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ШАНОВНІ СТУДЕНТИ, БАТЬКИ, ВИКЛАДАЧІ
ТА СПІВРОБІТНИКИ ПДАТУ!
ЩИРОСЕРДЕЧНО ВІТАЮ ВАС З ДНЕМ ЗНАНЬ
ТА ПОЧАТКОМ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ!
Висловлюю найкращі побажання та найщиріші привітання з першим
святом осені – Днем знань!
Перше вересня символізує освіту, професійний розвиток, самовдосконалення та прагнення підкорювати нові знання, творчі вершини. І в цей урочистий день я бажаю вам, дорогі студенти, енергії, натхнення, ініціативності,
цілеспрямованості, впевненості, мудрості, сили та самоконтролю для реалізації свого потенціалу і гідно представляти свою Альма-матер! Нехай ваші
здібності, таланти, навики продовжують розкриватися повною мірою.
Особливо вітаю першокурсників Подільського державного аграрнотехнічного університету! У вашому житті розпочався новий, непростий етап
професійної реалізації і ваше майбутнє залежить від того, чи правильний вибір ви зробили сьогодні. Сподіваюся, що стіни нашого університету стануть
для вас рідними, а професіоналізм наших викладачів допоможе вам здобути
не лише освіту, а й успіх у житті. Тому бажаю вам отримати від студентських
років максимум корисних знань та умінь, цікавих зустрічей, надійних друзів,
приємних моментів, приймати мудрі рішення та натхненно йти до мети.
Вітаю й батьків наших студентів, зичу їм взаєморозуміння, любові, душевного спокою, терпіння та злагоди.
Шановна університетська родино, попереду нас чекає нелегкий шлях до
знань, динамічна та цікава робота, безцінний досвід, нові відкриття і враження, конкурси та заходи. Сьогодні ми продовжуємо розвивати славетні тради-

ції минулого та впроваджувати нові. Генеруючи цікаві
ідеї, створюючи креативні
проєкти, ми разом розширюємо рамки своїх можливостей.
Висловлюю слова щирої
подяки нашим викладачам і
професорам за їхню щоденну напружену творчу працю, високий професіоналізм, винахідливість. Бажаю вам професійного зростання, нових здобутків, злагоди і миру. Пишаюся тим, що ви своїми вміннями
та досвідом формуєте у студентів любов до праці, компетентність, відповідальність, ентузіазм. Завдяки вашим наполегливим старанням стає все більше висококваліфікованих фахівців, які сумлінно намагаються зробити нашу
країну кращою, працюючи на користь суспільству. Ваша мудрість, людяність
і знання залишаються зі студентами на все життя. Продовжуйте натхненно та
щедро ділитися з молодим поколінням своїми багатими науковими здобутками.
Нових звершень нам усім, добробуту, міцного здоров’я, цілеспрямова
ності, успіхів у реалізації прагнень, мрій і сподівань!

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

Міжнародна виставка «Food Tech Expo»
Делегація Подільського державного аграрно-технічного університету (доктор технічних
наук, доцент Тарас Гуцол, кандидат економічних наук, доцент Олег Кучер) 5 березня
2020 року взяла участь у Міжнародній виставці “Food Tech Expo” (Варшава), у рамках
програми Власного Стипендіального Фонду
Варшавського університету природничих
наук.
На виставці були представлені останні досягнення та інновації світового та польського
машинобудування для харчової промисловості. Усі учасники мали змогу більше дізнатися
про сучасні інновації в сфері харчування, взяти участь у різних семінарах та конференціях.
Прес-центр ПДАТУ

стажування у Вищій Школі Бізнесу
National-Louis University
З 28 січня по 28 лютого 2020 року викладачі кафедри
теоретико-правових та соціально-гуманітарних дисциплін – канд. іст. наук, доцент І. М. Завадська та канд. іст.
наук, доцент В. А. Нестеренко пройшли науково-педагогічне стажування у Вищій Школі Бізнесу National-Louis
University (м. Новий Сонч, Польща).
Програма стажування була розрахована на 6 кредитів ECTS (180 год) та включала 5 модулів:
1) Організація навчального процесу та підготовка
студентів в Wyzsza Szkola Biznesu (WSB);
2) інноваційні технології та інформаційне забезпечення освітнього процесу;
3) наука як основа освітнього процесу;
4) академічна мобільність та інтернаціоналізація навчального процесу;
5) інтеграція теорії і практики в освітньому процесі.

Очна частина стажування (з 26 по 28 лютого) містила у собі презентацію університету, безпосереднє
ознайомлення з матеріально-технічною частиною університету, аудиторну та позааудиторну роботу у відповідності до змісту програми стажування, консультації,
професійні дискусії, роботу з бібліотечним фондом університету.
І. М. Завадська та В. А. Нестеренко разом із викладачами інших закладів вищої освіти України взяли участь у
загальній дискусії, яку організував ректор Вищої Школи
Бізнесу доктор Даріуш Возняк. Відбувся жвавий обмін
думками щодо проблем та перспектив подальшого розвитку університетської освіти в Польщі та Україні. По
Дистанційна частина стажування передбачала ознайомлення з завершенню аудиторної роботи учасники стажування
структурою та матеріалами сайту WSB, слухання наукових лекцій в оглянули історичні пам’ятки м. Новий Сонч.
Пресцентр ПДАТУ
On-line, виконання практичних завдань.
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онлайн стажування викладачів
економічного факультету ПДАТУ
Найкращий варіант пройти стажування під час карантину та за
відсутності можливості виїзду за
кордон – це стажування онлайн.
Так, викладачі економічного факультету ПДАТУ д.е.н., професор
Чикуркова А.Д., к.е.н., асстент
Гоголь І.А., к.е.н., доцент Борковська В.В., к.е.н., доцент Будняк Л.М. пройшли стажування від Європейської ліги професійного розвитку (ELPD) на базі Краківського економічного університету.
Дане стажування проходило з використанням платформи ZOOM у вигляді онлайн
конференцій протягом травня 2020 року. Цікаві теми, топові лектори з можливістю
дискусії через перекладачів, приємна аудиторія та гарна можливість перейняти досвід польських колег. Зокрема, під час стажування було:
– створено досить цікаву онлайн платформу для обміну думками та досвіду,
пов’язаного з процесами викладання в університеті;

– здійснено заохочування колег до самооцінки як викладачів університету;
– надано колегам набір інструментів (та практик), які можуть бути використанні в
аудиторіях з метою підвищення якості (привабливості) викладання;
– визначено проблеми, з якими українська система вищої освіти буде (може) зустрічатися найближчим часом;
– здійснено сприяння подальшій науковій співпраці між українськими та польськими викладачами вищої школи.
Лекторами стажування виступили: Анна Станіславська-Мішке, координатор стажування; Валентин Бахнівський, кандидат наук; Яцек Клих, професор; Марек Беніо, доктор наук; Домініка Лемлер; Анета Поврознік; Артур Шцігель-Русс.
Після закінчення стажування викладачами економічного факультету ПДАТУ були
підготовлені цікаві наукові роботи (ессе), високий рівень яких відзначено польськими
колегами, а також видано сертифікати відповідного зразка, які підтверджують проходження стажування на базі Краківського економічного університету.
Декан економічного факультету, доктор економічних наук, професор
Микола Місюк

XIII Міжнародний молочний конгрес
3–4 березня 2020 року в с. Березівка
Макарівського району Київської області
KievExpoPlaza проходив XIII Міжнародний
молочний конгрес, учасниками якого були
науково-педагогічні працівники кафедри
технології виробництва, переробки і стандартизації продукції тваринництва ПДАТУ
Ю.М. Євстафієва та В.І. Бучковська
ХІІІ Міжнародний молочний конгрес – щорічний бізнес-майданчик для
ключових гравців молочного ринку, що
дозволяє ознайомитися із ситуацією в
галузі, новітніми розробками, почути доповіді провідних світових та вітчизняних
експертів, а також визначити курс розвитку галузі. Окрім того, це ще і можливість
об’єднати зацікавлені сторони, визначити
можливості для інвестицій та продуктивно провести час у колі однодумців. 1500
учасників Конгресу – це управлінці, власники молочнотоварних ферм, спеціалісти
підприємств, представники влади, провідні вітчизняні та закордонні експерти, міжнародні організації, фінансові установи, комерційні компанії та представники засобів
масової інформації.
Традиційно цього року учасники працювали протягом двох днів у трьох секціях:
«Українська молочна галузь: виклики та стратегії»: підсумки галузі за 2019 рік, основні тенденції розвитку, світовий молочний ринок та українські перспективи, що потрібно аби потрапити до топ світових виробників.
«Технології виробництва молока та управління сучасною МТФ»: особливості годівлі та утримання корів, епізоотичні загрози сучасного молочного скотарства, недооціненні резерви МТФ, оптимізація процесів в умовах глобальної зміни клімату.
Всеукраїнська ветеринарна конференція: профілактика, лікування незаразних, а
також інфекційних та інвазійних хвороб у великої рогатої худоби, способи покращен-

ня ефективності відтворення корів.
Також було представлено надзвичайно
цікаві локації – спеціалізовану виставку з молочного скотарства та
ярмарок-дегустацію від
українських виробників молочної продукції
«Смакуй Українське».
Виступали
провідні фахівці галузі
молочного
скотарства з Франції, Данії,
Швеції,
Нідерландів,
Німеччини та інших
країн. Приємно вразило те, що доповідачами
були випускники нашого Подільського державного аграрно-технічного університету, спеціальності технологія виробництва і
переробки продукції тваринництва на секції «Національна ветеринарна конференція» – Юрковська Світлана (головний зоотехнік ТОВ «АФ «Соняшник»» (Полтавська
область)), яка представляла досвід роботи господарств та секції «Технології виробництва молока та управління фермою» і Білоус Андрій (фахівець з годівлі,
ТОВ «КВС-Україна») – тема виступу «Якість житнього силосу як запорука високої продуктивності дійного стада».
Дякуємо організаторам даного заходу за відмінну організацію та надіємося на подальшу співпрацю.
Окрема подяка випускникам Подільського державного аграрно-технічного університету В.Є. Харкавлюку (Консультаційний Центр Асоціації виробників молока) та
С.М. Блюсюку (ТОВ «Текро») за запрошення!
Пресцентр ПДАТУ

перший Міжнародний
онлайн-конгрес
з ветеринарної медицини

28–30 травня 2020 року на базі Вінницького національного аграрного університету відбувся перший
Міжнародний онлайн-конгрес з ветеринарної медицини
USAVA-VNAU 2020, який зібрав більше 4500 учасників із
30 країн світу.
Співорганізаторами конгресу виступили: Все
укра
їнський науково-навчальний консорціумом; Він
ницький
національний
аграрний
університет;
Університет ветеринарної медицини та фармацевтики
(м. Кошице, Республіка Словаччина), Головне управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області,
Українська асоціація лікарів ветеринарної медицини
дрібних тварин (USAVA, Сінгапур), Всесвітня асоціація
лікарів ветеринарної медицини дрібних тварин (WSAVA)
та Європейська федерація лікарів ветеринарної медицини дрібних тварин (FESAVA, Сербія).
Відкрив конгрес голова Всеукраїнської асоціації лікарів ветеринарної медицини дрібних тварин Владлен
Ушаков, який щиро привітав учасників конгресу. З вітальним словом до учасників онлайн-конгресу звернулись президент університету Григорій Калетнік, та

в. о. декана факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії Льотка Г. І.
До привітань приєднались: президент Всесвітньої
асоціації лікарів ветеринарної медицини дрібних тварин – Шейн Раян та президент Європейської федерації
лікарів ветеринарної медицини дрібних тварин – Деніс
Новак, президенти асоціацій лікарів ветеринарної медицини дрібних тварин Вірменії, Литви, Латвії, Естонії,
Болгарії, Молдавії, Грузії.
Серед лекторів конгресу виступали науковці та лікарі-практики із Великобританії, Польщі, України, Іспанії,
Греції, Франції, Італії, всесвітньовідомі вчені-ветеринари, чиї імена завжди на слуху у світовій науковій спільноті, науковці профільних вищих навчальних закладів
України, власники та лікарі ветеринарних клінік.
Науковці представили досить актуальні лекції з питань діагностики та лікування неврологічних, дерматологічних, урологічних, нефрологічних, онкологічних та
інших захворювань. Тонкощі неврологічного обстеження дрібних тварин, нові тренди вакцинології та системи
вакцинації, рентгенографії та комп’ютерної томографії
у ветеринарній практиці, невідкладні стани екзотичних
тварин та багато-багато цікавої та корисної інформації,
нових ідей до поширення знань та набутого досвіду.
Подільський державний аграрно-технічний університет на конгресі представили науково-педагогічні
працівники факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві: професори Желавський М.М.,
Супрович Т.М., Приліпко Т.М.; доценти Цвігун О.А.,

Савчук Л.Б., Керничний С.П., Захарова Т.В.; асистенти Лайтер-Москалюк С.В., Каспров Р.В., Чепурна В.А.,
Токарчук Т.С., Чорний І.О.; аспіранти Бережанський А.,
Яцина С., Захаров Ю.
Науково-педагогічні працівники університету висловлюють подяку організаторам Першого міжнародного науково-практичного онлайн конгресу із ветеринарної медицини USAVA-VNAU 2020 за надану можливість
взяти участь у поглибленні наукових і практичних знань.
Декан факультету ветеринарної медицини
і технологій у тваринництві,
кандидат ветеринарних наук, доцент Олег Цвігун
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відбулося перейменування відокремлених
структурних підрозділів університету
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки
України № 683 від 25.05.2020 р. про перейменування
відокремлених структурних підрозділів Подільського
державного аграрно-технічного університету (ураховуючи подання ПДАТУ від 13 травня 2020 року № 6201-154 та протокол № 6 засідання вченої ради ПДАТУ
від 27 лютого 2020 року) ПЕРЕЙМЕНОВАНО:
1. Коледж Подільського державного аграрно-технічного університету (код ЄДРПОУ ВП: 00729020) на
Відокремлений структурний підрозділ «Кам’янецьПодільський фаховий коледж Подільського державного аграрно-технічного університету»;
2. Бучацький коледж Подільського державного аграрно-технічного університету (код ЄДРПОУ
ВП: 34581427) на Відокремлений структурний підрозділ «Бучацький фаховий коледж Подільського
державного аграрно-технічного університету»;

3. Кіцманський коледж Подільського державного аграрно-технічного університету (код ЄДРПОУ
ВП: 34639115) на Відокремлений структурний підрозділ «Кіцманський фаховий коледж Подільського державного аграрно-технічного університету»;
4. Новоушицький коледж Подільського державного аграрно-технічного університету (код ЄДРПОУ ВП:
34114840) на Відокремлений структурний підрозділ
«Новоушицький фаховий коледж Подільського державного аграрно-технічного університету»;
5. Снятинський коледж Подільського державного аграрно-технічного університету (код ЄДРПОУ
ВП: 34865463) на Відокремлений структурний підрозділ «Снятинський фаховий коледж Подільського державного аграрно-технічного університету»;
6. Хотинський коледж Подільського державного аграрно-технічного університету (код ЄДРПОУ

ВП: 34725455) на Відокремлений структурний підрозділ «Хотинський фаховий коледж Подільського
державного аграрно-технічного університету»;
7. Шепетівський коледж Подільського державного аграрно-технічного університету (код ЄДРПОУ ВП:
34363226) на Відокремлений структурний підрозділ
«Шепетівський фаховий коледж Подільського державного аграрно-технічного університету».
Відокремленим структурним підрозділам Поділь
ського державного аграрно-технічного університету
надано окремі права фінансово-господарської самостійності, зокрема права вести окремий баланс, відкриття реєстраційного рахунку в органах Державної
казначейської служби з правом мати код мережі, мати
печатку та штамп. Ректором ПДАТУ В. В. Іванишиним
здійснено передбачені законодавством дії, пов’язані
з перейменуванням.

Перша нарада нового центру
А вже 5 червня відбулася перша робоча нарада новосформованої структури. До ЦВР і СКР ввійшли сектор виховної роботи та студентських справ і сектор маркетингу та профорієнтаційної роботи.
Володимир Васильович націлив новий підрозділ на активну командну роботу, поставив завдання, виконання яких,
безперечно, має суттєво вплинути на ефективність виховної,
соціально-культурної, профорієнтаційної та маркетингової
діяльності університету.
Директор центру виховної роботи
і соціально-культурного розвитку Альона Кузема

Відкриття англомовного
наукового студентського
гуртка «Accounting»

«Життя в університеті має кипіти! Студенти талановиті, і тільки варто створити умови, щоб вони себе проявили.
Особистість формується не тільки за вивченням академічних
дисциплін та під час здобуття практичних навиків професії,
а у всебічному розвитку. Займатися спортом, знімати фільми,
вести особисті блоги, танцювати, співати, подорожувати, відвідувати музеї та концерти – ось доповнена палітра студентського життя! Я хочу, щоб таким ми бачили ПДАТУ!», - так каже
ректор університету, професор Володимир Іванишин.
Саме задля реалізації цієї мети 1 червня 2020 року вченою радою Подільського державного аграрно-технічного
університету було ухвалено рішення про створення Центру
виховної роботи і соціально-культурного розвитку.

Профком ПДАТУ здобув
перемогу у конкурсі
11 березня 2020 року
відбувся відкритий захист
учасників конкурсу програм, розроблених інститутами
громадянського
суспільства для реалізації
яких надається фінансова підтримка з міського бюджету.
Заслухала конкурсантів комісія, на чолі якої був заступник
міського голови Вадим Савчук, а в складі - представники від
міської влади та від громадянського суспільства, які працюють з молоддю. Кам’янчани представили шість проєктів різних напрямків – просвітницькі програми, виховання дітей,
семінари для молоді тощо.
Перемогу здобула первинна профспілкова організація
співробітників та студентів Подільського державного аграрно-технічного університету із проєктом «Фактчекінг та медіаграмотність: практичні навички та професійні лайф-хаки».
Для його втілення автори отримають 50 тис. грн.
Голова первинної профспілкової організації ПДАТУ,
кандидат сільськогосподарських наук Світлана Ліщук

У понеділок, 2 березня 2020 року, на економічному
факультеті ПДАТУ розпочав роботу англомовний науковий студентський гурток «Accounting» (науковий керівник
Валентина Борковська) за участю волонтера Корпусу Миру
в Україні Кларка Х’юза, що бере участь у проєкті розбудови
Дунаєвецької ОТГ.
Основною метою англомовного наукового гуртка є обговорення з носієм англійської мови актуальних проблем
обліку та звітності господарюючих суб’єктів, особливостей
планування агробізнесу в сучасних умовах, нюансів застосування ефективної системи оподаткування з метою підвищення прибутковості діяльності тощо.
Вагомою перевагою роботи гуртка є вивчення студентами спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і
оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління
та адміністрування» та 076 «Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність» професійної англійської економічного
спрямування. До прикладу, перше засідання гуртка було
присвячене обліковим спеціальностям.
Кларк, який за фахом бухгалтер-бізнес-аналітик, пояснив значення термінів: bookkeeper (обліковець), tax
accountant (бухгалтер, що рахує податки), internal auditor
(внутрішній аудитор), budget analyst (бюджетний аналітик),
management accountant (бухгалтер з управлінського обліку), financial advisor (фінансовий консультант), trainee
(практикант), file clerk (діловод) тощо. Крім того, цікаво було
послухати доповідь волонтера про особливості здобуття
в США спеціалізованої ліцензії бухгалтера CPA (Сertified
public accountant) та порівняти із специфікою сертифікації
бухгалтерів в Україні.
Наступне засідання гуртка «Accounting» відбудеться
16 березня 2020 року (198 ауд., корп. 7, початок о 1140).
Everyone is welcome!
Доцент кафедри обліку, оподаткування та технологій
електронного бізнесу кандидат економічних наук, доцент
Валентина Борковська

Сертифіковано нову науково-дослідну лабораторію ПДАТУ
У Подільському державному аграрно-технічному університеті за сприянням ректора,
професора Іванишина В. В., завершена паспортизація (сертифікація) випробувальної лабораторії з визначення якісних показників продукції
рослинництва інституту круп’яних культур і кафедри рослинництва і кормовиробництва.
Лабораторія зможе визначати наявність
вмісту в зерні білку, клейковини, цукру, жиру,
ефірної олії, вологості, сухої речовини і числа
падіння, а також якісних показників допосівної
придатності насіння різних сільськогосподарських культур.
Пресцентр ПДАТУ
Бажаючим скористатися послугами
лабораторії звертатися за наступними
контактними даними:
тел.: (03849) 6-83-79, моб. тел.: (097) 942 48 37
ел. пошта: ndikk@ukr.net
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обговорюємо Й удосконалюємо освітньо-професійні програми
Зустріч стейкхолдерів в міськрайоному
управлінні ГУ Держпродспоживслужби
в Хмельницькій області
13 березня 2020 року в Кам’янецьПодільському
міськрайонному
управлінні
Головного
управління
Держпродспожив
служби в Хмельницькій області відбулося
засідання круглого столу з питань підготовки
освітньо-професійних
програм
першого
(бакалаврського) і другого (магістерського)
рівнів вищої освіти та освітньо-наукової
програми третього (освітньо-наукового) рівня
спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» у
Подільському державному аграрно-технічному
університеті.
У засіданні взяли участь: начальник Кам’я
нець-Подільського міськрайоного уп
равління
Головного управління Держпродспоживслужби
в Хмельницькій області Лавський А. Й.; заступник начальника відділу безпеки харчових продуктів та ветеринарної медицини Кам’янецьПодільського
міськрайонного
управління

Головного управління Держпродспоживслужби
в Хмельницькій області Оржехівська Л. В.;
головні спеціалісти відділу безпеки харчових
продуктів та ветеринарної медицини Кам’янецьПодільського
міськрайонного
управління
Головного управління Держпродспоживслужби
в Хмельницькій області Бойко Н. В., Ляміна
Г. В., Ряба О. Є.; здобувач вищої освіти 1 курсу
ОС «Магістр» спеціальності 211 «Ветеринарна
медицина» Дібаєва Я. М.; професор, доктор ветеринарних наук Желавський М. М.; завідувач
кафедри ветеринарного акушерства, внутрішньої патології та хірургії, доцент, кандидат ветеринарних наук Керничний С. П.; доцент, кандидат ветеринарних наук Горюк В. В.; асистент
кафедри ветеринарного акушерства, внутрішньої патології та хірургії Мізик В. П.
У процесі засідання круглого столу було обговорено особливості освітньо-професійних

програм для різних рівнів вищої освіти та термінів навчання. Учасниками засідання була відмічена відповідність представлених на розгляд
освітніх програм вимогам сьогодення, особлива
увага була приділена нормативним та вибірковим дисциплінам, а також дана комплексна
оцінка відповідності якості підготовки сучасних
фахівців вимогам роботодавців та їх подальшій
конкурентоспроможності на сучасному ринку
праці.
Пресцентр ПДАТУ

Протягом березня 2020 року
у ПДАТУ було проведено ряд зустрічей та круглих столів з
метою обговорення проєктів
оновлення освітньо-професійних
програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського)
рівнів вищої освіти з різних спеціальностей, які викладаються
в університеті. В ході обговорення було відзначено, що реалізація освітнього процесу повинна
забезпечувати підготовку висококваліфікованих,
конкурентоспроможних фахівців та здійснюватися на основі якісного,
сучасного матеріально-технічного, інформаційного, навчально-методичного та кадрового
забезпечення. За результатами
проведених зустрічей було узгоджено низку пропозицій, які були
враховані під час розроблення
кінцевої редакції освітньо-професійних програм.

2020 – Міжнародний рік
здоров’я рослин
Організацією Об’єднаних
Націй 2020 рік оголошено Міжнародним роком
здоров’я рослин. Рослини,
як люди і тварини, теж можуть хворіти. Вони можуть
страждати від захворювань,
спричинених вірусами, бактеріями, грибками, на них
нападають шкідники, великі
і малі, такі як комахи, кліщі,
а також нематоди. Останнім
часом ми спостерігаємо
збільшення кількості нових шкідників та хвороб, які
з’являються на територіях, які раніше були віль
ними від них.
11 березня 2020 року в Бучацькому фаховому
коледжі Подільського державного аграрно-технічного університету цикловою комісією агрономічних дисциплін було проведено науково-практичну
конференцію на тему: «2020 - Міжнародний рік
здоров’я рослин».
У роботі конференції взяли участь:
Гриців Світлана Ярославівна – завідувач відділу фітосанітарних процедур Державної установи
«Тернопільської обласної фітосанітарної лабораторії»;
Гриців Віктор Романович – головний спеціаліст
відділу карантину рослин управління фітосанітарної безпеки в Тернопільській області;
Мельник Олександр Миколайович – начальник відділу контролю у сфері насінництва та розсадництва управління фітосанітарної безпеки в
Тернопільській області;
Радчук Сергій – технічний експерт компанії
«Сингента»;
Мокрицький Іван – регіональний менеджер з
продажу компанії «Сингента», а також студенти та
викладачі коледжу.
Робота конференції була спрямована на методологічні та методичні аспекти у захисті рослин

співпрацюємо з фермерами
від шкідників, хвороб і бур’янів, вдосконалення та
розробка нових методів моніторингу і прогнозу
шкідливих організмів; екологічне обґрунтування
формування асортименту засобів захисту рослин та технологій їх застосування, що не роблять
шкідливого впливу на навколишнє середовище;
розробка і застосування біологічних засобів захисту рослин, а також актуальні проблеми і перспективи селекції і насінництва польових культур. Учасниками було зауважено, що поява нових
шкідників та хвороб рослин може загрожувати
національній економіці та біорізноманістю. Крім
того, рекомендовано під час подорожей уникати
привезення додому рослин або інших рослинних продуктів, адже шкідники рослин або хвороби можуть ховатися на них, що призведе ще до
швидшого їх розповсюження.
Загалом конференція пройшла у теплій, приязній атмосфері. Актуальні доповіді, що висвітлювалися під час засідань, викликали низку запитань і
жваві дискусії.
Представники компанії «Сингента» вручили
найактивнішим студентам корисні подарунки, які
стануть в нагоді під час навчання та майбутньої
професійної діяльності.
Пресцентр ПД АТУ

13 червня 2020 року доцент кафедри технології виробництва, переробки
і стандартизації продукції тваринництва факультету ветеринарної медицини і
технологій у тваринництві Тимофійшин Іван Іванович відвідав фермерське господарство Захарчука Юрія Михайловича в с. Шманьківці Чортківського району
Тернопільської області, відповідно до договору про співпрацю з господарством.
Під час зустрічі було обговорено питання відтворення овець і кіз, проаналізовано особливості вирощування ягнят і козенят в господарстві, утримання та
годівлі дорослих овець, кіз і молодняку, одержання молока та його переробки, а
також надано консультацію з питань оцінки якості смушків.
Безумовно, що така співпраця є взаємокорисною, позаяк чимало елементів
технологій виробництва продукції вівчарства і козівництва, які застосовуються
у господарствах, будуть використані в освітньому процесі підготовки фахівців
за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».
З 15 червня 2020 року на факультеті розпочали свою роботу в дистанційному
режимі екзаменаційні комісії з прийому єдиного державного кваліфікаційного
іспиту для визначення професійних компетентностей здобувачів вищої освіти
першого (бакалаврського) рівня зі спеціальностей: 211 «Ветеринарна медицина»,
204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».
Попри дистанційну форму проведення іспитів, членами комісій визначено
злагоджений режим роботи. Отримані здобувачами бали заносяться секретарями в екзаменаційні відомості. Усім студенти, які успішно справились із завданням,
рішенням екзаменаційних комісій присвоюються кваліфікації згідно спеціальностей: «Молодшого лікаря ветеринарної медицини» чи «Бакалавра з технології
виробництва і переробки продукції тваринництва».
Декан факультету ветеринарної медицини і технологій
у тваринництві, кандидат ветеринарних наук, доцент Олег Цвігун

Засідання Робочої групи з розвитку кінологічної служби
3 березня 2020 року ректор Подільського державного
аграрно-технічного університету, доктор економічних наук,
професор Володимир Васильович Іванишин виступив з доповіддю на першому засіданні Робочої групи з розвитку
кінологічної служби керівників кінологічних підрозділів та
служб органів державної влади сектору безпеки та оборони
України, яке пройшло в Залі Консультативної місії ЄС в Україні,
м. Київ.
На заході були присутні:
заступник директора - начальник Головного управління
моніторингу та планування Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції МВС України Сергій Житняк;
заступник начальника Головного управління - начальник
відділу розробки проєктів нормативно-правових актів з питань формування політики у сфері діяльності Міністерства
внутрішніх справ Директорату стратегічного планування та
європейської інтеграції МВС України Ольга Скобельська;
ректор Подільського державного аграрно-технічного університету, доктор економічних наук, професор Володимир
Іванишин;
помічник президента Всеукраїнської громадської організації «Кінологічної спілки України» Оксана Сліпченко;
голова «Асоціації військових кінологів України», керівник
Кінологічного центру «Ягуар» Вадим Платоненко;
керівники кінологічних підрозділів та служб центральних
органів виконавчої влади, діяльність яких координується та
спрямовується Кабінетом Міністрів України через Міністра
внутрішніх справ, Національної гвардії України, інших органів
державної влади сектору безпеки та оборони України;
представники компоненту правоохоронних органів та
компоненту стратегічного реформування сектору цивільної
безпеки Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.

На засіданні Робочої групи обговорювались питання, що
стосуються розвитку й функціонування кінологічних підрозділів силових державних структур, зокрема: про підготовку кінологів та фахівців для кінологічних підрозділів на базі
закладів вищої освіти системи Міністерства освіти і науки
України, перспективи запровадження професії «Кінолог»; про
проблемні питання оновлення поголів’я службових собак,
подальшого збереження робочих ліній та придбання собак з
високими робочими та екстер’єрними якостями в правоохоронних органах та силових структурах України; про можливості залучення цивільних фахівців-кінологів для підготовки
службових собак органів державної влади сектору безпеки та
оборони України; про підготовку проведення Першого міжвідомчого чемпіонату МВС з багатоборства кінологів у м. Ромни
Сумської області та інше.
Володимир Васильович ознайомив присутніх із особливостями підготовки фахівців-кінологів на базі Подільського
державного аграрно-технічного університету відповідно до
Меморандуму про співробітництво з МВС України, підписаного у 2019 році; результатами співпраці закладу вищої освіти з представниками Міністерства внутрішніх справ України,
Міністерства оборони України, Кримінально-виконавчої
служби України, Фіскальної служби України, Служби безпеки
України. Ректор зауважив, що на сьогоднішній час кінологічна
служба України стрімко розвивається завдяки кропіткій праці
людей, які віддані своїй справі, зокрема і працівників нашого
університету.
Крім цього ректор ініціював звернення до керівництва
Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України для подання клопотання до Кабінету Міністрів
України щодо доручення Міністерству фінансів України,
Міністерству науки і освіти України на передбачення коштів

Подільському державному аграрно-технічному університету задля створення й підтримки першої в Україні Науководослідної лабораторії репродуктивних технологій службових
собак, відповідно до Концепції розвитку кінологічних служб
центральних органів виконавчої влади, затвердженої в 2017
році Міністром внутрішніх справ України.
Створення такої лабораторії дасть змогу створити базу
даних службових собак кінологічних центрів при ГУ НПУ; визначати імунологічний статус службових собак; проводити
молекулярно-генетичний моніторинг спадкових захворювань у службових собак; проводити відбір, консервування
та зберігання спермодоз від кращих представників порід
службових собак; проводити наукові дослідження захворювань собак з метою їх профілактики і лікування У перспективі
планується проводити штучне осіменіння службових собак
на базі університету.
Пресцентр ПДАТУ
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V Міжнародна Інтернет-конференція «Актуальні проблеми
управління та адміністрування: теоретичні і практичні аспекти»

6 травня 2020 року кафедрою менеджменту, публічного управління та адміністрування Подільського державного аграрно-технічного університету було проведено
V Міжнародну науково-практичну Інтернет-конференцію
«Актуальні проблеми управління та адміністрування: теоретичні і практичні аспекти» при організаційній підтримці ректорату університету, керівництва економічного факультету та
активної співпраці з Комратським державним Університетом

(м. Комрат, Республіка Молдова); Варшавським університетом
природничих наук (SGGW), (м. Варшава, Республіка Польща);
Університетом Яна Амоса Коменського (UJAK), (Республіка
Чехія); Білоруським державним аграрним технічним університетом (м. Мінськ, Республіка Білорусь); Білоруською
державною сільськогосподарською академією (м. Горки,
Республіка Білорусь).
Метою даного заходу було здійснення обміну досвідом
серед молодих вчених і здобувачів вищої освіти та висвітлення актуальних питань теорії та практики сучасного менеджменту та публічного адміністрування.
На конференції були розглянуті питання: управління соціально-економічними процесами в умовах глобалізації;
актуальні питання розвитку теорії та практики управління
підприємством та його підсистемами; сучасна парадигма
стратегічного та інноваційного менеджменту; підходи до
управління людськими ресурсами та знаннями підприємства; галузеві та регіональні аспекти менеджменту, публічне
та ділове адміністрування; проблеми маркетингу і логістики в умовах глобалізації; сучасні інформаційні технології в
управлінні підприємством; тенденції розвитку фінансового та

страхового менеджменту в умовах вітчизняного та світового
ринку; правове, документаційне та обліково-аналітичне забезпечення управлінських рішень.
До оргкомітету надійшло 162 тези доповідей від 136
авторів.
Відеоконференція відбулась на високому науковому рівні
з використанням платформи Zoom та завдяки участі представників вітчизняних і закордонних вищих навчальних закладів та наукових установ Кам’янця-Подільського, Чернівців,
Вінниці, Тернополя, Львова, Києва, Умані, Сум, Мелітополя,
Харкова, Дніпра, міст Білорусії і Польщі. Така широка географія свідчить про зростання рівня конференції, широкі міжвузівські зв’язки, розширення зв’язків науки і виробництва, взаємне збагачення різних за напрямами досліджень провідних
наукових шкіл.
Електронний збірник конференції після рекомендації до
опублікування вченою радою ПДАТУ буде розміщений на
сайті та у репозитарії університету.
Завідувач кафедри менеджменту, публічного управління
та адміністрування, доктор економічних наук,
професор Алла Чикуркова

ПРАЦЮЄМО ДИСТАНЦІЙНО!

Не байдужі

Дистанційне навчання
в організації освітнього процесу

Сьогодні все людство планети Земля,
весь нарід України переборюють важку пандемію – короновірус СOVID-19.
На передовій цих надзвичайно важких
буднів, у щохвилинній боротьбі за життя хворих людей стоять люди в білих халатах, стоять лікарі, які глибоко усвідомлюють велику
небезпеку, що переслідує у першу чергу їх,
загрожуючи їхньому життю. Вони незламні вірою в одужання хворих людей аби ті
теж вірили, як у свої віршах Ліна Костенко:
«Сахається розгублена душа, почувши раптом тихі кроки щастя».
Науково-педагогічні працівни
ки та здобувачі вищої освіти
Подільського державного аграрно-технічного університету, очолюваного ректором, професором
Володимиром
Васильовичем
Іванишин у цей час не лише здійснюють дистанційне навчання, але
й переймаються труднощами, що
випали на долю України.

Заклади освіти продовжують працювати з
використанням технологій дистанційного навчання, усю інформацію про зміни в освітніх
процесах, які відбуваються через карантин та
відповіді на найбільш поширені запитання студенти можуть знайти на сайті ПДАТУ, сторінках
підрозділів університету у Facebook, зокрема і
економічного факультету.
Науково-педагогічні працівники кафедри
менеджменту, публічного управління та адміністрування в умовах дистанційної взаємодії
організували і провели для майбутніх фахівців
комплексне навчання, яке передбачає повне
інформаційне, методичне й консультативне
забезпечення освітнього процесу, використовуючи сучасні інформаційні технології, з
дисциплін: «Організація агробізнесу і підприємництва» з метою підготовки бізнес-планів
до презентації; «Основи ділової комунікації»
задля здобуття навичок, планування та проведення індивідуальних і колективних ділових
комунікацій спілкування в умовах конфліктної
взаємодії, ідентифікування психологічного

типу співрозмовника за вербальними і невербальними засобами, ведення ділової комунікації з різними типами співрозмовників для студентів 3 курсу спеціальностей «Менеджмент»,
«Публічне управління та адміністрування».
Для студентів 2 СТН курсів спеціальностей
«Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування» проведено заняття з дисциплін:
«Державне та регіональне управління» на
тему «Центральні органи виконавчої влади в
Україні, регіональні органи державного управління»; «Планування розвитку територій» на
тему «Вимоги до формулювання місії і цілей
розвитку території».
В результаті занять було дано відповіді на
запитання студенів, які виникли під час самостійного опрацювання теоретичного матеріалу, надано рекомендації щодо виконання практичних завдань.
Доцент кафедри менеджменту,
публічного управління та адміністрування,
кандидат економічних наук Тетяна Гоголь

Вітаємо чемпіона

навчальний процес не зупиняється
Попри те, що в університеті введено заходи
запобігання розповсюдження захворювання на
коронавірус COVID-19, на факультеті агротехнологій і природокористування освітній процес
не зупиняється.
Викладачі кафедр продовжують читати лекційні, та проводити лабораторно-практичні заняття із студентами університету, хоча заняття
переведено у віртуальну площину, у віддаленому режимі.
Працівники кафедр разом із студентами
опановують нові методи викладання, які включають у себе окрім використання платформи
«Moodle», як базової для розміщення навчаль-

но-методичних матеріалів для здобувачів вищої
освіти нашого університету, також і широке застосування різноманітних хмарних сервісів для
організації ефективної роботи суб’єктів освітнього процесу з будь-якого місця, де є доступ
до мережі Інтернет.
Так, науково-педагогічними працівниками
кафедри екології, карантину і захисту рослин
проведено у дистанційному режимі навчальні
заняття з дисциплін: «Гідрологія» (2 курс спеціальність «Екологія»), «Експертна діяльність в екології», «Системний аналіз якості навколишнього
середовища» (1 курс магістратура спеціальність
«Екологія»), «Основи екології» (1 курс усіх спеціальностей університету), «Агрофармакологія» (3
курс спеціальність «Агрономія»), «Гербологія»
(2; 2 СТН; 3 (заочна форма) курси спеціальність
«Агрономія»).
На кафедрі садово-паркового господарства, геодезії і землеустрою для студентів 1 СТН,
2 СТН та 1 курсу магістрів було надано методичні вказівки для виконання курсових робіт,
а саме по дисципліні «Декоративне розсадництво і насінництво» для 1 СТН курсу, «Садовопаркове будівництво» для 2 СТН курсу та
«Дендропроектування» для 1 курсу ОС Магістр.
В разі виникнення питань студенти одержували
відповідні пояснення. Оцінювання студентів відбувається за допомогою тестів з дисциплін, вивчення яких завершується заліком.
В. о. декана факультету
агротехнологій і природокористування,
кандидат сільськогосподарських наук,
доцент Данило Плахтій

ННІ енергетики: підтримувати зв’язок
зі студентами – це важливо
Навчальний процес в навчально-науковому інституті енергетики проходить, зважаючи
на введені карантинні заходи, в режимі on-line.
Застосовується різноманітне програмне забезпечення, а саме: використовується навчальна
платформу Moodle для відпрацювання змістовних розділів навчальних програм; для консультацій з курсових проектів (робіт) та дипломних
проектів застосовується додаток Zoom, а також
для відповіді на питання здобувачів вищої освіти з окремих тем дисциплін, що вивчаються використовується зв’язок по Skype та Viber.
Зокрема, консультації з дисципліни «Теорія
оптимізації» для здобувачів вищої освіти дру-

гого (магістерського) рівня спеціальності 141 –
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» проведено професором кафедри
електротехніки, електромеханіки і електротехнологій Михайловою Людмилою Миколаївною.
Професор зауважила, що в умовах дистанційної освіти важливо залишатися зі здобувачами вищої освіти на зв’язку постійно, аби
вчасно і успішно вирішувати ті питання, які постають перед ними під час навчання.
Завідувач кафедри електротехніки,
електромеханіки і електротехнологій,
кандидат технічних наук,
доцент Ігор Гарасимчук

Так, співробітники кафедри агроінженерії і системотехніки, з погодження начальника управління охорони
здоров’я Кам’янця-Подільського Юрія
Васильовича Пливанюка, закупили засоби захисту для Дитячого медичного центру Кам’янець-Подільської міської ради,
які передали головному лікарю Тетяні
Юхимівні Очеретенко.
Ми не можемо стояти осторонь, не
можемо бути байдужими.
Завідувач кафедри агроінженерії
і системотехніки кандидат технічних
наук, доцент Анатолій Рудь

Вітаємо студента Бучацького фахового коледжу ПДАТУ Півторака Ігора з перемогою в
Тернопільських обласних змаганнях з важкої атлетики!
У вправі ривок штанги Ігор підняв 110 кг, а в поштовху 133 кг.
З сумою 243 кг Ігор став чемпіоном і виконав
норматив кандидата в майстри спорту з важкої атлетики.
Бажаємо вдалих тренувань та нових перемог
на помості!
Пресцентр ПДАТУ

турнір з волейболу
пам’яті М. І. Демницького
11 березня 2020 року, в
смт Коропець Монастириського
району Тернопільської області відбувся міжрайонний турнір
з волейболу пам’яті тренера
Демницького Мар’яна Івановича.
Команда юнаків Бучацького
фахового коледжу ПДАТУ виборола І місце, показавши видовищну
та емоційну гру.
Пресцентр ПДАТУ

Вітаємо!
з присудженням
наукових ступенів!
Колектив Подільського державного
аграрно-технічного університету вітає
з присудженням наукового ступеня
доктора економічних наук:
зі спеціальності «Економіка
та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)»
директора навчально-наукового
інституту дистанційної освіти ПДАТУ
Волощук Юлію Олександрівну
і заступника декана
економічного факультету ПДАТУ
Корженівську Наталію Леонідівну;
зі спеціальності «Економіка
та управління національним
господарством» завідувача
аспірантури та докторантури
Дудзяк Оксану Антонівну

з присвоєнням
почесного звання!
За значний особистий внесок
у соціально-економічний,
науково- технічний, культурноосвітній розвиток Української
держави, зразкове виконання
службового обов’язку
та багаторічну сумлінну працю
Указом Президента України
№ 71/2020 від 06 березня 2020 року
завідувачці кафедри економіки,
підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності Подільського
державного аграрно-технічного
університету, професорці
Волощук Катерині Богданівні
присвоєно почесне звання
«Заслужений економіст України».
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Для вас хоч зірку з неба!

Міжнародний жіночий день – по-справжньому весняне
свято, котре нагадує про найцінніше та найпрекрасніше, що є
в нашому житті – кохання, сердечність і вірність.
5 березня 2020 року в актовій залі ПДАТУ відбулось відзначення свята. Особливо приємним є те, що уже вкотре
святковий захід організовується та готується лише силами
чоловічої половини.

Із привітанням до жіночої половини колективу, за дорученням ректора університету, професора Володимира
Іванишин, виступив його радник, заслужений працівник освіти України – Василь Печенюк.
Усіх жінок і дівчат університету зі сцени вітали: творче
об`єднання працівників підрозділу виховної роботи студентів формація «АртГрадація»; керівник відділу по роботі
з територіально-відокремленими структурними підрозділами Микола Новак; керівник вокально-інструментального
ансамблю «МіксБенд», аспірант Володимир Сірант; керівник
підрозділу виховної роботи студентів Микола Томайчук; керівник вокальної студії «Перевесло» Руслан Вознюк; артист
вищої категорії військового оркестру 201-го навчального
центру, прапорщик В’ячеслав Боровський і доцент кафедри
технології виробництва, переробки і стандартизації продукції
тваринництва Олександр Шутяк.
Творчі виступи були представлені вокальним жанром, намагаючись при цьому якомога різноманітніше та яскравіше
виразити свої почуття у вітаннях. У концертній програмі прозвучали ніжно-романтичні й при цьому емоційні мелодії про
кохання.

Подаровані білі троянди від чоловіків, не залишили байдужими жодну представницю прекрасної статі, які були присутні у залі. Концерт створив чудовий та позитивний настрій,
адже він став справжнім весняним подарунком для усіх жінок
університету.
Нехай такі найвищі почуття завжди надихають кожну жінку, незалежно від пори року!
Зі святом Вас, дорогі наші жінки!
Пресцентр ПДАТУ

Як слово батьківське
в душі ми бережем
11 березня 2020 року у Подільському
державному аграрно-технічному університеті, відзначаючи 206-ту річницю з дня народження видатного українського поета Тараса
Шевченка, відбувся захід «Шевченківські дні у
ПДАТУ», організований Науковою бібліотекою
Подільського державного аграрно-технічного
університету на чолі з директором Артуром
Михайликом.
Мета проведення – гідне вшанування
пам’яті Великого Кобзаря і популяризація його
літературної та мистецької спадщини серед
користувачів, а саме студентів та викладачів
університету.
Відкрила захід т.в.о. проректора з науково-педагогічної і виховної роботи, доцент, кандидат педагогічних
наук Ольга Прокопова, передавши вітання від ректора,
професора Володимира Іванишин і побажавши усім
учасникам заходу плідної та результативної роботи.
Ольга Петрівна підкреслила важливість вивчення життєвого і творчого шляху Великого Кобзаря для кожного пересічного українця.
Продовжила висвітлення теми бібліотекар Ва
лентина Уманець з доповіддю «Ти вічно живий,
Тарасе!», яка акцентувала увагу присутніх на літературній складовій творчості Кобзаря та проаналізувала
його внесок в українську та світову поезію.

Недоспівана пісня
Подільського соловейка…
Основну частину зустрічі склав виступ кандидата
історичних наук, доцента кафедри теоретико-правових і соціально-гуманітарних дисциплін Валерія
Нестеренка з доповіддю «Шевченко і Поділля», який
згадав його як науковця. Адже він був не лише українським поетом, митцем, але й фольклористом, краєзнавцем, істориком, художником, громадським діячем,
духовним провідником. Було прочитано немало відомих творів. Студенти жваво ділилися своїми думками
та дискутували щодо життєвого та творчого шляху
Т. Шевченка.
Наприкінці заходу присутні мали можливість ознайомитися із літературним надбанням творчості Тараса
Григоровича, що презентувала Наукова бібліотека
ПДАТУ.
Проведений захід є ще однією сходинкою
увічнення
пам’яті геніального
українця,
актуальності його слова, ідей
гуманізму та патріотизму. Вболівання за
долю України – це те,
що об’єднує та згуртовує українців.
Пресцентр
ПДАТУ

Люди, які відійшли у вічність, живуть у країні спогадів та залишаються
живими доти, поки ми згадуємо про них.
Так, 7 червня 2020 року пройшов вечір пам’яті Мирослава Антоновича
Тиша, якому в цей день виповнилося б 60 років від дня народження.
Конференція, яка була організована на платформі Zoom, пройшла за
участю його дружини, рідних, друзів і колег. Згадуючи добрим словом цього великого, кремезного чоловіка, який співав неймовірним, особливим
тембром, однозначно можна сказати, що пішла з життя людина прекрасної
душі, відкритого і доброго серця. Він жив, радів світу, людям, що оточували його. Перегорнута остання сторінка книги життя, догоріла і згасла свіча,
завершилася стезя земного життя. Відійшов у вічність, але залишив невимовний біль, глибоку скорботу до кінця життя, добру згадку і пам’ять усім
тим, хто його знав.
Мирославу Антоновичу були притаманні найкращі риси, якими тільки може обдарувати Бог людину: порядність, чесність, любов до людей. І
можна тільки подивуватися, з якою покорою, терпеливістю, спокоєм він
прийняв свій хрест – хворобу, з якою боровся протягом двох років. І жодного нарікання, жодного докору долі. Це був час терпіння, прикростей, час
очищення болем. У своїй хворобі не став малосильним, вбогим. Він не впав
духом. Тяжкохворий, він співав постійно, хоча і сам усвідомлював, що не
можна… Він здався на волю Бога, так як співав у своїй пісні: «Після зими
приходить літо, після ночі знову наступає білий день, а після бурі – ясна
погода». Він ніколи не був гордим і захланним, а тому мав великий спокій душевний, правдивий спокій. Це людина, що намагалася жити в мирі
з іншими – колегами, родиною. Це була тихомирна і побожна людина. Він
ніколи не бажав для себе особливої похвали чи почестей – вони самі до
нього приходили.
Більше ніколи не світитиме для Вас весняне сонце, не дошкулятимуть
надмірні дощові дні, але мудрі зерна науки, щедро засіяні в душах Ваших
студентів, щира людська вдача ще довго проростатимуть світлою пам’яттю.
У скорботі низько схиляємо голову, молимося за упокій його душі. Вічна
і світла пам’ять Вам, Мирославе Антоновичу!!!
Завідувач кафедри фізики, охорони праці та інженерії середовища,
кандидат педагогічних наук, доцент Леся Збаравська

Випуск у Новоушицькому
фаховому коледжі ПДАТУ
Сьогодні, 28 лютого, мить трепетна й ніжна студентського прощання – Новоушицький фаховий
коледж ПДАТУ вкотре проводжає у професійне доросле життя студентів спеціальності «Будівництво та
цивільна інженерія»...
Закружляв юнацькі серця випускний вальс...
Життєвий літопис сповнився яскравими враженнями... Сльоза щира й незрадлива збігла по щоці викладача-творця професійного майбуття... Батьківське й

материнське серце радісно стрепенулося в очікуванні щастя для синів... Студентський путівник з безліччю
фото полинув у минуле...
Будьте щасливими, дорогі наші випускники....
Будьте успішними, дорогі наші студенти.... Хай світлом
та добром сяють ваші душі.... трудіться з натхненням
на благо дорогих вам батьків, родини, землі рідної,
України славної...
Пресцентр ПДАТУ

«Нам треба Твого
голосу, Тарасе!»
5 березня 2020 року в читальній залі Бучацького фахового коледжу Подільського державного аграрно-технічного
університету відбулася виховна година на тему: «Нам треба Твого голосу, Тарасе!», присвячена 206-ій річниці від дня
народження великого генія України, людини світлого розуму, чистих помислів і трагічної долі – Тараса Григоровича
Шевченка.
Захід підготували викладачі української мови та літератури: Шляхтовська Леся Йосипівна, Шевчук Оксана Степанівна,
Борчук Людмила Йосипівна. Участь взяли студенти коледжу:
Пеньонжик Ольга, Костишин Максим, Скобляк Марія, Білик
Марія, Андреїв Юлія, Пристойко Христина.
Пресцентр ПДАТУ
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ПОРАДИ ПЕРШОКУРСНИКАМ
Від «перевтомленого одинадцятикласника»
до «амбіційного студента»
Адаптація – це активне пристосування
індивіда до умов середовища: як фізичного,
так і соціального. Але зміни в житті потрібні
для нашого здоров’я, благополуччя та досягнення цілей! Етап вступу до ЗВО вважається
одним із найбільш важких адаптаційних періодів у житті кожного, оскільки від успішності
цього процесу великою мірою залежить подальша професійна кар’єра й особистісний
розвиток. Тому тривожність, сум за рідними
і друзями, ностальгія за шкільними роками,
відчуття розгубленості у незнайомому місті, страх перед навчанням – це нормально.
Дайте собі час на те, щоб нове місце стало
«своїм».
Процес адаптації буде проходити легше, якщо дотримуватися таких простих
правил:
• Турбуйся про свої ресурси. Коли незадоволені твої базові потреби (їжа,
сон, почуття безпеки), ти не можеш задовольнити потребу в самореалізації.
Пам’ятай, тобі треба спати 8–10 годин
на добу!
• Провітрюй кімнату та не забувай про
фізичну активність. Це знімає напруження в тілі, піднімає настрій та надихає
на нові ідеї!
• Їж смачну та корисну їжу щодня. Ламай
стереотип – будь вічно ситим студентом!
• Люби себе і дякуй своєму тілу приємними бонусами та особливими радостями:
похід у кіно, бажані подарунки, спонтанні
поїздки на природу, улюблене хобі – все
це додає сили, енергії та мотивації!
• До навчання – без фанатизму з усіх
боків! Повір, головне – практичні вміння і знання, а не те, як тебе хтось оцінив.
Адже сьогодні важливіше реалізувати
свій творчий потенціал, аніж просто мати
диплом про вищу освіту!
• Старайся уникати (мінімізуй) спілкування з «токсичними» людьми, які
вічно тривожні, злі, ображені та зосереджені на негативі. Вони можуть «забрати»
і твій душевний спокій, і енергію, і хороше самопочуття! Натомість співпрацюй з
групою та не відмовляй у допомозі тим,
хто цього потребує.
• Користуйся принципом «Менше хвилювань – більше віри». Не витрачай
сили на негатив, адже думки матеріалізуються в модель поведінки і ти вже підсвідомо будеш робити все для того, щоб
погане сталося. Дай собі час і налаштуйся
на позитивний сценарій подій! До речі,
емоційна реакція в мозку проходить від

7 до 12 хвилин. Більше часу витрачати на
хвилювання і гнів не потрібно.
• Не забувай про спілкування! З батьками та друзями підтримуй зв’язок по
Skype, відеомесенджерах, і при цьому
знайомся з старшокурсниками, сусідами,
одногрупниками. Так ти дізнаєшся багато
корисної інформації, а твоя тривога зменшиться.
• Викладачів треба не боятися, а розуміти. Виконуй їхні рекомендації щодо
навчання, задавай запитання, проявляй
активність, бери участь в обговоренні. Це
все безцінний досвід та саморозвиток!
• Не порушуй норм та правил поведінки. Регулярно відвідуй заняття – практичні, лабораторні, контрольні потрібні
здавати вчасно. Не прогулюй та не відкладай їх на потім. Здавати все одно ж
прийдеться.
• Бери активну участь у заходах,
які проводяться в університеті.
Різноманітні культурні заходи, студентське самоврядування, театральні та танцювальні гуртки, громадські організації і
т.д. Боїшся виступати перед аудиторією?
Парадоксальна порада: виступай як можна частіше! Навик публічних виступів ще
не раз пригодиться в житті (та й екзамени
здавати буде набагато легше).
• Ефективно плануй і організовуй свій
день. Кожні 20 хвилин інтелектуальної
праці роби перерву на 5 хвилин і змінюй
вид діяльності на фізичний. Обов’язково
веди блокнот, де будеш писати розклад
занять, дзвінків, номери телефонів, адреси, домашні завдання, плани на тиждень.
Це допомагає знизити тривожність та
тримати все під контролем.
• Якщо щось не так – це треба змінювати, а не терпіти. Якщо щось не так, як
хочеться, подобається чи потрібно, слід
або змінити ситуацію, або змінити своє
ставлення до неї.
• Пам’ятай про те, що ти не самотній і в
будь-який момент можеш звернутися за
компетентною порадою до психолога нашого навчального закладу, куратора, викладачів, студентського самоврядування
та старшокурсників. Вони обов’язково
постараються тобі допомогти!
• + Думай над власними корисними варіантами створення безпечно-комфортного простору для непростого періоду
життя.
Радій та отримуй задоволення від
цікавого студентського життя! ♥
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ЕФЕКТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ.

РОЗВИВАЄМО НАВИКИ САМООРГАНІЗАЦІЇ
«Найважливіше у кожній справі – пересилити момент,
коли вам не хочеться працювати» [І.П.Павлов]
Відсутність навичок самоорганізації та уміння розпоряджатися власним часом негативно
впливають на якість навчання. Швидше пристосуватися до вимог закладу вищої освіти,
нових форм організації навчальної діяльності, особливостей взаємодії з однокурсниками та
викладачами допоможе чітка організація часу та його раціональне використання.
Наш організм як цілісна система автоматично «вимикається» при перенавантаженнях. Тому
лінь, апатія, роздратування можуть бути проявами нервово-психічного виснаження і втоми. Такі
самопожертви нікому не потрібні та не результативні. Краще розвивайся, а не напрягайся.
ОСНОВНІ МЕТОДИ ЕФЕКТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ:
1. Пиши план завдань обов’яз
Важливо і ТЕРМІНОВО
Важливо, але не терміново
ково в блокноті, розподіливши його
на 2 частини: 1 – важливі справи,
Зроби при першій можливості
Зроби негайно!
які повинні бути виконані в будь(Н-д.: Написати статтю,
(Пошук інформації для
вивчити
конспект
на
завтра…)
реферату; Фіз. активність;
якому випадку, 2 – менш важливі,
Оцінка отриманих результатів;
які можна змінити, перенести в 1. ________________________
Медитація, хобі…)
разі непередбачуваних обставин. 2. ________________________
1. ________________________
Блокнот потрібно носити кожен 3. ________________________
2. ________________________
день з собою і одразу викреслювати
3. ________________________
4.
________________________
виконані завдання. Коли всі
4. ________________________
5.
________________________
справи зроблено – подякуй собі
5. ________________________
винагородою. Замість блокноту
можеш використовувати «Матри
Не важливо, але ТЕРМІНОВО
Не важливо і не терміново
цю Ейзенхауера» (таблиця справа):
Відклади на потім, або забудь
Делегуй
2. Метод планування «70/30».
(Н-д.: Збори, наради,
Сортування поштового спаму;
Планувати потрібно тільки 70%
деякі телефонні дзвінки,
Залипання в соц. .мережах;
свого часу. Визнач необхідну кіль
рішення чужих проблем…)
Рутинна робота…)
кість часу для кожного завдання. 1. ________________________
1. ________________________
Розплануй день з урахуванням 2. ________________________
2. ________________________
цього часу. Якщо ж ти виконав усе за 3. ________________________
3. ________________________
розкладом, то у тебе залишиться ще 4. ________________________
4. ________________________
30% часу, який можна присвятити 5. ________________________
5. ________________________
собі або своїй сім’ї, або приділити
його іншим завданням зі списку – це
допоможе розслабитися і отримати задоволення від реалізованих задач.
3. Метод «1-3-5». Кожен день плануй собі по 9 справ: одне найважливіше завдання; 3 справи,
які потребують вирішення протягом дня; 5 дрібних завдань, які виконуються по можливості. Не
забувай, що потрібно планувати лише 9 завдань на день. В іншому випадку метод виявиться
неефективним.
4. Виконуй спочатку складні завдання, а потім легкі. Оскільки наш мозок найбільше
енергії видає на старті, то перші 20 хвилин пролетять непомітно (стан натхнення),
далі працездатність поступово знижується. Тому обов’язково треба робити перерву на 5 хв.
«Праця без відпочинку – не достоїнство, а покарання за невдале планування свого часу».
Якщо тобі заважає шум, то не виконуй завдання, слухаючи музику в наушниках. Від цього
мозок втомлюється швидше, енергії витрачається більше, увага розсіюється, а завдання
виконується повільніше. Краще користуйся берушами!
1.
Хвилинка рефлексії. Проаналізуй свій день та запитай себе:
• На що я витрачаю занадто багато часу? На що я витрачаю занадто мало часу?
• Чи я витрачаю час даремно?
• Яка частина доби для мене найбільш продуктивна? Яка найменш результативна? Чому?
• Що або хто контролює моє життя, мій час? Як я можу це змінити і чи варто?
• Що для мене є найбільшим подразником протягом дня? Як я можу зменшити цей вплив? Хто
чи що є причиною відкладання справ протягом дня?
• Мені необхідно змінювати якісь привички?
• Від яких справ я можу відмовитися?
Отже, планування – це оптимальний розподіл ресурсів та заздалегідь визначений порядок
дій, необхідний для досягнення поставленої мети.

Нехай всі твої плани здійснюються!
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1 вересня 2020 року – День знань
15 вересня 2020 року – посвята
			
в першокурсники
4 жовтня 2020 року – Український День
вчителя (День працівників освіти
			
чи День освітянина)
5 жовтня 2020 року – Всесвітній
			
День вчителя
14 жовтня 2020 року – День захисника
				України
10 листопада 2020 року – Всесвітній
			день науки
15 листопада 2020 року – День працівників
сільського господарства України
17 листопада 2020 року – Міжнародний
			день студентів
6 грудня 2020 року – День Збройних Сил
			України
22 грудня 2020 року – День енергетика
25 грудня 2020 року – Католицьке Різдво
1 січня 2021 року – Новий рік!

КОРИСНІ КОНТАКТИ
1. Приймальня ректора.
Микитюк Кристина Валеріївна
: 68-3-38, 7-62-85
: main@pdatu.edu.ua
2. Деканат факультету агротехно
логій і природокористування
: 68-3-71, 68-3-39
: dekan-agro@pdatu.edu.ua
3. Деканат економічного факультету
: 68-3-01
: dekan-ekon@pdatu.edu.ua
4. Деканат факультету ветеринарної
медицини і технологій у
тваринництві
: 7-45-91, 68-3-22
: dekan-vet@pdatu.edu.ua
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13 березня 2021 року –
День землевпорядника України
1 квітня 2021 року – День Сміху!
2 травня 2021 року –
Пасха Христова – Великдень
9 травня 2021 року – День Перемоги
20 травня 2021 року – День банківських
			
працівників.

9. Приймальна комісія.
Зеленський Андрій Вікторович
: 7-48-65
: (067) 140-05-78, (097) 726-44-67
: vstup@pdatu.edu.ua
10. Юрисконсульт. Мальченко
Дмитро Костянтинович
: 68-3-05
: vid-yur@pdatu.edu.ua
11. Психолог. Мазуренок
Марія Володимирівна
: (097)104-24-70
: (091) 611-16-81
: maria.vercimaha97@gmail.com
12. Первинна профспілкова
організація університету.
Ліщук Світлана Георгіївна
: 7-47-84
: itomlin@ukr.net
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квітень

червень

7 січня 2021 року – Різдво Христове
25 січня 2021 року – День студентів
			
(Тетянин день)
14 лютого 2021 року – День всіх закоханих
8 березня 2021 року – Міжнародний
жіночий день

5. Деканат інженерно-технічний
факультету
: 7-42-07, 68-3-97
: dekan-itf@pdatu.edu.ua
6. Навчально-науковий
інститут енергетики. Михайлова
Людмила Миколаївна
: (097) 374-01-58
: nnie@pdatu.edu.ua
7. Навчально-науковий інститут
дистанційної освіти.
Волощук Юлія Олександрівна
: (097) 213-28-26
: nnido@pdatu.edu.ua
8. Центр виховної роботи і
соціально-культурного розвитку.
Кузема Альона Леонідівна
: 7-42-27
: centr-vr@pdatu.edu.ua
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25 травня 2021 року – Сесія ...
(25 травня - 29 червня)
6 червня 2021 року – День працівників
водного господарства України
19 червня 2021 року – День фермера.
26 червня 2021 року – Випускний
27 червня 2021 року – День молоді
28 червня 2021 року – День Конституції
			України
16 липня 2021 року – День бухгалтера
25 липня 2021 року – День працівників
			торгівлі
8 серпня 2021 року – День працівників
ветеринарної медицини
19 серпня 2021 року – День пасічника
			України
24 серпня 2021 року – День Незалежності
			України
– Державні та Релігійні свята
– Професійні свята
– Інші

13. Президент студентського
самоврядування Тарабузан
Олексій Васильович
: (068) 096-06-29
14. Відділ кадрів.
Яжук Ірина Семенівна
: 6-83-80
15. Бухгалтерія.
Данько Лідія Іванівна
: 68-3-73, 68-3-85
: buhzar@pdatu.edu.ua
16. Наукова бібліотека. Михайлик
Артур Олександрович
: 68-3-18
: slibrary@pdatu.edu.ua
17. Провідний інженер
з мобілізаційної роботи
Зіменко Євген Павлович
: 68-3-35

18. Фотограф
Мазуренок Володимир
Володимирович
: (098) 493-00-45
: (091) 604-38-30
: mazyrenok.pnoto@gmail.com
19. Гуртожиток №1
Яковенко Неля Володимирівна
: 6-83-83
: (098) 733-32-60
20. Гуртожиток №2
Лебедь Людмила Іванівна
: 6-83-94
: (096) 193-19-78
21. Гуртожиток №3
Гончарук Галина Василівна
: 6-83-60
: (098) 784-07-79
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