Вересень, 2018

Випуск № 14

Шановні викладачі
та студенти, гості, батьки,
дорогі першокурсники!

Прийміть найтепліші та найщиріші вітання з Днем знань і початком нового навчального року!
Цей перший день осені дорогий
кожному з нас, адже він по праву став
символом добрих починань, відкриттів
і творчих звершень. І знову свято 1 Вересня об’єднує всіх нас, а попереду на
нас чекають місяці плідної роботи, нових знань, проектів, конференцій, виступів, змагань.
Сьогодні хочу особливо привітати
першокурсників Подільського державного аграрно-технічного університету,
бо ви зробили перший і найважливіший
вибір у житті. Для вас прийшла пора не
тільки нових знайомств із друзями, товаришами, а й нових знань, нових відкриттів, нового життя. Використовуйте
цю можливість, щоб розвинути в собі
найкращі професійні якості: цілеспря-

мованість, переконаність, ініціативність,
самостійність.
Заглядаючи вперед, хочу сказати нашим студентам, що цього року на вас
чекають нові цікаві заходи, конференції,
конкурси, тренінги і майстер-класи. Усе
це допоможе вам розвиватися і зростати
не тільки як фахівцям, але і як громадянам своєї країни.
Сьогодні наша країна робить ставку на розумну економіку, «економіку
знань». Це означає визнання того, що наполеглива праця справжніх аграріїв по
цеглинці вибудовує наше нове майбутнє
у сфері сільського господарства, адже
оволодіння новими знаннями і компетенціями стає фактором розвитку всіх
сфер діяльності.
Позитивні досягнення студентів Подільського державного аграрно-технічного університету на наукових конференціях, на захистах дипломних робіт
викликають у викладачів справжнє почуття гордості за нашу спільну роботу.
За ту справу, яку ми робимо всі разом,
за нашу країну, в розвитку якої беруть
участь наші випускники!
2019 року Подільський державний
аграрно-технічний університет святкуватиме свій ювілей, своє 100-річчя й саме
ви, студенти, станете безпосередніми
учасниками організації та святкування
даної події.

Університет став рідним для багатьох
поколінь аграріїв, які отримали тут професійну освіту. Його історія тісно переплелася з історією тисяч випускників, які
служили і служать на благо своєї Батьківщини. Багато з них стали заслуженими
діячами сільського господарства України та за її межами. І не випадково сотні
випускників повертаються у стіни своєї
Альма-матері щовесни для зустрічі з однокурсниками і викладачами. Під покровом квітучої зелені Подільського краю
вони знову на певний час стають юними
і захопленими студентами, як і ви зараз.
На початку нового навчального року
всім нашим студентам бажаю вдачі й завзятості у підкоренні вершин знань та
відмінних оцінок. Викладачам бажаю
радості за успіхи й досягнення своїх вихованців та нових професійних перемог,
шановним ветеранам університету – здо
ров’я, довголіття і задоволеності від поступального розвитку рідного вишу, якому вони віддали десятиліття своєї творчої
науково-педагогічної діяльності.
Зі святом вас, шановна університетська родино, з Днем знань!
З повагою ректор,
доктор економічних наук, професор,
заслужений працівник
сільського господарства України
Володимир Іванишин

Нагорода від Науково-Експертної Ради Міжнародної
іміджевої програми «Лідери ХХІ століття»
Рішенням Науково-Експертної Ради Міжнародної
іміджевої програми «Лідери ХХІ століття» від 4 червня 2018 року ректора Подільського державного
аграрно-технічного університету, доктора економічних наук, професора, заслуженого працівника сільського господарства України Іванишина Володимира Васильовича нагороджено і 22 червня 2018 року
в Малому Маріїнському палаці Києва вручено «Орден честі» та іменний диплом національної поваги
і гідності «Великі українці» в номінації «Людина, яка
зробила світ кращим» за визначні заслуги перед
Україною, високі професійні досягнення, вагому благодійну діяльність та благородні справи, здійснені на
благо народу та держави.
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Міжнародна конференція у Польщі
з українськими традиціями
20–23 червня 2018 р. делегація Подільського державного аграрно-технічного університету у складі 22-х
осіб на чолі з проректором із навчальної, науково-інноваційної та міжнародної діяльності Тетяною Білик та
проректором із науково-педагогічної і виховної роботи
Тарасом Гуцолом взяли участь у V Міжнародній конференції (м. Криниця, Польща).
Учасники представили цікаві доповіді та проекти з тематики конференції «Відновлювальні джерела енергії».
Однак головною родзинкою Міжнародної конфе
ренції у Польщі було те, що 20 червня усі делегати

Участь у проекті
«Навчальні програми
професійного зростання»
Перший проректор ПДАТУ прийняв
участь у проекті «Навчальні програми професійного зростання» Агентства США з міжнародного розвитку та Агентства з розвитку міжнародного співробітництва MASHAV,
котрий проходив 19 червня 2018 р. у Києві
в Національному університеті біоресурсів і
природокористування України. До участі у
майстер-класі «Сучасні інноваційні технології в садівництві і виноградарстві: досвід Ізраїлю» були запрошені учасники програми
стажування «Інноваційні технології в садівництві та виноградарстві» (29.04–18.05. 2018 р.,
МАТС – MASHAV).
Подія зібрала багато відомих представників як вітчизняної, так і зарубіжної галузі освіти та сільського господарства.
Учасники навчальної програми в Ізраїлі
говорили про інноваційні технології, практики вирощування в закритому і відкритому
ґрунті в садівництві та виноградарстві, яка
застосовується в Ізраїлі в аридних і семіарид-

них кліматичних зонах з урахуванням можливості їх адаптації до умов України; особисті та
колективні напрацювання щодо органічного
вирощування плодових культур.
Р. Ю. Гаврилянчик представив презентацію на тему: «Інтеграція виробництва, науки
і освіти у садівництві та
виноградарстві: ізраїльський досвід».
Учасники також дізналися про нові програми
стажування, які проводяться ізраїльським цент
ром міжнародного співробітництва МАШАВ та
проектом «Навчальні програми професійного зростання» Агентства США з
міжнародного розвитку.
Інформація надана
відділом міжнародних
зв’язків

ПДАТУ прийшли у вишиванках та презентували двого
динну концертну програму, в якій намагалися від
творити щирість, миролюбність, доброту українців,
звичаї, традиції, обряди, шану та повагу до людей будьякої національності…
Ректорат щиро дякує усім, хто долучився до роботи конференції у Польщі та гідно представили не тільки
Подільський державний аграрно-технічний університет, а й Україну загалом.
Прес-центр ПДАТУ

У ПДАТУ вперше відбулося
засідання спеціалізованої
вченої ради Д.71.831.02
10–11 травня 2018 року на базі Подільського державного аграрно-технічного уні
верситету відбувся захист дисертацій з економічних наук – вперше після створення у
виші відповідної спеціалізованої вченої ради
Д.71.831.02. Ця подія є визначною й знаковою
тому, що вперше у Кам’янці-Подільському відбувся захист докторської дисертації.
У числі перших претендентів були:
на здобуття наукового ступеня доктора
економічних наук за спеціальністю 08.00.03
«Економіка та управління національним господарством» Лаврук Віталій Валерійович
(тема: «Економічна модернізація тваринництва як умова продовольчого забезпечення
населення України»), науковий консультант –
доктор економічних наук, професор Іванишин В.В.;
на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю
08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» Личук Людмила Іванівна (тема: «Формування і використання трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств» (за

видами економічної діяльності)», науковий
керівник – доктор економічних наук, професор Єрмаков О. Ю.;
на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03
«Економіка та управління національним господарством» ПЕЧЕНЮК Алла Петрівна (тема:
«Формування стратегії розвитку сільського
зеленого туризму»), науковий консультант –
доктор економічних наук, професор Іванишин В. В.
Даний факт свідчить про ефективну роботу колективу, спрямовану на розвиток наукового потенціалу Хмельницької області та
України. Тепер виш може пишатися не тільки
конкурентоспроможними випускниками, а й
молодими та перспективними вченими, які
захистили результати своїх наукових досліджень у стінах ПДАТУ.
Вітаємо здобувачів із привселюдним захистом дисертацій та бажаємо позитивного
підтвердження результатів і подальших плідних здобутків у наукових досягненнях!
Прес-центр ПДАТУ
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У добру путь, дорогі випускники!
5 липня 2018 року у Подільському державному аграрно-технічному університеті відбулося особливе свято, яке не позначено у
жодному календарі – урочистий випуск фахівців.
Цієї миті з нетерпінням чекали усі. Коли ж вона настала, студентам не вірилося, що роки навчання промайнули, як короткі дні, залишивши після себе теплі й приємні спогади. Усі лекції, практичні
заняття, іспити залишились позаду. Звісно, за роки навчання відбулося багато подій, але щохвилини студенти відчували незмінну
турботу та підтримку викладачів університету.
Відкрив урочистість ректор університету, доктор економічних
наук, професор, заслужений працівник сільського господарства
України Іванишин Володимир Васильович, привітавши усіх випуск
ників із подоланням певної професійної сходинки.
Церемонія вручення дипломів – одне з тих урочисто-хвилюючих
свят, яке назавжди залишиться в пам’яті кожного. Так було й цього

дня – надзвичайно яскравого, насиченого емоціями та хвилюванням. Безліч гостей, батьки, друзі, знайомі, викладацький склад, привітання, спалахи фотокамер – все це підкреслювало феєричність та
неповторність свята.
Обличчя випускників світилися радістю і вони щедро дарували
присутнім чарівні посмішки. Від імені випускників Анастасія Завальницька привітала усіх однокурсників із завершенням навчання та
подякувала ректорату, професорсько-викладацькому складу, усім
працівникам вишу за щирість, добро, наставництво, за отримані
якісні знання.
Ми щиро віримо у те, що випускники-бакалаври продовжать
навчання в магістратурі нашого вищого навчального закладу, а для
решти випускників початок трудового шляху стане хорошим життєвим стартом і вони гідно продовжуватимуть традиції, започатковані
у Подільському державному аграрно-технічному університеті.
Прес-центр ПДАТУ

Ювілейний ХХ Зліт студентських лідерів аграрної освіти
Вже 20 років поспіль впевнено крокує
Україною Зліт студентських лідерів аграрної
освіти, який розпочав свою ходу наприкінці
минулого століття, у 1999 році. 6–8 червня
2018 року відбувся ХХ зліт.
Приймати ювілейний зліт мав честь
аграрний заклад вищої освіти зі 175-річною
історією – Уманський національний університет садівництва.
Зліт лідерів – це унікальний форум кращих
студентів в аграрній науці, зібрання однодумців, тих, хто у напруженій навчальній праці здобуває професії для роботи на землі. За
роки проведення заходу у ньому взяло участь
більше семи тисяч іменних стипендіатів Президента України, Верховної Ради, Кабінету
міністрів України, обласних та районних державних адміністрацій, відмінників навчання,
активних студентів, лідерів студентського самоврядування, видатних вчених і науковців.
До аграрного вишу з’їхалися кращі студенти з усіх куточків України, а це майже
200 учасників.
Відкрила урочистість ректор Уманського національного університету садівництва,
доктор економічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Олена Непочатенко, яка зазначила, що три дні – це нові
зустрічі й знайомства, це унікальна перспектива передачі досвіду талановитої молоді,
змістовних дискусій, це можливість живого
спілкування.
Вітальні листи учасникам Зльоту надіслали міністр науки і освіти України Лілія Гриневич, голова Асоціації працівників аграрних
навчальних закладів України «Украгроосвіта»
Станіслав Ніколаєнко, голова Черкаської обласної ради Олександр Вельбівець, учасники
регіонального культурно-мистецького фестивалю «З любов’ю до батьківської землі – 2018»,
що проходить у Вінницькому національному
аграрному університеті.
Також привітати учасників знаменної події в аграрному житті України завітали почесні гості: директор Науково-методичного
центру «Агроосвіта» Тетяна Іщенко, головний
спеціаліст сектору освіти та кадрового забезпечення АПК Департаменту кадрового
забезпечення та роботи з персоналом Інна
Заєць, секретар Уманської міської ради Люд-

мила Кирилюк, директор Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України
Іван Косенко, голова наглядової ради НУБіП
України, кандидат історичних наук, доктор
політичних наук Микола Томенко, заступник
директора з виховної роботи Технолого-економічного коледжу Білоцерківського НАУ
Надія Єрохіна.
Гостей привітали творчі колективи Уманського НУС – Народний самодіяльний ансамбль танцю профспілок України «Нивка»
та Народний жіночий вокальний ансамбль
«Криниченька», кращі колективи Уманського
державного педагогічного університету ім.
Павла Тичини, Уманського музичного училища ім. Порфирія Демуцького та Уманського
гуманітарно-педагогічного коледжу ім. Тараса Шевченка.
По завершенні урочистої програми усі
учасники зльоту мали унікальну можливість
насолодитися принадами Софіївки під час
прогулянки екскурсійними маршрутами,
сповненими легенд і таємничих історій, алеями парку.
На завершення першого дня Зльоту відбувся творчий вечір «Під Софіївськими зорями», у ході якого кращі творчі колективи
аграрних закладів вищої освіти України презентували свої художні доробки в рамках
фестивалю «Софіївські зорі».
7 червня було не менш насиченим та напруженим. Розпочали свій робочий день
студентські лідери з натхненних естетичних
заходів: виставки-фотоконкурсу «На вістрі
окрилених мрій» і презентації художніх доробок студентів. Було проведено надзвичайно
цікаві агрополітичні дебати. Це був чудовий
захід, на якому опоненти повинні були продемонструвати не тільки свої знання, а й вміння
спілкуватися, застосовуючи свою риторикоораторську майстерність, не принижуючи
гідності свого супротивника.
Після конкурсу «Стратегічний розвиток
аграрного сектору – бачення молодих українських спеціалістів», засідання об’єднаної ради
студентського самоврядування учасники
зльоту відправилися на ознайомчі екскурсії
до кращих підприємств Умані – ПАТ «Уманьферммаш» і ПОСП «Уманський тепличний
комбінат».

Проте серед високоінтелектуальних наукових заходів у студентства знайшлося місце і
для добра й милосердя. Так, студентські лідери з Об’єднаної ради студентського самоврядування взяли участь в акції «Подаруй дитині
радість», під час якої завітали до Обласного
міжрегіонального центру соціально-психологічної реабілітації дітей в Умані.
Насичений подіями і враженнями день
завершився фестивалем «Тобі, Україно, моя
пісня!».
8 червня розпочалося з проведення засідань дискусійних клубів. Наші студенти взяли
активну участь у дискусіях і були нагороджені
дипломами різних ступенів.
Після засідання настав час підведення
підсумків XX зльоту, передачі естафети Харківському національному аграрному університету ім. В. В. Докучаєва. В урочистій залі, під
оплески учасників ювілейного дійства, ректор Уманського НУС Олена Непочатенко передала ректору Харківського НАУ ім. В. В. Докучаєва Олександру Ульянченку штандарт
Зльоту. Також Олена Олександрівна передала
майбутнім господарям заходу рушник єднання. Ідея створення цього символу належить

студентам Технолого-економічного коледжу
Білоцерківського НАУ.
На завершення учасники та господарі
Зльоту мали змогу насолодитися Гала-програмою переможців і учасників фестивалю
народної творчості серед студентів аграрних
закладів вищої освіти України «Софіївські
зорі». Переможцями від Подільського державного аграрно-технічного університету
стали: аспірант кафедри професійної освіти
інженерно-технічного факультету Володимир Сірант з авторською піснею та формація
«Артградація».
Щиро дякуємо делегації ПДАТУ за участь у
XX Зльоті студентських лідерів аграрної освіти за організованість, злагодженість, мобільність, порядність у роботі, за гідне представлення Подільського аграрного навчального
закладу!
Учасники делегації висловлюють щиру
подяку ректору Іванишину Володимиру Васильовичу, ректорату, голові первинної профспілкової організації ПДАТУ Ліщук Світлані
Георгіївні, деканатам факультетів та організаційно-виховному підрозділу за всебічну допомогу!
Прес-центр ПДАТУ
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Науковий пікнік у вишиванці
31 травня 2018 р. у Подільському державному аграрно-технічному університеті уже
вдруге відбувся масштабний захід, що поєднав у собі два важливих свята – День науки
(20 травня) та День вишиванки (18 травня).
Саме тому дане дійство отримало оригінальну
назву «Науковий пікнік у вишиванці».
Урочистий захід відбувався просто неба,
на затишних університетських алеях, де
можна було побачити виставки наукових досягнень університету та виробів народної
творчості, демонстрації дослідів та експонатів, проведення майстер-класів, тренінгів,
екскурсій, конкурсів, урочисте відзначення
кращих науковців університету, фотосесії
«Наука ПДАТУ у вишиванках» та святковий
концерт.
Розпочав вітальною промовою «Науковий пікнік у вишиванці» ректор Подільського
державного аграрно-технічного університету,
доктор економічних наук, професор, заслужений працівник сільського господарства Володимир Іванишин.
Усіх привітали зі святом і почесні гості:
заступник голови районної ради Віктор Єрменчук, вручивши науково-педагогічним
працівникам (В. Левицькій, Ю. Павельчуку,
Т. Приліпко) грамоти до Дня науки; генеральний директор ТОВ «Український кристал» Володимир Юр’єв і в знак достатку та
процвітання навчального закладу передав
ректору університету запашний коровай; на-

чальник відділу агропромислового розвитку
Кам’янець-Подільської райдержадміністрації
Надія Сузанська.
Демонстрація граничної доступності та
унікальних можливостей інноваційних технологій, що відкриваються в повсякденному
житті та на виробництві – мета проведення
такого свята. На виставці були представлені
технічні рішення та сервіс для таких сфер, як
агроінженерія, зернові технології, насінництво і захист рослин, ветеринарна медицина
й переробка продуктів тваринництва, економічна галузь.
У святковому вишиваному вбранні науковці ПДАТУ продемонстрували цінні зразки розроблених інновацій та запропонували алгоритм їх впровадження у відповідній
галузі господарства. На святі можна було
долучитися до цікавих майстер-класів (із
ведення підприємницької діяльності на засадах франчайзингу: кафедра менеджменту,
публічного управління та адміністрування; із
виготовлення студентами лікарських форм:
кафедра мікробіології, фармакології та гігієни тварин; із художнього кування: кафедра
ремонту машин та енергообладнання; з топіарного мистецтва: кафедра садівництва,
овочівництва і садово-паркового господарства; з підготовки обприскувачів до роботи:
кафедра сільськогосподарських машин і
механізованих технологій), стати безпосереднім учасником у проведенні дослідів чи
гри (еко-гра: «Людина і Природа», демонстрація досліду: «Я є те, що я їм»: студенти
напряму навчання «Екологія, охорона нав
колишнього середовища та збалансоване
природокористування»), побачити презентовані виставки та експонати («Hand made»:
відділ кадрів; «Макет системи освітлення від
фотовольтаїчного модуля»: кафедра енергетики та електротехнічних систем в АПК; експонати колекції світового генофонду гречки:
науково-дослідний інститут круп’яних культур; «Паливний насос ДН 21/4 з електроприводом»: кафедра тракторів, автомобілів та
енергетичних засобів) та ін.

ДЕНЬ МОЛОДІ
25 червня 2018 р. у рамках проведення Дня молоді виконавчий комітет Кам’янець-Подільської
міської ради нагородив подяками студентів та викладачів за активну участь в інтелектуальному, духовному і фізичному розвитку молоді та сприяння
розвитку молодіжної політики міста.
Від Подільського державного аграрно-технічного університету отримали подяки та подарунки від
заступника міського голови Вадима Анатолійовича
Савчука проректор з науково-педагогічної та виховної роботи Тарас Гуцол, доцент кафедри професійної освіти Ольга Прокопова, студентка економічного
факультету Віка Лужняк.
Колектив Подільського державного аграрнотехнічного університету отримав подяку за участь
у фіксації рекорду України «Живий герб» у рамках
проведення відкриття туристичного сезону.
Прес-центр ПДАТУ

Наукова бібліотека університету також долучилася до заходу й представила локацію,
що включала у себе: стенд із демонстрації наукового доробку співробітників університету;
виставку матеріалів з історії бібліотеки; галерею світлин «Бібліотека і читач: з минулого в
майбутнє». Гості свята могли ознайомитись зі
світлинами випускників вишу, які були активними читачами бібліотеки.
Також бібліотекою була представлена література з історії українського народознавства
та неймовірна експозиція з народознавства
«Вишите сокровення», де були презентовані
вишиванки, рушники, ікони, витвори співробітників бібліотеки.
До наукового пікніка долучилися й гості
інших навчальних закладів, які мали бажання
поділитися своїми здобутками й доробками,
зокрема, учениця 6-А класу ЗОШ № 8 I–III ступенів Шелудченко Катерина.
«Науковий пікнік у вишиванці» уже другий
рік поспіль продемонстрував, що такий захід
є цікавим та корисним і дає можливість обміркувати, проаналізувати, розглянути й обговорити усю перспективність наукових задумів та
можливість їх застосування й реалізації у навчальному процесі. Нагадаємо, що дане свято
саме у такому форматі в Україні ще не відбувалося! Висловлюємо щиру подяку ініціатору
проведення заходу – завідувачу науково-дослідної частини, доценту Ларисі Загнітко.
Ольга Прокопова

Міжнародний
конкурс
студентських
науково-дослідних
робіт
З метою активізації наукової творчості студентства вищих навчальних закладів Науководослідним центром «Прогрес» при Комратському державному університеті протягом березня-червня 2018 р. проводився міжнародний конкурс студентських науково-дослідних робіт з
економіки. У конкурсі взяли участь 187 студентів із 33 закладів вищої освіти Болгарії, України,
Молдови, Казахстану, Росії, Киргизстану.
На конкурс були подані роботи студентів економічного факультету ПДАТУ, які отримали
дипломи ІІІ ступеня та сертифікати учасників:
Трач Мар’яна (науковий керівник – д.е.н., професор Чикуркова А .Д.);
Горенко Микола (науковий керівник – к.е.н., доцент Корженівська Н. Л.);
Турун Любов (науковий керівник – к.е.н., доцент Волощук Ю. О.);
Гуменна Вікторія (науковий керівник – к.е.н., доцент Семенишена Н. В.);
Пасєка Катерина (науковий керівник – к.е.н., доцент Лаврук О. С.);
Джулій Аліна (науковий керівник – к.е.н., доцент Марусей Т. В.);
Лаврук Сергій (науковий керівник – к.е.н., доцент Лаврук О. С.).
Вітаємо учасників з перемогою! 			
Наталія Корженівська

Компанія Syngenta Україна визначила
переможця проектних робіт
Оголошено переможців конкурсу проектних робіт щодо вирощування та популяризації високоолеїнового соняшнику, що проводила компанія Syngenta
Україна.
15 травня в центральному київському офісі відбулася фінальна конференція, на яку були запрошені 8 студентів-фіналістів для того, щоб презентувати
свої ідеї та бачення професійному журі.
Окремим рішенням комісії, зважаючи на чудово
виконану роботу та цінну ідею щодо агротехнологічних рішень по використанню КАСів, визначено студента магістратури напрямку 201 «Агрономія» Іллю
Кучера.
Прес-центр ПДАТУ
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ДЕНЬ ПОЛЯ І САДУ

16 червня 2018 року на одному з найуспішніших підприємств
Тернопільщини – компанії ТзОВ «Бучачагрохлібпром» та фермерському господарстві «Гадз» відбувся Всеукраїнський День поля та
саду.
До підприємства Петра Гадза з’їхалися Прем’єр-міністр України
Володимир Гройсман, чотири іноземні делегації, депутати Верхов
ної Ради України – Микола Люшняк, Богдан Дубневич, Андрій Кіт,
Олег Барна, Роман Заставний, Тарас Юрик, Ігор Побер та провідні
аграрії зі всієї України.
У рамках заходу учасники оглянули демонстраційні ділянки озимих та ярих культур, насіннєві ділянки з використанням засобів іноземних компаній щодо захисту рослин, а також оглянули потужну
сільськогосподарську техніку підприємства. Представники великих і малих господарств України ознайомилися з досвідом роботи
успішного підприємства, яке щороку дивує гостей запровадженням
сучасних світових технологій у сільському господарстві.
У даному заході взяли участь науково-педагогічні працівники
кафедри садівництва, овочівництва і садово-паркового господарства, аспірант кафедри рослинництва, селекції та насінництва Подільського державного аграрно-технічного університету Катерина
Небаба.
Прес-центр ПДАТУ

Участь представників Ботанічного саду ПДАТУ
у Х Міжнародній науковій конференції «Ландшафтна
архітектура в ботанічних садах та дендропарках»
12–15 червня 2018 року відбулась Х Міжнародна наукова конференція «Ландшафтна архітектура в ботанічних садах та дендропарках».
Неймовірно цікава програма, учасники з провідних установ природно-заповідного фонду України, Білорусі, Азербайжану, Росії, екскурсії
найкращими пам’ятками садово-паркового мистецтва України (націо
нальний ботанічний сад ім. М. М. Гришка, центральний дендропарк
«Олександрія», дендропарк «Софіївка» та доповіді у чотирьох секціях:
1. Ландшафтні принципи і методи формування ботанічних і садово-паркових експозицій;
2. Стійкість і екологічна оптимізація зелених насаджень в урбо
екосистемах;
3. Актуальні проблеми збереження і збагачення біорізноманіття
в ботанічних садах і дендропарках;
4. Моніторинг природної і культурної спадщини в урбанізованому середовищі.
Подільський державний аграрно-технічний університет представляв Кам’янець-Подільський ботанічний сад загальнодержавного значення з доповіддю про процес проектування реконструкції та благоустрою території скверу «Ратуша» Кам’янця-Подільського.
Більше про конференцію – на офіційній сторінці ботанічного саду
в соціальній мережі facebook.
Прес-центр ПДАТУ

Зустріч із юністю
Уже стало гарною традицією щороку, в останню суботу
травня, організовувати зустріч випускників у Подільському
державному аграрно-технічному університеті, адже саме у цей
час Alma-mater радо зустрічає своїх студентів та повертає у
приємні спогади юнацького життя…
26 травня 2018 р. Подільський державний аграрно-технічний університет гостинно зустрів усіх випускників, особливо
випускників ювілейних дат – 1963, 1968, 1973, 1978, 1983, 1988,
1993, 1998, 2003, 2008 та 2013 років.
Із вітальним словом до присутніх на святі звернувся ректор
університету, доктор економічних наук, професор, заслужений
працівник сільського господарства України Іванишин Володимир Васильович, який у своєму виступі ознайомив усіх зі здобутками університету, перспективами на майбутнє, побажавши
міцного здоров’я та приємних незабутніх вражень від цього
дійства.
Не забув своїх студентських років і Голова Хмельницької обласної ради, випускник 1989 р. факультету агротехнологій і природокористування Михайло Загородній, виступивши перед
присутніми. Також привітав колег та гостей університету перший декан факультету ветеринарної медицини, проректор з навчальної роботи (1983–2002 рр.) Тихонов Микола Михайлович.
Радо зустрічали колишніх своїх підопічних та «однокашників» декани: інженерно-технічного факультету, доцент Панцир
Юрій Іванович, випускник 1998 року; агротехнологій і природокористування, кандидат сільськогосподарських наук Гаврилюк Валерій Борисович, випускник 1989 року; економічного
факультету, доктор економічних наук, професор Місюк Микола Васильович, випускник 1984 року; ветеринарної медицини
і технологій у тваринництві, кандидат ветеринарних наук, доцент Цвігун Олег Анатолійович, випускник 1997 року.
Гарний настрій та урочисту атмосферу усім учасникам свята
дарували незмінні ведучі Юлія Волощук та Віка Лужняк.
Святкове дійство прикрасили виступи відомих колективів
та солістів.
Пісні у виконанні доцента кафедри охорони праці та фізичного виховання Мирослава Тиша та віночок українських
естрадних пісень виконав вокальний ансамбль дівчат «Рутенія»
(керівник: Руслан Вознюк).
Потішив присутніх запальними танцями славнозвісний ансамбль народного танцю «Подільський колос» (керівник: Віра
Чернишева).
Незабутні враження отримали присутні від виступу випуск
ника факультету агротехнологій і природокористування, заслуженого артиста України Михайла Грицкана.
Закінчилася офіційна частина – традиційне фото на згадку.
Далі – екскурсія Старим містом, зустрічі, спогади та розповіді…
У кожного життя склалося по-різному, але студентські роки
пройшли майже однаково у всіх тих, хто пройшов цією дорогою. І, власне, про студентські роки можна довго розповідати і
найголовніше – є що згадати…
Микола Білий, випускник ПДАТУ,
Ольга Прокопова

Роз’яснення норм
Конституції України
З метою виконання пунктів статті Указу Президента України від
28 березня 2018 р. № 91 «Про відзначення 22-ї річниці Конституції
України» кафедрою соціально-гуманітарних дисциплін протягом
місяця було проведено інформаційні, освітні, патріотично-виховні
заходи, що спрямовані на роз’яснення значення норм Конституції України в утвердженні правової держави, на формування правової культури, виховання громадської свідомості та поваги до
Основного Закону України, поширення знань про історію конституціоналізму.
Також з метою налагодження громадських взаємозв’язків з
органами, що корегуються МВС, викладачами кафедри Михайликом А. О., Боднар А. М. та Колосюк І. А. було організовано круглий
стіл та запрошено представників робочої групи: Ільчишена В. – координатор Західного регіону Мережі правового розвитку, член
робочої групи від громадської ради при МВС, керівник асоціації
юристів Кам’янця-Подільського; Коваль О. О. – член робочої групи
від громадської ради при МВС «Народний контроль», які розповіли про діяльність правового розвитку та надання безкоштовної
правової допомоги.
Прес-центр ПДАТУ

Профспілкова дискусія

щодо накопичувальної пенсійної системи
й підготовки та працевлаштування
кваліфікованих кадрів для аграрного сектору

8 червня на базі Подільського державного аграрно-технічного університету Київська обласна профспілка працівників агропромислового комплексу провела виїзне засідання Президії.
Відкрив роботу голова обкому Василь Хвостіков, який означив
тематику питань для обговорення. Участь у роботі президії взяли
перший проректор університету Гаврилянчик Руслан Юрійович
та голова первинної профспілкової організації Світлана Ліщук.
Засідання Президії проводилось спільно з членами профкому співробітників та студентів університету, бо питання, які обговорювались, актуальні для профспілкових структур всіх регіонів України. У блоці профспілкових дискусій заходу обговорили
теми правил роботи накопичувальної пенсійної системи пенсійного страхування, підготовку та працевлаштування кваліфікованих кадрів для аграрного сектору, а також провели розгорнуту
презентацію створення електронного профспілкового квитка на
основі «соціальної картки».
Київська обласна профспілка працівників агропромислового комплексу дякує за сприяння в організації та проведенні засідання Президії ректорату та профкому університету за
прекрасну професійну презентацію навчального закладу та
Кам’янця-Подільського.
За матеріалами сайту
профспілки працівників АПК України
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ВИПУСК –2018
25.06. 2018 р.
у Коледжі ПДАТУ відбувся випуск
студентів відділень «Агроінженерія» та «Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка».
Випускників привітали завідувачі відділень: Калініченко О. В.
та Окіпняк А. С., які нагородили кращих студентів грамотами за
активну участь у громадському житті коледжу.
Директор коледжу Чубайко Олена Віталіївна привітала випускників, як настанову, зачитала «Заповіт випускника Коледжу
ПДАТУ» і вручила дипломи молодшого спеціаліста.

Всеукраїнський забіг «Зелена миля-2018»
в Новоушицькому коледжі ПДАТУ
«Зелена миля» – під такою назвою в Україні відбувся легкоатлетичний забіг, присвячений
Всесвітньому дню охорони навколишнього середовища, який щорічно відзначається 5 червня.
1 червня 2018 року об 11 годині студентська
молодь Новоушицького коледжу ПДАТУ долучилась до Всеукраїнського забігу «Зелена миля2018», ініційованого Міністерством освіти і науки
України та Спортивною студентською спілкою
України, Національним олімпійським комітетом
України.
Студенти коледжу підтримали акцію «Зелена
миля» та взяли активну участь в ній. Спортивновиховний захід відбувся у парковій зоні селища.
Мета даної акції – привернути увагу громадськості до екологічних проблем сьогодення, популяризувати фізичну культуру та здоровий спосіб життя.
Під час проведення забігу в учасників спостерігався веселий настрій та спортивний дух.

«Аграрвард» –
володар Кубку
Аграрної ліги КВН!

випуск у Кіцманському
коледжі ПДАТУ
30 червня 2018 року зала, де відбувся випуск молодших спеціалістів Кіцманського коледжу ПДАТУ,
вкотре наповнилася яскравими барвами гарного
настрою та щасливими посмішками випускників.
Позаду залишилося останнє заняття, здані останні заліки та іспити і студенти нарешті зітхнули спокійно: попереду тільки найприємніше – довгоочікуваний випускний.
Випускний вечір – це закінчення перед великим
початком… Це підсумок натхненної праці викладачів, старання студентів, батьківської турботи, незгасного ентузіазму адміністрації коледжу на чолі з
директором.
Випускний вечір – важлива подія для всіх у коледжі. Для студентів – це сходинка до дорослого життя, професійної
зрілості і незалежності, для викладачів – хвилювання за подальшу долю своїх вихованців і надія на те, що вона складеться щасливо. На шляху до диплома було багато різного, і хочеться сподіватися важливого і корисного для наших
випускників, кожен з яких займе своє особливе місце в історії коледжу.
І ось хвилююча мить – вручення дипломів випускникам. Церемонія вручення дипломів розпочалася за традицією з
офіційної частини. На адресу випускників прозвучали теплі слова директора коледжу Філіпчука Юрія Михайловича, в.о.
голови Кіцманської районної державної адміністрації Косара Юрія Дмитровича, голови обласної ради профспілок АПК
Серецького Михайла Миколайовича, керівника Кіцманського відділення Чернівецької філії ПриватБанку Мельничука
Сергія Івановича, голови профкому Біляра Івана Георгійовича, які привітали і нагородили почесними грамотами найактивніших, найкращих, найталановитіших випускників коледжу.
Із найщирішими побажаннями та найтеплішими вітаннями до своїх вихованців звернулася куратор групи Снятинчук Наталія Мирославівна. Від імені випускників зі словами подяки до своїх викладачів, наставників за їх наполегливу
та кропітку працю протягом усіх років навчання в коледжі звернулася Деркач Наталія. Після усіх виступів та привітань
директор коледжу та завідувачі відділень вручили випускникам дипломи молодшого спеціаліста.
У цей святковий й трепетно-хвилюючий день лунали пісні, були й сльози, хвилини смутку від розставання й радості
від закінчення коледжу. Щиро вітаємо наших випускників з успішним завершенням навчання в рідному коледжі! Творчих вам успіхів, натхнення, професійного росту, особистого щастя, нехай океан ідей ніколи не вичерпує себе, а енергія
творити і створювати надихає на великі звершення заради щасливого майбутнього нашої країни. Тож нехай завжди для
вас небо буде високим та чистим, а дорога – широкою та світлою!
Прощавайте, безжурні студентські роки… Попереду уже самостійне доросле життя! Однак, не забувайте свого гніздечка, стіни Alma-mater завжди радо зустрічатимуть кожного з вас!

Збірна команда КВН ПДАТУ «Аграрвард» стала володарем Кубку
13-го сезону гри Аграрної ліги КВН України 2018 року серед аграрних
закладів вищої освіти України!
30 травня Подільський державний аграрно-технічний університет
вперше гостинно приймав студентів з усіх куточків нашої мальовничої Батьківщини в рамках проведення фіналу ліги КВН аграрних закладів вищої освіти України. У боротьбі зійшлося 9 найкращих команд
КВН аграрних вишів України.
Організаторами заходу виступили: Державна установа «Науковометодичний центр «Агроосвіта»; об’єднана рада студентського самоврядування аграрних закладів вищої освіти України; Всеукраїнська
молодіжна громадська організація «Асоціація «КВН України»; Подільський державний аграрно-технічний університет.
Суддівська колегія вирізнялася авторитетністю та професіоналізмом, адже «судили» аграріїв визнані КВН-щики країни, а саме:
Михайло Агранат – капітан команд ДПІ, ДРІМ ТІМ, збірної СНД,
Президент Асоціації «КВН України», професор;
Володимир Виговський – виконавчий директор Асоціації «КВН
України»;
Павло Мельничук – автор та актор команди «Наш Формат», триразовий переможець проекту «Розсміши коміка»;
Валерій Свереда – режисер, керівник народного театру-студії
«Лінк», учасник збірної команди КВН «Кам-Под» та «Все пучком»;
Ірина Лепеха – керівник кабінету Державної установи «Науковометодичний центр аграрної освіти».
Кожна з команд намагалася вразити зал і журі своїм неординарним гумором, акторською майстерністю та талантом. Аграрна тематика внесла свою родзинку у виступи, а відвічна тема студентського
життя дала величезний простір для натхнення! Протягом гри впевнено лідирувала збірна ПДАТУ. Буквально на десяті відсотки балів
позаду були представники Миколаївського НАУ. Сума балів постійно
змінювалась. Боротьба за головний кубок була запеклою, а результат
неочікуваним! Підрахувавши кількість балів, журі вимушено було констатувати, що володарів кубку одразу два – команда КВН «АГРАРВАРД»
ПДАТУ та «Агранавти» МНАУ. З чим ми їх і вітаємо!
P.S.: команда «Аграрвард» щиро дякує за постійну підтримку ректору університету Володимиру Іванишину, голові профкому Світлані
Ліщук, організаційно-виховному відділу, студентському парламенту,
навчально-дослідному центру «Поділля».
Прес-центр ПДАТУ

Всеукраїнський форум аграрних інновацій «Нове Зернятко»
Викладачі агрономічних дисциплін ІІІ курсів Бучацького коледжу ПДАТУ взяли участь у ІІІ Всеукраїнському форумі аграрних інновацій «Нове Зернятко», який відбувся 26–27 червня 2018 р. у
с. Настасів Тернопільського району. Учасники форуму мали можливість ознайомитись із новітньою сільськогосподарською технікою,
відвідали демонстраційні посіви зернових, зернобобових та технічних культур, тематичні конференції, побували на насіннєвому
та соєвому заводах. Сільгоспвиробники з усієї України мали мож-

ливість обмінятись найсвіжішою інформацією у сфері передових
технологій сучасного сільського господарства.
Під час форуму викладачі Бучацького коледжу зустрілися з випускниками попередніх років, які працюють агрономами у різних
куточках України. Кулян Андрій, Михайло Макоїд, Олег Сороцький,
Михайло Ваврик, Юрій Самограй поділилися своїми спогадами про
студентські роки. Слова вдячності лунали з уст випускників на адресу викладачів. Ми пишаємося ними!
Тарас Гуцол
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новий рекорд У Кам’янці-Подільському !
18 травня 2018 р. у рамках проведення X ювілейного туристичного сезону в Кам’янці-Подільському встановлено новий 12-й рекорд «Живий герб Кам’янця-Подільського».
Ідея даного молодіжного проекту належить студентам Податкового коледжу Савкову Григорію й Бернацькому Роману, які були слухачами факультету муніципального управління Кам’янець-Подільської міської ради.
Студенти Подільського державного аграрно-технічного університету долучилися до міського заходу, ставши учасниками нового рекорду. Загалом у заході взяли участь більше 3000 осіб, за кількістю учасників перевершивши Вінницю.
Для довідки. 2015 року рекорд із побудови «Живого герба» був зафіксований на Вінниччині. У ньому взяли
участь близько 2000 людей.
Міська влада та ректорат щиро дякують усім студентам та співробітникам Подільського державного
аграрно-технічного університету за підтримку даної ініціативи та участь у встановленні рекорду Кам’янцяПодільського.
Прес-центр ПДАТУ

виставка на Троїцькій

19 травня 2018 р. День міста продовжило своє святкування. Цього дня
підприємства, організації, навчальні
заклади міста мали можливість презентувати себе.
Подільський державний аграрнотехнічний університет став активним
учасником такого виду профорієнтаційної роботи та гідно представив
себе поряд з іншими навчальними закладами Кам’янця-Подільського. На
виставці були продемонстровані наукові доробки викладачів, демонстраційний матеріал від кожного факультету, креативно оформлена наочність
університету…
Ректорат щиро дякує усім студентам та викладачам за участь в організації даного міського заходу.
Прес-центр ПДАТУ

День скорботи і пам’ятІ
День скорботи і пам’ять жертв війни вшановує
Україна 22 червня. Той народ, який не пам’ятає своєї
історії, не має права на майбутнє. З історії ми черпаємо досвід, вона робить нас мудрішими й застерігає
від помилок.
Війна 1941 року увірвалася в юність наших дідів
і прадідів, мов чорний смерч, підпалила квітучу землю, затьмарила міста і села. Біль від спогадів з часом
стає меншою й не такою пекучою. Та історична віддаленість допомагає усвідомити масштабність минулих
трагедій, провести паралелі з сучасністю, зрозуміти,
що насправді тоді відбувалося. І на часі зробити це
саме зараз, коли Україна, по суті, знаходиться у стані
неоголошеної війни.
Скорботного дня 22 червня на нашу землю прийшла війна, що не оминула жодної родини, спричинила незліченні жертви, руїни та спустошення.
Наш обов’язок – навіки зберегти пам’ять про тих,
хто відстояв перемогу в тій жахливій війні, тих, хто
став жертвою нацизму. Життя цих людей – це воістину уроки справжньої мужності та патріотизму для
сучасників.
Цього дня виховний сектор, представники студентського самоврядування, рада ветеранів Подільського державного аграрно-технічного університету
взяли участь у покладанні вінків та квітів до Меморіалу Слави у сквері Танкістів з нагоди Дня скорботи і
вшанування пам’яті жертв війни в Україні.
Прес-центр ПДАТУ
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Лист-подяка від Комітету
з фізичного виховання та спорту

Обласна Універсіада з волейболу

Ректору Подільського державного аграрно-технічного університету
ІВАНИШИНУ В. В.
Шановний Володимире Васильовичу!
Хмельницьке обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту
Міністерства освіти і науки України звертається до Вас з ПОДЯКОЮ за участь студентів Подільського державного аграрно-технічного університету у Всеукраїнському забігу
«Зелена миля-2018» у Кам’янці-Подільському, який відбувся 1 червня 2018 року.
Дякуємо Вам за пропаганду охорони навколишнього середовища засобами фізичної
культури і спорту, формування здорового способу життя та залучення студентської
молоді до регулярних занять фізичною культурою та спортом, піднесення олімпійських
цінностей та ідеалів спорту як одного із засобів гармонійного розвитку людини.
Бажаємо Вам спортивних перемог, миру, міцного здоров’я, благополуччя.
Начальник
обласного відділення

Вітаємо з перемогою!

23 травня відбулася обласна Універсіада з волейболу серед жіночих команд. Вітаємо жіночу збірну Подільського державного аграрно-технічного університету з почесним ІІ місцем серед вищих навчальних закладів.

С. В. Сніцер

30 травня в Хмельницькому відбулася обласна Універсіада з волейболу
серед чоловічих команд. Команда Подільського державного аграрно-технічного університету посіла друге місце.

Кубок пам’яті Миколи Бендери
Уже стало доброю традицією щорічно наприкінці навчального року проводити футбольний
турнір пам’яті Миколи Бендери. Цього разу турнір вперше відбувся у спортзалі. Чотири команди
змагалися за право бути кращою з міні-футболу.
Першу гру розіграли команда «Товтри» з командою викладачів ПДАТУ «Грифон» (4:1) .
У другому раунді зійшлися команда друзів та однокласників «Дністер» з командою
«Ветерани Кам’янець-Подільського району»
(2:2). Третя гра була не менш видовищною –
«Товтри»–«Дністер» (3:0). Далі на футбольний майданчик вийшли «Грифон» і «Ветерани Кам’янецьПодільського району» (2:4). Досить виваженим та
напруженим було протистояння на футбольному
полі двох команд з Кам’янець-Подільського району: «Товтри»–«Ветерани Кам’янець-Подільського
району» (1:0). Остання гра турніру остаточно
сформувала турнірну таблицю та виявила володаря кубку. «Грифон» обіграв «Дністер» (3:0).
Тож турнірна таблиця мала такий вигляд:
«Товтри» – 9;
«Ветерани Кам’янець-Подільського району» – 4;
«Грифон» – 3;
«Дністер» – 1.
Жодна команда не залишилася без набраних очків, а заслужено виграла кубок команда «Товтри», з чим
її і вітаємо.
Цього року нагородження переможців турніру проводили син Миколи Бендери Іван (гравець ФК «Шахтар») та дружина Леся Бендера. На превеликий жаль, батько Миколи Іван Миколайович наприкінці минулого
літа відійшов у вічність…
Валентин Дранус, Микола Білий

22–23 травня відбувся чемпіонат міста з волейболу серед
чоловічих команд, у ході якого команда Подільського державного аграрно-технічного університету виборола І місце,
ІІ місце – команда «Аматори» КПНУ імені І. Огієнка, ІІІ місце –
коледж ПДАТУ.

Турнір з пляжного
волейболу
16 червня в м. Дунаївці проведено турнір з
пляжного волейболу, присвячений міжнародному
Олімпійському дню. Прийняло участь 10 команд.
За результатами змагань перше місце посіла команда Вінниці; друге – Подільського державного
аграрно-технічного університету; третє місце –
м. Дунаївці. Дякуєм адміністрації за допомогу у
проведенні змагань!

Спартакіада
«Здоров’я»
2–6 липня у Кам’янці-Поділь
ському проходив Чемпіонат України серед студентів ВНЗ із важкої
атлетики.
Студент 3 курсу СТН напрямку
«Агрономія» майстер спорту Бойко
Михайло посів друге місце.
Тренер Хомовський О. І.

12–14
червня
відбулася Спарта
кіада «Здо
ров’я» з
волейболу серед
науково-педагогіч
них
працівників
Подільського державного аграрнотехнічного університету.
За результатами
змагань перше місце посіла команда
факультету агротехнологій і природокористування; друге – команда інженерно-технічного факультету; третє – економічного факультету університету.
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