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Подільський державний аграрно-технічний університет
розширює міжнародне сПівробітництво

Випуск  № 3

 Ласкаво запрошуємо Вас на навчання 
в один із найстаріших вищих аграрних за-
кладів освіти України – Подільський дер-
жавний аграрно-технічний університет. 
У цьому році йому виповнилось 95 років.

 Історія нашого університету почи-
нається від сільськогосподарського фа-
культету, який був створений 1919 року 
при Кам’янець-Подільському державному  
університеті (шостому на той час універ-
ситеті України після Львівського (1661 р.), 
Харківського (1805 р.), Київського  (1834 р.), 
Одеського (1865 р.) та Чернівецького 
(1875 р.) університетів.

 1921 року на базі факультету ство-
рено сільськогосподарський інститут, а 
1930 року інститут розділили на інсти-
тут технічних культур та зоотехнічний 
інститут.

 У зв’язку зі складною ситуацією 
1933 року інститут технічних культур переведено до Житомира, а зоотехнічний 
інститут  1935 року переведено до Херсону. У подальшому на базі цих інститутів 
утворилися  сучасні Житомирський агроекологічний університет та Херсонський 
аграрний університет. 

У період з 29 вересня по 3 жовтня 2014 року офі-
ційна делегація Подільського державного аграрно-
технічного університету на чолі з в.о. ректора, 
про  фесором Іванишиним Володимиром Васильо-
вичем перебувала з візитом у вищих навчальних та 
науково-дослідних закладах Республіки Польща. До 
складу делегації від університету входили: прорек-
тор з педагогічно-виховної роботи, післядипломної 
освіти та дорадництва, доцент Гуцол Т.Д., директор 
навчально-наукового інституту механізації і електри-
фікації сільського господарства, професор Бенде-
ра І.М., завідувач відділу докторантури і аспірантури 
Білик Т.Л. і координатор програми Борковський С.М. 

Делегація відвідала Люблінський аграрний універ-
ситет, Варшавський аграрний університет, Варшав-
ський науково-дослідний інститут автомобільного 
транспорту, а також Краківський аграрний університет 
ім. Хугана Калатая. Під час візиту члени делегації озна-
йомились з організацією навчального процесу, науко-
вою роботою та матеріальною базою цих закладів. З 
Варшавським аграрним університетом підписано ме-
морандум про співробітництво в навчально-наукових 
сферах діяльності вишів, а з Краківським аграрним 
університетом ім. Хугана Калатая поглиб лено плідну 
багаторічну співпрацю, зокрема, на навчання направ-
лено студентів (Шевчук Іванну та Худякова Валерія), 
опубліковано ряд статей наших науковців в їхньому 
збірнику, погоджено напрямки спільної науково-
дослідної роботи. Підготовлено проекти договорів 
про співпрацю з Варшавським науково-дослідним ін-
ститутом автомобільного транспорту та Люблінським 
аграрним університетом, які будуть підписані най-
ближчим часом. 

 Рішенням уряду 1955 року Кам’янець-Подільський сільськогосподар-
ський інститут відновив свою діяльність, а постановою Кабінету Міністрів 
України 1995 року його було  реорганізовано в Подільську державну аграрно-
технічну академію.

 З 2004 року наш навчальний заклад набув статусу університету. За час 
існування нашого вишу підготовлено майже 40 тисяч фахівців для аграрного 
сектору України. Серед випускників університету є двічі Герої Соціалістичної 
Праці і Герої України.

 У наш час до складу Подільського державного аграрно-технічного уні-
верситету входять 3 інститути, 3 факультети, 8 коледжів та технікумів. 
У нас навчаються майже 12 тисяч студентів. Університет готує фахівців із 
15 напрямів підготовки за освітньо-професійними програмами „бакалавр”, 
„спеціаліст”, „магістр”. Функціонують дві спеціалізовані Вчені ради по трьох 
спеціальностях із захисту докторських і кандидатських дисертацій.

 Навчальний процес забезпечують 32 кафедри, на яких працюють 30 про-
фесорів, докторів наук та більше 200 кандидатів наук, доцентів.

 За бажанням студенти навчаються на військовій кафедрі за програмою 
„Офіцер запасу”. В інституті післядипломної освіти та дорадництва можна 
отримати другу вищу освіту за спеціальностями «Облік і аудит» і «Менедж-
мент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)».

 Практику і стажування студенти проходять у кращих агро-
господарствах України, Польщі, Австрії, Великої  Британії, Данії, Німеччини, 
США, Франції, Швейцарії, Нідерландів, Фінляндії та Швеції.

З повагою ректор, професор В.В. Іванишин

ШаноВні Випускники загальноосВітніх закладіВ, 
коледЖіВ та технікуміВ поділля, БукоВини та прикарпаття!
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Вітаємо перШокурсникіВ 
Факультету Ветеринарної медицини 

ласкаво  Просимо  до  нашої  студентської  родини!

На урочисте  зібрання прийшов увесь курс, для них це крок 
у нове життя – студентське. Багато хто з них вперше покинув 
батьківську оселю і подався у світ здобувати ремесло, збага-
чуючи себе новим пізнанням та багажем знань… Попереду 
ціле студентське життя, яке назавжди залишиться в спогадах 
та серцях тих, хто пройшов цією дорогою.

Розпочав зустріч заступник декана з виховної роботи  Во-
лодимир Антонович Добровольський, який розповів студен-
там історію створення факультету ветеринарної медицини 
та про викладачів, що були фундаторами рідної alma mater. 
На факультеті плідно працювали доктори наук, професори: 
В.А. Яблонський, І.Н. Гриценко, Г.М. Цехмістренко В.М. Су-
ботін; кандидати наук, доценти: М.М. Тихонов, М.М. Фекліс-
тов, А.П. Ткачук, О.І. Луценко та ін. Та й тепер є чим пишатися 
факультету, де сьогодні працює 4 доктори наук та більше 
30 кандидатів. Не відстають від своїх наставників і студенти та 
випускники, які доводять  своїми справами, що вони вірно ви-
брали навчальний заклад. Серед випускників нараховується 
7 докторів наук та більше 40 кандидатів. Багато з них очолили 

державні служби ветеринарної медицини України, є провід-
ними фахівцями в своїй галузі. Практикуючі лікарі-ветеринари 
мають шану та повагу на своїй землі, в населених пунктах. де 
працюють…

Сергій Петрович Керничний – перший заступник декана 
факультету, розповів присутнім правила поведінки та техніки 
безпеки в університеті та гуртожитках, графіки навчальних 
процесів, згідно яких будуть навчатися першокурсники.

Кураторами стали: 1-го курсу ФВМ – Решетник А.О., а 1-го 
СТН ФВМ Памірський А.С., Бетлінська Т.В., Чорний І.О. Вони  
розробили та вручили пам’ятки з словами гімну студентів ФВМ 
ПДАТУ.

Підсумував зібрання декан факультету ветеринарної ме-
дицини Віктор Васильович Горюк, який представив першо-
курсникам усіх своїх заступників з напрямку роботи та вручив 
студентам залікові книжки.

Ласкаво просимо до нашої дружної студентської родини 
ПДАТУ!

Микола БІЛИЙ, факультет ветеринарної медицини

В інституті агротехнологій і природокористування відбулась посвята в студенти! З рук директора Зеленсько-
го В.А. студенти отримали залікові,  а також вітання з першими кроками у Подільському державному аграрно-
технічному університеті.

посВята 
В студенти інституту

агротехнологій 
і природокористуВання

урочисте  посВячення 
перШокурсникіВ 

економічного  Факультету

Подія, яку першокурсники економічного факультету 
запам’ятають назавжди – посвята у студенти. В.о. декана фа-
культету В.К. Рудик та його заступники О.В. Чубайко, В.В. Дра-
нус провели урочисте вручення залікових книжок, одного з 
головних символів студентського життя. Найбільш хвилюю-
чим для всіх був момент присяги.

Саме цього дня, склавши присягу, першокурсники стали 
на крок ближче до здійснення мрій, поставлених цілей та до-
сягнення успіху в професійній сфері.

Першокурсників у цей урочистий день також привітали 
присутні на святі куратори: Л.В. Кондрюк, І.Л. Гуменюк, О.В. Ку-
чер, О.В. Лаврук, М.В. Заходим.

Президент ради студентського самоврядування факульте-
ту, студент 4-го курсу напряму підготовки «Фінанси і кредит» 
Микола Тунгасов привітав першокурсників у лавах студент-
ської громади університету та побажав їм знайти своє при-
значення не лише у навчанні, а й у бурхливому студентському 
житті.

Традиційно свято посвяти в першокурсники завершилося 
гімном усіх студентів «Гаудеамус».



Вісник університету Жовтень,  2014
Випуск № 3 3

«осноВи  підприємницької  діяльності» – 
реальний крок до Власної спраВи

королеВою
стала EMORY

Подільський державний аграрно-технічний університет 
активно співпрацює з різними державними структурами в пи-
таннях надання освітянських послуг з підвищення кваліфікації 
різних категорій населення.

Університет поєднує багаторічна співпраця з Хмельниць-
ким обласним центром зайнятості в питаннях підвищення ква-
ліфікації.

За результатами тендеру між навчальними закладами регі-
ону 2014 року Подільському ДАТУ надано право професійно-
го навчання безробітних (за кошти центрів зайнятості Хмель-
ниччини) за напрямами: «Основи адміністрування програми 
бухгалтерського обліку 1С: Підприємство», «Менеджмент у 
виробничій (невиробничій) діяльності», «Основи підприєм-
ницької діяльності», «Догляд за газонами та формувальне об-

різування кущів засобами малої механі-
зації»,  «Основи ландшафтного дизайну 
та озеленення населених місць».

Відповідно до укладених догово-
рів Інститут післядипломної освіти та 
дорадництва ПДАТУ поточного року 
організував навчання 5 груп з підви-
щення кваліфікації безробітних гро-
мадян за напрямом «Основи підпри-
ємницької діяльності”.

22 серпня 2014 року на базі Ін-
ституту післядипломної освіти та до-
радництва ПДАТУ відбулося чергове 
відкриття курсів підвищення квалі-
фікації безробітних громадян за на-
прямом «Основи підприємницької 
діяльності”.

У відповідності зі 104-годинною 
навчальною програмою заняття 
на курсах проводять досвідчені науково-педагогічні 
працівники професорсько-викладацького складу уні-
верситету: доктор економічних наук, професор Чикур-
кова А.Д., кандидати економічних наук, доценти Коваль-
чук В.Г., Кучер О.В. (кафедра менеджменту організацій 
і адміністрування), кандидат економічних наук, доцент 
Мельничук О.В. (кафедра фінансів і кредиту), кандидат 
сільськогосподарських наук, доцент Марущак А.М. (ка-
федра охорони праці), асистент  Цвігун Т.С. (кафед ра 
економічної теорії і права).

Лекції, практичні та індивідуальні заняття, консульта-
ції, самостійна робота слухачів спрямовані на вивчення 
теоретичних і практичних засад заснування та розвитку 
власної фірми, забезпечення науково-методичної під-
готовки слухачів для вирішення проблемних аспектів 
створення, функціонування та ліквідації власної спра-
ви, здатність отримувати, опрацьовувати та аналізу-
вати нормативну базу з питань створення, діяльності, 
банкрутства, злиття і поглинання підприємств, вміння  
здійснювати кількісну оцінку показників господарчих, 
економічних та фінансових результатів діяльності під-
приємця та малого підприємства, отримання стабільно-

го прибутку в умовах ситуації, що постійно змінюється, в 
економіці країни та світу.

По завершенні курсу навчання 10 вересня цьо-
го року – традиційний захист індивідуальних бізнес-
планів.

Стрілецька Т.В.,  методист вищої категорії
Інституту післядипломної освіти 

та дорадництва

Поважне журі 
конкурсу з більше 
90 сортів цієї осін-
ньої красуні ви-
брало найкращу 
квіткову представ-
ницю. За підсум-
ками голосування 
королевою обра-
но бузкову красу-
ню EMORY PAUL – її 
квіти мають більше 
2 дм у діаметрі!

До речі, кожен 
відвідувач балу 
міг обрати свою 
власну королеву 
жоржин.

4 вересня в ботанічному саду ПДАТУ відбувся бал квітів, 
на якому обирали Королеву жоржин.
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практичні  заняття  на  Базі  тоВ  «Верест»

Виїзне заняття з дисципліни «конярстВо»
20-21 вересня на території Дністровсько-Подільської Січі, 

в селі Ісаківці Кам’янець-Подільського району відбувся пер-
ший Всеукраїнський фестиваль кінно-трюкового мистецтва, 
на якому практичне заняття провів викладач дисципліни «Ко-
нярство», доцент О.М. Дереш.

У дійстві активну участь взяли студенти та викладачі біо-
технологічного факультету в рамках проведення «Заходів 
щодо популяризації біотехнологічного факультету та посвяти 
у студенти».

Неймовірні трюки каскадерів, виступи найкращих кінних 
театрів і справжні позитивні розваги підготували глядачам 
учасники фестивалю кінно-трюкового мистецтва.

25 вересня 2014 року студенти та виклада-
чі біотехнологічного факультету відвідали ТОВ 
«Верест», що знаходиться у м. Дунаївці Хмель-
ницької області.

ТОВ “Верест” – приватне підприємство, 
яке засноване 1997 року. За цей період ма-
ленький ковбасний цех виріс до розмірів 
м’ясопереробного комплексу та є одним з про-
відних підприємств харчової галузі в області. 
Створено потужну матеріально-технічну базу, 
налагоджені тісні партнерські зв’язки, біль-
шість висококваліфікованих робітників про-
йшли навчання у спеціальних центрах з пере-
робки м’яса в Україні та за кордоном.

Сертифіковане обладнання дозволяє ви-
готовляти широку палітру якісної продукції 
з дотриманням усіх технічних, технологічних 
та санітарних норм. Неодноразово продукція 
підприємства на виставках отримувала золоті 

та срібні нагороди, відзначена грамотами і по-
дяками за якість.

Викладачі факультету, доценти Гончар В.І. 
та Булатович О.М. провели на базі підприєм-
ства практичні заняття зі студентами в рамках 
вивчення дисциплін «Технологія переробки 
продукції тваринництва», «Технологія продук-
тів забою» і «Товарознавство, сортування та 
пакування тваринницької продукції».

Студенти мали змогу ознайомитись з асор-
тиментом продукції, технологічними процеса-
ми забою свиней та виготовлення ковбасних, 
м’ясних та делікатесних продуктів, відвідали 
цех маркування та пакування готової продук-
ції.

Викладачі та студенти біотехнологічного 
факультету вдячні керівництву ТОВ «Верест» за 
надану можливість у проведенні практичних 
занять на підприємстві.
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1 жовтня 2014 р. кафедрою землеробства, 
агрохімії і ґрунтознавства спільно з фермер-
ським господарством «Макалюка» Дунаєвець-
кого району Хмельницької області  проведе-
но науково-практичну конференцію: «Nо-till: 
теорія і практика. Зональні особливості впро-
вадження».

У пленарному засіданні взяли участь ви-
робники, професорсько-викладацький склад 
університету, студенти університету та ко-
леджу ПДАТУ.

З доповідями виступили: професор Рихлів-
ський І.П., доценти Хомовий М.М., Вахняк В.С., 
Пустова З.В., асистент Мошенко І.О., керівник 
фермерського господарства Сухар Анатолій 
Іванович.

Друга частина конференції проходила у 

Нещодавно у Дунаївцях проходила ярмарка професій, на яку завітали майже усі 
учні випускних класів району. На ярмарці було представлено чимало різних професій. 
Подільський державний аграрний університет представляла в.о. завідувача кафедри 
інфекційних та інвазійних хвороб доктор сільськогосподарських наук Супрович Т.М. 
Тетяна Михайлівна представила старшокласникам основні напрями  та спеціальності 

пдату презентоВано на ярмарці проФесій

змагання  з  Брейн-рингу

проВедення наукоВо-практичної конФеренції 
каФедрою землероБстВа, агрохімії і ґрунтознаВстВа

конкурс  з  ВіВчарстВа
на  Біотехнологічному30 вересня 2014 року на біотехнологічному 

факультеті відбулася інтелектуальна гра брейн-
ринг на тему: «Тваринний світ різноманітний» в 
рамках проведення «Заходів щодо популяризації 
факультету та посвяти у студенти».

Організаторами  змагань вперше були сту-
денти  другого курсу. Гра проходила як ніколи 
жваво. У запеклій боротьбі перемогу здобула 
команда п’ятого курсу «Козаки», з чим ми їх і ві-
таємо! На верхній щабель курс підняли: Михайло 
Ільків (капітан команди), Олександр Ягольниць-
кий, Віталій Харевський, Микола Шкура, Олек-
сандр Ватаманюк.

Друге місце посіла команда «Коршуни» сту-
дентів четвертого курсу  у складі Івана Максим-
чука (к), Катерини Мігалатюк, Марини Штепуляк 
та Сергія Сачалка.

На третьому місці – студенти третього курсу 
«Патріоти» – Валентин Довгалюк (к), Сергій Кіма-
ківський, Леся Джубаба, Ростислав Лісецький.

Четверте місце зайняла команда першого 
курсу «Натуралісти». Перше «бойове хрещення» 
вони пройшли, отже можна сподіватися на пере-
моги першокурсників у наступних іграх.

Бажаємо студентам нових перемог та здо-
бутків!

1 жовтня 2014 року на біотехнологічному фа-
культеті було проведено конкурс серед студентів 
4-го курсу з визначення груп вовни і типів вовно-
вих волокон викладачем дисципліни «Технологія 
виробництва продукції вівчарства» професором 
Тимофійшиним І.І.

Найкраще справились із завданням студенти 
другої групи – Швець Олександр та Штепуляк Ма-
рина, які стали переможцями. На другому місці – 
студенти першої групи Максимчук Іван та Сачалко 
Сергій.

Переможцям вручені грамоти та цінні 
подарунки.

ФГ «Макалюка». Керівник господарства Мака-
люк В.В. ознайомив учасників конференції з 
організаційно-економічною структурою гос-
подарства, передумовами впровадження No-
till технологій в господарстві, її перевагами 
над іншими технологіями.

Особливий інтерес учасників конференції 
викликала демонстрація сівалки нульового 
посіву і її робота на полі, поля з кукурудзою, 
посіви ріпаку, озимої пшениці.

Учасники відмітили, що No-till технологія 
при дотриманні всіх елементів веде до покра-
щення структури грунту, збільшення кількості 
мезофауни, зменшення внесення мінеральних 
добрив. При цьому урожайність залишається 
достатньо високою, а втрати на вирощування 
значно зменшуються.

підготовки у ПДАТУ, більш детально розповіла про підготовку фахівців на  факультеті 
ветеринарної медицини. Майбутнім абітурієнтам було продемонстровано рекламний 
ролик про університет. Також презентовано буклети факультетів. Надана інформація 
про університетський сайт, на який можуть зайти усі бажаючі та отримати необхідну 
інформацію про виш.

Микола БІЛИЙ, факультет ветеринарної медицини
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Важливим етапом в навчальному процесі 
підготовки інженерів-механіків на кафедрі ма-
шиновикористання в АПК є проведення польо-
вих випробувань МТА при вивченні дисципліни 
«Експлуатація машин і обладнання».

Під час занять в польових умовах студенти 
закріплюють теоретичні знання, набуті під час 
лекційних і лабораторно-практичних занять, 
де вивчається методика елементів проведення 
науково-дослідної роботи. Одночасно такі за-
няття мають велике значення у виховній роботі, 
вмінні працювати в колективі, так як від кожно-
го студента, закріпленого за замірами відповід-
ного показника, залежить кінцевий результат 
виконаної роботи.

Кафедра машиновикористання в АПК, яку 
очолює доцент Ткач Олег Васильович, забез-
печена стендами для визначення потужності та 
економічності тракторного двигуна, лаборатор-
них випробувань тягових властивостей тракто-
ра, тарувальними стендами. Перед проведенням 
польових випробувань сільськогосподарського 
агрегату проводяться лабораторні роботи по 
таруванню технічних засобів і приладів.

Робоча програма з дисципліни «Експлуатація 
машин і обладнання» складена таким чином, що 
всі лабораторні роботи проводяться в комплек-
сі. Одночасно кожна робота, по-перше, є закін-
ченою, а по-друге її результати використовують-
ся при проведені польових випробувань МТА.

Лабораторно-польові випробування про-
водилися із студентами 4 курсу напряму під-
готовки «Процеси, машини і обладнання 
агропромислового виробництва» Інституту ме-

ВиБори органіВ студентського 
самоВрядуВання

З 8.09. 2014 р. по 17.09. 2014 р. в нашому універ-
ситеті було проведено збори студентів усіх інститу-
тів та факультетів навчального закладу.

Від імені ректора відкривав захід і щиро при-
вітав студентів проректор з педагогічно-виховної 
роботи, післядипломної освіти та дорадництва Гу-
цол Тарас Дмитрович. Збори проводила голова сту-
дентського профкому Ліщук Світлана Георгіївна.

Дане зібрання було приурочено початку ново-
го навчального 2014-2015 року, звіту та традицій-
ному обранню нових органів студентського само-
врядування.

На зборах були розглянуті актуальні питання 
навчального процесу, виховної роботи, функціо-

нування та ролі Студентського Парламенту ПДАТУ, 
заслухано доповідь про структуру профкому сту-
дентів, соціальний захист, значення профспілко-
вої організації в теперішніх умовах. Висловлені 
студентами пропозиції були прийняті до розгляду 
та реалізації. Але найголовніше – на даних зібран-
нях було обрано (а подекуди і переобрано) нових 
членів Студентського Парламенту та профоргів ін-
ститутів і факультетів ПДАТУ. Зокрема, 17 вересня 
2014 року, на перших зборах Студентського Пар-
ламенту, більшістю голосів було обрано нового 
Президента – Гурому Степана, студента 3-го курсу 
факультету ветеринарної медицини.

Ректорат та профком студентів щиро вітають 
усіх студентів, що прийняли активну участь у даних 
зібраннях та сподіваються, що новообрані Парла-
мент та профспілковий комітет  швидко адаптують-
ся до нової цікавої роботи і відчують себе часткою 
дружної студентської спільноти, яка буде при-
множувати її успіхи своїми міцними знаннями та 
численними талантами. На вас чекає захоплююче 
життя, повне знань, творчого натхнення, наукових 
досліджень і відкриттів! Упевнені, багато хто з вас 
залишить свої імена в славній історії нашого вишу!

Інформацію підготувала Світлана Ліщук

зВітно-ВиБорчі зБори 
у гуртоЖитках пдату

Студентська пора – це незабутні спогади про 
вірних друзів, безперервне навчання, перше ко-
хання та гуртожиток – другий дім для студентів, де 
вони вчаться не тільки здобувати знання і працю-
вати, а й жити в колективі.

Саме тому, згідно річного плану університе-
ту, 18 вересня 2014 року в актовій залі відбулися 
загальні збори мешканців гуртожитків № 1, 2, 3. 
Розпочав зібрання голова зборів – проректор з 
педагогічно-виховної роботи, післядипломної 
освіти та дорадництва Т.Д. Гуцол, який висловив 
привітання присутнім від імені ректора В.В. Івани-
шина та всієї адміністрації університету. Оголосив-
ши порядок денний та ознайомивши присутніх із 
новим Порядком поселення у гуртожитки ПДАТУ,  
проректор запросив до слова гостей – лікаря мед-
пункту ПДАТУ К.М. Грубляк, яка ознайомила при-
сутніх із санітарно-гігієнічними нормами прожи-

вання у гуртожитку; дільничого інспектора міліції 
П.О. Придругу та старшого адмінпрактика відділу 
внутрішніх справ С.В. Волошина, які інформували 
мешканців гуртожитків про наслідки здійснення 
правопорушень та хуліганства, а також статистику 
адмінправопорушень серед неповнолітніх. Потім 
до слова було запрошено голову профкому сту-
дентів С.Г. Ліщук, яка надала інформацію про По-
ложення внутрішнього розпорядку та поведінки у 
гуртожитках ПДАТУ. Також одразу було проведено 
вибори Ради гуртожитків ПДАТУ та голів студкомів 
гуртожитків, якими стали:

• Уретій Денис – голова студкому 
                                  гуртожитку № 1;
• Остапчук Наталія – голова студкому 
                                          гуртожитку № 2;
• Гаваза Сергій  – голова студкому 
                                   гуртожитку № 3.
Збори пройшли активно та дієво, студенти 

озвучували різні актуальні питання, що ще раз свід-
чить про їх небайдужість та активну громадську по-
зицію. Виступаючих було чимало, адже майже ко-
жен із мешканців гуртожитку хотів надати  якомога 
найкращі поради для успішного проживання.

Підсумок зборів підвела Л.Ю. Збаравська – про-
ректор з навчально-наукової роботи, привітавши 
усіх мешканців з початком нового навчального 
року та побажавши вдалих і творчих починань но-
вій Раді гуртожитку.

Інформацію підготувала Світлана Ліщук

польоВі ВипроБуВання 
сільськогосподарських агрегатіВ – 

практичний досВід
ханізації і електрифікації сільського господар-
ства на навчально-дослідному полі Подільсько-
го державного аграрно-технічного університету. 
У проведенні роботи, крім викладача кафедри, 
доцента Грубого В.П., активну участь в підготов-
ці технічних засобів і приладів для вимірюван-
ня показників та проведенні випробувань МТА 
брали навчальні майстри кафедри Корольчук 
П.С., Шимелюк В.В., старший лаборант Ткачен-
ко О.В.

Особливий інтерес в студентів викликала та 
частина польових випробувань, що пов’язана з 
управлінням агрегатом, оснащеним системою 
паралельного водіння з використанням супут-
никової навігації GPS (використовувався курсо-
покажчик CenterLine 220 по безоплатному сер-
вісу). Це дало можливість оптимізувати віддалі 
між проходами агрегатів при відповідній шири-
ні його захвату на заданій швидкості. Методика 
дослідів передбачає роботу агрегату при пря-
молінійних загінках та роботу по контуру поля 
(криволінійна траєкторія).

Вінцем всіх випробувань є визначення впли-
ву швидкості руху МТА на енерговитрати, показ-
ники якості роботи і продуктивність агрегату. 
Студенти самостійно і в той же час оперативно 
проводили заміри необхідних параметрів тех-
нологічного процесу на полі. Були визначені 
оптимальні режими роботи орного агрегату, 
при яких виконуються якісно агротехнічні по-
казники.

В.П. Грубий, доцент кафедри машино-
використання в АПК Інституту механізації 

і електрифікації сільського господарства
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Відбулось урочисте вручення “Кубка рек-
тора” за результатами змагань з футболу:

1 місце – команда інституту агротехноло-
гій і природокористування;

2 місце – команда інституту механізації і 
електрифікації сільського господарства;

3 місце – команда економічного факульте-
ту.

В.о. ректора Іванишин В.В. вручив команді 
інституту агротехнологій і природокористу-
вання перехідний кубок, медалі фіналістам 
та відзначив кращих гравців. Урочисте наго-
родження проходило під супровід  духового 
оркестру ПДАТУ.

17-18 вересня на стадіоні 
ПДАТУ проводилися спортивні 
змагання з міні-футболу серед 
команд студентів різних курсів 
біотехнологічного факультету в 
рамках проведення Заходів щодо 
популяризації біотехнологічного 
факультету та посвяти у студенти. 
У змаганнях взяли участь усі кур-
си факультету.

У напруженій та безкомпро-
місній грі найсильнішими вияви-
лись студенти четвертого курсу, 
які набрали максимальну кількість 
очок. Друге місце посіли студенти 
п’ятого курсу, поступившись лише 
переможцям, на третьому місці – 
третьокурсники.

За команду переможців грали 
Валентин Асафат, Іван Максимчук, 
Сергій Сачалко, Сергій Якимишин, 
Вадим Ранюк та Ілля Нікітін.

Минулого тижня відбувся чемпіонат міста з волейболу серед чоловічих та жіночих ко-
манд, присвячений  Дню фізичної культури і спорту. Прийняло участь 4 жіночі команди та 
6 чоловічих. За результатами змагань серед чоловіків третє місце посіла команда коледжу 
ПДАТУ, друге місце посіла команда КПНУ-1 та перше місце – ПДАТУ.

Склад команди  входять студенти: Кузенко І.,  Феодосьєв В., Будняк В., Федорейко С.,  Са-
вов О., Довганюк А., Ковальчук А., Іщук Р. (тренер – Хрунь Т.В.)

У підсумках серед жіночих команд перше місце отримала КПНУ,  друге – ДЮСШ та третє – 
ПДАТУ.

Кращий гравець – Ружицька Тетяна (економічний факультет, IV курс).
До складу жіночої команди входять студенти: Ружицька Т., Микитюк Х.,  Пахар Н., Звєзді-

на Ю., Ядуха Д., Книжук А., Адамчук І., Кізюн Н.

урочисто відкрив директор закладу Володимир Назаренко. Він за-
значив, що такі щорічні змагання сприяють покращенню фізичної 
підготовки молоді, пропаганді здорового способу життя та розвитку 
олімпійського руху.

На міському стадіоні команди з неабияким завзяттям демонстру-
вали свої вміння в семи видах спорту. Уже з перших хвилин розгорі-
лася принципова боротьба за кожен бал, який наближав учасників до  
жаданої перемоги. 

Розпочався огляд стройової підготовки, після чого розгорнули-
ся основні змагання: підтягування на перекладині для юнаків (пере-

Відповідно до доручення Кабінету Міністрів 
України щодо організації та проведення Всеукраїн-
ського Олімпійського тижня, з метою популяри-
зації здорового способу життя, розвитку фізичної 
культури і спорту та олімпійського руху з 8 вересня 
цього року в Хотинському технікумі Подільсько-
го державного аграрно-технічного університету 
розпочалoся проведення комплексу фізкультуро-
оздоровчих та спортивно-масових заходів з наго-
ди Дня фізичної культури та спорту. Заходи про-
ходили під гаслом «О спорт,  ти – мир!». Ці слова  
належать відомому французькому діячеві, засно-
внику олімпійського руху П’єру де Кубертену, які 
він озвучив в «Оді спорту». Хоча їм більше ста ро-
ків, вони й досі залишаються актуальними, особли-
во для нашої країни, коли тривають бойові дії на 
сході держави.

Студенти технікуму упродовж тижня змагалися 
у спритності та витривалості.  

Першими у боротьбу вступили студенти пер-
ших курсів, які змагалися за перемогу в бігу на 
100 м, стрибках у довжину з розбігу, штовханні 
ядра та бігу на середні дистанції.

Наступні дні проводилися змагання з волей-
болу, баскетболу, настільного тенісу, шахів, демон-
струючи свої вміння і навички, здобуті на заняттях 
фізичної культури. Паралельно на футбольному 
полі відбувався турнір серед студентів старших 
курсів. 

Заключним етапом змагань став традиційно 
спортивно-масовий захід «День здоров’я», який 

олімпійський тиЖдень 
у хотинському технікумі

Вітаємо  ВолейБолістіВ  
пдату!!!

міні-ФутБол 
на Біотехнологічному!!!

ФутБол. «куБок ректора»

можцем став студент групи М-31 Костинчук Максим), підніманні 
тулуба в положення сидячи за 1 хвилину для дівчат (студентка 
групи Б-31 Черній Юля), стрільби з пневматичної гвинтівки – най-
влучнішими виявилися Гуцол Андрій М-31 та Бабин Марія Б-21 
та змаганнях з ДАРТСу –  тут перемога дісталася Мамалицькому  
Владиславу Б-12 група. 

Не менш видовищними видалися командні змагання: комбі-
нована естафета та перетягування линви. Сильні, впевнені у влас-
ній перемозі учасники змагань зійшлися у боротьбі, демонстру-
ючи вправність і командну організацію. Фортуна посміхнулася 
юнакам групи М-32, котрі здобули командні трофеї в обох проти-
борствах, а серед дівчат – група Б-12 відповідно.

У загальнокомандному заліку призові місця здобули групи 
М-32, Б-31, Б-32. 

Загалом у спортивному заході взяли участь більше 250 сту-
дентів. Хочеться відзначити добру організацію та підготовку 
учасників до змагань. Усі команди мали спортивну форму, ори-
гінальні привітання. За ініціативи студради гуртожитку, під час 
змагань проводилась акція про збору коштів для бійців АТО. Там 
знаходяться наші земляки Олександр Наумов, Андрій Коломієць 
та Олександр Паращук. Студентами не вперше зібрано 1547 гри-
вень, на які будуть закуплені теплі речі.

Після закінчення 
змагань учасники  дя-
кували за чудове дій-
ство. Переможці були  
нагороджені грамо-
тами та призами. Усі 
присутні з піднесен-
ням виконали гімн 
України.

 Світлана Ісанчук, 
керівник фізичного 

виховання, 
викладач технікуму

стань донором,  врятуй людське життя!
Під таким гаслом працює Кам’янець-Подільська міська станція пе-

реливання крові, в якій розпочалась акція з добровільної здачі крові, 
яка необхідна для лікування поранених під час проведення антитеро-
ристичної операції.

Серед кам’янчан є чимало тих, чия краплина крові допомогла вря-
тувати життя та здоров’я наших земляків, які щодня ризикують життям 
заради нашої з вами безпеки, отримують поранення, потребують не-
гайних операційних втручань. Не залишилися байдужими серця май-
бутніх біотехнологів ПДАТУ. За ініціативи президента студентського 
Парламенту біотехнологічного факультету Катерини Степанюк 25 ве-
ресня студенти біотехнологічного факультету взяли участь в даній акції 
та підтримали цим самим поранених військовослужбовців зони АТО.

Кров – це той ресурс, який є у кожного з нас і який відновлюється. 
Саме цей ресурс зараз так необхідний багатьом бійцям, постраждалим 
на південному сході України. Здача крові для кожного з нас є почесною 
і благородною справою.

Бажаючим долучитись до акції прохання звертатись у Кам’янець-
Подільську міську станцію переливання крові, яка знаходиться непо-
далік наших гуртожитків по вул. Тімірязєва, 116. 

Телефон: (03849) 9-15-98; (097) 951-76-87.
часи прийому: понеділок-четвер з 9.00 до 11.00.
пам’ятай, краплина твоєї крові зможе врятувати людське життя!

Інформацію підготувала голова студентського 
Парламенту БТФ Катерина Степанюк
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Вітаємо!

Випускник напряму «Фінанси і кредит» ІБІФ ПДАТУ, Євген Михайло-
вич ДОБРОВИК, загинув під час проведення АТО.

24-річний Євген Михайлович Добровик народився у м. Дунаївці. 
Закінчив 9 класів міської школи № 2, продовжив навчання у місті Чер-
каси. Після школи повернувся на батьківщину та вступив до Поділь-
ського державного аграрно-технічного університету, де здобув освіту 
за напрямком “Фінанси і кредит”.

2011 року за контрактом вступив до восьмого полку спецпризна-
чення Головного управління розвідки Міністерства оборони України. 
З початком військових дій на сході України у складі полку Євген був 
направлений у зону АТО для виконання бойових завдань, де 4 верес-
ня отримав важкі поранення. Від отриманих поранень Євген помер 
8 вересня у львівському шпиталі.

Поховання відбулося 10 вересня 2014 року.

Вітаємо наших колег, колектив винахідників ПДАТУ: 
Бендеру івана миколайовича, 

Булгакова Володимира михайловича, 
гуцола тараса дмитровича, 

грицюка олександра Віталійовича, 
дуганця Віктора івановича, 

дячина максима, 
печенюка андрія Васильовича, 

рабієвського сергія миколайовича,
які відповідно до закону України «Про охорону прав 

на винаходи і корисні моделі» отримали підтвердження 
про реєстрацію в Державному реєстрі патентів України 

на свій винахід «Пристрій для транспортування 
і очистки коренебульбоплодів» (патент № 106535).

Вічна пам’ять герою!!!

В інституті 
післядипломної
осВіти –  Випуск

В Інституті післядипломної освіти та до-
радництва відбувся випуск студентів пере-
підготовки зі здобуття другої вищої освіти за-
очної форми навчання спеціальності «Облік і 
аудит». Рішенням  державної екзаменаційної 
комісії присвоєно кваліфікацію «Спеціаліст 
з обліку і аудиту» та вручено дипломи спеці-
аліста про перепідготовку державного зраз-
ка 26 студентам перепідготовки із здобуття 
другої вищої освіти інституту післядипломної 
освіти та дорадництва, які повністю виконали 
навчальний план, склали державну атеста-
цію з професійно орієнтованих дисциплін та 
успішно захистили дипломні роботи.

Інститут післядипломної освіти та дорад-
ництва  гостинно  відчинив двері до країни 
знань перед студентами  перепідготовки із 
здобуття другої вищої освіти: 6 жовтня ц.р.  
розпочинається  сесія груп 23-го потоку 
спеціальності «Облік і аудит» та 10-го потоку 
«Менеджмент організацій і адміністрування 
(за видами економічної діяльності)».

Інститут післядипломної освіти та дорад-
ництва має можливість, бажання і потенціал 
для надання фахових знань нашим студентам 
в повному обсязі.

За підсумками спільно проведеної з про-
відними кафедрами економічного факуль-
тету «Облік і аудит» (зав. кафедри доктор 
економічних наук, професор Мазур Н.А.) та 

післядипломна осВіта - 
це оптимальні, комФортні умоВи 
для студентіВ усіх Форм наВчання 

та Високий ріВень отриманих знань
«Менеджмент організацій і адміністрування» 
(зав. кафедри доктор економічних наук, про-
фесор Чикуркова А.Д.) профорієнтаційної ро-
боти на сьогодні студентами перепідготовки зі 
здобуття другої вищої освіти Інституту після-
дипломної освіти та дорадництва за денною 
та заочною формами навчання стали майже 
40 студентів за спеціальностями  «Облік і ау-
дит» та «Менеджмент організацій і адміністру-
вання (за видами економічної діяльності)».

Спільними зусиллями  з професорсько-
викладацьким складом економічного фа-
культету  інститут післядипломної освіти та 
дорадництва  намагатиметься  підтвердити 
на практиці, що післядипломна освіта – це 
оптимальні, комфортні умови здобуття знань  
для студентів усіх форм навчання та високий 
рівень.

Науково-педагогічні працівники готові 
до співпраці та сприяння студентам з пере-
підготовки, щоб вони змогли конкурувати на 
сучасному ринку праці, були самодостатніми 
висококваліфікованими універсальними фа-
хівцями в умовах постійно змінної ситуації в 
економіці країни та світу, відповідали вимогам 
сьогодення і могли успішно трансформувати 
свої знання до вимог часу у майбутньому.

Стрілецька Т.В., 
методист вищої категорії Інституту  

післядипломної освіти та дорадництва

інститут післядипломної осВіти та дорадництВа пдату 
продовжує прийом документів від абітурієнтів, які бажають навчатись

за програмою перепідготовки спеціалістів за спеціальностями: «облік і аудит», 
«менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»

післядипломна  осВіта  –  це  перспектиВні 
спеціальності  і  ВпеВненість  у  майБутньому!

термін навчання – 2 роки.                                                  Форма навчання: денна або заочна.
Навчання платне – за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Документи, які необхідно подати в Інститут післядипломної освіти та дорадництва:
1. Заява.
2. Диплом спеціаліста або магістра та додаток до нього (оригінал і копія, нотаріально завірена).
3. Диплом бакалавра та додаток до нього (оригінал і копія, нотаріально завірена).
4. Медична довідка за формою 086-о.
5. Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
6. Копія довідки ДПА про присвоєння ідентифікаційного номера.
7. Копія першої, другої та одинадцятої сторінок паспорта.
8. Витяг з трудової книжки для осіб зі стажем практичної роботи, завірений у відділі кадрів установи.

прийом документів проводиться за адресою:
32300, Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 13,

головний корпус ПДАТУ, Інститут післядипломної освіти та дорадництва, каб. № 17.
телефони для довідок: тел./факс.: (03849) 2-33-38, моб.096-09-02-493.

у програмі: презентації інститутів і факультетів, 
огляд художньої самодіяльності, зустріч з ректором.

адреса: вул. Шевченка, 13, м. Кам’янець-Подільський, обл. Хмельницька, тел. 2-33-38

22 жовтня 
о 10.00

пдату запрошує на день відкритих дверей


