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І знову злітаються випускники
до рідного університету...

Упродовж багатьох років у Подільському
державному аграрно-технічному університеті
склалася чудова традиція. Травень – це місяць,
який стає особливим для випускників нашого
навчального закладу. І це не дивно, адже саме
в цей час у стінах рідної Аlma Маtег випускники
всіх років повертаються у спогади неповторного студентського життя.
Останньої суботи травня зі всієї України до
рідних стін університету з’їжджаються усі, хто
закінчив і своїми досягненнями примножив
славу Подільського державного аграрно-технічного університету.

Підготовка висококваліфікованих фахівців –
головне завдання кожного вищого навчального закладу. Однак для Подільського державного аграрно-технічного університету – це
передача професіоналізму та компетентності
науково-викладацького колективу університету молодому поколінню, формування успішної,
всебічно розвиненої та соціально затребуваної
особистості, здійснення підтримки, обміну досвідом упродовж професійного шляху кожного
випускника.
Щорічно у нашому університеті проводяться зустрічі з його випускниками, на які запрошуються колишні студенти.
Подільський державний аграрно-технічний
університет за роки своєї діяльності здійснив
підготовку більше ніж 40000 фахівців, серед
яких тисячі випускників університету – це відомі державні діячі і спеціалісти, які займають
високі посади в районних, міських, обласних
радах і адміністраціях; успішно працюють керівниками великих компаній в Україні і за кордоном. Відтак важливою є співпраця з випуск
никами, які допомагають нинішнім студентам у
стажуванні та працевлаштуванні, тобто, у професійному становленні молодого покоління.
Шановні випускники Подільського державного аграрно-технічного університету! Сьогодні Ваша життєва стежина злилася в одну-єдину,
що повернула Вас у юність, що привела до храму науки, до рідного університету!
Зустріч випускників – свято особливе, це
трепетне мерехтіння спогадів, що бентежить
серце, чарує душу, навіюючи згадку про світлі
студентські роки.

Забута мелодія юності... Для кожного вона
звучить по-різному: для одних – вона весела та
безтурботна, для інших – зворушлива й ніжна.
Я переконаний, що для всіх цей мотив – близький та неповторний й неодмінно пов’язаний із
Аlma Маtег.
Ми пишаємося усіма, хто вийшов зі стін
та гамірних аудиторій університету, зберігши юначий запал у своїх серцях, хто невтомною працею та інтелектуальним потенціалом
стверджує велич України, хто творить історію
Подільського державного аграрно-технічного
університету.
Пам’ятайте, Ви завжди бажані гості в рідному університеті, що чекає своїх випускників,
незалежно від року випуску, рангів, статусу та
посад; запрошуємо вас розповісти про себе, дізнатися про долю своїх одногрупників та однокурсників, поринути в теплу, незабутню атмосферу студентського життя.
Дорогі випускники! Примножуйте своїми
успіхами й досягненнями рідну Україну, місто,
наш університет! Бажаємо Вам добра та нових сходжень на професійному і життєвому
шляху! Нехай завжди для Вас небо буде високим і чистим, життєва дорога – широкою та
світлою, а творче натхнення й удача супроводжують усюди, додаючи нових сил та наснаги.
Пам’ятайте, що Ви є гордістю Подільського
державного аграрно-технічного університету
і знайте, що для Вас завжди відчинені двері
рідної Аlma Маtег.

З повагою ректор,
професор В. В. Іванишин

Пдату зустрів почесних іноземних гостей

Візит сенатора Сейму республіки Польща (м. Варшава) Яна Філіпа Лібіскі та Томаша Дуткевича – представника фірми «Данко», що відбувся 7 квітня 2017 року, мав символічне знамення. Тому серед яскравих вражень
від відвідування Міжнародного центру «Руки співдружності», музею університету, від зустрічі та спілкування з
науково-педагогічними працівниками ПДАТУ, вітальних слів і дружніх побажань знайшлося місце для вирішення актуальних і важливих освітньо-наукових проблем.
Обговорено цілу низку робочих питань із співпраці між університетами, зокрема науково-дослідними станціями, відкриття представництва консульства в університеті, обмін досвідом в освітньо-культурному напрямі тощо.
Під час проведення зустрічі окреслено шлях щодо успішного подолання існуючих проблем, налагодження
порозуміння у подальшій плідній праці та розбудові взаємовигідних і добросусідських відносин у роботі різнопланового спрямування.
Оксана Дудзяк
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Офіційна делегація ПДАТУ у Польщі
У кінці січня офіційна делегація Подільського державного аграрно-технічного університету перебувала у Республіці
Польща. Делегацію очолював ректор університету Володимир Іванишин. У рамках візиту відбулися зустрічі з представниками Сейму Республіки Польща та бізнесу, стажування науково-педагогічних працівників нашого університету, офіційні
зустрічі з керівництвом навчальних закладів різного рівня.

проблему інтеграційно-наскрізного освітнього простору як інновацію вищої школи у формуванні компетентного фахівця.
Після обідньої перерви конференція продовжила свою
секційну роботу.
Учасники виступили з доповідями і взяли активну участь в
обговоренні проблемних тем щодо різнопланової підготовки
фахівців-аграріїв.
Цього ж дня відбувся продуктовий ярмарок та художньомистецька виставка.
Ольга Прокопова

6–7 квітня 2017 року на базі Подільського державного
аграрно-технічного університету відбулася I Міжнародна
науково-методична конференція «Проблеми підготовки
фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти».
Відкриття пленарного засідання розпочалося з вітального слова ректора університету, доктора економічних наук,
професора, заслуженого працівника сільського господарства України Іванишина В. В., який привітав усіх присутніх із
початком роботи. Володимир Васильович зазначив те, що
дана конференція набула нового статусу після дванадцяти
років її проведення, а саме із Всеукраїнської на Міжнародну.
І це уже перший суттєвий крок, що здійснюється на науковометодичній платформі ПДАТУ.
Під час пленуму слово було надано гостю конференції –
завідувачу кабінетом навчально-методичного супроводу технічної освіти, будівництва та землевпорядкування Науковометодичного центру «Агроосвіта» Шевченку В. І. Про сучасні
особливості підготовки фахівців-аграріїв наголосив заснов
ник та ініціатор конференції даного спрямування, доктор

педагогічних наук, професор Бендера І. М. Декан інженернотехнічного факультету, кандидат технічних наук, доцент Панцир Ю. І. охарактеризував передовий досвід у побудові сучасної дидактичної системи підготовки фахівців-аграріїв.
Кандидат психологічних наук, доцент Ляска О. П. розглянула

Підсумкова науково-практична конференція
всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт з напряму
«Економіка сільського господарства та АПК»
30-31 березня завершився заключний етап Все
українського конкурсу студентських наукових робіт з
напряму «Економіка сільського господарства та АПК»,
який проходив відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України у Подільському державному аграрнотехнічному університеті на базі кафедри економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
Завданням конкурсу було виявлення та розвиток
обдарованих студентів, сприяння реалізації їх здібностей; формування творчого покоління молодих науковців та практиків для різних галузей суспільного життя;
стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді; пропаганда досягнень науки, техніки
та інноваційних технологій; формування команд для
участі в міжнародних олімпіадах, конкурсах, турнірах.
На конкурс було надіслано 65 студентських наукових
роботи з 37 вищих навчальних закладів України ІІІ–
IV рівнів акредитації.
Для участі в підсумковій науково-практичній конференції на підставі рецензування члени галузевої конкурсної комісії відібрали 16 кращих студентських наукових
робіт. Авторів наукових робіт запросили до Подільського державного аграрно-технічного університету для їх
прилюдного захисту на підсумковій науково-практичній
конференції.

З вітальним словом до його учасників звернувся
ректор ПДАТУ, доктор економічних наук, професор,
заслужений працівник сільського господарства Украї
ни Іванишин В.В.
У підсумковій науково-практичній конференції
прийняли участь 16 студентів з 11 вищих навчальних
закладів України: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Національний університет біоресурсів і природокористування
України, Чернівецький національний університет
ім. Юрія Федьковича, Львівський національний аграрний університет, Сумський національний аграрний
університет, Харківський національний аграрний
університет ім. В. В. Докучаєва, Миколаївський національний аграрний університет, Херсонський державний аграрний університет, Житомирський державний
технологічний університет, Таврійський державний
агротехнологічний університет, Подільський державний аграрно-технічний університет.
За підсумками II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Економіка сільського господарства та АПК» відбулося нагородження
авторів дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів і подарунками.
Валентин Дранус
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Всеукраїнська олімпіада з ветеринарної медицини
25-27 квітня вперше факультет ветеринарної медицини і технологій у тваринництві ПДАТУ приймав у себе учасників II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі
спеціальності «Ветеринарна медицина». До
Кам’янця-Подільського приїхали студенти та
викладачі з дев’яти вишів України. Команди
студентів представляли: Національний університет біоресурсів та природокористування України, Білоцерківський національний
університет, Житомирський агроекологічний
університет, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького, Дніпропетровський
державний аграрно-екологічний університет,
Харківська державна зооветеринарна академія, Сумський національний аграрний університет, Полтавська національна аграрна
академія, Одеський державний аграрний університет і, звичайно, Подільський державний
аграрно-технічний університет.
Олімпіада проходила у два етапи. Перший
етап відбувся у кожному вищому навчальному закладі, на факультеті – визначали переможців із семи клінічних «олімпійських» дис-

циплін. Другий етап Всеукраїнської олімпіади
відбувся у ВНЗ, визначеному Міністерством
освіти та науки України вищу, куди й приїздять
кращі студенти кожного факультет. Цього року
така почесна місія випала факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві
ПДАТУ. Згідно міністерських правил кожен
профільний вищий заклад освіти проводить
олімпіаду 3 роки підряд.
Олімпіада у ПДАТУ, відповідно до правил,
складалася з двох частин: теоретичної й практичної. 25 квітня студенти змагалися між собою у теоретичній частині, а 26 – доводили на
тваринах свою професійність із практичних
лікувальних навичок.
У нелегкій боротьбі перше місце посіла
команда Подільського державного аграрнотехнічного університету. Два других місця
вибороли команди Львівського національного університету ветеринарної медицини та
біотехнологій ім. С. З. Гжицького та Сумського
національного аграрного університету. Третє
місце посіли студенти з Національного університету біоресурсів та природокористування
України, Білоцерківського національного уні-

верситету та Дніпропетровського державного
аграрно-екологічного університету.
Варто відзначити ґрунтовну теоретичну
обізнаність та цілковиту практичну підготовку
кожного учасника.
Вітаємо всіх з гідними результатами. Бажаємо подальших звершень та нових досягнень!
Вікторія Левицька

участь СтудентІВ ПДАТУ
у роботі факультету
муніципального управління
від міської ради
4 квітня 2017 року в рамках роботи факультету муніципального управління заступник міського голови Вадим
Савчук провів зустріч зі студентським активом міста на
тему: «Міжнародна співпраця міської ради та бюджетних
установ міста». Наш навчальний заклад на заході представляли студенти економічного факультету на чолі зі студентським профоргом Вікою Лужняк.

Міжнародна
науково-практична
конференція

14-16 березня Подільський державний
аграрно-технічний
університет
гостинно вітав учасників міжнародної науковопрактичної конференції «Аграрна наука та
освіта Поділля».
У роботі конференції були задіяні спеціалісти не лише з України, але й закордонні
колеги, зокрема з Польщі, Молдови, Білорусі,
Узбекистану, Казахстану.
Отже, організаторами цієї непересічної
події в науково-освітянському житті стали:
Міністерство освіти і науки України, Міністерство аграрної політики та продовольства
України, Хмельницька обласна державна
адміністрація, Кам’янець-Подільська районна державна адміністрація, Подільський
державний аграрно-технічний університет,
Державний аграрний університет Молдови,
Комратський державний університет, Державний аграрний університет в Кракові, Білоруська державна сільськогосподарська
академія, Казахський агротехнічний університет ім. С. Сейфулліна, Науковий клуб
«SOPHUS».
Актова зала ПДАТУ була вщент заповнена
публікою: доповідачами та слухачами, поважними науковцями та молодими дослідниками,
що свідчить про значний інтерес до сучасних
здобутків у галузі освіти та науки.

«Аграрна наука та освіта Поділля»

З вітальним словом до присутніх звернувся голова оргкомітету, ректор ПДАТУ, професор Володимир Васильович Іванишин. У
своєму зверненні ректор окреслив завдання
конференції та зазначив, що ...«головною науковою темою нашого університету є не лише
проблема аграрної науки, а й проблема освіти в цілому». Так, ...«особливу увагу має бути
приділено інтеграції вищої освіти і науки, активізації інноваційної діяльності, посиленню
її впливу на розвиток економіки і соціальної
сфери». На завершення свого виступу Володимир Васильович побажав усім учасникам
успішної роботи.
Пленарне засідання розпочалося з презентації першого проректора з науковоінноваційної та міжнародної діяльності ПДАТУ,
к.с.-г.н. Гаврилянчика Р. Ю. Руслан Юрійович
акцентував увагу на пріоритетних напрямах
наукової та науково-технічної діяльності Подільського державного аграрно-технічного
університету та джерелах їх фінансування.
Також у пленарному засіданні прозвучали
надзвичайно цікаві та змістовні доповіді Бендери І. М., Гаврилова С. О., Стельмащука А. М.,
Цвігуна А. Т., Бурдиги В. М., Крючківського В. М.
Доповідачі торкнулися багатьох актуальних
тем сучасної науки та освіти нашої держави,
їх інтеграції в європейську площину.

Під час секційних засідань
доповідачі висвітлили різноманітні нагальні теми у сфері
технологічних, технічних, економічних, соціальних, аграрних та екологічних проблем і
напрямів розвитку України та
інших держав.
Найбільш активними учасниками конференції визнано:
Сторожук Іванну, Потапенка
Миколу, Шимка Андрія – секція «Інженерно-технічне забезпечення агропромислового виробництва»;
Бережанського Андрія, Боднара Олексія, Шуніна Ігора, Смоляк Дар’ю, Клюцук Марину, Колінчука Руслана, Лайтер-Москалюк Світлану,
Паневника Володимира, Бетлінську Тамару,
Степанова Олександра – секція «Актуальні питання ветеринарної медицини».
Так, за результатами обговорення, учасниками секції 1 «Управління земельними ресурсами та збалансоване
природокористування» рекомендовано
до
нагородження
грамотами за активну участь у науководослідній роботі та
кращі наукові доповіді Лобанову Оксану
Павлівну, Трача Івана
Васильовича та Шелудченко Лесю Сергіївну.
Протягом трьох
днів конференції доповідачі та учасники
активно
працювали над окресленим
колом питань, знайомились з передо-

вими методиками, обмінювались досвідом із
власної практичної діяльності та здобутками
закордонних фахівців.
У конференції взяли участь 480 учасників. Варто зазначити, що уже протягом ре
єстрації всі учасники конференції мали змогу отримати збірник наукових праць із усіма
доповідями. З огляду на скоріше прийняті
зобов’язання деякі учасники міжнародної науково-практичної конференції не змогли прибути через об’єктивні обставини, але надіслали свої доповіді.
Високий рівень організації конференції,
актуальні доповіді та практичні поради оцінили її учасники та запрошені гості. Безумовно,
ще є до чого прагнути, покращувати рівень
вітчизняної аграрної науки та освіти, роблячи
такі невеликі, але правильні кроки. Можна з
упевненістю сказати, що фахівці даної сфери
на вірному шляху до інтеграції України до європейського простору.
Лариса Загнітко
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…І ЗНОВУ ВІДЛІТАЮТЬ ПТАХИ
З РІДНОГО ГНІЗДА
Новини профспілок

3 березня у Подільському державному аграрнотехнічному університеті відбулася урочиста церемонія
вручення дипломів магістрам 2017 року. У цей день в
актовій залі університету зібралися рідні та близькі випускників, їх наставники-педагоги, а також почесні гості
ПДАТУ.
Університет, навчання в ньому, поволі й невідворотно
відпливають в минуле. І чим тривалішою буде відстань,
тим чарівнішими й милішими серцю здаватимуться його
обриси…
Під гучні аплодисменти до актової зали зайшли
випускники-магістри ПТАТУ: факультету агротехнологій і
природокористування, інженерно-технічного факультету,
економічного факультету та факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві, напрямку – технологія
виробництва і переробки продукції.
Урочистості розпочалися з вітального слова першого
проректора з науково-інноваційної та міжнародної діяльності, кандидата сільськогосподарських наук, доцента Гаврилянчика Руслана Юрійовича, який звернувся з теплими
та мудрими словами до випускників кожного з факультетів, надихнувши випускників-магістрів на великі звершення та гідні справи.

Із теплими словами на адресу випускників від імені колективу викладачів та співробітників свого факультету виступили декани: Зеленський В. А., Панцир Ю. І., Місюк М. В.,
Цвігун О. А.
У свою чергу випускники-магістри кожного факультету
звернулися зі словами подяки до своїх викладачів, наставників за їх наполегливу та кропітку працю протягом усіх років навчання в університеті.
Випускники також отримали вітання від студентів молодших курсів, в яких випуск ще попереду. Другокурсниця, заступник голови студентського парламенту факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві Козік Ірина
побажала магістрантам віднайти кожному своє місце в житті,
гідної праці за обраним фахом.
Але найрідніші вітання від батьків та рідних, які відіграли
не останню роль у виборі та здобуті майбутнього професії.
Після усіх виступів та привітань перший проректор Гаврилянчик Р. Ю. вручив випускникам дипломи магістрів.
…А далі, як і годиться – світлина на згадку! Прощавайте,
безжурні студентські роки… Попереду уже самостійне доросле життя! Однак не забувайте свого гніздечка, стіни рідної Alma mater завжди радо зустрічатиме кожного з вас!
Ольга Прокопова та Микола Білий

«Молодь за здоровий
спосіб життя»
Наукова бібліотека долучилася до університетського Дня здоров’я, провівши круглий
стіл «Молодь за здоровий спосіб життя».

20 лютого 2017 року у м. Києві відбулося засідання Молодіжної Ради Профспілки працівників АПК України. На відкритті засідання Ради Голова Профспілки працівників АПК Ігор Сопелкін
охарактеризував виклики, які постали перед профспілковим рухом та бачення участі молоді у солідарних діях щодо розв’язання
гострих соціальних проблем.
А вже з 21 по 23 лютого 2017 року делегована представниця
Профспілки працівників АПК Хмельницької області Ліщук Світлана, брала участь у курсах навчання з підготовки профспілкових
тренерів для проведення базових профспілкових семінарів у
м. Харкові. Даний захід було проведено за ініціативи Профспілки працівників АПК (окрема подяка – Голові Профспілки працівників АПК Ігорю Сопелкіну та його заступниці Світлані Василівні Самосуд). Семінар розроблено та організовано фахівцями
International Union of Food workers, a world-wide federation of
trade unions representing workers in agriculture and plantations,
food and beverages, hotels (IUF) – Міжнародного профспілкового
об’єднання робітників харчової, тютюнової промисловості, сільського господарства, готельного і ресторанного обслуговування,
громадського харчування і суміжних галузей (окрема подяка тренеру та координатору – Дмитру Степанюку).
Також у рамках програми заходу відбулися майстер-класи
під керівництвом провідних фахівців, профспілкових лекторівтренерів, членів лекторської групи ФПК ХСЕІ, психолога Яни
Клиженко та координатора IUF Дмитра Степанюка, а також тренера НМЦ ФПО Чернігівської області, психолога Світлани Каземирової.
За результатами роботи семінару профспілкові
активісти підготували та провели
шість міні-тренін
гів із застосу
ванням активних
форм навчання та
отримали сертифікати.
Ірина Качан

До розмови долучились викладач кафедри охорони праці та фізичного виховання Хрунь
Тетяна Володимирівна, студенти факультету ветеринарної медицини та технологій в тваринництві.
Захід завершився флешмобом «Я, ти, парубок, дівчина – разом сильна, здорова країна».

ПОСАДИ САД – І будеш щасливим все життя

30 березня Подільський державний аграрно-технічний університет долучився
до загальноміського флешмобу – на території навчально-наукового саду посадили
більше 240 плодових дерев. На чолі з ректором Володимиром Іванишиним у посадці саду приймали участь проректори університету, декани та студенти. Присутні
могли наочно побачити майстер-клас з правильної посадки саджанців плодових дерев і отримати змістовні відповіді від доцентів кафедри садівництва, овочівництва

і садово-паркового господарства Чебана С. Д. і Доліда А. В. Сортовий склад досить
різноманітний, переважають сорти яблуні Райка, Чемпіон, Гранні Сміт, Флоріна, Пінова, Топаз, Фуджі, Слава переможцям. Посаджена також значна кількість сортів сливи:
Амерс, Чачакська рання, Стенлей.
Сподіваємось, за кілька років молодий сад буде дарувати нам свої смачні і корисні
плоди.
Леся Гойсюк
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І тур агродебатів до Хіх зльоту
відмінників аграрної освіти у Пдату
За останнє десятиліття в Україні відбулися
зміни в науці та суспільній свідомості, які привели до необхідності переосмислення науки і
освіти, а також їх цілей і завдань. Якісну освіту
сучасного фахівця будь-якої галузі неможливо
уявити без розвитку інформаційної, дослідницької та комунікативної культури.
Функціональна компетентність сучасного
магістра, аспіранта, молодого вченого характеризується свободою орієнтації в інформаційному полі, знанням безлічі точок зору, які
стосуються не тільки його спеціальності, але і
в цілому сільського господарства, аграрної політики, умінням вибирати і обґрунтовувати свій
вибір, мистецтвом самостійного вирішення
проблем засобами інформації та комунікації.
У зв’язку з цим аграрно-політичні дебати є ефективною педагогічною технологією,
що сприяє розвитку логічного і критичного
мислення, комунікативної культури та навичок публічного виступу. Участь у дебатах дає
можливість молодим фахівцям розвинути
вміння працювати в команді, вибирати відповідних партнерів, вмінні концентруватися на
суті проблеми і відстоювати свою точку зору
щодо важливих аграрно-політичних питань
для України.
Аграрно-політичні дебати організовує Нау
ково-методичний центр «Агроосвіта» за мето
дичної підтримки з боку проекту «Німецькоукраїнський агрополітичний діалог» (АПД),
який і надає проект методики для узгодження
з «Агроосвітою».
20 квітня у ПДАТУ відбувся І тур агродебатів
до ХІХ зльоту відмінників аграрної освіти. Координатором заходу виступила доцент Ольга
Прокопова.
Від кожного факультету представлено по
три учасники, всього 12 студентів. Попередньо
були сформовані чотири групи, кожна з яких
складалася з представників різних напрямків
підготовки.
За умовами проведення даного заходу, за
24 години до його початку, а саме 19 квітня, відбулося жеребкування команд щодо визначення теми дебатів та обґрунтування позиції «за»
чи «проти» кожної з груп.
Дана подія відбувалася у 74 аудиторії головного корпусу. У своїх дискусіях студенти
порушували досить гострі та актуальні питання
сьогодення, що турбують суспільство: «Зняття
мораторію на продаж земель», «Скасування
спеціального режиму оподаткування для сільськогосподарських товаровиробників та застосування загальної системи оподаткування
з податку на додану вартість (ПДВ)», «Дозвіл на
використання генно-модифікованих продуктів
(ГМО-продуктів) у виробництві продуктів харчування для населення і кормів для тварин – як

гарантія продовольчої безпеки країни», «Підтримка розвитку сімейних фермерських господарств – скорочення впливу великих аграрних
підприємств/агрохолдингів».
За перебігом суперечок спостерігало журі,
до складу якого увійшли: Савчук Вадим Анатолійович – заступник міського голови з питань
виконавчої діяльності виконавчих органів
міської ради, Чумак Микола Петрович – заступник голови Кам’янець-Подільської районної
державної адміністрації, Семенюк Наталія Володимирівна – начальник відділу активної підтримки безробітних Кам’янець-Подільського
міського центру зайнятості, Олійник Анатолій
Антонович – директор ТОВ «Сварог-Дністер»,
заслужений працівник сільського господарства
України, депутат обласної ради, Гурома Степан
Анатолійович – депутат Кам’янець-Подільської
міської ради, Гай Ігор Віталійович – голова Асоціації «Сільськогосподарські товаровиробники
Поділля».
Особливістю проведених агродебатів було
те, що у голосування брали участь і журі, й уся
присутня аудиторія.
Так, за результатами голосування дві команди посіли І місце (команда: Погребняк Сергій,
Олексійко Валентин, Ленькова Ірина); (команда:
Швець Інга, Нечипорук Вадим, Тулюлюк Юлія),
набравши по 75 балів, ІІ місце (команда: Моспан
Олег, Пасека Катерина, Фаб’янчук Мар’яна) –
34 бали, ІІІ місце (команда: Забара Євгеній,
Керничний Роман, Ярмійчук Євген) – 26 балів.
З-поміж двох команд, що здобули першість, обрано найкращого. Ним став Погребняк Сергій
Олегович – магістрант інженерно-технічного
факультету, який і буде делегований для участі
в агродебатах у ХІХ зльоті відмінників аграрної
освіти та представлятиме наш регіон на Все
українському заході 24-26 травня 2017 року у
НУБіПі.
Вітаємо усіх учасників агродебатів за продемонстровану обізнаність, інформованість,
активність… Переможцю бажаємо плідної праці, нових досягнень і звершень та гідної перемоги у ІІ турі агродебатів.
Ольга Прокопова, Микола Білий

Студентський Парламент ПДАТУ
обрав нового Президента
4 квітня 2017 р. відбулося чергове засідання Студентського Парламенту ПДАТУ.
На порядку денному стояло одне питання –
вибори нового президента нашого органу
самоврядування. Із вступним словом до
присутніх звернувся проректор з науковопедагогічної і виховної роботи Гуцол Тарас
Дмитрович, який зазначив, що студентське
самоврядування – це забезпечення реалізації і захисту прав та законних інтересів
студентів, здійснення ними своїх обов’язків,
сприяння розвитку науково-дослідної, пошукової, творчої, інтелектуальної, культурноосвітньої, спортивно-масової та інших видів
діяльності студентів, вивчення запитів студентів та співробітництво з іншими молодіжними організаціями, налагодження міжнародних зв’язків.
Далі слово мала голова профкому Лішук
Світлана, яка зазначила, що органи студентського самоврядування сприяють гармонійному розвитку особистості студентів,
формуванню у них навичок майбутнього
організатора, керівника. Зокрема, діяльність нашого Парламенту направлена на
удосконалення навчально-виховного процесу, підвищення якості навчання, захист
соціально-економічних, творчих, духовних
та інших інтересів студентства, зростання

соціальної активності та відповідальності у
студентської молоді. Після вступного слова
запрошених до виступу запросили кандидата на пост Президента, студента 3-го курсу
факультету ВМТТ Іпатія Олександра. Кандидат оприлюднив свою программу та зазначив, що необхідно планувати роботу Парламенту таким чином, щоб вирішувалися
нагальні проблеми молоді, питання, що потребують негайного втручання та миттєвої
реакції від таких же студентів, які не бояться
брати на себе відповідальність за вчинки
інших людей. Після доповіді Олександру
задавали питання, цікавилися його ідеями
та планами стосовно роботи Парламенту в
майбутньому. До обговорення кандидатури
долучилися студенти ПДАТУ: Гурома Степан,
Гринчевська Анна, Лужняк Віка. За результатами голосування новим Президентом студентського Парламенту ПДАТУ одноголосно було обрано Олександра Іпатія.
Ми бажаємо новообраному Президенту
завзяття та наснаги, сумісними зусиллями
покращити життя та навчання студентів,
адже саме з таких справ починається участь
в громадському житті не тільки нашого навчального закладу, а й нашої держави...
Світлана Ліщук

ПДАТУ зустрічав
очільників поліції

Молодіжна ліга КВН
4 березня у м. Дунаївці проходив півфінал «Молодіжної ліги КВН», де Подільський державний
аграрно-технічний університет представляло дві команди: збірна університету команда «Аграрвард»,
та збірна економічного факультету команда «Бійці економічного фронту». Серед запеклої боротьби
гумору 12-ти команди «Аграрвард» та «Беф» таки увійшли до трійки лідерів. Продемонструвавши жителям Дунаєвеччини свої таланти, акторську майстерність та відмінний гумор, команди пройшли до
фіналу. Обидві команди щиро дякують ректорату та профкому ПДАТУ за підтримку.
Ірина Качан

5 квітня 2017 року відбулась зустріч Начальника Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, генерала 3 рангу Миколи Семенишина та начальника Кам’янецьПодільського міського відділу поліції Сушицького Бориса Вікторовича зі студентами й співробітниками Подільського державного аграрно-технічного університету.
Відкрив зібрання ректор університету Володимир Іванишин, який зазначив про важливість та доцільність такого діалогу.
Зустріч тривала майже годину й носила конструктивний, діловий та корисний характер
для обидвох сторін.
Микола Семенишин у своїй промові особливо наголошував на необхідності співпраці молоді з працівниками правоохоронних органів.
Студенти отримали відповіді на запитання, що ставили перед керівниками силових
структур.
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Екологічна освіта – основа третього тисячоліття

Загострення
екологічних
проблем
ускладнює розробку стратегії екологічної
поведінки в умовах зростання науковотехнічного прогресу. Природа перестає самовідновлюватися. Вирішення цих питань
надасть можливість забезпечити формування системи знань, необхідних для прийняття
екологічно обгрунтованих народногосподарських рішень.
Саме тому 11 квітня 2017 року на базі Подільського державного аграрно-технічного
університету була проведена ІІ студентська
науково-практична конференція «Екологічна
освіта – основа третього тисячоліття». Організаторами конференції виступила кафедра

агрохімії, хімічних та загальнобіологічних дисциплін факультету агротехнологій і природокористування.
З вітальним словом виступив голова
оргкомітету, перший проректор з науковоінноваційної та міжнародної діяльності,
кандидат сільськогосподарських наук, доцент Гаврилянчик Руслан Юрійович, наголошуючи на актуальності проведення такої
конференції.
У роботі конференції приймали участь не
лише студенти нашого факультету, а й гості,
зокрема, студенти коледжу ПДАТУ, учні 1011 класів Китайгородської, Рогізнянської,
Дерев’янської загальноосвітніх шкіл та учні

Кам’янець-Подільській
міській Організації ветеранів
війни і праці – 30 років

14 лютого 2017 року виповнилося 30 років Кам’янець-Подільській міській Організації
ветеранів війни і праці.
З нагоди цієї події проведено урочисте зібрання ветеранів міста. З доповіддю виступив голова ради ветеранської організації міста Л. І. Рогаль. На зібрання були запрошені
міський голова М. Є. Сімашкевич, голова Хмельницької обласної Організації ветеранів
війни і праці В. І. Купратий, голова Кам’янець-Подільської районної Організації ветеранів
війни і праці Е. Є. Кульчицький.
Від первинної Організації ветеранів Подільського державного аграрно-технічного
університету були запрошені голова Ради ветеранської організації А. В. Рудь, заступник
голови І. І. Тимофійшин і секретар І. О. Мошенко. З вітальним словом учасникам урочистого зібрання з нагоди 30-річчя Кам’янець-Подільської міської Організації ветеранів війни
і праці виступив А. В. Рудь, якому було вручено Почесну грамоту від народного депутата
України В. В. Мельниченка.
Керівник прес-центру М. І. Алєщенко

Кам’янець-Подільської спеціальної школиінтернату І-ІІІ ступенів Хмельницької області.
Слід відмітити наймолодшу учасницю
конференції, ученицю 5 класу ЗОШ № 8 Шелудченко Катерину, яка розповіла усім присутнім мовою власних віршованих рядків про

негативні наслідки антропогенної діяльності
людини на довкілля.
Оргкомітет дякує усім учасникам за активну участь у конференції та сподівається на подальшу співпрацю.
Леся Гойсюк

Студенти ПДАТУ на ротації
військовослужбовців

14 березня 2017 року студенти першого та третього курсів факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві були присутні на урочистих
заходах – ротації військовослужбовців
військової частини А2738.
Усі присутні заспівали Гімн України та
затамувавши подих споглядали за урочистим підняттям Прапору України. Студенти
з цікавістю спостерігали за ранковим шикуванням військових. Після привітань і
освячення військових відбулась хвилююча мить – прощання з рідними, близькими
та від’їзд службовців до зони АТО.
Для ознайомлення студентів із військовою частиною було проведено екскурсію до «Музею Слави».
Студенти були у захопленні від побаченого та горді за мужність наших військових!
Куратор Н. В. Пустова

Відзначення
25-ї річниці Української армії
в Хотинському технікумі ПДАТУ
Студентки Б-11 групи Оксана Гіждівська
і Антоніна Черній продекламували вірші на
честь армії та захисників України і вручили
гостям квіти.
6 грудня 2016 року в день 25-ї річниці
Української армії в Хотинському технікумі Подільського державного аграрно-технічного
університету відбулася зустріч студентів та
викладачів з воїнами-учасниками АТО.
На початку заходу до присутніх з вітальним словом звернувся директор технікуму,
активний волонтер Володимир Іванович Юзько, він же представив гостей заходу: Маркуса
Анатолія Михайловича – воїна 81-ї окремої
десантно-штурмової бригади; Бойка Володимира Станіславовича – кадрового офіцера,

учасника бойових дій, а нині заступника Хотинського районного військового комісара;
Обершта Олександра Степановича – учасника
бойових дій, військовослужбовця Збройних
Сил України і Рудя Анатолія Володимировича – професора, Заслуженого працівника освіти України Подільського державного аграрнотехнічного університету.
Також на заході були показані відеоматеріали та фотографії, підготовлені Володимиром
Івановичем Юзьком під час волонтерських
поїздок в зону АТО, на передній край бойових

дій. Нікого не залишив байдужим відеофільм
про життя та боротьбу жителя села Каплівки
Юрія Кушніра, який у січні 2015 року загинув у
Донецькому аеропорту, захищаючи незалежність Батьківщини.
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День відкритих дверей
у Коледжі ПДАТУ
До Дня пам’яті
жертв Голодомору

29 березня 2017 р. у Коледжі ПДАТУ було проведено День відкритих дверей під
гаслом «Креативність та інтелект – головний пріоритет!»
Майже двохсот наших гостей з Хмельницької, Чернівецької, Тернопільської та Вінницької областей мали змогу побачити матеріально-технічну базу коледжу: спортивний та конференц-зал, бібліотеку, буфет, їдальню, актову залу, навчальні аудиторії і
лабораторії.
У холі було презентовано виставки-експозиції спеціальностей.
Сюрпризом для відвідувачів став показ студентами майстер-класів, які сприяли
більш конкретному розумінню кожної спеціальності.
Кульмінацією Дня відкритих дверей стала креативна презентаційна програма, яка
була підготовлена студентським активом і давала уяву про майбутню професію.
Відвідав коледж проректор з науково-педагогічної і виховної роботи ПДАТУ Гуцол
Тарас Дмитрович. Присутніми на заході були журналісти місцевих та обласних ЗМІ.
День відкритих дверей був емоційно насиченим, цікавим та незабутнім, залишив
яскраві враження, важливі знання та став надзвичайно пізнавальним для випускників
загальноосвітніх шкіл.
Гості заходу з користю провели час, познайомилися з коледжем, дізналися про
особливості навчання.

English
Speaking Club

3 березня члени англомовного дискусійного клубу ПДАТУ мали чудову можливість поспілкуватися з носієм мови на черговому засіданні.
Peter Hensel, PhD, Сан-Франциско (Каліфорнія) виявився надзвичайно цікавим
доповідачем та дуже позитивною людиною. Темою заходу було обрано «Туризм»,
адже американський гість має неабиякий досвід з цієї тематики. Він відвідав 60 країн
світу, здійснив два велотури Європою та Африкою. Студенти, аспіранти та НПП ПДАТУ жваво обговорювали різні питання: небезпечні пригоди американця – подорожі
каное по Амазонці, виживання в пустелях Африки; щирість та гостинність українців;
проблеми бездомних тварин; перспективи сільського господарства України, вирощування органічної продукції тощо. Також присутні на засіданні торкнулись таких серйозних тем як філософія буття та життєві позиції, цінності та ідеали тощо.
Засідання пройшло в невимушеній товариській атмосфері. Сподіваємось на подальші цікаві зустрічі та дискусії.
Дякуємо колегам за участь у засіданні, жваве та активне обговорення теми та чекаємо усіх на наступних зібраннях.
Ірина Гуменюк

23 листопада 2016 року в читальному залі
суспільних наук ПДАТУ за участю викладачів
кафедри історії, філософії та права, працівників бібліотеки і студентів економічного
факультету та факультету агротехнологій відбувся захід-реквієм, присвячений Дню пам’яті
жертв Голодомору, що відзначався в останню
суботу листопада.
Захід розпочався з хвилини мовчання. Запалена свічка у хлібині символізувала скорботу і пам'ять про мільйони померлих від голод
ної смерті.
Зі вступним словом до присутніх звернувся завідуючий кафедри, доктор філософських
наук, професор Попович М. Д. У своєму виступі, він нагадав, що Голодомор 1932–1933 років – масовий, навмисно організований радянською владою голод, який призвів до
багатомільйонних людських втрат у сільській
місцевості на території України, викликаний
свідомими і цілеспрямованими заходами вищого керівництва Радянського Союзу і Україн
ської РСР, розрахованими на придушення
українського національно-визвольного руху
і фізичного знищення частини українських
селян.
Далі виступив студентський актив, зачитавши страшні рядки спогадів свідків тих трагічних подій.
На завершення заходу присутні мали нагоду переглянути тематичну експозицію наукової та художньої літератури, підготовленої
бібліотекарями Рудик В.І. та Дурицькою М.В.
Завадська І. М.,
доцент кафедри історії, філософії та права

Річниця Революції гідності
Кіцманський технікум ПДАТУ

З 18 по 20 лютого ми відзначаємо річницю Революції гідності.
Уперше про Євромайдан ми дізнались 21 листопада з соціальних
мереж. Цей протест був викликаний свавіллям влади, яка відмовила у підписанні договору про асоціацію України з ЄС. Головним
двигуном повстання були прості студенти 18-20 років, які одразу
вирішили висловити свій протест, зібравшись на Майдані.
І саме після цього вся Україна повстала. На мітинги почали виходити сотні українців і кожного разу кількість людей на майданах
по всій країні зростала. Революція Гідності, без сумніву, змінила
нашу країну. Студенти подорослішали на кілька років. 20 лютого
названо Кривавим четвергом. Близько 9-ї ранку Майдан перейшов в наступ і, не зважаючи
на шалений обстріл снайперами, швидко повернув усі втрачені 18-го числа позиції і розширив контрольовану зону. Найбільш жорстоке та криваве протистояння відбулось на вулиці
Інститутській, де переважно від куль снайперів загинуло більш ніж півсотні повстанців.
Євромайдан змінив нас усіх. Згуртував як цілий, дружній народ. А ті, хто загинули під час
революції завжди будуть у пам’яті всього народу.
Студенти Кіцманського технікуму ПДАТУ також не залишилися байдужими до цих
страшних подій. Вони вшанували загиблих, запаливши свічу пам’яті та поклавши квіти до
пам’ятника Героїв Небесної Сотні.
Тож варто завжди пам’ятати, що було зроблено заради майбутнього та свободи України.
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Відкриття туристичного сезону «Кам’янець активний, Кам’янець спортивний»
Подільський державний аграрно-технічний університет 22 квітня 2017 року прийняв участь у встановленні Рекорду України «Найбільша кількість людей, що стрибають на скакалках одночасно» та в Офіційному
відкритті туристичного сезону – 2017 «Кам’янець активний, Кам’янець спортивний»

ВІТАЄМО ЧЕМПІОНА !!!

Студентка першого курсу спеціальності «Менеджмент»
Осецька Антоніна (к.м.с. з кікбоксингу) здобула ПЕРШЕ МІСЦЕ
у розділі лоу-кік – 56 кг на Чемпіонаті області з кікбоксингу
WAKO, що відбувся 1-2 квітня у м. Хмельницький

На Чемпіонаті України серед ДЮСШ та спортивних клубів з кікбоксингу WAKO, що відбувся
6-9 квітня у м. Бровари
студентка першого курсу
спеціальності «Менеджмент» Осецька Антоніна
(к.м.с. з кікбоксингу) виборола ПЕРШИХ ДВА МІСЦЯ
серед старших юніорів у
розділах лоу-кік та К1.

Всеукраїнські спортивні ігри у Коледжі ПДАТУ

ВІТАЄМО З ПЕРЕМОГОЮ!!!
Так тримати!

25-26 січня 2017 року в місті Коломия проходив чемпіонат
України з жиму штанги лежачи.
Студенти Новоушицького коледжу ПДАТУ були у складі
команди вихованців Новоушицької районної ДЮСШ та приймали участь в даних змаганнях під керівництвом тренера,
майстра спорту України міжнародного класу Купріянова Ю. В.
У напруженій боротьбі нашим спортсменам вдалося здобути наступні місця:
Погомій Наталія – друге місце серед дівчат у ваговій категорії до 57 кг із результатом 62,5 кг;
Шевчук Богдан, студент Г12 групи – третє місце серед юнаків у ваговій категорії до 74 кг із результатом 120 кг;
Саковський Едуард, студент М13 групи – третє місце серед
юнаків у ваговій категорії до 83 кг із результатом 142,5 кг;
Боднар Владислав, випускник коледжу – друге місце серед
юніорів у ваговій категорії до 83 кг із результатом 170 кг.
Особливої уваги заслуговує сенсаційний виступ двох наших спортсменів:
Каліновський Роман – перше місце серед юніорів у ваговій
категорії до 93 кг із результатом 200 кг. Варто відзначити, що
Роман уже з першого підходу встановив новий РЕКОРД УКРАЇНИ і виконав норматив майстра спорту України;
Трофанюк Сергій, випускник коледжу (уже діючий майстер
спорту України) – перше місце серед юніорів у ваговій категорії
до 120 кг із результатом 225 кг. Основним суперником Сергія
був чемпіон світу 2016 року. Та все ж таки новоушинчанин підкорив штангу більшої ваги і виборов собі не лише перше місце
у категорії, а й став АБСОЛЮТНИМ ЧЕМПІОНОМ – найкращий
результат серед усіх вагових категорій і усіх вікових груп.
Професійність виступу Каліновського Романа та Трофанюка Сергія відзначили багато тренерів. А від президента федерації пауерліфтингу України поступила пропозиція прийняти
участь у чемпіонаті Європи. Уся проблема полягає в тому, що
перший раз поїздка на міжнародні змагання здійснюється за
власний рахунок, а це чималі кошти. Отож, усі небайдужі, підтримайте нашу талановиту молодь у підкоренні світових помостів!
Тренер секції пауерліфтингу Новоушицької районної
ДЮСШ Купріянов Ю. В. разом зі своїми вихованцями висловлюють вдячність селищному голові Московчуку Олегу Васильовичу за те, що він постійно підтримує спортсменів не лише
словом, а й конкретними справами.

4–5 квітня 2017 року на базі Коледжу Подільського ДАТУ відбулись Всеукраїнські спортивні ігри з волейболу серед студентів
аграрних вищих навчальних закладів України I–II рівнів акредитації.
На свято сили, краси і здорового духу прибуло 6 чоловічих та
6 жіночих команд аграрних вишів України. Гостей і учасників змагань щиро привітала директор коледжу Чубайко О. В.

Заслужену перемогу у чесній напруженій боротьбі виборола команда
Коледжу ПДАТУ – I місце; II місце посіла
команда Білгород-Дністровського державного аграрного технікуму, III місце – команда Борщівського агротехнічного коледжу.
Серед дівчат I місце здобула команда Рівненського коледжу Національного університету Біоресурсів і
природокористування України, II місце – команда Снятинського коледжу
ПДАТУ, III місце – команда Техноло
гоекономічного коледжу Білоцерківського
національного аграрного університету.
Захоплююче спортивне дійство завершилося відзначенням переможців грамотами, врученням медалей і
спортивних кубків.
Незабутні враження від прекрасного спортивного
свята, щирості й привітності подолян повезли у різні куточки України учасники змагань.

Володарі Кубку Міністерства
аграрної політики України

15-17 листопада 2016 року на базі Національного університету біоресурсів і природокористування України відбулися
змагання з волейболу на Кубок Міністерства аграрної політики України, присвячений Дню сільського господарства, серед
студентів аграрних ВНЗ. У змаганнях прийняли участь чотири
кращих жіночих та чоловічих команд аграрних вишів.
Серед чоловічих команд місця розподілились наступним
чином:

І місце – команда Подільського державного аграрнотехнічного університету;
ІІ місце – команда НУБіП
м. Київ;
ІІІ місце – команда ІДАК
м. Іллінці;
ІV місце – команда НАТІ
м. Ніжин.
Збірну університету представляли:
Гоцуляк Владислав – економічний факультет;
Ковальчук Андрій – факультет агротехнологій і природокористування;
Федорейко Сергій – інженерно-технічний факультет;
Поп’як Олександр – інженерно-технічний факультет;
Гординський Руслан – інженерно-технічний факультет;
Бойко Андрій – факультет ветеринарної медицини і технологій у тваринництві;
Савов Олег – факультет ветеринарної медицини і технологій у тваринництві;
Левчук Григорій – факультет агротехнологій і природокористування.
Тренер збірної команди університету – Хрунь Т. В.
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