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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Щиро вітаю вас з Днем працівників
сільського господарства!
Останній місяць осені – листопад – багатий на свята, що пов’язані з аграріями. Приємно,
що пряму причетність до щорічних святкувань професійного Дня працівників сільського
господарства має не тільки виробнича, а й інтелектуальна сфера, до якої належить колектив Подільського державного аграрно-технічного університету. Адже саме тут готують тих,
хто, маючи грунтовні знання з обраної професії, продовжує славетні хліборобські традиції
українців. Аграрній сфері завжди потрібні висококваліфіковані агрономи, які працюють за
новітніми технологіями; технологи з виробництва та переробки продукції тваринництва,
які відповідають за якість та безпеку продуктів харчування; ветеринарні лікарі, які забезпечують профілактику, діагностику та лікування тварин; агроінженери, які вміють ефективно
використовувати сучасну техніку; економісти та менеджери – щоб ефективним був весь
агропромисловий комплекс!
Багато складних завдань вирішується й завдяки самовідданій праці колективу
Подільського державного аграрно-технічного університету. Сьогодні не знайдеться
жодного куточка області, жодного господарства, де б не працювали наші випускники.
Переконаний, що плідна співпраця колективу й надалі сприятиме розвиткові аграрної галузі та зростанню іміджу нашої альма-матер.
Вельмишановні хлібороби, працівники сільського господарства, викладачі, науковці,
зі святом вас!

ДОРОГІ СТУДЕНТИ!

З повагою ректор, доктор економічних наук,
професор, заслужений працівник
сільського господарства України
Володимир Іванишин

Сердечно вітаю вас із Міжнародним днем студента!
Щиро дякую Вам за те, що Ви гідно продовжуєте традиції студентства Подільського державного аграрно-технічного університету,
яке неодноразово доводило, що не лише здобуває знання, демонструючи високі результати світового рівня, але й презентує силу власного голосу та право вибору.
Ми пишаємося Вашими досягненнями, перемогами й здобутками, цінуємо Ваше невтомне бажання творчого й наукового пошуку,
адже зміст університетського життя – це потреба у неперервному саморозвитку та задоволенні інтелектуальної мети.
Бажаю Вам щасливої студентської юності, віри у власні сили та здійснення бажаних мрій і реалізації задуманих планів!

ЗАКРІПЛЮєМО МіЖНАРОДНі зв’язки:
Делегація з Данії у НАШОМУ університеті
24 жовтня 2018 року в Подільському державному
аграрно-технічному університеті з робочим візитом перебувала делегація з Данії (Підприємство «SDL», діяльність
якого сконцентрована на практичній підготовці українських студентів на фермах Данії на чолі з директором Frida
Sollingvraa та помічником директора – Yes Sollingvraa)
спільно із Всеукраїнською Спілкою Аграрної Молоді Украї
ни (Головою Спілки – Андрієнком Миколою Івановичем, засновником Спілки – Дебіч Оленою Павлівною та заступником Голови Спілки – Моньком Леонідом Юрійовичем).
Наразі студенти нашого університету щорічно здобувають практичну підготовку на фермах Данії, яка є зразковою
щодо ведення сільського господарства, впровадження сучасних європейських технологій у галузях тваринництва
та рослинництва. У Данії практична підготовка студентів
здійснюється у розрізі таких видів тваринницьких ферм:
свиноферми, молочні ферми, норкові ферми та ін., а також на фермах, які спеціалізуються на вирощуванні рослин, здебільшого це теплиці, де вирощують квіти, овочі,
тощо. В обов’язки практиканта входять майже всі види робіт по фермі, що забезпечує отримання практичного досвіду. Звісно, під час практики доведеться докласти
чимало зусиль, в тому числі фізичних, але лише здобувши практичну підготовку, студент може сформуватися як спеціаліст в обраному напрямі підготовки. Переконані,
що програми міжнародного обміну, які існують у нашому університеті, допоможуть
студентам отримати практичні навички та міжнародний досвід, який вони втілюватимуть під час роботи на аграрних підприємствах України.
У ході робочого візиту гості відвідали факультети університету, їх навчальні
аудиторії та аудиторії для проведення практичних занять; музеї, ветеринарну клініку, студентську навчальну ферму, науково-дослідний інститут круп’яних культур
ім. О. Алексеєвої. Делегація отримала приємні враження отримала від перебування
у Подільському державному аграрно-технічному університеті, про що зазначила у
Книгах гостей музеїв, а також висловила щиру подяку та побажала процвітання нашому закладу.
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У Варшавському університеті природничих наук
Делегація Подільського державного аграрнотехнічного університету на чолі з ректором університету, доктором економічних наук, професором
Іванишиним В. В. перебувала у Варшавському університеті природничих наук.
У перший день був організований спільний україно-польський круглий стіл, де було обговорено можливі теми подальшої співпраці та проведені робочі
зустрічі з представниками різних факультетів.
На другий день у рамках офіційного візиту делегація ПДАТУ відвідала дослідницькі об’єкти SGGW і ознайомилась з роботою відділення захворювань великих
тварин з клінікою, молочної ферми, дендропарку в
Рогові. Темами для дискусій були конкретні напрямки
майбутніх спільних досліджень та проектів, участь у
спільних грантових програмах, індивідуальна мобільність студентів та НПП ПДАТУ та SGGW тощо.
У рамкам візиту ректором Володимиром Іва
нишиним та ректором Вєславом Белявскі був підписаний договір про співпрацю.
Насамкінець, під час візиту до палацу Косічев ректор Іванишин В. В. залишив подяку у Книзі офіційних
делегацій Варшавського університету природничих
наук.

візит нашої делегації до кракова та хелма
Делегація Подільського державного аграрно-технічного університету у складі Гуцола Т. Д.,
Гаврилюка В. Б., Овчарука О. В., Кучера О. В. перебувала у Республіці Польща (в Краківському аграрному
університеті та у Державній вищій школі в Хелмі).
Під час візиту наш навчальний заклад було представлено на інавгурації нового навчального року в
Краківському аграрному університеті та Державній
вищій школі в Хелмі. Делегація також мала можливість відвідати різні підприємства та навчально-наукові лабораторії.
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Вдалого та легкого старту до Країни Знань!

Щорічно на початку вересня українські міста наповнюються святковим вбранням, різнобарвними букетами і загальним
радісним відчуттям того, що попереду цікава, барвиста і повна
нових знань сторінка життя.
День знань — це, мабуть, єдине свято, яке одночасно є і
загальним для всіх, і особистим для кожного. Особливим цей
день є для тих, хто вперше переступає поріг нового навчального закладу, адже це крок у нове, незвідане, загадкове…
Першовересень у Подільському державному аграрно-технічному університеті – не просто свято, а початок нового життя в університетській родині, саме цього дня у навчальному
закладі відбулися святкові заходи з нагоди Дня знань.
Урочистості були проведені на території університету
за участю науково-педагогічного складу, студентів, гостей
та батьків, які із захопленням спостерігали за святковим дійством.
2018–2019 навчальний рік для аграрного вишу Поділля є
особливим, так як університет відзначатиме своє 100-річчя.
До навального закладу завітали почесні гості, запрошені з-за
кордону – Польщі та Об’єднаних Арабських Еміратів.
Відкрив захід ректор університету Володимир Іванишин –
доктор економічних наук, професор, заслужений працівник
сільського господарства України. Ректор привітав усіх з успішним вступом до вищого навчального закладу, висловивши
впевненість у тому, що студенти-першокурсники стануть висококваліфікованими фахівцями аграрного сектору України,
передавши символічні ключ до знань, залікову книжку та сту-

дентський квиток першокурсникам. Окрім того, Володимир
Васильович вручив атестат почесного професора ректору Варшавського університету природничих наук Вєславу
Белявскі.
За активну роботу та професіоналізм, відмінне навчання та
активну участь у житті університету студенти усіх факультетів
були нагороджені грамотами.
Найкращим студентам університету було надано право покласти гірлянду до пам’ятника загиблим випускникам ПДАТУ
в зоні АТО.
Із привітаннями та найкращими побажаннями до професорсько-викладацького складу, студентів та їх батьків звернулися й високоповажні гості, які завітали до Подільського
державного аграрно-технічного університету, серед них:
Володимир Кальніченко – заступник голови Хмельницької
обласної державної адміністрації, Анна Розкош - директор
фірми DAK GPS, Вєслав Белявскі – ректор Варшавського
університету природничих наук (СГГВу), Кшиштов Мудрик –
керівник лабораторії біопалива Краківського аграрного університету, доктор Фатен Аль Наджар – Abu Dhabi University,
священик Української Православної церкви Київського
Патріархату, настоятель університетського храму апостола
Євангеліста Івана Богослова митрофорний протоієрей Юрій
Матвійцов та благочинний Кам’янець-Подільського району,
настоятель храму Святих Первоверховних Апостолів Петра і
Павла, кандидат богословських наук, митрофорний протоієрей Олександр Цісар.

«Гімн університету» у виконанні викладача вишу
Мирослава Тиша у поєднанні з шоу у виконанні «Артградаціі»
(Микола Томайчук та Валерій Свереда) створили чудову атмосферу незабутніх миттєвостей студентського життя, яке для
наших першокурсників тільки розпочинається.
Тож у добру путь, дорогі студенти! Нехай дорога у Країну
Знань буде для вас плідною, творчою та повною приємних несподіванок. І пам’ятайте те, що вчить нас народна мудрість:
«Знання – це скарб, а плідна праця – ключ до нього»!
Прес-центр ПДАТУ

завершення курсів
підвищення кваліфікації
10 жовтня 2018 р.
факультет ветеринарної медицини і технологій у тваринництві
ПДАТУ від
відали слухачі короткострокових курсів підвищення
кваліфікації лікарів і
фельдшерів ветеринарної медицини та осіб, відповідальних за ветеринарне забезпечення кінологічних підрозділів територіальних органів та установ Націо
нальної поліції України. Шановним гостям екскурсію факультетом
провів декан, доцент Цвігун О. А., який коротко розповів про основні
здобутки факультету та перспективи подальшого розвитку. Слухачі
курсів відвідали клініку факультету, зоологічний, анатомічний та патологоанатомічний музеї, окремі кафедри, мали можливість поспілкуватись зі студентами. У всіх гостей залишились досить приємні враження від побаченого, були висловлені слова щирої подяки і бажання
щодо подальшої співпраці.
11 жовтня 2018 р. відбулась успішна атестація всіх слухачів на базі
Хмельницької державної лікарні ветеринарної медицини та урочис-

те вручення їм сертифікатів у приміщенні конференцзалу Головного
управління національної поліції України в Хмельницькій області.
Також за вагомий внесок у розвиток кінологічної служби Національної
поліції України та плідну співпрацю щодо підготовки фахівців ветеринарної медицини для органів та підрозділів Національної поліції
України були відмічені подяками за підписом першого заступника
Голови Національної поліції України, начальника кримінальної поліції, генерала поліції другого
рангу Аброськіна В. В. ректор Подільського державного аграрно-технічного університету, доктор
економічних наук, професор Іванишин В.В., викладачі університету: доктор с.-г. наук, професор
Супрович Т. М., доцент КарчевськаТ.М., начальник
Хмельницької державної лікарні ветмедицини,
професор кафедри інфекційних та інвазійних
хвороб Чумаков К.А., начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій
області Грушко В.П. Сертифікати та відзнаки присутнім вручив начальник Головного управління
національної поліції України в Хмельницькій області Віконський В. В.
Прес-центр ПДАТУ
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«Агро-Поділля 2018»
Подільський державний аграрно-технічний університет взяв участь у виставці «Агро-Поділля 2018»
15 вересня 2018 р. відбулася XXXI агропромислова
виставка-ярмарок «Агро-Поділля 2018». У заході було
представлено сучасну сільськогосподарську техніку
та обладнання вітчизняних і зарубіжних виробників.
Учасники агровиставки пропонували до огляду промислову і продовольчу продукцію: бджільництва, харчової та переробної промисловості, органічне виробництво, засоби захисту сільськогосподарських рослин,
вироби народних умільців тощо.
Подільський державний аграрно-технічний університет та усі підрозділи на чолі з ректором Володимиром
Іванишиним взяли активну участь в агроярмарці.
«Агро-Поділля 2018» пройшов з колоритом, властивим регіону.
Прес-центр ПДАТУ

Участь ректора у науково-практичному семінарі
10 жовтня 2018 р. у готелі «7 днів» відбувся науково-практичний
семінар на тему: «Актуальні питання діагностики, боротьби та профілактики захворювань риби», ініційований Головним управлінням
Держпродспоживслужби в Хмельницькій області.
У даному заході взяли участь і представники Подільського державного аграрно-технічного університету на чолі з ректором, професором В.В. Іванишиним. Володимир Васильович мав честь відкрити семінар доповіддю, в якій окреслив сучасний стан аквакультури
України, вказавши на недооціненість галузі рибництва саме сьогодні,
її потужний потенціал і перспективи розвитку галузі в контексті аграрного сектору. На завершення доповіді ректор університету побажав
усім учасникам плідної праці, жвавих дискусій і наукових здобутків.
Окрім того, Володимир Васильович зазначив про важливість переймання досвіду з окресленої проблеми у закордонних спеціалістів,
продемонструвавши приклад співпраці Подільського державного
аграрно-технічного університету з Варшавським університетом природничих наук.
Прес-центр ПДАТУ

Відзнака нашого університету
У межах заходів з відзначення Всеукраїнського дня бібліо
тек 27 вересня 2018 р. у Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці НААН відбулося урочисте розширене
засідання колективу, присвячене сторіччю заснування установи. Серед гостей був і представник Подільського державного
аграрно-технічного університету, директор наукової бібліотеки вишу Михайлик Артур Олександрович.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека
Національної академії аграрних наук України – провідна спеціальна бібліотека загальнодержавного значення; галузева
бібліотека-депозитарій, потужний науково-інформаційний
центр з формування галузевого сегмента аграрних питань як
складової в інформаційному просторі України, документноінформаційний потенціал якої представлений понад мільйонним фондом на 32 мовах із 59 країн світу.
Свої витоки бере від 1917 р. з бібліотеки Генерального
сек
ретаріату (Міністерства) земельних справ Української
Центральної Ради з фондом 1007 одиниць зберігання. З 1970 р.
бібліотеку підпорядковано Південному відділенню ВАСГНІЛ і з
цього часу вона стає науково-методичним центром для мережі бібліотек сільськогосподарських науково-дослідних інститутів, дослідних станцій, вищих навчальних закладів і технікумів України і Молдавії.

«Птахи Америки» (1827 р.) –
найбільша книга у фондах бібліотеки
«Історія природи» (1802 р.) найменша книга у фондах бібліотеки

Від грудня 2012 р. Державній науковій сільськогосподарській бібліотеці Української академії аграрних наук України за
значний внесок у розвиток сільського господарства, інформаційно-бібліотечної справи та вітчизняної історії науки і техніки
надано статус Національної.
Наразі в установі працюють 78 співробітників (10 докторів
і 22 кандидати наук). Очолює книгозбірню її директор, доктор
сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Украї
ни, заслужений працівник сільського господарства України
Вергунов В.А.
ННСГБ НААН – науково-методичний центр для 210 бібліо
течних закладів сільськогосподарського профілю України, в
тому числі ПДАТУ. Для працівників бібліотек мережі системно
проводяться семінари, конференції, стажування, розробляється інструктивно-регламентуюча документація, методичні
матеріали, надається практична та консультаційна допомога. Усі зазначені матеріали оприлюднюються через випуски
«Бюлетеня ННСГБ НААН».
Справжньою окрасою бібліотеки є колекція рідкісних видань, яких тут понад 10 тис. (всі видання до 1900 року)! Це, насамперед, колекції громадянського друку, набрані шрифтом,
розробленим Петром Могилою та введеним у Російській імперії Петром І в період1708 –1710 рр. для друку світських видань.
Такий шрифт використовувався до 1835 р.
Надзвичайну наукову та культурну цінність мають прижиттєві видання всесвітньо відомих вчених-аграріїв: А. Совєтова,
В. Докучаєва, П. Костичева, В. Вільямса, Г. Висоцького та багатьох інших. Деякі книги – з автографом автора!
Широко представлені в фонді дореволюційні сільськогосподарські періодичні видання, такі як «Труды Вольного
экономического общества» (1851–1914), «Хозяин» (1899–
1917), «Хуторянин» (1899–1917), «Почвоведение» (1899),
«Лесной журнал» (1872–1916) тощо.
У фондах колекції сільськогосподарських видань ХІХ ст.
широко представлені головні етапи історії розвитку Землі,
зібрання матеріалів з дослідної справи як вітчизняних, так і
зарубіжних установ ХІХ ст., матеріали сільськогосподарських
з’їздів, конференцій, нарад, праці науково-дослідних установ
з сільського господарства, звіти сільськогосподарських товариств.
Окремо представлені видання незвичних форматів – книги як найменших, мініатюрних, так і дуже великих розмірів (наприклад, альбом «Птахи Америки» (1827 р., формат 100/70 см).

Урочисте розширене
засідання Вченої ради
Національної наукової
сільськогосподарської
бібліотеки
Національної академії
аграрних наук України

Пам’ятна медаль
до 100-річчя
бібілотеки

Така потужна наукова колекція завжди приваблювала відвідувачів з України та інших країн світу. Причому, не
лише науковців, а й державних діячів. На засіданні 27 вересня 2018 р. також не обійшлося без поважних гостей. Серед
них – Державний секретар Міністерства культури України
Карандєєв О. В., народний депутат України Шкрум А. І., доцент Києво-Могилянської академії Гриценко А. С. (кандидат в
Президенти України), директори НДІ НААН, наукових бібліотек сільськогосподарської мережі.
Удвічі приємно отримати пам’ятну нагороду перед лицем
такого високоповажного товариства. Це свідчення того, що
наш університет зараз, як і 100 років тому, є вагомою частиною національної аграрної освіти, а наукова бібліотека ПДАТУ
гідно забезпечує інформаційно-бібліотечне супроводження
наукового поступу агропромислового виробництва – значної
частини сектору економіки України.
Прес-центр ПДАТУ
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«AgroUniFest-2018»
2 листопада 2018 року Подільський державний аграрно-технічний університет уже
вчетверте радо вітав у своїх стінах обдарованих креативних студентів усіх навчальних закладів України на відкритому фестивалі-конкурсі «Агроуніфест-2018».
Під патронатом ректора університету,
доктора економічних наук, професора, заслуженого працівника сільського господарства
України Володимира Іванишина відбулося
феєричне творче змагання з метою створення сприятливих умов для розвитку творчого
потенціалу України, пошуку, підтримки і стимулювання інтелектуального і творчого обдарування молоді, самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві.
2018-2019
навчальний
рік
для
Подільського державного аграрно-технічного університету є ювілейним, а тому й фестиваль відбувався по-особливому. Цього року
до аграрного вишу завітали почесні гості:
ректор, проректори, викладачі, студенти із
Національного педагогічного університету ім.
М. П. Драгоманова (м. Київ) та творчий колектив із м. Новий Сонч (Польща).
Загалом цей день був насичений різноплановими подіями:
презентування продуктової ярмарки за
цінами виробника;
проведення власне «Агроуніфесту-2018»;
проведення круглого столу з питань студентського самоврядування (за участю студентів ПДАТУ та студентів НПУ);
проведення Міжнародного науковопрактичного форуму «Світовий досвід у галузі бджільництва та перспективи розвитку в
Україні», на якій виступив найвідоміший у світі
пасічник з Німеччини Йоханн Ван ден Бонгард
із темою «Порода бджіл Бакфаст: перспективи
розведення і використання в Україні».
Спонсорами фестивалю виступили торгова марка «Український кристал», «МОYO.UA»,
ректорат Подільського державного аграрно-

технічного університету, первинна профспілкова організація ПДАТУ.
Креативних та обдарованих конкурсантів оцінювало високопрофесійне журі: Вадим
Савчук – заступник міського голови; Анастасія
Матковська – керівник народної студії образотворчого мистецтва Центру дитячої та юнацької творчості; Олексій Шеремета – заступник
директора районного центру культури і мистецтв «Розмай», режисер; Олеся Королюк – директор Кам’янець-Подільської міської дитячої
школи мистецтв; керівник Народного театру
української пісні «Петридава» міського будинку культури; Денис Гаврилюк – викладач хореографічних дисциплін Кам’янець-Подільської
міської дитячої школи мистецтв, керівник студії сучасного танцю «EGO».
Протягом дня творчий фест переріс у
масштабний захід, де учасники спробували себе у різних жанрах: «Декоративноужиткове мистецтво», «Хореографічне мистецтво», «Вокальне мистецтво», «Театральне
мистецтво».
Гран-прі конкурсу-фестивалю отримав
мистецький колектив коледжу Подільського
державного аграрно-технічного університету.
Запальні та експансивні хореографічні постановки, фантастичні вокальні виступи, пломенисті театральні інсценівки з невимовно піднесеною атмосферою презентування – таким
увійде в історію життя Подільського державного аграрно-технічного університету відкритий творчий фестиваль «Агроуніфест-2018».
Переможці продемонстрували всю свою
досконалість, професіоналізм, за що і отримали найвищі бали від суддів. Усі навчальні
заклади та учасники були нагородженні подяками, грамотами та цінними подарунками.
Прес-центр ПДАТУ

з Днем працівників освіти!
За ініціативи студентського Парламенту
4 жовтня 2018 р. у стінах ПДАТУ відзначили День працівників освіти. Студенти
привітали усіх працівників університету
та побажали їм кар’єрного зростання, терпіння та нових досягнень у науковій сфері.
Студентська молодь проявила креативність та почуття гумору під час привітання
своїх наставників.
Шановні педагоги, щира подяка Вам за
постійну самопожертву і щоденну самовіддачу, благородну любов і турботу, віддане
служіння улюбленій справі.
Вітаючи зі святом, від щирого серця бажаємо кожному з Вас міцного здоров’я на
довгі літа, щастя, благополуччя, невичерпної наснаги, Божої благодаті, миру, любові
та злагоди!
Прес-центр ПДАТУ

Святкові урочистості
до Дня працівника
освіти в області
4 жовтня 2018 р. у Хмельницькій філармонії відбулися урочистості з нагоди Дня працівника освіти.
На запрошення Хмельницької обласної ради у заході
Подільський державний аграрно-технічний університет представляли: Ірина Ясінецька – проректор з навчальної роботи, Юрій Павельчук – заступник декана
з виховної роботи інженерно-технічного факультету,
Ольга Прокопова – доцент кафедри професійної освіти.
Щиро дякуємо організаторам заходу за високу
оцінку педагогічній діяльності та прекрасну святкову
урочистість.
Прес-центр ПДАТУ
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Урочисте відкриття музею Патологічної анатомії

25 жовтня 2018 року у рамках проведення 100 подій до
100-річчя університету на факультеті ветеринарної медицини
і технологій у тваринництві відбулось урочисте відкриття музею патологічної анатомії кафедри нормальної та патологічної
морфології і фізіології.
На відкритті були присутні студенти та викладачі
факультету, а також гості: студенти та викладачі коледжу Подільського державного аграрно-технічного
університету, представники Кіцманського коледжу
ПДАТУ та Новомосковського коледжу ДДАЕУ.
Асистент кафедри нормальної та патологічної
морфології і фізіології Чепурна В. А. провела екскурсію та ознайомила присутніх із музейним фондом,
препарати якого мають наукову й навчальну цінність.
Сьогодні музейний фонд складається з таких відділів:
власне музей макропрепаратів, з усіх розділів
загальної патології, органопатології, різноманітних

бактеріальних, паразитарних, вірусних, грибкових хвороб, та
отруєнь. У музеї можна побачити різні пухлини тварин, птахів.
Дані препарати використовуються в навчальному процесі, що
сприяє кращому засвоєнню студентами програмного матеріалу, а також у профорієнтаційній та просвітницькій роботі серед шкільної молоді;
колекція пластинчатих препаратів, яка також є чудовим наочним матеріалом і використовується для кращого засвоєння
студентами патоморфологічних змін під час протікання різних
захворювань;
колекція патогістологічних препаратів деталізує мікроскопічний вигляд більшості відомих патологічних процесів,
характерних для різних захворювань. Препарати використовуються не тільки на практичних заняттях як ілюстративний
матеріал, а й молодими асистентами і студентами-гуртківцями
для удосконалення навичок патогістологічної діагностики.
Поступово, у міру зростання кафедри, музей розширювався, де й з’являються нові унікальні препарати.
Прес-центр ПДАТУ

технолог-квест «Курчат рахують восени»
У рамках 100 подій до 100-річчя
Подільського державного аграрно-технічного
університету у Коледжі ПДАТУ на відділенні
«Ветеринарна медицина та технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»
відбувся технолог-квест «Курчат рахують восени».
Студенти спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» II-IV курсів продемонстрували знання з
обраної професії, уміння працювати в команді,
ерудицію, компетентність та готовність працювати за фахом.
Прес-центр ПДАТУ

«Кращий куратор академічної групи-2018»
у Новоушицькому коледжі
У Новоушицькому коледжі відбувся ІІ етап конкурсу
«Кращий куратор академічної групи-2018». Конкурс проводиться з метою вдосконалення та активізації роботи кураторів
груп, підвищення ролі, престижності і мотивації кураторської
діяльності. Основним завданням конкурсу є аналіз і оцінка роботи куратора, виявлення і розповсюдження кращого досвіду
роботи кураторів в освітніх закладах.
Наприкінці минулого тижня за ініціативи ДУ «НМЦ
«Агроосвіта» на базі Новоушицького коледжу Подільського
державного аграрно-технічного університету відбувся ІІ
регіональний етап конкурсу «Кращий куратор навчальної
групи 2018 року» серед аграрних ЗВО І-ІІ рівнів акредитації
Хмельницької, Житомирської та Вінницької областей.
Відкрив конкурс голова журі – директор коледжу
Альльонов Олександр Михайлович, побажавши присутнім
плідної роботи, а учасникам – нових здобутків, вдачі та перемог.
Конкурс проводиться один раз у п’ять років, і цього року на
регіональному рівні його учасниками були: Андрійчук Тетяна
Михайлівна (Технікум землевпорядкування Житомирського
НАЕУ), Банар Лариса Василівна (Новоушицький коледж
ПДАТУ), Мацарська Василина Борисівна (коледж ПДАТУ),
Ри
бак Наталія Леонідівна (Новочорторийський державний
аграрний технікум), Середюк Наталія Пилипівна (Тульчинський
коледж ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ),
Столярчук Наталія Іванівна (Шепетівський коледж ПДАТУ).
Представлення у вигляді презентації, проекти, літописи
та журнали груп, власні педагогічні напрацювання креативних, мудрих конкурсантів оцінювало високопрофесійне журі
з п’яти осіб, у складі якого була доцент кафедри професійної
освіти Прокопова Ольга Петрівна.
За підсумками конкурсу, що відбувся у доброзичливій,
емоційній атмосфері, переможцями стали:
І місце – Мацарська Василина Борисівна (коледж ПДАТУ);
ІІ – Столярчук Наталія Іванівна (Шепетівський коледж
ПДАТУ);

ІІІ місце – Банар Лариса Василівна (Новоушицький коледж
ПДАТУ).
Члени журі привітали переможців конкурсу, нагородивши
їх дипломами та грамотами.
Упродовж проведення конкурсу учасників та гостей вітала викладач української мови та літератури Шинкаренко
Валентина Віталіївна, декламуючи поезію українських письменників.
Члени журі, учасники та гості висловили щиру подяку адміністрації і колективу коледжу за організацію і проведення
конкурсу на високому рівні.
Щирі слова-вітання, шани й подяки за те, що учасники заходу не зрадили своєму покликанню – покликанню педагога
та сповна віддають свої знання, вогонь душі, тепло сердець,
добро, людяність своїм вихованцям!
Прес-центр ПДАТУ

Подорож у світ професій
17 жовтня 2018 р. у Подільському державному аграрнотехнічному університеті відбувся захід «Подорож у світ професій», організований Кам’янець-Подільським міським центром
зайнятості.
До аграрного вишу Поділля завітали понад 20 вищих навчальних закладів I-ІV рівнів акредитації, які презентували сучасні здобутки, досягнення того фаху та спрямованості освітнього закладу, який представляли.
Окрім того, університет радо зустрів у себе учнів 9, 11 класів – майбутніх абітурієнтів міста Кам’янця-Подільського та
району, а це приблизно 250 осіб. Саме тут школярі могли ознайомитися з особливостями навчання, проходження практики
тощо у вищих навчальних закладах Хмельницької області, побачити та торкнутися сучасних новітніх технологій, що демонструють освітяни.
ПДАТУ представляли чотири факультети, демонструючи
майстер-класи. Так, факультет ветеринарної медицини і технологій у тваринництві презентував майстер-клас «Екстер’єр
риби та визначення вгодованості» під керівництвом асистента
кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва Косташа В.Б. Студентами 4-го курсу ФВМТТ було
взято проміри тіла риби коропа лускатого, яка вирощується
в лабораторії технології виробництва продукції аквакультури.
За даними промірів та живої маси риби розраховували індекси будови тіла та вгодованість.
Не залишився осторонь заходу колектив кафедри ремонту машин і енергообладнання. Розпочався захід зі спілкування студентів коледжу ПДАТУ відділень «Агроінженерія»
і «Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка» з
керівництвом інженерно-технічного факультету та колективами провідних кафедр університету (заступника декана ІТФ
Слободян С. Б., завідувач кафедри РМіЕО Федірко П. П., професор кафедри ЕіЕС в АПК Богуцький В. С.), які презентували свої
освітні послуги та пропонували навчання за спеціальностями
на факультеті. Різноманітні інформаційні, рекламні, фото- і відеоілюстративні матеріали допомогли учасникам розширити
свої знання щодо професій та спеціальностей, які можна отримати. Також майбутні абітурієнти мали змогу спостерігати за
творчою роботою студентів в спеціалізованих лабораторіях і
майстернях кафедри РМ і ЕО.
Особливо сподобалась запрошеним екскурсія територією навчального закладу, проведена старшим викладачем
Кролем В. О. Інтерактивна гра «Україна – країна винахідників»
стала одним із відправних пунктів у виборі майбутньої професії.
Відкриття заходу розпочалося з вітального слова проректора з навчально-науково-виробничих питань розвитку і адміністративно-господарської діяльності Строяновського В. С.,
який привітав усіх присутніх, передавши вітання від ректора,
професора Іванишина В. В. та побажавши усім гарного настрою, приємного перегляду ярмарки та визначеності у фаховій спрямованості.
Водночас із ярмаркою відбувався майстер-клас для учнів
та інтелектуальна гра. У грі взяли участь три команди: команда
школи № 10 «Профі»; команда школи № 13 «Smart-generation»;
команда школи Гуменецького району «Сонечко».
До суддівської колегії брейн-рингу ввійшли: заступник
директора Кам’янець-Подільського міського центру зайнятості Комаринець С.Г.; директор міського центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді Побережна Ю. В.; кандидат
філософських наук, доцент Колосюк І. А.; педагог-організатор
ЗОШ № 1 Бужинська Н. М.; заступник директора Кам’янецьПодільського районного центру зайнятості Боднар А. Л.
Від щирого серця бажаємо всім учасникам заходу впевнено зробити крок до майбутнього, залишаючись такими енергійними та креативними.
Дякуємо усім учасникам, а особливо організатору –
Кам’янець-Подільському міському центру зайнятості в особі
директора Постової Наталії Іларіонівни за пізнавальне та цікаве дійство.
Прес-центр ПДАТУ
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Нарада ректорів аграрних університетів України

7 листопада 2018 р. на базі Миколаївського
національного аграрного університету розпочав свою роботу круглий стіл за участю
ректорів аграрних закладів вищої освіти, де
розглядалися актуальні питання діяльності
аграрних закладів та реформ вищої освіти.
Подільський державний аграрно-технічний університет представляв ректор, док-

тор економічних наук професор Іванишин
Володимир Васильович.
Першого дня під час проведення круглого столу розглядалися наступні актуальні
питання провадження освіти в аграрних закладах як:
наукова діяльність у закладах вищої
освіти;

вступна кампанія 2019 року. Особливості
формування регіонального замовлення на
підготовку фахівців у закладах вищої освіти;
міжнародний досвід роботи щодо удосконалення освітнього процесу у закладах вищої
освіти. Участь ЗВО у міжнародних Асоціаціях.
Міжнародна акредитація ЗВО;
практична підготовка студентів як не
від’ємна складова підвищення професійної
підготовки фахівців-аграріїв;
ціннісні орієнтації сучасного студентства.
Визначальні чинники їхнього формування;
ефективне використання земельних ресурсів в аграрних ЗВО;
енергоощадні технології як елемент покращення фінансового стану університету;
проблеми і ризики підготовки молодших
спеціалістів.
Володимир Васильович висловив свою
думку стосовно даних питань, а також окреслив низку важливих проблем у системі вищої
освіти, зокрема стосовно рівня заробітних
плат науково-педагогічних працівників; зменшення податкового тиску на ЗВО, що мають у
користуванні земельні ресурси; порушив питання працевлаштування випускників аграрних ЗВО; запропонував віднайти шляхи зменшення відтоку абітурієнтів до закордонних
закладів вищої освіти.

зустріч з воїном АТО Максимом Голубом
14 жовтня українці святкували одразу три свята: Покрови
Божої матері, День українського козацтва, а також наймолодше – День захисника України. Саме цей день, 14 жовтня 2014 р.
своїм указом Президент України Петро Порошенко обрав для
пошанування оборонців української землі, вшанування мужності та героїзму захисників незалежності й територіальної
цілісності України, військових традицій і звитяг українського
народу.
Саме приуроченою до цього свята 17 жовтня у стінах
ПДАТУ відбулася зустріч викладачів та студентів 1-2 курсів університету (спеціальностей «Професійна освіта», «Економіка»,
«Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа і оподаткування», «Екологія», «ТВППТ») з учасником АТО, офіцером
ЗСУ Міністерства оборони України, начальником відділення загону водолазної підготовки Центру Розмінування, який
розташований у м. Кам’янці-Подільському, майором Голубом
Максимом Миколайовичем.
У ході спілкування зі студентами торкнулися важливих
проблем сучасної молоді, а саме: проблематики виховання,
необхідності здобуття якісної освіти, самодисципліни, моральності тощо. У свою чергу студенти задавали питання, цікавилася актуальністю і затребуваністю військових професій, матеріальним та соціально-психологічним забезпеченням сучасної
української армії. У своїй відповіді майор Голуб наголосив, що
українська армія сьогодні – це потужне військове формування, дієздатне, морально стійке, здатне захистити соборність та
незалежність нашої держави.
Офіцер ЗСУ також відверто і щиро розповів про власний
військовий досвід, армійські будні, особливості роботи з молодими воїнами. А ще гість відзначив, що процвітання держави залежить не тільки від військової, а й від продовольчої
безпеки. Саме висококваліфіковані фахівці-аграрії мають бути
в авангарді розвитку галузей сільського господарства і реалізації продовольчої безпеки України. На спеціалістів аграрної

сфери виробництва держава покладає завдання, які за своїм
значенням наближаються до важливості військових задач.
Мир і хліб – два чинники, що найбільше сприяють прогресу
людства.
Зустріч з Максимом Миколайовичем була цікавою, інформативною і досить важливою в плані розумового і патріотичного виховання студентів.
Отже, відзначаючи День захисника України, ми складаємо
глибоку шану всім, хто боронить честь і свободу рідної землі,
віддаємо належне їхній звитяжній, суворій праці, відданості
своєму народу, вірності військовій присязі.
На завершення зустрічі студенти висловили усім захисникам Вітчизни вдячність та низький уклін за високий героїзм і
мужність, які вони сповна віддають задля щасливого майбутнього народу України, а також подякували гостю за цікаву бесіду. Спілкування завершилося спільним фото.
Захід було організовано співробітниками кафедри професійної освіти, кандидатом психологічних наук, доцентом
Васильєвою О. М. і кандидатом філологічних наук, асистентом
Книш О. В.

Козацькі забави
Студенти Подільського державного аграрно-технічного університету
взяли участь у спортивно-розважальному заході «Козацькі забави».
Дійство, що відбувалося у Старому місті, присвячене Дню українського козацтва, розпочиналось з того, що студент факультету агротехнологій та природокористування Андрій Гадай разом з допомогою Миколи
Томайчука та Валерія Свереди презентував козацький рукопашний бій
(організація «Спас»), заінтригувавши молодь відточеною майстерністю
баталії.
Команда студентів Подільського державного аграрно-технічного
університету взяла активну участь у «Козацьких забавах», де гідно представила університет.
Змагання були драйвові, вправні, витривалі та були сповнені командним духом.
Студентський парламент активно, настійливо та завзято підтримував
своїх учасників.
Студентський парламент

Усі розглянуті питання були затверджені й
будуть передані до відповідних органів державної влади.
Прес-центр ПДАТУ

ПРОГРАМА
«Завтра.UA»

22 жовтня в рамках старту
13-го конкурсу стипендіальної
програми «Завтра.UA» Євген
Касап, стипендіат програми
«Завтра.UA», засновник Фонду
Громадської Дипломатії, зустрівся зі студентами ПДАТУ та розповів про можливості та переваги програми, а також про те,
як правильно подати заявку на
конкурс, про етапи відбору стипендіатів та підтримку, яку надає
Фонд.

«Панянка-селянка або Станція»
17 жовтня в актовій залі ПДАТУ, в рамках святкування
Всесвітнього Дня сільської жінки, університетським театромстудією «Лінк», за сприяння профспілкового комітету, було
презентовано виставу «Панянка-селянка або Станція».
Насамперед із
вітальним словом
перед глядачами
виступила доцент
Ольга Прокопова,
яка передала присутнім вітання від
ректора університету Володимира
Іванишина та привітала присутніх
зі святом, а також
керівник театру,
випускник ПДАТУ,
Валерій Свереда,
який у своєрідній передмові до вистави зазначив, що цією постановкою вони намагаються доторкнутися до нової театральної форми, створити виставу, яка говорить сучасною театральною мовою до сучасного глядача.
Тематика сьогоденних реалій, яскрава театральна постановка, сильні ролі, вдале створення декількох сильних образів-символів та вражаючих сцен зробили виставу цікавою, а
образи – живими і зрозумілими.
Світлана Ліщук

Вітаємо!

25 жовтня пройшов фестиваль команд Подільської ліги гумору. За вихід у сезон змагалися десять команд з Хмельницької
та Вінницької областей. Подільський державний аграрно-технічний університет представляла новостворена жіноча команда «Давай залишимось друзями». Дебютний виступ дівчат був
дуже вдалим – глядацький зал сміявся та аплодував. У результаті – наша жіноча збірна у сезоні, з чим ми їх і вітаємо.
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Свято спорту у Шепетівському коледжі ПДАТУ
Щороку 20 вересня відзначається Міжнародний день студентського спорту. Це свято було започатковано Генеральною
конференцією ЮНЕСКО за ініціативою Міжнародної федерації
студентського спорту.
Комітет з фізичного виховання та спорту МОН України і
Спортивна студентська спілка України запропонували усім вищим навчальним закладам України долучитися до цієї ініціативи.
Цей день підтверджує важливість спорту як складової навчального процесу у вищих навчальних закладах та його роль
у розвитку фізичного і спортивного виховання молоді.
Відзначили це свято й студенти та викладачі Шепетівського
коледжу ПДАТУ, тому що цей день покликаний привернути
увагу та підвищити значущість спорту в коледжі та залучити
до своїх лав прихильників здорового способу життя, сприяти
його популяризації і розвитку. Рухомий спосіб життя, фізична культура і спорт є надійним джерелом доброго настрою і
оптимізму, здоров’я і довголіття.
До програми святкування ввійшли рухливі ігри, спортивні
змагання, масовий забіг на стадіоні «Корчагінець», флеш-моб
з підтягування на перекладині. Для усіх присутніх також було
запропоновано інтелектуальний конкурс «Ерудит» на спортивну тематику, а у приміщенні бібліотеки організовано виставку спортивної літератури.
Цікавими та захоплюючими були спортивні змагання для
усіх присутніх в тім, що змагались команда викладачів та збірна команда студентів. Боротьба була запеклою, але справедливою, відчувалась у всьому підтримка вболівальників, які
були небайдужими до перемоги своєї команди.

«КУБОК РЕКТОРА» з волейболу
8 вересня 2018 р. у спортивній залі Подільського державного аграрно-технічного університету, у рамках проведення 100 подій до сторіччя навчального
закладу, відбувся турнір на «КУБОК РЕКТОРА» з волейболу.
У змаганнях взяли участь команди: ПДАТУ, м. Дунаївці («Подолянин»),
м. Городок, м. Новоселиця («Колос»), ВК «Прибилів».
По завершенню турніру отримані наступні результати:
І місце – Подільський державний аграрно-технічний університет;
ІІ місце – м. Новоселиця «Колос»;
ІІІ місце – м. Дунаївці «Подолянин».
Вітаємо усіх учасників та переможців із здобутими результатами!

Найбільш активними та з найбільшою кількістю нагород
проявили себе студенти І курсу групи Б-11 (спеціальність
«Облік і оподаткування»).
За результатами змагань усі переможці були нагороджені
грамотами.
Це свято є новим для нас, однак має дуже важливе значення, оскільки спорт – не тільки запорука здоров’я на довгі
роки, а саме він загартовує характер і волю. Спортивна підготовка допомагає утвердитися в житті та обрати свій шлях і не
обов’язково у професійному спорті.
Валентина Дмитрик

Студентські спортивні ігри з футболу
З 8 по 10 жовтня на стадіоні Поділь
ського державного аграрно-технічного університету проходили студентські
спортивні ігри з футболу серед факультетів університету на «Кубок Ректора».
За результатами змагань:
І місце посіла команда економічного
факультету – 7 очок;
ІІ – факультету агротехнологій і природокористування – 6 очок;
ІІІ – факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві – 4 очка;
ІV місце – інженерно-технічного факультету – 0 очок.
Прес-центр ПДАТУ

Вітаємо Інженерно-технічний факультет!

ТЕНІС. ПЕРЕМОГА!

У місті Львові 25-27 вересня проходив чемпіонат України із ФСТ «Україна»
з настільного тенісу. Викладач кафедри охорони праці та фізичного виховання
Степанков Сергій Петрович (член збірної команди Хмельницької області) посів
перше місце в командному заліку та друге місце в особистому заліку.
Вітаємо переможця Хмельниччини!!!

Кубок Європи з кікбоксингу WAKO
14–17 вересня 2017 року відбувся
Чем
піонат України з кікбоксингу. Місто
Кам’янець-Подільський представляла збірна команда, до якої ввійшли студенти

Подільського державного аграрно-технічного університету Антоніна Осецька та Роман
Головатюк, отримавши право представляти
Україну на Чемпіонаті світу 4–12 листопада
в Будапешті (Угорщина).
Щиро вітаємо Антоніну та Романа зі здобутою перемогою та бажаємо подальших знач
них здобутків у спортивних досягненнях!

16 та 18 жовтня відбулися студентські спортивні
ігри серед студентів Подільського державного аграрно-технічного університету.
За результатами змагань:
1 місце посів інженерно-технічний факультет;
2 місце – факультет ветеринарної медицини та
технологій у тваринництві;

3 місце – факультет агротехнологій і природокористування;
4 місце – економічний факультет.
Від імені ректора університету, професора
Володимира Іванишина проректор з науково-педагогічної та виховної роботи Тарас Гуцол привітав усіх
учасників і вручив грамоти та перехідний кубок.
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