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Шановні науково-педагогічні працівники
та студенти славного Подільського
державного аграрно-технічного університету!
Дозвольте привітати Вас з нагоди початку нового навчального року – Днем знань!
1 вересня – це день, з якого починається дорога у майбутнє. Подільський державний аграрнотехнічний університет перегортає ще одну сторінку у своєму календарі. Попереду нас чекає напружений, однак надзвичайно цікавий 2017–2018 навчальний рік. День знань – це прекрасна подія,
всю значимість якої ви, студенти, по-справжньому оціните, коли з багажем спеціальних знань та
навичок, отриманих у нашому університеті, вийдете зі стін Alma Mater у своє професійне життя.
У 2019 році університет буде відзначати свій 100-річний ювілей. Ми гордимося пройденим славетним історичним шляхом, його визначними науковцями, серед яких чимало дослідників світового рівня, тисячами його випускників, котрі зробили гідний внесок у становлення і розбудову аграрного сектору рідної України та інших країн світу.
Подільський державний аграрно-технічний університет, продовжуючи кращі традиції вітчизняної аграрної школи, представляє унікальні можливості отримання базових знань та дослідницьких
навичок, багатогранний розвиток наукової активності, програми академічних обмінів та мобільності, котрі дозволяють молодим науковцям ще з початкових курсів навчання представляти свої
роботи на вітчизняних та міжнародних форумах.

Шановні першокурсники!
Пишайтеся тим, що ви увійшли у дружну й згуртовану родину, бережіть і
примножуйте її традиції й надбання! Впевнений, ваші здібності, талант, високі патріотичні переконання стануть запорукою нових успіхів, котрими пишатиметься Батьківщина. Об’єм фундаментальної підготовки, яку ви отримаєте в
університеті, відкриває перед кожним випускником широкі можливості в особистісному, професійному, кар’єрному зростанні та реалізації інтелектуального потенціалу.
Проте до цього — ще далеко, а поки на вас чекає напружений навчальний
процес. Спектр запропонованих вам дисциплін настільки широкий, що вже з
перших занять варто серйозно братися до справ.

Шановні бакалаври та магістри!
Ви успішно уже подолали труднощі адаптації щодо вимог освітнього стандарту вищої школи, виконали всі кваліфікаційні роботи та перейшли на наступний рівень навчання. З одного боку, це додає впевненості у своїх силах
і новий ступінь свободи та діянь. З іншого — накладає особливу відповідальність, адже кожному із вас потрібно буде зробити вибір: визначити пріоритети
й вирішити куди йти далі у обраній професії, продовжити навчання, наукову
діяльність. У будь-якому випадку — ви є невід’ємною частиною Подільського

державного аграрно-технічного університету. А це означає, що разом із нами
ви маєте вирішувати усі важливі завдання, котрі ми ставимо перед собою як
один із кращих аграрних університетів держави.

Шановні науково-педагогічні
працівники!
Університет історично був, є й буде осередком обдарованих і талановитих
людей. Ця обставина поєднує наш університет з інновацією. Таким чином, для
нашого ВНЗ інноваційна програма сучасної підготовки професіоналів своєї
справи — це не питання престижу, а якісно новий рівень підготовки фахівців.
Подільський державний аграрно-технічний університет прагне мати найкращих студентів і найкращих науково-педагогічних працівників. Тільки так
можна досягнути найвищої якості освіти, що конкурентна у світі.
Від усієї душі вітаю Вас зі святом! Бажаю цілеспрямованості в досягненні поставленої мети, мирного світлого неба над головою, міцного здоров’я, сил та
енергії, вірності нашим традиціям, благополуччя та успіхів.
У добру путь, освітянсько-студентська родино Подільського державного
аграрно-технічного університету!!!
З повагою ректор, доктор економічних наук, професор,
Заслужений працівник сільського господарства України
Володимир Іванишин

З’їзд координаторів програми
студентського обміну та подвійного дипломА

21-26 травня 2017 року делегація Подільського державного аграрно-технічного університету
перебувала в Поморській Академії у місті Слупськ (Республіка Польща) на «З’їзді координаторів
програми студентського обміну та подвійного диплома». Даний з’їзд був організований польською
стороною з метою поглиблення співпраці між університетами на міжнародному рівні.
У 2016 році була укладена угода про обмін студентами між ПДАТУ та Поморською Академією в
Слупську, згідно якої приймаюча сторона взяла на себе витрати за навчання і проживання студентів у гуртожитку протягом семестру. Відповідно до умов угоди студенти ПДАТУ мають можливість в
позаурочний час проходити стажування на сільськогосподарських підприємствах Польщі та отримати безцінний досвід роботи на кращих аграрних комплексах Європи.
Представники університету обговорили робочі питання щодо подальшої співпраці між нашими навчальними закладами, у результаті чого досягнено домовленостей стосовно участі у програмі «Подвійний диплом». Дана програма надасть студентам ПДАТУ унікальну можливість під час
навчання у нашому університеті паралельно отримувати освіту у Польщі, а по закінченні отримати
два дипломи: український та європейський, щоб реалізувати свої уміння та навички як в Україні,
так і за її межами.
Ірина Гуменюк
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стажування магістра Краківського
аграрного університету в ПДАТУ

З метою розширення перспективних напрямків розвитку співробітництва в галузі вищої освіти та науки з вищими навчальними закладами зарубіжних країн, поглиблення
українсько-польського навчально-наукового співробітництва, подальшого розвитку співпраці в освітній, науковій та
культурній сферах, надання науково-методичної допомоги,
формування і закріплення на практиці професійних компетентностей та вдосконалення професійних практичних

навичок і вмінь зі спеціальності, на підставі Договору про
співпрацю між Подільським державним аграрно-технічним університетом (Україна) та Краківським сільськогосподарським університетом (Польща) від 09.10. 2012 р., згідно
Положення про Міжнародний центр культурно-освітньої
діяльності та дорадництва «Руки співдружності» на базі кафедри машиновикористання в агропромисловому комплексі інженерно-технічного факультету відбулося стажування
магістра Краківського аграрного університету (Польща)
Адріана Кнапчика за напрямом «Оптимізація планування
продукції рослинництва».
Стажування організовано Інститутом підвищення кваліфікації та перепідготовки за активної участі та професійного
сприяння наукового консультанта, завідувача кафедри машиновикористання в агропромисловому комплексі, к.т.н.,
доцента О. В. Ткача, що забезпечило можливість виконання
програми стажування.
6 червня на засіданні кафедри було підведено підсумки
стажування, заслухано та обговорено звіт стажиста з наданням практичних рекомендацій з напряму стажування.
За результатами стажування стажисту – магістру Адріану
Кнапчику вручено Сертифікат про проходження підвищення кваліфікації у формі стажування.
Т. В. Стрілецька

Делегація з Польщі

Подільський державний аграрно-технічний університет
відвідала делегація з Польщі на чолі з сенатором Ян-Філіпом
Лібіцким та генеральним консулом Республіки Польща в місті
Вінниця Томашом Олінійнічаком.

Участь викладачів ПДАТУ
у конференції Республіки Сербії
1-3 червня 2017 року делегація Подільського державного аграрно-технічного університету у складі першого проректора з науково-інноваційної та міжнародної діяльності
Гаврилянчика Руслана Юрійовича та заступника декана
економічного факультету з наукової роботи Корженівської
Наталії Леонідівни взяли участь у міжнародній науковій конференції «Туристичний продукт як фактор конкурентоспроможності сербської економіки та досвід інших країн», яку
проводив Факультет готельного менеджменту і туризму університету в Крагуєваці, м. Врнячка Баня, Республіка Сербія.
Мета Міжнародної науково-практичної конференції полягала у розгляді ролі та важливості туристичного продукту як фактора конкурентоспроможності. Були обговорені
питання про стан і перспективи розвитку туристичного
продукту та досвід різних країн у цій галузі, що дало змогу окреслити важливість впливу унікального і особливого
турпродукту в міжнародній системі у напрямку підвищення
конкурентоспроможності туризму і загальної конкурентоспроможності національної економіки.
За результатами роботи конференції учасники отримали
сертифікати та збірники наукових праць. Важливим етапом
роботи української делегації було підписання двосторонньої угоди про співпрацю між Факультетом готельного менеджменту і туризму університету в Крагуєваці та Подільським державним аграрно-технічним університетом.
Ірина Гуменюк

Грант ЮНЕСКО

Співпраця ПДАТУ із Корпусом Миру США

Нещодавно з робочим візитом до Подільського державного аграрно-технічного університету завітала директор
проекту Освіта Корпусу Миру США в Україні Тамара Придатко. Під час зустрічі з ректором вищого навчального закладу, професором Володимиром Іванишиним, начальником
відділу міжнародних зв’язків Іриною Гуменюк, завідувачем
кафедри іноземних мов Людмилою Чухно мова йшла про
налагодження тісної партнерської співпраці та залучення
американського волонтера до роботи в ПДАТУ з метою удосконалення навичок та покращення рівня англомовної комунікації студентами та НПП університету, ознайомлення з
сучасними методиками викладання мови, заохочення та
популяризації волонтерської роботи в освітньому закладі, підвищення громадської активності молоді та сприяння
прогресивним змінам в освіті. Протягом засідання Круглого
столу, в якому взяли участь начальник відділу міжнародних
зв’язків, директор Інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки, завідувач кафедри іноземних мов ПДАТУ та усі
викладачі англійської мови, було окреслено і проговорено
цілі та напрямки майбутньої співпраці. Сторони висловили
бажання брати участь у спільних проектах та заходах. Попередньо планується включення волонтера у навчальновиховний процес та культурно-масову діяльність студентів

та викладачів університету. Волонтер буде проводити навчальні лекційні та практичні заняття з англійської мови для
студентів та аспірантів разом із викладачами ПДАТУ, методичні семінари для викладачів англійської мови, засідання
англомовного дискусійного клубу для усіх бажаючих, допомагатиме здійснювати пошук методичних новинок та написання заявок на малі гранти, братиме участь у конференціях
та семінарах, які організовуватимуться в ПДАТУ, залучаючи
інших волонтерів тощо.
Наступним кроком буде приїзд до Кам’янця-Подільського
регіонального менеджера Корпусу Миру, який відвідає родини, що готові поселити у себе на півроку американського
волонтера та, звичайно, уже найближчим часом розраховуємо на підписання контракту.
Ірина Гуменюк

Доцент кафедри менеджменту, публічного управління та
адміністрування Кучер Олег Володимирович отримав грант
для проведення наукових досліджень на тему: «Маркетингові стратегії» за фінансування Національної комісії Польщі у
справах ЮНЕСКО. Стажування відбувається у Варшавському
університеті природничих наук (SGGW) на факультеті економічних наук під керівництвом доктора кафедри маркетингу
Анни Ясулевіч.
Відповідно до двомісячної програми гранту ЮНЕСКО, приймав участь у наукових семінарах та конференціях з питань
загального стану економіки європейських країн та ключових
рекомендацій щодо стратегії їх розвитку.
Під час наукового дослідження подано до друку наукову
статтю на тему: «The development of the market of the renewable
energy in Ukraine» для наукового журналу «Springer», який індексується в науковій базі Web of Science.
Також відвідував лекційні та практичні заняття, що проводились професорським складом університету. Провів лекційне заняття для польських студентів факультету економіки на
тему: «Impact of marketing activity in agricultural enterprises».
Продовження стажування відбудеться у вересні 2017 року,
що сприятиме подальшому розширенню наукового співробітництва науковців Подільського державного аграрно-технічного університету та Варшавського університету природничих
наук.
Наталія Корженівська
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Зустріч з патріархом

Міжнародна
ХХІХ Агропромислова
виставка «Агро-2017»

29 травня 2017 року відбулась робоча зустріч ректора університету, професора Іванишина Володимира Васильовича з Святійшим Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом, ректором Київської православної богословської академії, митрополитом Переяслав-Хмельницьким і Білоцерківським Епіфанієм, доктором богословських наук, професором і архієпископом Рівненським і Острозьким Іларіоном.
У Києві у Національному комплексі «Експоцентр Україна» відбулася Міжнародна ХХІХ Агропромислова виставка
«Агро-2017».
На виставці були представлені новинки сільськогосподарської техніки та устаткування, високопродуктивні породи свійських тварин, сучасні агротехнології для всіх галузей
сільського господарства та сільськогосподарська продукція,
рибне господарство.
Виставка тривала з 7 по 10 червня. Це найбільша виставка в Україні та у Східній Європі, де представлена техніка
агропромислового комплексу. Крім України, учасники ще з
10 країн світу виставляли майже 1500 експонатів.
Виставку відкрив Прем’єр-міністр України Володимир
Гройсман.

РобочиЙ візит СТУДЕНТІВ до столиці
8-10 червня представники студентства ПДАТУ побували у
столиці та взяли участь у ряді заходів. Так, 8-го червня представники студентського профкому та парламенту університету, на чолі з ректором Володимиром Васильовичем Іванишиним, відвідали найбільшу агропромислову виставку в Україні
та Східній Європі – «Агро-2017». Особливо цікавили студентів
новинки сільськогосподарської техніки та устаткування, високопродуктивні породи свійських тварин, сучасні агротехнології
для всіх галузей сільського господарства.
А вже 9 червня президент студентського Парламенту
ПДАТУ Олександр Іпатій став учасником студентського обго
ворення документів про акредитацію освітніх програм та ро
лі здобувачів вищої освіти в процесах акредитації в рамках
круглого столу, що проводився в Національному педагогічному
університеті імені М. П. Драгоманова.
10 червня в Національному авіаційному університеті відбувся III Всеукраїнський з’їзд представників органів студентського
самоврдядування вищих навчальних закладів України. Делегатами з’їзду були Олександр Іпатій та Віка Лужняк, а запрошеним
гостем – голова ППО співробітників та студентів ПДАТУ Світлана Ліщук. У рамках з’їзду проводилося обрання делегата до складу
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
Світлана Ліщук

обговорення нового закону про освіту

Подільський державний аграрно-технічний університет
також приймав участь у виставці. Делегацію очолював ректор Володимир Іванишин.
Ірина Качан

Олімпіада відбулась,
привезли бронзу !!!
17–19 травня 2017 року у Львівському національному
аграрному університеті м. Львів-Дубляни відбувся ІІ етап
Всеукраїнської олімпіади з напряму «Енергетика та електротехнічні системи в АПК» та спеціальності «Енергетика сільськогосподарського виробництва».

Від Подільського державного аграрно-технічного університету взяли участь студенти:
напряму «Енергетика та електротехнічні системи в
АПК» – Дмитревич Олег, Михайловська Наталія, Романюк Андрій, Бурячок Віктор;
спеціальності «Енергетика сільськогосподарського виробництва» – Яковинен Роман, Божок Роман, Шаповал Юрій,
Шевчук Богдан.
Вітаємо Яковинена Романа, студента 5 курсу – учасника
ІІ-го етапу Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Енергетика сільськогосподарського виробництва», з перемогою –
почесним ІІІ-м місцем. Бажаємо не зупинятися на досягнутому, плідної праці та подальших злетів і перемог!

Народні депутати, урядовці і експерти обговорили законодавче регулювання діяльності аграрних навчальних закладів
України.
Темою засідання, яке зібрало освітян аграрної сфери з усіх
регіонів і народних депутатів України, було законодавче врегулювання діяльності аграрних навчальних закладів. Вів його
перший заступник голови Комітету Олександр Співаковський,
який зазначив, що три сектори – аграрний, ІТ та альтернативна
енергетика – дають поштовх економіці держави. Тому метою
сьогоднішньої дискусії є напрацювання рішень, які будуть враховані при підготовці нового тексту законопроекту «Про освіту», що розглядатиметься парламентом 11 липня.
Подільський державний аграрно-технічний університет на
даному засіданні представляв ректор Володимир Іванишин.
Ольга Прокопова
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Прийом науково-дослідної роботи у ПДАТУ
4-5 липня 2017 року в університеті відбулось чергове традиційне приймання польових дослідів НПП, докторантів, аспірантів
і науковців.
Комісія (Іванишин В. В – голова комісії,
Гаврилянчик Р. Ю. – заступник голови комісії, Печенюк В. І. – секретар комісії, Гаврилюк
В. Б., Місюк М. В., Панцир Ю. І., Цвігун О. А.,
Білик Т. Л., Загнітко Л. А., Книш О. В. – члени
комісії) ретельно ознайомилась із тематикою
наукових дослідів на факультеті агротехнологій і природокористування та інженерно-технічному факультеті. Безпосередньо на полі

більше 20 науковців розповідали про методику польових досліджень та демонстрували
якість закладених дослідів.
Прийом дослідів проходив у жвавій науковій дискусії, члени комісії активно задавали
ряд питань науковцям. Члени комісії висловили свої критичні зауваження і побажання
деяким науковцям щодо поліпшення якості
проведення наукових досліджень у майбутньому. У цілому комісія визнала, що закладені
польові досліди виконані на належному методичному рівні.
Лариса Загнітко

VІI Міжнародна науково-практична
конференція «Зоотехнічна наука:
історія, проблеми, перспективи»

25–26 травня на факультеті ветеринарної медицини і технологій у тваринництві відбулася VІI Міжнародна науково-практична конференція «Зоотехнічна
наука: історія, проблеми, перспективи».
Співорганізатори конференції: Міністерство освіти і науки України, Аграрний університет у Кракові,
Варшавський природничий університет, Білоруська
державна сільськогосподарська академія, Академія

с і л ь с ь к о го с п о д а р ських наук Грузії, Державний аграрний університет Молдови.
З вітальним словом, від імені ректора
Володимира
Іванишина, відкрив конференцію проректор з
науково-педагогічної і
виховної роботи Тарас
Гуцол.
У роботі конференції із тематичних
напрямів
«Біологія
формування та екологічні аспекти виробництва тваринницької
продукціі», «Розведення, селекція та відтворення
тварин», «Годівля тварин та технологія кормів»,
«Технологія виробництва, переробки та стандартизації продукції тваринництва» прийняли участь 93
учасника.
Найбільш активними учасниками конференції
визнано: Пую В. Л., Димчука А. В., Кривохижу Є. М.,
Богомолову О. А., Зайця В., Захарчука П. Б.
В. А. Левицька

Всеукраїнська
науково-практична
конференція

Відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні
питання сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур
в умовах змін клімату».
У конференції взяли участь науковці ПДАТУ, Києва (Інституту біоенергетичних культур та цукрових буряків НААН, ННЦ Інституту землеробства
НААН), Харкова (Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва), Черкас (Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького), Чернівців
(Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича), Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Хмельницького (Хмельницької державної сільськогосподарської дослідної станції НААН), Кам’янця-Подільського (Хмельницька філія інституту охорони
ґрунтів України, НПП «Подільські Товтри») та представники виробництва
(ТзОВ «Світ шкіри» Асоціація «Біоконверсія» м. Івано-Франківськ та «ПВКФ
«Імптортсервіс» м. Дніпро).

Зустріч випускників ювілейних років

Уже багато десятків років травень є особ
ливим місяцем у житті кожного випускника
Подільського державного аграрно-технічного
університету. Адже саме у цей час Alma mater
радо зустрічає їх і повертає у приємні спогади
студентського життя.
Ось і 27 травня 2017 року Подільський
державний аграрно-технічний університет
гостинно зустрів випускників 1962, 1967, 1972,
1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 2002, 2007 та
2012 років.
З вітальним словом до випускників та гостей свята звернувся ректор університету, доктор економічних наук, професор, Заслужений

працівник сільського господарства України
Іванишин Володимир Васильович, який у своєму виступі ознайомив присутніх із здобутками
університету, перспективами на майбутнє та
побажав усім міцного здоров’я і приємних, незабутніх вражень від сьогоднішнього дійства.
Під час урочистої частини свята вітали
випускників також: почесний ректор університету, Заслужений працівник народної освіти України Самокиш Михайло Іванович, член
ради первинної організації ветеранів університету, волонтер Авраменко Олександра
Романівна, народний депутат України чотирьох скликань, міністр транспорту та зв’язку
(2007–2009 рр.) Вінський Йосип Вікентійович,
в. о. декана факультету агротехнологій і природокористування, кандидат сільськогосподарських наук Гаврилюк Валерій Борисович,
декан факультету ветеринарної медицини і
технологій у тваринництві, кандидат ветеринарних наук, доцент Цвігун Олег Анатолійович, декан економічного факультету, доктор
економічних наук, професор Місюк Микола
Васильович, декан інженерно-технічного фа
культету, кандидат технічних наук, доцент
Панцир Юрій Іванович.

Упродовж зустрічі
випускники з посмішкою на вустах згадували свої студентські
будні та свята. Зокрема,
своїми спогадами поділилися Чесанівський
Анатолій Казимирович,
Шумеляк Василь Григорович, перший декан
факультету ветеринарної медицини, проректор з навчальної роботи
(1983–2002 рр.) Тихонов
Микола
Михайлович,
Заслужений
працівник сіль
ського господарства, Почесний пасічник України Горелік
Олексій Михайлович, голова аграної партії
Кам’янець-Подільського району Гай Ігор Віталійович, проректор з науково-педагогічної
і виховної роботи ПДАТУ, кандидат технічних
наук, доцент Гуцол Тарас Дмитрович.
Гарний настрій та теплу, затишну атмосферу усім учасникам свята дарували народні ансамблі «Джерело» та «Подільські візерунки» Кам’янець-Подільського коледжу
культури та мистецтв, художній керівник і
солістка – Тетяна Столаба та керівник Ірина
Корчук; ансамбль народного танцю «Подільський колос», художній керівник – Віра Чернишева; команди КВК «Аграрвард» та «Бійці
економічного фронту», керівник – Світлана
Ліщук, ансамбль «Рутенія», керівник – Руслан
Вознюк; пісні у виконанні Мирослава Тиша та
студентки факультету агротехнологій і природокористування Аліни Буць. Прозвучали
також вітання на адресу випускників і гостей
свята від ведучих Юлії Волощук та Олександра Шутяка.

По закінченню урочистої частини відбулося загальне фотографування біля головного
корпусу.
Випускники отримали щасливі, радісні та зворушливі миттєвості зустрічі зі студентською юністю і чарівним, неповторним,
старовинним і вічно молодим Кам’янцемПодільським.
Життя випускників склалося по-різному,
але кожен з них розуміє, що певними своїми
досягненнями і здобутками завдячує саме Подільському державному аграрно-технічному
університету.
А. В. Димчук
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Відповідальна пора у Шепетівському коледжі
Напруженим видався день 19 червня
для студентів ІІІ курсу
Шепетівського
коледжу Подільського
державного аграрнотехнічного університету спеціальності «Інформаційна діяльність
підприємства», тому
що саме в цей день
вони підтверджували
свій кваліфікаційний
рівень як майбутні фахівці – складали комплексний Державний іспит зі
спеціальності.
Цьогоріч стіни коледжу вперше залишають 11 молодших спеціалістів –
техніків-програмістів, які навчались впродовж трьох навчальних років.
Згідно наказу Подільського державного аграрно-технічного університету, очолив Державну екзаменаційну комісію кандидат економічних
наук, доцент Пастух Юрій Анатолійович, членами комісії призначено Тете-

рю І. А. – директора коледжу, Дмитрик В. В. – заступника директора коледжу з навчальної роботи, Сурник Н. Г. – голову циклової комісії економікоінформаційних дисциплін.
Державний іспит передбачав перелік проблемних питань зі спеціальних дисциплін та вирішення практичного завдання. Усі студенти з гідністю
справились з поставленими завданнями та продемонстрували свої знання та вміння при виконанні практичної частини на комп’ютері. Залишились задоволені відповідями своїх вихованців провідні викладачі спеціальності Крижанівський А. О. та Славецька О. А.
Комісія відмітила повні та змістовні відповіді студентів Сидорчука
Юрія, Коротченка Владислава, Махлова Василя, Рака Дмитра.
Напередодні студенти випускної групи спеціальності «Інформаційна
діяльність підприємства» взяли активну участь в акредитаційній експертизі спеціальності, довівши рівень підготовки при написанні контрольних
робіт зі спеціальних дисциплін.
Коледж має надію, що кожен з випускників вміло та по праву використає набуті в навчальному закладі знання, з честю продовжить навчання
у вишах ІІІ-ІV рівнів акредитації та віднайде гідне місце у житті. А коледж
тим часом очікуватиме гарних абітурієнтів, які стануть найкращими його
студентами.

Випускний вечір
у Кіцманському технікумі ПДАТУ
захист дипломних робіт

Промайнув ще один навчальний рік, школярі радіють довгоочікуваним канікулам, а для когось він став останнім в стінах рідного навчального закладу і попереду нелегкий крок
у доросле життя. Так цьогоріч 110 молодших спеціалістів закінчили навчання у Кіцманському технікумі Подільського державного аграрно-технічного університету. З нагоди вручення
дипломів випускникам цього навчального закладу в середу,
31 травня, в районному будинку народної творчості та дозвілля відбулись урочистості.
І ось під піднесені звуки маршу та гучні оплески глядачів
на святково оформлену сцену виходять винуватці свята — випускники 2017 року Кіцманського технікуму ПДАТУ разом зі
своїми кураторами Ю. В. Біляр, О. О. Пасічником, А. І. Сорохан,
В. О. Семенюком, О. І. Корсей, О. В. Томаш та Б. І. Бабюк. Після
офіційного відкриття і звучання Державного Гімну хвилиною
мовчання та покладанням квітів до меморіалу Слави присутні
вшанували Героїв Небесної сотні та учасників АТО, які віддали
життя за долю, волю, незалежність і свободу України. Квіти поклали кращі випускники технікуму 2017 року відділення «Ветеринарна медицина», відмінники навчання Іванна Негрук та
Олександр Лисюк.
Сьогодні на базі технікуму працюють 5 відділень — «Менеджмент та бухгалтерський облік» (завідувач відділення
Л. І. Король), «Землевпорядкування» (Г. В. Козій), «Правознавство» (А. І. Сорохан), «Агротехнології» (С. Є. Іванцин), «Ветеринарна медицина» (завідувач В. М. Бабюк). Щоб здобути одну
з цих професій, сюди щороку вступають абітурієнти з різних
областей України.

Як розповів у своєму вітальному слові директор технікуму Юрій Філіпчук, навчальний заклад проводить освітню
діяльність 73 роки і за цей час підготував більше 16 тисяч
випускників. З вірою у гідне майбутнє молодого покоління
та найкращими побажаннями звернувся до вчорашніх студентів народний депутат України Іван Рибак, який наголосив на провідній ролі сільського господарства в економіці
нашої країни.
Кращих випускників, викладачів, кураторів нагородили
почесними грамотами кіцманський міський голова Сергій
Булега, перший заступник голови райдержадміністрації
Юрій Косар та заступник голови районної ради Іван Гулей. У
своїх виступах вони говорили про те, що важко переоцінити
роль технікуму в розвитку міста, згадали кращих випускників закладу, які сьогодні успішно працюють в різних установах і організаціях Кіцманщини, а також дякували педагогам і
ветеранам освітянської ниви за невтомну працю, настанови
молодим викладачам, виховання у студентів високих патріотичних почуттів, людяності і поваги.
Скільки радості, але в той же час і смутку, несе з собою свято. Ми випускаємо своїх студентів, своїх дітей у
велике життя з вірою та надією в краще, адже всі ці роки
наш дружний викладацький склад плекав у Вас паростки
добра і любові до ближнього, виховував сильну духом
людину, створював нового компетентного фахівця в своїй області! З чистою душею і совістю ми відкриваємо для
Вас двері в майбутнє і бажаємо досягти всіх поставлених
цілей!

У новій ушиці – день вишиванки
Колектив
Новоушицького
коледжу
ПДАТУ долучився до
відзначення
Всесвітнього дня вишиванки.
День
вишиванки
відзначається щороку
у третій четвер травня. Це відносно нове
народне свято, яке покликане популяризувати українську культуру і традиції. Ідея відзначати «День вишиванки» виникла
2006 року. Тоді кілька студентів й викладачів Чернівецького
національного університету одягнули вишиванки й влаштували флешмоб. А вже через декілька років «День вишиванки» набув міжнародних масштабів. Вишиванка в культурі
України займає особливе місце. Цей національний одяг носять чоловіки, жінки та діти, його одягають на свята або визначні дати. Вишиванка була для наших предків не просто
одягом, а свого роду сакральним оберегом, який захищав
від бід, хвороб, заздрості та всякого роду негативної енергетики.Здавна вважалося, що сорочка, вишита кольоровими
нитками та прикрашена візерунками, приносить успіх. Традиційно наші студенти і педагогічні працівники відзначають
День вишиванки.
День вишиванки і особливо активна участь студентства
у цьому святі сприяє збереженню української традиції та
спонукає молодь до носіння етнічного вишитого одягу чи то
на навчання, чи на роботу, чи просто на вулицю.

В Інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки відбувся захист дипломних робіт студентів.
26 травня 2017 року відбувся захист дипломних робіт студентів Інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки денної форми навчання за програмою перепідготовки зі здобуття
другої вищої освіти спеціальності «Облік і аудит».
Державна екзаменаційна комісія у складі голови комісії Топаляна Р. М., головного бухгалтера ТзОВ «Кам’янець-Подільський
птахокомбінат», членів комісії Мельничук О. В., заступника голови, кандидата економічних наук, доцента, завідувача кафедри
обліку і оподаткування, доцентів кафедри Борковської В. В. та
Кондрюк Л. В., секретаря комісії – доцента кафедри Стендер С. В.,
відзначила високий рівень не лише теоретичних знань, а й практичних умінь з фахових компетентностей спеціаліста.
Рішенням Державної екзаменаційної комісії присвоєно кваліфікацію «Спеціаліст з обліку і аудиту», які повністю виконали
навчальний план, склали державну атестацію з професійно орієнтованих дисциплін та успішно захистили дипломні роботи.
Випускників із завершенням навчання привітали голова ДЕК
Топалян Р. М., проректор з науково-педагогічної і виховної роботи
Гуцол Т. Д., зав. кафедри обліку і оподаткування Мельничук О. В.
Виступаючі зазначили, що післядипломна освіта – це не лише
оптимальні, комфортні умови для студентів усіх форм навчання,
а й високий рівень отриманих знань, в основі яких є їх ґрунтовна
підготовка, та побажали випускникам професійного зростання в
подальшому.

Засідання клубу
історичної книги «Артефакт»
У читальному залі корпусу № 1 ПДАТУ відбулося чергове засідання клубу історичної книги «Артефакт». Захід проведено за
сприяння деканату економічно факультету у рамках відзначення дня вишиванки. Серед присутніх – представники ради клубу, доценти кафедри історії, філософії та права В. А. Нестеренко, А. О. Михайлик, завідувач наукової бібліотеки університету
О. М. Циганок, бібліотекар М. В. Дурицька, викладачі та студенти.
Тема засідання – історичне краєзнавство в Україні.
Розпочав засідання доцент А. О. Михайлик (член Національної спілки краєзнавців України), який ознайомив присутніх із
розвитком краєзнавства на Поділлі. Він зауважив, що саме колишня Подільська духовна семінарія, в стінах якої знаходиться
перший корпус аграрного університету, стала осередком Поділ
лєзнавства в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
Доцент В. А. Нестеренко (член Національної спілки краєзнавців України) присвятив свою доповідь розвитку музейної справи
на Поділлі. Додали ілюстративності його виступу книги – справжні артефакти. Це краєзнавчі дослідження В. Гульдмана та Ю. Сіцинського, датовані кінцем ХІХ ст.
Далі – черга за студентством. Кожен із них виголосив доповідь, присвячену історії рідного міста чи села. Цікаво, що географія досліджень виявилася напрочуд широкою.
Найбільшу зацікавленість у присутніх викликав виступ Таібової Тетяни, студентки 1 курсу факультету ветмедицини. Вона
розповіла про історію міста Ясинуватої, що сьогодні тимчасово
окуповане російськими військами та їх наймитами. На жаль, тема
війни зараз близька кожному українцю.
Наприкінці засідання А. О. Михайлик запросив присутніх до
підготовки та друку статей в місцевому науково-краєзнавчому
виданні «Краєзнавець Хмельниччини».
Захід підготували доценти кафедри історії, філософії та права
Михайлик А. О., Нестеренко В. А.
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Акція «Подаруй рідній
бібліотеці книгу»

24-27 травня 2017 року на базі Національного університету біоресурсів і природокористування (м. Київ) відбувся XIX Зліт студентських
лідерів аграрної освіти.

До аграрного вишу столиці з’їхалися кращі
студенти з усіх куточків України, а це майже
200 учасників із 18 ВНЗ та 100 коледжів.
Відкрив урочистість ректор Національного
університету, доктор педагогічних наук, професор Ніколаєнко С. М., який зазначив, що три
дні – це нові зустрічі й знайомства, це унікальна перспектива передачі досвіду талановитої
молоді, це можливість живого спілкування,
якого сьогодні так бракує. А ще головною особ
ливістю зльоту є те, що він відбувається у день
відзначення 119-річниці НУБіП.
Слова-вітання на адресу Зльоту надіслала
Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич,
яка відзначила, що обдарована молодь спроможна вирішити усі проблеми та розв’язати усі
поставленні завдання, що висуває перед ними
сучасне професійне життя.
Під час урочистого відкриття відбувся святковий концерт, який вразив своєю масштабністю, різноманітністю жанрів та колоритністю.
Завершився перший день Зльоту молодіжною дискотекою («Вечір знайомств»), де студенти мали змогу познайомитися уже в неформальних обставинах.
День 25 травня був не менш насиченим та
напруженим: участь в акції «Подаруй дитині радість» (відвідування дитячого будинку); участь
у круглих дискусійних столах; участь у психологічних тренінгах; участь у засіданні об’єднаної
ради студентського самоврядування. Зрештою,
цей день подарував делегації студентів ПДАТУ
такі здобутки: Іпатій Олександр (студент 3 стн
курсу ФВМТТ) – перший заступник голови студентського самоврядування аграрних вузів
України; Слобдянюк Наталія (студентка 4 курсу
ФВМТТ) – II місце за участь у дискусійному столі «Історія, проблеми та перспективи розвитку
тваринництва та водних біоресурсів».
У цей день усі учасники мали унікальну
можливість бути присутніми на прекрасному
творчому вечорі відомого актора, народного
артиста України Богдана Бенюка. А на завершення – вечірня прогулянка Києвом та відпочинок після робочого дня.
26 травня розпочалося з проведення II туру
агродебатів. Попередньо були сформовані команди (4 команди з
2-х чол. та 2 команди з
3-х чол.). За 24 години
до початку агродебатів було проведено
жеребкування із визначення теми й позиції
«ЗА»–«ПРОТИ»
що має відстоювати
кожна команда. Це був
чудовий захід, на якому опоненти повинні
були продемонструвати не тільки свої знан
ня, а й вміння спілкуватися, застосовуючи
свою риторично-ораторську майстерність,

не принижуючи гідність свого супротивника.
Після непоступливої боротьби та голосування журі й присутньої аудиторії були визначені
місця. Зокрема, II місце посіла команда у складі
Сергія Погребняка (Подільський державний
аграрно-технічний університет) та Іллі Обремчука (Білоцерківський національний аграрний
університет).
Вершиною заходу стала зустріч учасників
дебатів із Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом, віце-прем’єр-міністром з
гуманітарних питань В’ячеславом Кириленком,
міністром освіти і науки України Лілією Гриневич та першим заступником міністра аграрної
політики та продовольства України Максимом
Мартинюком.
Звертаючись до учасників зльоту та запрошених, Володимир Гройсман зауважив, що
агропромисловий комплекс є локомотивом
розвитку економіки країни. І підготовка високоякісних фахівців, дослідництво і інновації
відіграють у цьому провідну роль. Завдання
уряду – сприяти цьому. В. Гройсман привітав
присутніх з річницею Національного університету біоресурсів і природокористування України, на базі якого і проходив XIX зліт студентських лідерів аграрної освіти.
Юнаки та дівчата мали змогу поставити
запитання Прем’єр-міністру України. Так, студентка ПДАТУ Кушнір Ангеліна (магістрант 2-го
курсу напряму підготовки ФВМТТ) запитала
про перспективи розвитку ветеринарної медицини в Україні.
Після зустрічі та позитивних емоцій настав
час підведення підсумків XIX зльоту, передачі
естафети Уманському національному університету садівництва та урочистого закриття XIX
Зльоту студентських лідерів аграрної освіти. І
як годиться – «Світлина на згадку».
О. П. Прокопова

Освіта – це джерело інноваційного потенціалу науки, найважливіший елемент формування людського капіталу.
Бібліотека університету – важлива ланка
академічного та наукового процесів.
Для бібліотеки вишу, яка діє сьогодні в
умовах обмеженості ресурсів (кадрових, фінансових, інформаційних) дуже важлива допомого користувачів.
Наукова бібліотека ПДАТУ провела акцію
«Подаруй рідній бібліотеці книгу». Співробітники бібліотеки були приємно вражені
кількістю людей, які підтримали бібліотеку
книгою.
До акції приєдналися ректор університету, професор Іванишин В. В., перший проректор Гаврилянчик Р. Ю., проректори Гуцол Т. Д.,
Печенюк А. В., Строяновський В. С.
Співробітники всіх факультетів, багатьох
кафедр, особисто декани прийняли участь в
благодійній акції.
Бібліотечну акцію підтримали також колишній випускник ветеринарного факультету
Самборський Ю. А. та дочка професора Очеретенка Ю. Є. – Очеретенко Т. Ю.
Бібліотеці подаровано 300 примірників
книг.
Співробітники бібліотеки щиро вдячні
всім, хто підтримав цю акцію, всім, хто цінує та
любить книгу, всім, хто поважає працю бібліо
текаря.

Спорт. вишиванка. країна щаслива. Агроосвіта – це перспектива!

18 травня 2017 року на міському стадіоні «Колос» відбулось офіційне відкриття турніру з міні-футболу «Спорт.
Вишиванка. Країна щаслива. Агроосвіта – це перспектива!»
серед школярів Снятинського району з метою проведення
профорієнтаційної роботи. У турнірі взяло участь 10 команд
району. Організація та проведення змагань відбулося під керівництвом Снятинського коледжу ПДАТУ, управління освіти
Снятинської районної державної адміністрації та Снятинської
районної ради, за сприяння мережі магазинів «Копійочка» та
громадського об’єднання «Малий бізнес Покуття».

До учасників змагань звернувся ініціатор проведення
турніру, директор Снятинського коледжу Іван Калитчук, який
привітав учасників турніру з чарівним весняним Всесвітнім
днем вишиванки та побажав усім хорошої результативної
гри. Керівник фізичного виховання Снятинського коледжу
Олександр Волощук, викладачі Іван Анатійчук та Мирослав
Шиньковський взяли на себе проведення змагань з міні-футболу.
Протягом декількох годин тривало справжнє протистояння між юними футболістами. Після цікавої та захоплюючої гри

перше місце здобула команда Снятинської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2,
друге – Заболотівська ЗОШ І-ІІІ ст., а бронзовими призерами
стали учні Джурівської ЗОШ І-ІІІ ст. Також було визначено кращих гравців. Кращим захисником став Андрій Співак, кращим
нападником – Арсен Зінковський, кращим воротарем – Іван
Урсул. У перерві між футбольними матчами гравців та вболівальників чудовим співом зачарували Діана Волощук та Віталій Левчук, які виконали пісні про вишиванку та Україну.
Переможців та призерів турніру було нагороджено
пам’ятними кубками, медалями, дипломами та грамотами.

Вересень, 2017
Випуск № 11

Вісник університету

7

Військово-спортивні змагання
в Хотинському технікумі

Згідно листа Комітету з фізичного виховання та спорту
МОН України від 12 травня 2017 року № 302 про відзначення
дня заснування МОК та проведення всесвітнього Олімпійського дня в Україні, 18 травня в Хотинському технікумі проводилися військово-спортивні змагання до Дня примирення та 72-річниці розгрому фашизму в Європі та присвячені
Олімпійському дню.
Метою змагань стала організація навчально-патріотичного виховання молоді на військово-спортивних традиціях.
«Дані змагання сприяють розвитку сили, спритності, формують патріотичні почуття, підвищують культуру спілкування,
розвивають почуття колективізму», – наголосив директор технікуму Володимир Юзько у вступному слові. Саме такі виховні
заходи виховують інтерес до фізичної культури, розвивають
фізичні і вольові якості, потребу в систематичних заняттях фізичними вправами, виховують почуття патріотизму.
Свої вміння студенти показали у 10 випробуваннях, продемонстрували вміння створювати і щедро дарувати святковий
настрій, починаючи з першої хвилини відкриття змагань і до

їх завершення. Протягом змагань панувала дружня спортивна
атмосфера, весела вдача, товариський настрій не тільки серед
учасників, але й серед вболівальників.
Юнаки та дівчата змагалися і здобули призові місця в підтягуванні на перекладині (Яковчук Валентин група М-22),
стрільбі з пневматичної гвинтівки (Малішевський Віталій група
М-11), жимі гирі 16 кг та Армрестлінгу (Кадельник Іван група
М-32), спорядженні магазину патронами (Малішевський Валентин М-11), розбиранні і збиранні автомата (Малішевський
Віталій група М-11). Для дівчат – змагання з ДАРТСу (Коротка
Ганна група Б-31), стрибки через скакалку та стрільба з пневматичної гвинтівки (Черній Антоніна група Б-11), вис на зігнутих руках на перекладині (Мирон Анастасія група Б-21), піднімання тулуба в положенні сидячи за 1 хвилину (Стрижиборода
Юля група Б-11). Без урахування результатів студенти грали в
настільний теніс, шахи, шашки.
У спортивних змаганнях взяли участь 9 навчальних груп,
які об’єднали в своєму складі більше 130 студентів.
Переможці нагороджені грамотами.

II етап Всеукраїнської студентської олімпіади
зі спеціальності «Агрономія»

17–19 травня у Миколаївському Національному аграрному університеті відбувся II етапу Всеукраїнської студентської
олімпіади зі спеціальності «Агрономія» серед вищих аграрних
навчальних закладів освіти і України III-IV рівня акредитації.
Подільський державний аграрно-технічний університет
представляв студент 1 СТН курсу спеціальності «Агрономія»
Махтура Василь Тарасович.
За результатами студентської олімпіади студент отримав
диплом ІІІ-го ступеня.

20–23 червня делегація уні
вер
ситету прийняла участь в
IV Міжнародній конференції
«Renewable energy sources:
engineering, technology, inno
va
tion», яка проходила у
м. Криниця-Здруй (Республіка
Польща).
Тематика конференції охоп
лювала широке коло теоретичних і практичних аспектів сучасних технологій використання
відновлюваних джерел енергії.
За результатами конференції було подано 10 наукових
статей в журнал «Springer», який
індексується в науковій базі Web
of Science.

День працівників науки України
19 травня в сесійній залі Кам’янець-Подільської міської
ради відбулися урочистості до дня працівників науки України.
Із Днем науки присутніх – науковців, педагогів, директорів
навчальних закладів, студентів та учнів привітав міський голова Михайло Сімашкевич, помічник народного депутата Володимира Мельниченка Тетяна Мельниченко, секретар міської
ради Дмитро Васильянов та начальник управління освіти і науки Світлана Старченко.
Міський голова Михайло Сімашкевич подякував усім
науковцям за сумлінну працю та побажав кожному міцного
здоров’я, родинного затишку, добробуту, сил і наснаги, про
фесійної інтуїції і росту, вдалих проектів та ідей, цікавих
зустрічей та нових відкриттів на славу Науки та України!
Було відзначено кращих науковців міста, серед яких викладачі Подільського державного аграрно-технічного університету: Левицька Вікторія Андріївна, Овчарук Олег Васильович,
Бурдига Віталій Миколайович, Зеленський Андрій Вікторович,
Городиська Олеся Петрівна, Гарасимчук Ігор Дмитрович, Оганесян Валерік Самвелович, Василинич Микола Анатолійович.

Деканат факультету агротехнологій і природокористування вітає Махтуру Василя Тарасовича з перемогою, бажає
подальшого професійного росту та творчих успіхів, висловлює подяку за якісну (фахову) підготовку викладачам: Вахняку В. С. та Григор’єву В. М. – доцентам кафедри землеробства,
ґрунтознавства і захисту рослин, Пую В. Л. – доценту та Степанченку В. М. – асистенту кафедри рослинництва, селекції
та насінництва.

22 червня – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни
Щороку 22 червня український народ вшановує світлу пам’ять мільйонів земляків, життя яких обірвала Друга світова війна. Горем і болем
вона увірвалась в кожну домівку, кривавою лінією пройшла через кожне
серце, кожну долю.
Наш обов’язок – навіки зберегти пам’ять про тих, хто відстояв перемогу в цій жахливій війні, тих, хто став жертвою нацизму. Життєписи цих
людей – уроки істинної мужності та патріотизму для сучасників.
Так, 22 червня науково-виховний сектор Подільського державного
аграрно-технічного університету взяв участь у покладанні вінків та квітів
до Меморіалу Слави у сквері Танкістів з нагоди Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні.
На знак скорботи за загиблими в роки Другої світової сьогодні по
Україні, зокрема й у ПДАТУ, приспущено прапори та обмежені всі розважальні заходи.

8

Вересень, 2017
Випуск № 11

Колектив ПДАТУ прийняв активну участь у Міжнародному фестивалі «РетроФест».

Виставка ретроавтомобілів
біля головного корпусу університету

Вісник університету

Міжнародний РетроФест розпочався з ПДАТУ

Акторська майстерність
студентів

Майстер-клас від співробітників ПДАТУ на РетроФест

ВсеукраїнськА спартакіадА «Здоров’я»
13–14 червня 2017 року у Подільському державному аграрно-технічному університеті відбулася Всеукраїнська спартакіада
«Здоров’я» серед науково-педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів
з міні-футболу та бадмінтону.
За результатами змагань з міні-футболу
1 місце посіла команда ПДАТУ,
2 місце – Ніжинський АТІ,
3 місце – Сумський НАУ
та з бадмінтону:
1 місце – команда НУБіП України,
2 місце – Подільського ДАТУ,
3 місце – Сумський НАУ.
Команду ПДАТУ представляли: Цимбалістий В., Єрмаков С., Димчук А., Мельничук О.,
Дудурич В., Бойко О., Чапай В., Дранус В., Сікора Ю., Степанков С., Пастух Ю., Печенюк А.
Вітаємо усіх учасників спартакіади й бажаємо подальших спортивних здобутків та звершень!

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦЯ!

На відкритому Всеукраїнському турнірі з кікбоксингу
«Кубок Чорного моря», що відбувся 4–6 серпня у м. Южне,
студентка першого курсу економічного факультету ПДАТУ
спеціальності «Менеджмент», Осецька Антоніна (к.м.с. з кікбоксингу) виборола ПЕРШЕ МІСЦЕ серед юніорів у розділі кіклайт у ваговій категорії 60 кг.

Бронзова медаль студента ПДАТУ
на Х Всесвітніх іграх у Польщі
20–30 липня 2017 року у м. Вроцлаві (Польща) відбулися Х Всесвітні ігри, де взяли участь майже 4500
учасників зі 111 країн світу. Спортивні змагання відбувалися з таких видів спорту: спортивне орієнтування,
пауерліфтиг, карате, спортивна акробатика, стрибки на батуті, кікбоксинг.
26–27 липня відбулися змагання з кікбоксингу. Саме у такому виді боротьби місто Кам’янець-Подільський
представляв студент-магістрант Подільського державного аграрно-технічного університету (факультет агротехнологій і природокористування) Роман Головатюк.
26 липня відбулися два поєдинки: перший закінчився перемогою Романа (подолавши серба – чемпіона
світу Sasa Pоlugic); другий – поразкою (програвши бразильцю – чемпіонові Панаамериканських ігор з різницею в один бал).
27 липня відбувся поєдинок, який приніс Головатюку Р. перемогу та бронзову медаль.
Колектив ПДАТУ щиро вітає Романа із перемогою та бажає подальших позитивних здобутків, успішних
поступів та звершень й підкорення нових спортивних вершин.

Микола Томайчук –
учасник урочистого відкриття
Дефлімпіади-2017 в Туреччині

Пляжний волейбол в пдату !
1 червня відбувся турнір з пляжного
волейболу серед чоловічих команд, у якому взяли участь 10 команд міста. Так, за результатами змагань:
1 місце посіли Михайло Куян та Ігор Кузенко,
2 місце – Андрій Яцков та Василь Гросуляк,
3 місце – Богдан Погорецький та Олег
Белінський.
Команди були нагороджені кубками,
медалями, грамотами та цінними подарунками. Дякуємо адміністрації за підтримку!
Тетяна Хрунь

18 липня 2017 року у м. Самсун (Туреччина) відбулася Дефлімпіада 2017 (олімпійські
ігри для з вадами слуху). Під час її відкриття взяли участь більше 800 учасників.
Місто Кам’янець-Подільський представляли Микола Томайчук (Подільський державний аграрно-технічний університет) та Сергій Вапнічний, які репрезентували хореографічні постановки під час урочистого відкриття. 25-хвилинне шоу вразило своєю національною колоритністю, адже у ньому взяли участь танцюристи з України, Туреччини
та Аджарії.
Варто зазначити, що більш як з 500 учасників кастингу було відібрано лише 236 танцюристів зі всієї України.
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