіти (керівник 
секції – Дуганець Віктор Іванович, д. пед. н., доцент, завідувач 
кафедри професійної освіти).

За результатами обговорення заслуханих доповідей та 
проведених дискусій прийнято резолюцію щодо рекомен
дацій з поглиблення євроінтеграційних процесів в аграрній 
науці та освіті.

Прес-центр ПДАТУ
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всеукраїнська  сТуденТська  олімпіада 
з  веТеринарної  медицини

У ПДАТУ відбулася Всеукраїнська студентська олімпіада з ве
теринарної медицини.

24–26 квітня 2018 року на базі Подільського державного 
аграрнотехнічного університету проходив II тур Всеукраїнської 
студентської олімпіади зі спеціальності «Ветеринарна медицина» 
серед студентів вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредита
ції, в якій взяли участь представники 11 вишів.

Урочисто відкрив олімпіаду ректор Подільського державного 
аграрнотехнічного університету, доктор економічних наук, про
фесор, заслужений працівник сільського господарства Іванишин 
Володимир Васильович, який привітав учасників олімпіади, озна
йомив з історією навчального закладу, побажавши перемоги най
сильнішим. З вітальними словами також виступили: начальник 
Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій 
області Грушко Василь Пилипович, декан факультету 
ветеринарної медицини і технологій у тваринництві По
дільського державного аграрнотехнічного університе
ту, доцент Цвігун Олег Анатолійович, доцент Білоцерків
ського національного аграрного університету Богатко 
Леонід В’ячеславович.

Перший день олімпіади передбачав виконання зав
дань з теоретичної частини,  другий – із практичної 
підготовки. За результатами змагань перемогу здобу
ла команда Національного університету біоресурсів 
і природокористування України, ІІ місце поділили ко
манди Подільського державного аграрнотехнічного 
університету та Білоцерківського національного аграр
ного університету, ІІІ місце посіли команди Житомир
ського національного агроекологічного університету, 
Львівського національного університету ветеринарної 
медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького та Хар
ківської державної зооветеринарної академії.

В особистому заліку перемогла Ярова Ганна Віталіївна (Націо
нальний університет біоресурсів і природокористування України), 
на другому місці: Лихолат Олександр Олександрович (Подільський 
державний аграрнотехнічний університет) та Лизій Іван Петро
вич (Білоцерківський національний аграрний університет), третє 
місце розділили: Дем’янов Ігор Васильович (Подільський держав
ний аграрнотехнічний університет), Грень Ольга Петрівна (Жито
мирський національний агроекологічний університет) та Волощук 
Анна Вікторівна (Національний університет біоресурсів і природо
користування України).

Учасники олімпіади продемонстрували високий рівень теоре
тичної та практичної підготовки.

Бажаємо усім подальших перемог та наукових звершень!
Анатолій Димчук

день  працівників  сільського  господарсТва

День працівників сільського господар
ства  – свято, що традиційно підсумовує кро
пітку працю аграріїв, завершує хліборобський 
рік, сповнений хвилюваннями і турботами 
про врожай.

З нагоди цього у Подільському держав
ному аграрнотехнічному університеті від
булися урочисті заходи до Дня сільсько
господарських працівників. Із вітальним 
словом до усіх присутніх звернувся перший 
проректор Руслан Гаврилянчик, привітавши 
колектив Подільського державного аграр
нотехнічного університету, а також молодь 

із їхнім «професійним святом» – Днем сту
дента.  Руслан Юрійович зазначив, що одне 
із завдань вищого навчального закладу для 
викладачів залишається незмінним – це на
уковий пошук та якісна підготовка кадрів 
для АПК. Завдання ж студентської молоді 
полягає у розвитку, сміливості крокувати 
вперед, захищаючи себе й своє право на 
гідне, щасливе життя, впевнено відкриваю
чи нові горизонти, залишаючись при цьому 
такими ж неповторними, енергійними й за
взятими, здатними приймати неординарні 
рішення.

На урочистості до ПДАТУ завітали 
почесні гості – перший заступник місь
кого голови Григорій Горшунов, голова 
Кам’янецьПодільської районної держав
ної адміністрації Василь Сукач, голова 
Кам’янецьПодільської районної ради Вік
тор Кривак, директор Кам’янецьПоділь
ського міського центру зайнятості Наталя 
Постова, начальник кафедри військової 
підготовки Кам’янецьПодільського націо
нального університету імені Івана Огієнка, 
полковник Євген Брижатий. У своїх вітаннях 
запрошені відзначили неоціненну працю 
науковопедагогічних працівників та їх ва
гомий внесок у розвиток української науки 
й підготовку висококваліфікованих фахівців 
і вручили працівникам університету грамо
ти, подяки та цінні подарунки від Хмель
ницької обласної державної адміністрації, 
Департаменту агропромислового розвитку 
Хмельницької обласної обласної державної 
адміністрації, Кам’янецьПодільської ра
йонної державної адміністрації, міського 
голови, народного депутата України Воло
димира Мельниченка.

Рік є особливим тим, що саме цей день 
співпав із відзначенням Дня студента, тому 
студентська молодь  теж отримувала вітання, 
грамоти  та подяки.

Голова первинної профспілкової органі
зації ПДАТУ Світлана Ліщук привітала усіх ви
кладачів та студентів із Днем працівників сіль
ського господарства й Днем студента, а також 
вручила грамоти та подяки.

Найкращі студенти, які виявили свої здіб
ності, кмітливість, обдарованість у науковій і 
навчальній діяльності, спортивних досягнен
нях, громадській роботі та були активними 
учасниками в художній самодіяльності  про
тягом року отримали грамоти, подяки, пода
рунки від почесних гостей та голови профко
му університету.

Чудовий концерт, підготовлений універ
ситетськими майстрами сцени, створював 
святковий настрій в актовій залі. Яскраві во
кальні номери від Аліни Буць, Марії Алімової, 
Мирослава Тиша, театру пісні «Подільське 
мереживо» Кам’янецьПодільського район
ного центру культури і мистецтва «Розмай» 
(керівник Володимир Кусік), а також хорео
графічні номери у виконанні дуету Катерини 
Мильнікової та Миколи Томайчука, народного 
ансамблю танцю «Подільський колос», виступ 
команди КВН «Аграрвард» подарували пози
тивний настрій усім присутнім.

Свято вийшло феєричним, вписавши ще 
один рядок до списку яскравих подій, що про
ходять у Подільському державному аграрно
технічному університеті.

Прес-центр ПДАТУ

зусТріч  рекТора  пдаТу 
зі  сТуденТським  акТивом

З метою вивчення потреб студентів та їхніх думок 
з приводу бачення перспектив навчання в університе
ті 19 березня відбулася зустріч новообраного активу 
Студентського Парламену та профспілкового активу із 
ректором університету, професором Володимиром Ва
сильовичем Іванишиним.

На засіданні також були присутні: перший прорек
тор університету Гаврилянчик Руслан Юрійович, началь
ник навчальної частини Cеменишина Ірина Віталіївна, 
декан інженернотехнічного факультету Панцир Юрій 
Іванович, помічник ректора Погребняк Сергій Олего
вич, голова профкому Ліщук Світлана Георгіївна та голо
ва Студентського Парламенту Віка Лужняк.

Під час зустрічі Володимир Васильович передусім 
акцентував увагу присутніх на тісній співпраці ректо
рату та студентства, толерантності взаємовідносин між 
викладачами і студентами, що у свою чергу сприятиме 
розвитку університету. Він також закликав молодих лю

дей з усією серйозністю та відповідальністю поставитися 
до викликів сьогодення.

Обговорення розпочалося з відповідей Володими
ра Васильовича на питання студентів щодо навчального 
процессу, зокрема дотримання температурного режиму 
у навчальних аудиторіях та лабораторіях. Серед інших 
питань, яких торкнулися під час спілкування – про уро
чисті та святкові заходи протягом нового навчального 
семес тру, роботу медпункту, проведення дистанційного 
навчання, протидію корупції, налагодження зв’язків із 
представниками органів студентського самоврядування 
інших ВНЗ, про участь студентів у олімпіадах, організацію 
та проведення місяця здачі крові.

Також ректор озвучив низку перспективних напрямків 
діяльності університету, спрямованих на удосконалення 
навчальних баз університету, побутових умов в студент
ських гуртожитках та навчальних корпусах, академічної 
мобільності студентів, міжнародної діяльності.

Світлана Ліщук
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Галицький  бал  у  бучацькому  коледжі

і  знову  перемога

конкурс  студентських  наукових  робіт

«серце  до  серця» –
 «почуй  свіТ!»

Відбулася підсумкова науковопрактична конференція 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спе
ціальності «Економіка сільського господарства та АПК».

56 квітня 2018 року завершився заключний етап Все
українського конкурсу студентських наукових робіт зі спеці
альності «Економіка сільського господарства та АПК», який 
проходив у Подільському державному аграрнотехнічному 
університеті.

З вітальним словом до учасників підсумкової науково
практичної конференції звернувся ректор ПДАТУ, голова га
лузевої конкурсної комісії, доктор економічних наук, профе
сор, заслужений працівник сільського господарства України 
Іванишин Володимир Васильович.

У підсумковій науковопрактичній конференції взяли 
участь 20 студентів із 15 вищих навчальних закладів. Після 
завершення захисту наукових робіт відбулося нагородження 
авторів кращих студентських наукових робіт дипломами І, ІІ та 
ІІІ ступенів, а їх наукових керівників – подяками.

диплом і ступеня
Хлистова Катерина Олександрівна (Херсонський держав

ний аграрний університет).
Руданецька Софія Юріївна (Львівський національний 

аграрний університет).
Шевчук Зоряна Ігорівна (Тернопільський національний 

економічний університет).
Бонюк Кристина Валеріївна (Подільський державний 

аграрнотехнічний університет).

диплом іі ступеня
Лукіянчук Яна Микола

ївна (Національний універ
ситет біоресурсів і приро
докористування України).

Басанець Анастасія 
Сергіївна (Харківський на
ціональний аграрний уні
верситет імені В. В. Докуча
єва).

Лесюк Степан Микола
йович (Львівський націо
нальний аграрний універ
ситет).

Владімірова Олеся Ва
лентинівна (Білоцерків
ський національний аграр
ний університет).

міжнародний
день сТуденТа

У Кам’янецьПодільській міській раді урочисто відзнача
ли Міжнародний день студента.

У сесійній залі міської ради 17 листопада яскраво й уро
чисто відзначили та нагородили найкращих студентів міста.

Вітали молодь міський голова Михайло Сімашкевич та по
мічник народного депутата Володимира Мельниченка  Ірина 
Камінська. Нагороди отримали й студенти Подільського дер
жавного аграрнотехнічного університету: Іпатій Олександр 
Степанович – студент 1го курсу магістратури факультету ве
теринарної медицини і технологій у тварин ництві (президент 
Студентського парламенту); Махтура Василь Тарасович – сту
дент 2СТН курсу факультету агротехнологій та природоко
ристування; Поплавська Вікторія Іванівна – студентка 2го 
курсу інженернотехнічного факультету; Бонюк Кристина 
Валеріївна – студентка 3го курсу економічного факультету.

Прийміть щирі вітання від усіх працівників університету. 
Ви не тільки еліта студентства, а й майбутнє нашого міста. Ба
жаємо вам досягати апогею професійної майстерності задля 
розвитку й становлення незалежної України.

Прес-центр ПДАТУ

Шаповал Віталіна Віталіївна (Сумський національний 
аграрний університет).

Бужимський Віктор Вадимович (Житомирський держав
ний технологічний університет).

диплом ііі ступеня
Волошиновська Альона Валеріївна (Миколаївський націо

нальний аграрний університет).
Михальчук Лілія Юріївна (Львівський національний аграр

ний університет).
Заболотна Анастасія Василівна (Подільський державний 

аграрнотехнічний університет).
Гусак Валерія Володимирівна (Дніпропетровський дер

жавний аграрноекономічний університет).
Гирченко Євгеній Вікторович (Сумський державний уні

верситет).
Романова Руслана Романівна (Харківський національний 

технічний університет сільського господарства імені Петра 
Василенка).

Курган Вікторія Олександрівна (Харківський національ
ний технічний університет сільського господарства імені Пет
ра Василенка).

Горенко Микола Андрійович (Подільський державний 
аграрнотехнічний університет).

Носальчук Ольга Миколаївна (Львівський національний 
університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені 
С. З. Гжицького).

Ткач Тетяна Петрівна (Кременчуцький національний уні
верситет імені Михайла Остроградського).

Оргкомітет конкурсу

22 березня 2018 року на базі НМЦ «Агроосвіта» відбувся 
заключний етап оглядуконкурсу на кращу організацію роботи 
лабораторії «Навчальна бухгалтерія» зі спеціальності  071 «Об
лік і оподаткування» серед аграрних технікумів і коледжів.

Своїм досвідом роботи з організації практичного навчан
ня студентів, гурткової роботи, зустрічами з успішними ви
пускниками спеціальності, участю у міжнародних конкурсах 
студентів, демонстрацією відеофільмів, презентацій тощо  
по  ділились представники 6 аграрних коледжів – переможців  
другого регіонального етапу оглядуконкурсу, що ведуть під
готовку молодших спеціалістів з бухгалтерського обліку. 

 Шепетівський коледж Подільського ДАТУ представляли 
завідувачка лабораторії «Навчальна бухгалтерія» Рудюк Г. К. та 
голова циклової комісії обліковофінансових дисциплін коле
джу Осадчук Л. А.

Отже, під час проведення заключного етапу оглядукон
курсу фахова конкурсна комісія, розглянувши матеріали з ор
ганізації роботи лабораторії  «Навчальна бухгалтерія» та прак
тичної підготовки студентів,  визначила переможців:

І місце – Шепетівський коледж ПДАТУ; 
ІІ місце – Брацлавський агроекономічний коледж Вінниць

кого НАУ;
ІІІ місце розділили Коледж Сумського НАУ та ВСП «Оріхів

ський коледж Таврійського ДАТУ».
Щиро вітаємо та бажаємо удачі !!!  Так  тримати!!!

27 квітня 2018 року в Бу
чацькому коледжі Подільсько
го державного аграрнотех
нічного університету відбувся 
Галицький бал, що традиційно 
розпочався «Київським валь
сом». Свято музики і танцю 
щороку об’єднує студенство 
нашого краю і братньої Поль
щі, які поспішають на запро
шення в Україну, для того, щоб 
насолодитися чудовою атмос
ферою спілкуванням з ровес
никами, отримати незабутні 
враження, показати своє мис
тецтво танцю.

Прес-центр 
Бучацького коледжу  ПДАТУ

Доброта й милосердя завжди потрібні обділеним долею людям, особливо у наш 
непростий час. Зуміти відчути біль нужденних як власний, простягнути руку тим, хто 
опинився у скруті, страждає від хвороби чи байдужого оточення, гостро потребує хлі
ба насущного або душевної розради можуть тільки люди з добрим, чуйним серцем.

По всіх регіонах України у період з 2 по 22 квітня 2018 року проходила XIII Всеукра
їнська благодійна акція ВБФ «Серце до серця» – «Почуй світ!», головною метою якої є 
збір коштів для дітей з вадами слуху, для придбання медичного обладнання для дитя
чих лікарень області.

Студенти та викладачі Кіцманського коледжу Подільського державного аграрно
технічного університету взяли активну участь в акції, бо переконані, що добро – це 
основа світу і тільки такі заходи дають можливість вдосконалити себе і світ навколо 
себе.

4 травня 2018 р. в рамках факультету муніципального 
управління відбувся «День дублера в міській раді». У ролі 
голови міської ради став студент Коледжу ПДАТУ відділен
ня «Право» Ковальський Ростислав. 

Робочий день виконуючого обов’язки міського голо
ви розпочався о 7.30 з ознайомлень зі скаргами та за
уваженнями населення міста. Михайло Єфстафійович у 
цей час уже приймав відвіду вачів та вирішував актуальні 
питання.

У цей день Ростислав разом із міським головою поїхали 
в Перинатальний центр. Студента Коледжу ПДАТУ вразила 
оперативність вирішення проблемних питань.

Після цього візиту відбулась зустріч з народним депутатом 
України Володимиром Мельниченком. Метою зустрічі було 
відвідання шкіл міста, які отримали мультимедійні дошки. Та
кож в кабінеті міського голови відбулося засідання заступників 
міського голови. День закінчився урочистим врученням серти
фікатів про закінчення факультету муніципального управління. 

студент коледжу Пдату – дублер 
кам’янець-ПодільськоГо міськоГо Голови
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кохайТе  жінку!

виставка  великодніх  Пасок

8 Березня – свято весни, любові та краси, одне з найсвіт
ліших у країні свят, не обійшло уваги і жінок Подільського 
державного аграрнотехнічного університету.

6 березня напередодні Міжнародного жіночого дня  в 
актовій залі відбулось урочисте святкування та феєричний 
концерт. Цього року святковий захід був особливим, адже 
був підготовлений силами лише чоловічої частини.

Від імені ректора університету, професора Володимира 
Іванишина усю жіночу половину університету зі сцени ві
тали проректор з науковопедагогічної та виховної робо
ти Т. Д. Гуцол, декан економічного факультету М. В. Місюк, 
декан факультету агротехнологій і природокористування  
В.  Б.  Гаврилюк, декан факультету ветеринарної медицини 
і технологій у тваринництві О. А. Цвігун, декан інженерно

технічного факультету Ю.  І.  Панцир, директор навчально
наукового інституту підвищення кваліфікації та перепідго
товки А. В. Печенюк.

Учасники дійства представляли різні жанри сценічного 
мистецтва – вокал, хореографію, намагаючись при цьому 
якомога різноманітніше виразити свої вітання. У концерт
ній  програмі прозвучали ніжні і при цьому емоційні мело
дії про кохання. Як завжди яскраво виступили танцювальні 
колективи з коледжу культури і мистецтв.

Яскраві номери та подаровані білі троянди від чоловіків 
не залишили байдужими жодну представницю прекрасної 
статі. Святковий концерт став справжнім весняним пода
рунком для усього жіноцтва університету.

Це посправжньому світле та весняне свято нагадало  
про найцінніше та найпрекрасніше, що є в нашому житті – 
кохання, сердечність і вірність.

Нехай ці високі почуття надихають завжди прекрасну 
частину людства, незалежно від пори року! Зі святом вас, 
любі наші жінки!

Микола Білий

11 квітня 2018 р. у Музеї Хліба Подільського державного аграрнотехнічного університету вперше відбулася виставка 
Великодніх пасок. У заході  взяли участь учні різних шкіл,  викладачі та студенти університету.

Було представлено 58 авторських робіт із Хмельницької, Чернівецької, Закарпатської, Тернопільської, Львівської, Волин
ської областей. Найрізноманітніші  85 пасок вразили присутніх гостей своєю оригінальністю, неповторністю, креативністю 
прикрашання.  Польська паска теж оригінально вписалась у виставку української пасхальної випічки.

Ректор, доктор економічних наук, професор, заслужений працівник сільського господарства України Володимир Івани
шин, відкриваючи урочистий захід, привітав усіх присутніх гостей, викладачів, студентів із Великодніми святами та подякував 
усім, хто долучився до проведення даного дійства. Словавітання виголосили запрошені почесні гості університету: голова 

День Христового Воскресіння, Великдень – одне з найбільших українських свят, яке сим
волізує перемогу життя над смертю, добра над злом, любові над ненавистю. Всім нам знайома 
радість родини, котра сідає до великоднього сніданку, які щасливі діти, які безтурботно змага
ються, чия крашанка сильніша, як змінюється їх обличчя, коли отримують бажаний, але нео
чікуваний подарунок.

Подільський державний аграрнотехнічний університет, за ініціативи Президента сту
дентського самоврядування та за підтримки ректорату, профспілок і працівників, став орга
нізатором проведення благодійної Пасхальної акції «Подаруй дитині свято», для найбільш 
незахищеної категорії нашого населення – дітейсиріт та дітейінвалідів. До акції долучився 
Кам’янецьПодільський коледж будівництва, архітектури та дизайну. Викладачі та студенти на

вчальних закладів спробували, хоч частково, зробити свято реальною радістю, поділитися сво
їм теплом із найменшими, про кого більше немає кому потурбуватися!

Окрім іграшок, продуктів харчування, канцелярського приладдя, одягу діти отримали в да
рунок театралізоване дійство з веселими розвагами, забавами, потіхами від Миколи Томайчука 
та Валерія Свереди – формація АРТ «Градація» (Подільський державний аграрнотехнічний уні
верситет).

Висловлюємо вдячність усім небайдужим викладачам, співробітникам, студентам за їхнє 
щире та чуйне серце до чужого лиха. Нехай у кожного з вас будуть сили, завзяття, натхнення на 
реалізацію наступних благодійних акцій.

Доцент ПДАТУ Ольга Прокопова

благодійний  пасхальний  дарунок  діТям

пам’яТаємо 
Та шануємо

подвиг воїнів!

8 травня з нагоди Дня пам’яті та примирення у Подільському 
державному аграрнотехнічному університеті відбувся захід  – 
зустріч трьох поколінь «Вклоняємось безсмертному подвигу». 
Саме сьогодні зібралися три покоління: ті, хто воював і виборю
вав, зараз виборює мирне життя та студенти університету, щоб 
вшанувати наших героїв, людей, які воювали, дивилися смерті в 
обличчя, були поранені, втрачали бойових побратимів, наближа
ли перемогу з великою вірою в серці.

До університету завітали гості: Хоптяр Леніна Пилипівна   – 
учасник Великої Вітчизняної війни, викладач кафедри плодо
овочівництва з 1955 по 1990 роки;  учасники АТО сьогоднішні 
воїнигерої: Пливанюк Євген В’ячеславович – асистент кафедри 
нормальної та патологічної фізіології і морфології, Трач В’ячеслав 
Володимирович – асистент кафедри мікробіології, фармакології і 
гігієни тварин, Підперигора Анатолій Володимирович – навчаль
ний майстер кафедри ремонту машин та енергообладнання.

Вітальним словом відкрив захід ректор університету, док
тор економічних наук, професор, заслужений працівник сіль
ського господарства України Володимир Васильович Іванишин, 
наголосивши на тому, що подвиг ветеранів додає нашим моло
дим хлопцям сил та наснаги у сьогоднішній боротьбі за свобо
ду та суверенітет ненькиУкраїни, а також оголосивши хвилину 
мовчання задля вшанування пам’яті усіх, хто не повернувся з 
поля бою.

Голова ради ветеранів університету Рудь Анатолій Володи
мирович привітав усіх присутніх зі святом, підкресливши, що ми 
у вічному боргу перед тими, хто в жорстокій битві отримав Сла
ветну Перемогу, хто й сьогодні з гідністю відвойовує цілісність 
нашої держави.

Учасник Великої Вітчизняної війни Хоптяр Леніна Пилипівна 
не могла стримати сліз, адже емоції переповнювали подих.

Від учасників АТО виступив Підперигора Анатолій Володими
рович, розповівши про нинішні військові будні на сході України.

Президент студентського самоврядування Лужняк Віка від 
імені студентства виголосила слова вдячності за відданий ге
роїзм, саможертовність та вітальні слова ветеранам і учасникам 
бойових дій.

Висловлюємо щиру подяку первинній профспілковій органі
зації в особі Ліщук Світлана Георгіївні за надану допомогу в орга
нізації даного заходу.

Заходи, приурочені пам’ятним датам, не залишили байдужи
ми нікого, адже трагічні сторінки історії  залишаються у підсвідо
мості…

Прес-центр ПДАТУ

Хмельницької обласної ради Михайло Загород ний, 
перший заступник Хмельницької облдержадміністра
ції Володимир Кальніченко, секретар міської ради 
Дмитро Васильянов, протоїєреї Олександр Цісар та 
Юрій Матвійцов, начальник управління освіти і науки 
Кам’янецьПодільської міської ради Світлана Стар
ченко, заступник голови Кам’янецьПодільської ра
йонної ради Віктор Ярменчук, начальник відділу АПР 
Кам’янецьПодільської райдержадміністрації Надія 
Сузанська, представник районного Будинку школяра 
Юлія Степанюк та інші.

Виставка продемонструвала українські територі
альні звичаї та традиції випікання паски, що суттєво 
відрізняються.

Надіємося, що подібний захід уже наступного 
року стане Всеукраїнським!

Тарас Гуцол
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22 березня в спортивній залі ПДАТУ відбувся турнір «Весна2018» 
з волейболу серед жіночих команд. Взяли участь чотири команди: 
ПДАТУ, Індустріальний коледж, ДЮСШ м. Дунаївці, ДЮСШ м. Кам’я нця
Подільського. Змагання проводились за коловою системою. 

За результатами змагань 1ше місце посіла команда ПДАТУ, 2ге – 
ДЮСШ м. Дунаївці, 3тє – ДЮСШ м. Кам’янцяПодільського.

У Національному університеті фізичного виховання і спорту Укра
їни під егідою Федерації бразильського джиуджитсу України відбув
ся кубок України з бразильського джиуджитсу «Kyiv open jiujitsu NO 
GI championship 2018». У змаганнях прийняли участь більше 46 клубів 
з різних областей України (близько 450 людей). Студент 3 курсу ін
женернотехнічного факультету Давидов Олександр, провівши 4 су
тички (3 з яких закінчились перемогою), здобув почесне 3тє місце у 
ваговій категорії до 67,5 кг.

Команда Подільського державного аграрнотехнічного універси
тету стала чемпіоном «Подільської ліги з волейболу».

Ректорат вітає своїх чемпіонів!

турнір з волейболу «весна-2018»

вітаємо  Призера!

13–15 березня відбувся чемпіонат міста з 
шахів, де перше місце посів студент економіч
ного факультету Андрій Мусій (І розряд).

Тетяна Хрунь

чемПіонат міста 
серед молоді з шахів

Одним із завдань цільової комплексної програми «Органі
зація наукової роботи студентів в органічному поєднанні з на
вчальним процесом» є забезпечення успішного представлення 
університету на всеукраїнських та міжнародних конкурсах сту
дентських наукових робіт, олімпіадах, турнірах та інших формах 
студентських змагань відповідної спрямованості.

Так, протягом 2017–2018 навчального року окремі студенти 
Подільського державного аграрнотехнічного університету ста
ли переможцями І туру олімпіад із різних дисциплін, відтак авто
матично ставши учасниками наступного туру.

За результатами проведення ІІ туру та завдяки наполегли
вості, завзятості, працьовитості та кмітливості студентівучасни
ків ПДАТУ має наступні показники:

ІІІ місце – Соловей Вадим – ІТФ, 4 курс. Дисципліна «Ре
монт машин і обладнання» – викладач: Бончик В.С. (Харків
ський національний технічний університет сільського госпо
дарства ім. П. Василенка, 4–5 квітня 2018 р.);

ІІІ місце – Головатий Володимир – ІТФ, 2 стн. Дисципліна 
«Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірюван
ня»  – викладач: Кроль В.  О. (Миколаївський національний 
аграрний університет, 11–13 квітня 2018 р.);

ІІІ місце – Трач Мар’яна – ЕФ, 1 маг. Дисципліна «Менедж
мент організацій і  адміністрування» – викладач: Покотиль
ська  Н.  В. (Тернопільський національний економічний уні
верситет, 25–27 квітня 2018 р.);

ІІІ місце – Корнійчук Алла –  ЕФ, 1 маг. Дисципліна «Ор
ганізація і методика аудиту» – викладач: Мельничук О.  В. 
(Миколаївський національний аграрний університет, 25–
27 квітня 2018 р.);

ІІ місце – Лихолат Олександр – ФВМТВ, 4 курс. Спеціаль
ність «Ветеринарна медицина» – керівник команди: Кар
чевська Т.  М. (Подільський державний аграрнотехнічний 
університет, 24–26 квітня 2018 р.);

ІІІ місце – Дем’янов Ігор – ФВМТВ, 4 курс. Спеціальність 
«Ветеринарна медицина» – керівник команди: Карчев
ська Т. М. (Подільський державний аграрнотехнічний уні
верситет, 24–26 квітня 2018 р.).

Вітаємо переможців із отриманими результатами та 
бажаємо подальших вдалих перемог, плідних здобутків 
та звершень!

Ірина Семенишина

21 квітня у Кам’янціПодільському відбулося відкриття туристичного сезону. Це був ювілейний  деся
тий захід, а тому проходив під слоганом «Кам’янець магічний». Тільки цього дня ожили давні легенди, а 
вузькими вуличками Старого міста прогулювалися люди в історичних середньовічних костюмах. Саме 
це створило неповторну атмосферу та відчуття подорожі у минулі часи.

Окрім того, під час відкриття туристичного сезону у Кам’янціПодільському уже вкотре встановлю
вався рекорд України – «Історичний реверанс» – рекорд із найбільшою кількістю учасників, що тан
цюють в історичних костюмах. Студенти ПДАТУ долучилися до фестивалю, продемонструвавши свою 
активну позицію та вболівання за рідне місто.

Горді тим, що маємо змогу жити та навчатися у такому чудовому місті!                                       Тарас Гуцол


