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ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ

ПОДІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
АГРАРНО-ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ!
Ми радо зустрічаємо всіх абітурієнтів в одному із відомих, найстаріших вищих навчальних закладах України – Подільському державному аграрно-технічному університеті, що має свою складну і водночас
цікаву історію.
Саме 22 жовтня 1919 року розпочато заняття на сільськогосподарському факультеті Кам’янець-Подільського українського університету. Це був шостий за рахунком вищий навчальний заклад в Україні після Києва, Львова, Одеси, Харкова та Херсона, де розпочато підготовку
фахівців із вищою сільськогосподарською освітою. Вже 1921 року
сільськогосподарський факультет було реорганізовано у Кам’янецьПодільський сільськогосподарський інститут, який з об’єктивною
перервою з 1935 до 1954 року проіснував до 1995 року.
1995 року Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут набув статусу академії, а 2004 року на її базі створений нинішній
Подільський державний аграрно-технічний університет. За історію
свого існування в нашому навчальному закладі підготовлено більше
40 тисяч фахівців з вищою освітою аграрного сектору України. Чимало заслужених працівників сільського господарства України, відомих
вчених є випускниками нашого навчального закладу. Серед випускників університету Герої Соціалістичної Праці і Герої України: Мазур М.М.,
Іващук П.В., Середа М.С., Гута І.М.
Сьогодні студенти та викладачі університету живуть єдиним життям, поєднуючи навчання та дозвілля, виявляючи при цьому енергійність, ініціативність у різних видах діяльності. Так, вихованці університету приймають участь у різних колективах художньої самодіяльності,
займаються багатьма видами спорту.
Наш університет – це майже 9 тисяч студентів, 5 факультетів, 7 коледжів і технікумів, а саме: коледж Подільського державного аграрнотехнічного університету, Бучацький, Новоушицький, Шепетівський,

Снятинський коледжі, Хотинський,
Кіцманський технікуми.
Студентська молодь має можливість навчання та проходження
практики, стажування у найкращих
аграрних господарствах України,
Польщі, Австрії, Великобританії, Данії, Швейцарії, Нідерландів, Фінляндії, Швеції.
На сьогодні головне завдан
ня університету – формування
конкурентоспроможних та високо
кваліфікованих фахівців (бакалаврів, магістрів) на сучасному ринку
праці, які з повагою та шаною ставитимуться до рідної землі, її багатств
та людей, які на ній працюють.
Майже столітня історія нашого освітнього закладу свідчить про
високий його авторитет в регіоні та
характеризується високим рівнем
професіоналізму як серед науковопедагогічних працівників, так і студентів.
Ласкаво просимо Вас до навчання в нашому університеті для здобуття сучасних професій в аграрному секторі України.

З повагою ректор,
професор В.В. Іванишин

Я – студент
туристичного міста
Студенти
Подільського
державного
аграрно-технічного університету прийняли
участь у культурно-освітньому заході “Я – студент туристичного міста”.
Саме з таким гаслом міська влада та два
найбільші університети міста провели посвяту студентів-першокурсників у кам’янчани,
адже щонайменше наступні три-чотири роки
вони навчатимуться у Кам’янці-Подільському,
добре відомому в Україні туристичному центрі. Кам’янець-Подільський – фестивальне

місто і вже багато років приваблює до себе
саме студентську молодь з усієї України, країн
ближнього зарубіжя та Євросоюзу. Ті, хто вибрав для себе навчання у вишах міста, мають
добру нагоду не пропустити жодного дійства,
що відбуватимуться у Старому місті чи Старому замку.
Присутніх студентів привітав міський голова Михайло Сімашкевич, представники департаменту гуманітарної політики, міського
будинку культури, Кам’янець-Подільського

державного історичного музею-заповідника,
ГО «Ліга екскурсоводів», Асоціації вищих навчальних закладів міста та Молодіжної ради.
Народний депутат України Володимир Мельниченко, виступаючи перед першокурсниками, пригадав, як він, будучи студентом, за
день списував товстилезний зошит…
Влада та громадськість міста подібними
акціями не лише популяризують місто, але
й прививають молоді знання з історії краю,
повагу до пам’яток культури та історії малої

батьківщини. Подібні акції з пізнання міста
проводяться вже декілька років поспіль, до
прикладу акція “Пізнай своє місто!” знайомила
учнів шкіл та студентів першокурсників з музейними фондами міста, але такої масштабної
акції ще не було.
Як, відомо Кам’янець входить до трійкиміст України за кількістю пам’яток історії та архітектури, має чималу історичну та культурну
спадщину, унікальний природний каньйон…
Щоб детальніше ознайомитися з історією
міста та побачити унікальні пам’ятки, що збереглися у Старому місті, екскурсоводи міста
для кожного факультету провели пішоходнооглядові екскурсії. Звичайно, що новоспечені студенти не втратили можливості зробити
фото чи селфі біля пам’яток і визначних місць
Старого міста.
Микола Білий

2

Жовтень, 2015
Випуск № 6

Вісник університету

День знань в ПДАТУ
На всіх факультетах тривали урочистості з нагоди початку навчального року, які передували офіційній частині
свята.
Студентство, їхніх батьків, викладачів з початком нового
навчального року вітали ректор (Володимир Іванишин), голова Хмельницької обласної державної адміністрації (Михайло Загородний), міський голова (Михайло Сімашкевич),
голова районної державної адміністрації (Василь Сукач),
ректори Варшавського (Алоїз Шиманський), Краківського
(Влодзимєж Сади) аграрних університетів та багато інших
гостей.
Святкування цьогорічного Дня знань розпочалося врученням короваю випускнику університету, голові Хмельницької обласної державної адміністрації Михайлу Загород
ному.
А далі головними дійовими особами були вже першокурсники. У колонах своїх факультетів на чолі з деканами
вони пройшли парадом стадіоном університету за підтримки колективів художньої самодіяльності та спортивних
гуртків.
Відкрили свято виконанням державного гімну України.
Честь підняти державні прапори України, Польщі, Євросоюзу і університету мали студенти-відмінники навчання: Наталя Михайловська, Дмитро Коваль – інженерно-технічний
факультет; Юлія Гараздюк, Олександр Іпатін – факультет ветеринарної медицини; Дмитро Козирський і Тетяна Шокот –
факультет агротехнологій і природокористування, Стефанія
Дембіцька, Костянтин Яворський – факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва.
Символічний ключ від університету отримали студенти
Віталій Кучерявий (факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва) та Каріна Нестерук (економічний факультет), а залікову книжку – Христина Холодник
(факультет технології виробництва і переробки продукції
тваринництва) та Олег Ващенко (економічний факультет).
Право першого дзвінка мали Дмитро Соя (інженернотехнічний факультет) і Діана Кушнір (факультет агротехнологій і природокористування).
На святі прозвучав гімн Подільського державного
аграрно-технічного університету, який написали Анатолій
Кондрюк, Володимир Лабанський і Олександр Царук, а виконував його доцент університету, наша гордість, подільський соловейко Мирослав Тиш. Диригував Юрій Шаркевич.
На завершення свята відбувся виступ кінно-спортивного
театру «Козаки Поділля» (керівник – Ілля Бунько).
Після урочистостей в університеті був офіційно відкритий Міжнародний центр “Руки співдружності”. На відкритті
були присутні Генеральний консул Республіки Польщі у Він
ниці Томаш Олейнічак, делегації з Польщі, духовенство, голови обласної, районної адміністрацій та міський голова.
Проректор з педагогічно-виховної роботи Тарас Гуцол
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Круглий стіл: досвід закордонного стажування
22 вересня кафедрою менеджменту
організацій і адміністрування організовано зустріч студентів економічного факультету напряму підготовки «Менеджмент» з представником фірми «Форум»
Гладкою Наталією Анатоліївною з питань
участі студентів у міжнародних освітніх
програмах. Представник інформувала
студентів про умови, навчання, практики
і стажування на 2015-2016 навчальний рік
у США, Канаді, Новій Зеландії, Австралії,
Данії, Швеції, Швейцарії, Голландії, Норвегії, Польщі, Німеччині.
Метою такого стажування є підготовка
(адаптація) майбутніх менеджерів до сучасних методів організації виробництва
в європейських фермерських господарствах, що незабаром будуть функціонувати в Україні. Окрім професійних навиків,
це також дає можливість студентам підвищити рівень знань з іноземних мов.

Цікавими були відгуки студентів, які
приймали участь у закордонних стажуваннях та отримали позитивні характе
ристики від європейських фермерів.
Своїми враженнями поділились студенти
Вольська Вікторія, яка перебувала в Швеції, Кучер Віталій (проходив стажування
в Німеччині), Кшемінський Ярослав та
Мацнєва Дарія після піврічної практики
в Норвегії.
Метою таких програм стажування
є набуття практичних навичок у галузі
управління підсистемами закордонних
фермерських господарств, формування
у майбутніх фахівців сучасного системного мислення та комплексу спеціальних
знань менеджменту організацій.
Завдяки таким програмам студенти
після закінчення навчання будуть готові
до роботи на вітчизняних та зарубіжних
підприємствах за передовими технологія
ми організації виробництва і праці.

Надзвичайна подія
у ПДАТУ. Навчальна!
Науково-практичний семінар
компанії «Монсанто»
23 вересня 2015 року студенти денної форми навчання напряму підготовки (спеціальності)
«Агрономія» та науково-педагогічні працівники ПДАТУ прийняли участь у науково-практичному
семінарі компанії «Монсанто» в м. Тернопіль.

Свято на факультеті ТВППТ

25 вересня 2015 року в актовій залі Подільського
державного аграрно-технічного університету відбулась
традиційна щорічна посвята студентів першого курсу факультету технології виробництва і переробки продукції
тваринництва. З вітальними словами до першокурсників
звернулись перший проректор ПДАТУ Гаврилянчик Р. Ю.,
декан факультету ТВППТ Шуплик В. В., голова об’єднаної
профспілкової організації Ліщук С. Г., куратори та студенти
II-V курсів.
У концертній програмі виступали творчий колектив
зразкового ансамблю танцю «Алтея» (керівник Любов Бойко), учні дитячої школи мистецтв Дарина Омельчук, Іван
Прокопчук та Олександр Левіцький (керівник Валентина
Рябчук), учениця школи імені Ф. Ганіцького Олександра
Торжинська (вчитель Світлана Чайка) та
інші. Усім їм були вручені подяки та подарунки.

У Подільському державному аграрнотехнічному університеті відбулось спе
ціальне об’єктове тренування за темою: “Дії
керівного складу, комісії з надзвичайної ситуації, штабу цивільного захисту, служб та
формувань цивільного захисту, персоналу
університету у разі локалізації та ліквідації аварії під час виникнення можливого
землетрусу”.
Сирена та дзвони церкви змусили вийти на вулицю усіх студентів та викладачів
ПДАТУ.
Через акустичну систему відбулося
оповіщення про землетрус. За лічені хвилини тисячі студентів та викладачів організовано вийшли у безпечне місце, двір 6 та
7 корпусів.
Через мить з гучномовців пролунала
інформація про заблокованих студентів та
викладача у 143 аудиторії шостого корпусу…
Так розпочалися навчання з цивільної оборони, що проходили 23 вересня
у Подільському державному аграрнотехнічному університеті, метою яких було
відпрацювання дій керівного складу, комісії з надзвичайної ситуації, штабу цивільного захисту, служб та формувань цивільного
захисту, персоналу університету у разі локалізації та ліквідації аварії під час виникнення можливого землетрусу та інших надзвичайних ситуацій, що можуть виникнути
у житті.
… А далі “пожежа” на другому поверсі 6 корпусу! У відкритому вікні – люди! Їх
потрібно негайно евакуювати… За лічені
секунди до корпусу примчала пожежна машина з розкладною драбиною та засобами
для гасіння вогню. Злагоджені дії пожежної
команди і люди уже на волі, і відразу гасіння… Представники громадського формування університету швидко розмотали
пожежні рукави, підключили до гідранта й
подали воду…
Події у дворику університету розгорталися швидко, мов у кінофільмі.

Розвідка доповіла про студентів, що залишилися відрізаними вогнем у приміщені.
Бригада рятувальників у спеціальних
протипожежних костюмах з балонами кисню
за плечима зникли у задимленому приміщенні… У цей час на майданчик прибула бригада
медиків на “швидкій”. За лічені хвилини із задимленого корпусу показалися рятувальники
з носилками, лікарі очікували жертву вогню та
диму, надали першу допомогу і – до лікарні.
Наступна ввідна повідомила про затоплення
підвалу, тож тепер рятували й майно... Загалом під час навчань усі служби та підрозділи,
що були задіяні на навчаннях, показали оперативну та злагоджену роботу. Студентам та
викладачам було наочно продемонстровано,
як потрібно діяти при надзвичайних подіях.
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Практичне заняття
з дисципліни «Конярство»
19 вересня 2015 року було організовано та проведено виїзне практичне
заняття зі студентами другого СТН курсу та магістрантами факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва з дисципліни «Конярство» (професор Тимофійшин І. І., асистент Понько Л. П.) в с. Ісаківці Кам’янецьПодільського району Хмельницької області, де проходив 2-й Всеукраїнський
фестиваль кінно-трюкового мистецтва пам’яті гетьмана Сагайдачного (півфінал кубка України). Студенти ознайомилися із призначенням, складовими елементами та особливостями упряжі для різних видів запряжок, породами коней
та елементами кінно-трюкового мистецтва.
Слід відмітити, що активними учасниками фестивалю кінно-трюкового мистецтва були студенти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва: магістрант Білобородов Євген та третьокурсник Мальченко
Віталій.
Професор І.І. Тимофійшин

«Розведення тварин»
Студенти III курсу факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва під час практичних занять з дисципліни «Розведення тварин»
відвідали господарство ВКФ «Пілігрим»
с. Чабанівка Кам’янець-Подільського
району Хмельницької області, де ознайомились із особливостями розведення овець породи лакон молочного напрямку продуктивності, технологією
виробництва та переробки овечого
молока і скуштували сири власного виробництва.
Сучасні технології виробництва молочної продукції вівчарства зацікавили
студентів, які активно задавали питання. Окремих студентів зацікавила можливість проходження практики та працевлаштування у даному господарстві.
Студенти та викладачі факультету
технології виробництва і переробки
продукції тваринництва висловлюють
подяку дирекції та усьому колективу
ВКФ «Пілігрим» с. Чабанівка за теплу зустріч.

Агропромисловий ярмарок
«Буковинська осінь»
27 вересня 2015 року науково-педагогічні
працівники університету Шуплик В. В., Тимофійшин І. І., Приліпко Т. М., Корник О.В., Саєнко В. П.
та Леньков Л. Г. взяли участь у V обласному ярмарку «Буковинська осінь», який відбувся на території кінно-спортивного клубу «Буковинська
Троя».
Участь у ньому взяли десятки сільськогосподарських підприємств та фермерів з
усіх районів Буковини, Хмельниччини, ІваноФранківщини, Тернопільщини та Закарпаття.
Учасники ярмарку та усі бажаючі мали змогу
придбати живих тварин та птахів, продукти харчування, саджанці плодових дерев, скуштувати
страви національної кухні, покататися верхи на
конях та відвідати страусину ферму.
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В інституті післядипломної освіти
та дорадництва – знову випуск!
Початок нового навчального
року відзначився плідною спів
працею нашого університету
з
Хмельницьким
обласним
центром зайнятості в реалізації
програми соціального захисту від
безробіття.
У вересні 2015 року в інституті післядипломної освіти та дорадництва ПДАТУ традиційно захистом бізнес-планів завершився
навчальний процес в групі слухачів з підвищення кваліфікації безробітних громадян за напрямом
«Основи підприємницької діяльності».
Лекції, практичні та індивідуальні заняття, консультації, самостійна робота 16 слухачів протягом усього терміну навчання були спрямовані на вивчення
теоретичних і практичних засад заснування та розвитку власної
фірми, забезпечення науково-методичної підготовки майбутніх

підприємців для вирішення проблемних аспектів створення, функціонування та ліквідації власної справи згідно нормативів податкового та правового законодавства.
Заняття в групі проводили досвідчені фахівці своєї
справи – науково-педагогічні працівники
кафедр менеджменту організацій і адміністрування (зав. кафедри, доктор економічних наук, професор Чикуркова А.Д.),
кандидати економічних наук, доценти Ковальчук В.Г., Кучер О.В., фінансів і кредиту
(кандидат економічних наук, доцент Мельничук О.В.), охорони праці (зав. кафедри,
кандидат с.-г. наук, доцент Марущак А.М.),
викладач Цвігун Т.С.
Комісія у складі представників
Кам’янець-Подільського міського, районного центрів зайнятості, професорськовикладацького складу університету підтвердила змістовність і перспективність
розроблених слухачами бізнес-проектів.

Кіцманський технікум ПДАТУ
Зустріч з учасником АТО
Уся країна слідкує за подіями на Сході. Хвилюємось, підтримуємо, співчуваємо. Але ми живемо під мирним небом за
звичним порядком і тільки спілкуючись з учасниками АТО,
розуміємо, наскільки варто цінувати наше життя.
Днями відбулася зустріч студентів групи МБО-21 відділення «Менеджмент та бухгалтерський облік» Кіцманського
технікуму Подільського державного аграрно-технічного університету з захисником Вітчизни, демобілізованим воїном
АТО, а нині працівником технікуму Бойдою Віталієм Юрійовичем.
Гість розповів молоді про необхідність підготовки юнаків
до фізичних навантажень та витривалості при підготовці до
військової служби, про складні будні при облаштуванні побуту солдата, щоденні тренування з військового вишколу.
З трепетом згадував боєць про підтримку українським
військом місцевого населення, розповідав про безцінну допомогу волонтерів військовим та мирному населенню.
Студенти слухали розповідь, затамувавши подих, а після
ставили запитання, зацікавлено спілкувалися з героєм.

Подякувавши Бойді В.Ю. за зустріч, студентка групи Булавка Анастасія вручила захисникові квіти і побажала міцного
здоров’я та щасливого життя у мирній державі.
Минуле України має багато сторінок, уславлених подвигами героїв, творчістю геніїв, працею трудівників.
Україна потребує нашої виваженості, єдності, мудрості. Ми
пишаємося нашою молоддю: активною, здатною відстоювати
своє майбутнє. Надіємося, що вона житиме у країні, вільній від
корупції, із патріотичною владою, серед цивілізованого світу.
Ми повинні поважати себе, свою державу, тоді інші країни поважатимуть нас.
Загальнолюдські цінності завжди об’єднували і сім’ї, і нації, і держави. Сьогодні ніщо не може зупинити відродження
національного духу. Усім нам треба плекати у серці любов до
села чи міста, де живеш, до своїх рідних, до духовної і культурної спадщини нашої Батьківщини. І буде вона Велика, а з нею
Великими будемо ми.
Яким буде майбутнє – залежить від кожного з нас. Та ми
впевнено можемо сказати: разом, у єдиній країні ми зможемо
досягти успіху в будь-якій сфері.

Міжнародна співпраця
Бучацького коледжу ПДАТУ

Бучацький коледж ПДАТУ протягом десяти років плідно
співпрацює з навчальними закладами Європи, зокрема в нас
налагоджена співпраця із ZDZ, який знаходиться в м. Кельце
Республіки Польща.
За цей час навчальний заклад брав участь у спільному написанні проектів Європейського Союзу «Ріта». Підписано чергову угоду про співпрацю між нашими навчальними заклада-

ми, яка передбачає
обмін делегаціями та
продовження навчання наших студентів
у польських вишах.
Делегації
студентів
Польщі неодноразово
відвідували Бучач та
знайомились з історичними пам’ятками
Кам’янця-Подільсько
го, Хотина, Львова,
Збаража та інших міст
Західної України. Викладачі та студенти
Бучацького коледжу мали змогу побувати в Польщі,
Чехословаччині, Німеччині та Італії. Такі зустрічі завжди
об’єднували нашу молодь, надавали її можливість пізнавати і вивчати національну історію, культуру, мову і традиції цих народів. Щорічно проходить обмін досвідом
між працівниками польських навчальних закладів та
колективом нашого коледжу, зокрема, адміністрація закладу бере участь у щорічних науково-практичних конференціях щодо удосконалення практичного навчання.
У коледжі з метою покращення співпраці, запроваджено
факультативне вивчення польської мови, а польські студенти, відповідно, вивчають українську мову.
У результаті тривалої та плідної співпраці директор
нашого закладу Леськів І.Ю. нагороджений золотою відзнакою за заслуги перед освітою Польщі. 2012 року в
рамках проекту «Молодь в дії» десять наших студентів
разом із польськими та іспанськими студентами брали
участь в Міжнародному танцювальному конкурсі.
Щороку в грудні в коледжі проходить Галицький бал
за участю міжнародних делегацій, студентів та запрошених учнів випускних класів. Цього року заплановано

проведення ювілейного торжества, на якому запрошеними
гостями будуть студенти та викладачі з Польщі, Італії та Іспанії. На початок листопада заплановано поїздку делегації
від нашого закладу для участі у традиційному загальнопольському конкурсі військової та патріотичної пісні в місті Кельце.
Директор Бучацького коледжу І. Леськів

6

Жовтень, 2015
Випуск № 6

Вісник університету

День «Козацької слави»
в хотинському технікумі
24 вересня на міському стадіоні відбулося щорічне
спортивне свято, приурочене Дню «Козацької слави».
спортивному святі взяли участь 11 команд, які об’єднали
в своєму складі більше 200 студентів. Метою заходу стало
відродження історико-культурних та господарських цінностей українського козацтва, організація навчальнопатріотичного виховання молоді на військово-козацьких
традиціях.
Дані змагання сприяють розвитку сили, спритності,
формують патріотичні почуття, підвищують культуру
спілкування, розвивають почуття колективізму, – наголосив директор технікуму Володимир Назаренко у вступному слові. Саме такі виховні заходи виховують інтерес до

фізичної культури, розвивають фізичні і вольові якості,
потребу в систематичних заняттях фізичними вправами.
Свої вміння студенти показали у 10 випробуваннях,
продемонстрували вміння створювати і щедро дарувати святковий настрій, починаючи з першої хвилини відкриття свята і до його завершення. Яскраве, емоційно
насичене дійство для юнаків подолати смугу перешкод,
перетягнути воза, перекидати шини, дівчата змагалися в
комбінованих естафетах. Заключним видом традиційно
було перетягування канату. Протягом змагань панувала
дружня спортивна атмосфера, весела вдача, товариський
настрій не тільки серед учасників, але й серед вболівальників.

Призові місця серед юнаків зайняли групи М-32; М-21;
М-31 (куратори груп Зінов О.А., Лепешко А.І., Козак Ф.Ф.),
серед дівчат переможцями стали групи Б-22; Б-31; Б-32
(куратори груп Нестор В.І., Соколюк А.І., Гайсюк І.А.). Переможці нагороджені грамотами та подарунками.
Директор В. Назаренко

Кузня кадрів-аграріїв Прикарпаття
до 75-річчя Снятинського коледжу ПДАТУ
Мій коледж – моя доля! І щоб там не казали,
Його тривоги й болі у серці заховались,
Його всі перемоги вплелися в душу щиро,
Адже тобі, мій коледж, я зичу щастя й миру.

Мій коледж – моя доля! Молитву шлю до Бога,
Аби була в нас, друзі, одна, міцна дорога,
Аби важкі незгоди не краяли нам душі,
Аби були усі ми здорові, сильні, дужі.

Мій коледж – моя доля! Я в ньому оживаю,
Коли добро всесильне студентам відкриваю,
Коли дивлюсь колегам відверто, щиро в очі,
Коли надію маю у кожнім русі, кроці.

Мій коледж – моя доля! І щоб не говорили,
Мені подарував він могутні, білі крила,
В мене відкрив він СЛОВО, що з колосками в полі
Вимолює у Бога для України долі!

Ці рядки поезії молодої покутянської поетеси, викладача
нашого коледжу Марії Палійчук-Стрипчук чи не найповніше
передають атмосферу, яка панує нині в нашому закладі.
Цьогоріч ми святкуємо ювілей! Снятинський коледж ПДАТУ
(колишній сільськогосподарський технікум) цьогоріч святкує
своє 75-річчя.
І як заведено, у час ювілею згадується минуле і складаються плани на майбутнє…
У серпні 1940 року на базі рільничої школи с. Лісна Слобідка, що на Коломийщині, було створено сільськогосподарський технікум, а 1944 року, після звільнення Прикарпаття від
німецько-фашистських загарбників, технікум відновив свою
роботу уже в м. Снятині. 1947 року відбувся перший випуск
46 агрономів-рільників.
Тож ми є одним із найстаріших ВНЗ І-ІІ р.а. на Прикарпатті.
Нам – 75… Багато це чи мало? Багато, бо ж за роки своєї
діяльності наш навчальний заклад підготував майже 13 тисяч
спеціалістів для агропромислового комплексу України, серед
яких і відомі спеціалісти та керівники в різних галузях економічного, культурного, освітянського життя країни (М.С. Чернелівський, доктор сільськогосподарських наук, М.А. Голик,
доктор економічних наук, О.І. Чорноморець, доктор історичних наук, В.Т. Онопрієнко, кандидат сільськогосподарських
наук, Ю.І. Панцир, кандидат технічних наук, І.Д. Гарасимчук,
кандидат технічних наук – цей список можна продовжувати) і
просто трударі-аграрії, які невсипущою працею своїх рук примножують щедроти землі рідної, наповнюючи хлібницю нашої
держави добірним зерном, плодами нив та садів, дбаючи тим
самим про добробут народу.
Багато, бо ж нині випускаємо не лише агрономів, нині ми
готуємо фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший
спеціаліст» за спеціальностями:
5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин та обладнання
агропромислового виробництва»;
5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва»;
5.09010102 «Організація і технологія ведення фермерського господарства»;
5.03050901 «Бухгалтерський облік»;
5.03050702 «Комерційна діяльність».
А ще нами проводиться курсова підготовка спеціалістів
9 робочих професій.

Багато, бо ж є належна матеріально-технічна база, а на
учбовому господарстві щорічно обробляється майже 300 га
сільськогосподарських угідь, бо ж маємо нині відповідне колекційне поле і відповідно оснащені аудиторії.
Багато… і в той же час мало, бо з молодим запалом і завзяттям попри всі труднощі і негаразди доби творимо своє
сьогодення і майбутнє. Мало… бо для коледжу 75 – це ще не
сивочолість, це лише молодість: мрії і надії, горіння і злети.
Свій 75-річний ювілей Снятинський коледж зустрічає у
розквіті творчих сил і енергії. Попри всі негаразди нашої доби,
попри матеріальну скруту, наперекір всім проблемам ми впевнено дивимось у майбутнє, ми повні снаги, бо віримо, знаємо,
що ще на довгі роки буде наш коледж кузнею кадрів-аграріїв
на Покутті, колискою Добра і Мудрості, буде колективом творчих людей, самодостатніх особистостей, яких об’єднує любов і
повага, ентузіазм і наснага, небайдужість і життєлюбство, яких
об’єднує наш навчальний заклад.
Нині в коледжі працює 54 кваліфікованих викладачі та
8 майстрів виробничого навчання із досвідом як педагогічної,
так і практичної діяльності (із них 25 відсотків – наші випускни
ки); серед яких один кандидат фізико-математичних наук, один
відмінник народної освіти України і два – аграрної, 42 викладачі вищої категорії і 7 викладачів-методистів. Викладачі коледжу
постійно працюють над підвищенням фахового рівня, беруть
участь у конкурсах (Палійчук М.В. – у регіональному конкурсі
«Куратор року», Омельченко М.В. – «Викладач року»), семінарах, конференціях. Так, у Х Всеукраїнській науково-методичній
конференції «Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти» взяло участь
14 викладачів, в ХІ – 8 викладачів.
Творчий викладацький колектив коледжу орієнтується на
формування висококласного фахівця-професіонала, здатного
до саморозвитку, самовдосконалення, на різнобічний розвиток особистості майбутнього конкурентоспроможного фахівця з професійною аграрною освітою, високою культурою,
якостями громадянина-патріота, інтелігента, інтелектуала,
самодостатньої соціально активної особистості.
І результати, звичайно, є. Студенти нашого коледжу займають активну позицію як в навчанні, так і в житті. Ми постійні
учасники обласних предметних олімпіад, де неодноразово
посідали призові місця. До прикладу, тільки цього навчального року з інформатики та української мови – ІІ місце (Хома Іван,
студент групи ВПР-41, Гаврилюк Богдана, студентка групи ОТ31), з фізики – ІІІ місце (Крупей Мирон, студент групи ВПР-21). В
обласному конкурсі поезії, присвяченому Дню української писемності та мови, студентка групи БК-21 Тріфонова Анастасія
посіла ІІ місце.
Тож згідно рейтингу навчальних досягнень коледж знаходиться на гідному IV місці в області серед 35 ВНЗ І-ІІ р.а.
Студенти коледжу – активні учасники різноманітних регіональних конкурсів, студентських конференцій, спортивних змагань. Так, футбольна команда Снятинського коледжу – чемпіони
України 2015 року з міні-футболу серед аграрних ВНЗ І-ІІ р.а.
Наші студенти беруть активну участь у житті як нашого закладу, так і міста, регіону: тут і участь у Всеукраїнських благо
дійних акціях (наші волонтери мають подяку з Києва), і збір
коштів для поранених в ході бойових дій в АТО наших земляків (загалом зібрано більше 15000 гривень), і проведений в
рамках Всеукраїнського тижня правових знань круглий стіл

«Подолання корупції», і тісна співпраця з соціальною службою
району в справах сім’ї та молоді тощо.
Куратори академічних груп прагнуть зробити студентське життя незабутнім, яскравим, виховати своїх студентів
справжніми людьми, людьми, які люблять і знають рідний
край, тож організовують поряд із різноманітними виховними
заходами екскурсії визначними місцями та містами України.
Львів і Київ, Мукачево і Умань, Ужгород і Вінниця, Кам’янецьПодільський, Хотин і, безумовно, Карпати відкрили свою красу
студентам більшості академічних груп.
Активно працює наше студентське самоврядування, яке
є не тільки справжнім захисником інтересів студентства, але і
підпорою адміністрації. Так, остання добра справа нашої студ
ради: збір коштів тяжко хворому земляку 18-річному Пентелику Василю (2500 грн.). А ще під жорстким контролем студради–
відвідування занять: спуску прогульникам не дають.
Гордість нашого коледжу, його слава – це наші студенти,
наші випускники. Вони працюють у різних галузях народного
господарства, чимало з них стали вченими, очолюють колективи у різних сферах і ланках, мають урядові нагороди. Коледж
пишається своїм цвітом, пишається хліборобською своєю уже
армією, яка на щедрих українських нивах вирощує хліб.
До Всеукраїнського золотистого снопа, до Всеукраїнської
запашної паляниці, до багатого столу українські родини доклалися і будуть докладатися і руки випускників Снятинського
коледжу Подільського державного аграрно-технічного університету.
Із святом Тебе, рідний наш коледже! Залишайся і надалі
кузнею кадрів-аграріїв на Покутті!
Директор коледжу, відмінник аграрної освіти Я.В. Гуменюк
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Кубок ректора
з футболу

Краще спортивне село
У Подільському державному
аграрно-технічному університеті
відбувся районний фестиваль серед сільських спортсменів під девізом «Краще спортивне село».
Змагання проводились з 6 видів спорту:
– волейбол;
– міні-футбол;
– гирьовий спорт;
– перетягування канату;
– настільний теніс;
– шашки
– армспорт

РЕЗУЛЬТАТИ ЗМАГАНЬ
I місце – факультет агротехнологій і
природокористування
II місце – інженерно-технічний факультет
III місце – збірна факультету ветеринарної медицини та факультету технології
виробництва і переробки продукції тваринництва
IV місце – економічний факультет

Найкращі гравці змагань:
кращий нападаючий – Хомін Вадим
кращий гравець – Гладкий Валерій
кращий воротар – Віннічук Максим
кращий захисник – Микуляк Дмитро
Т. Хрунь

Змагання напередодні
професійного
свята фізкультурників
Уже стало доброю традицією у ПДАТУ напередодні Дня фізичної культури та спорту
проводити змагання з різних видів спорту.

Цьогоріч кафедра фізичного виховання
провела змагання з настільного тенісу та волейболу.
Настільний теніс
У змаганнях з настільного тенісу брали участь команди харчового коледжу,
Кам’янець-Подільського
національного
університету імені Івана Огієнка та ПДАТУ.
Усього змагалося 14 учасників. У нелегкій грі
найкращі результати показали представники ПДАТУ:
1 місце зайняв студент третього курсу
економічного факультету ПДАТУ Борецький
Віталій;
2 місце виборов студент першого курсу
факультету фізичної культури К-ПНУ Потерайко Владислав);
3 місце дісталося студенту першого курсу інженерно-технічного факультету ПДАТУ
Грабчаку Василю.
Волейбол
Не менш запекліша боротьба була й на
волейбольному майданчику до Дня фізичної культури та спорту. Було проведено змагання з волейболу серед чоловічих команд,
участь в яких взяло 4 команди. У запеклій
боротьбі перше місце виборола команда
м. Дунаївці, друге місце – команда ПДАТУ,
третє – коледж ПДАТУ. Ветеранам спорту
дісталося четверте місце.

7

чемпіонат України
з важкої атлетики
З 8 по 11 вересня у м. Хмельницький відбувся
чемпіонат України з важкої атлетики. 2-ге
місце зайняв студент ПДАТУ 1 курсу напрямку
"Агрономія" Бойко Михайло (майстер спорту
України).

Засідання науково-методичної
комісії з виховної роботи

16-17 вересня на
базі
Подільського
державного аграрнотехнічного університету відбулось засідання
науково-методичної
комісії з виховної роботи ДУ “НМЦ “Агроосвіта” МОН України”.
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семінар з питань національнопатріотичного виховання молоді
На сьогодні в Україні усе більшої актуальності набуває виховання в молодого покоління почуття
патріотизму, відданості загальнодержавній справі
зміцнення країни, активної громадянської позиції.
Важливо, щоб кожен навчальний заклад став осередком становлення громадянина-патріота України,
готового брати на себе відповідальність, самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну,
демократичну, правову, соціальну державу.
12–13 жовтня п.р. на базі Уманського національного університету садівництва відбувся
семінар з питань національно-патріотичного
виховання молоді за участю проректорів з
науково-педагогічної та виховної роботи, заступників директорів з виховної роботи та
членів Об’єднаної ради студентського самоврядування аграрних вищих навчальних закладів.
Роботу семінару розпочала Тетяна
Дем’янівна Іщенко, професор, в.о. директора
ДУ НМЦ «Агроосвіта». Від нашого університету участь прийняли проректор з педагогічновиховної роботи, післядипломної освіти та
дорадництва, доцент Гуцол Тарас Дмитрович

та завідувач кафедри професійної освіти, доцент
Ляска Оксана Петрівна.
Учасники семінару обмінялися досвідом роботи
з цього напряму виховання. Під час семінару також
було презентовано проект Загальнодержавної програми військово-патріотичного виховання дітей та
учнівської молоді України і військово-спортивної
гри «Хортинг-Патріот» як складової національнопатріотичного виховання.

Напрямки розвитку нашого міста очима студентів
17 вересня 2015 року у Прес-центрі адміністративної будівлі
Кам’янець-Подільської міської ради відбувся тренінг на тему «Формування пріоритетних напрямків розвитку міста».
Мета заходу – мотивувати зацікавлену громаду міста до формування основних пріоритетів розвитку міста на 2016 рік шляхом
генерування нових ідей у виробленні стратегічних напрямків розвитку Кам’янця-Подільського як міста з потужним виробничим потенціалом. Учасниками тренінгу стали промисловці, підприємці,

представники навчальних закладів міста, депутати міської ради
тощо.
Участь у тренінгу прийняли й студенти ПДАТУ, а саме: студенти
економічного факультету спеціальності «Облік і аудит» ОКР «магістр» Рудак Андрій та Русак Марія.
Організатори заходу відзначили високу активність наших студентів під час обговорення нових ідей щодо стратегічних напрямків розвитку міста.

Екскурсія студентів
економічного факультету
в м.Вінниця

«Ти мудрість всіх віків,
хранителька добра»
29-30 вересня в бібліотеці ПДАТУ пройшли Дні відкритих дверей «Ти мудрість
всіх віків, хранителька добра».
З нагоди Всеукраїнського дня бібліотек від ректорату бібліотекарів привітав
проректор з педагогічно-виховної роботи, післядипломної освіти та дорадництва
Гуцол Тарас Дмитрович. Він вручив почесні грамоти кращим співробітникам бібліотеки.
Увазі користувачів були представлені
книжкові виставки «Рідкісна і цінна книга»,
«Формат не має значення».
Студенти з цікавістю слухали про історію виникнення і розвитку бібліотек.
У вересні 2015 року відзначалося 170річчя від дня народження Івана КарпенкаКарого. Цій даті було присвячено виступ
студентів коледжу культури і мистецтв, які
зіграли уривок з п’єси письменника «Безталанна».
Диктор радіо П. Тихонов і співробітник
кафедри енергетики ПДАТУ Данило Колесник прочитали уривок з п’єси І. КарпенкаКарого «Хазяїн».
Колектив бібліотеки ПДАТУ дякує ректорату університету і самодіяльним артистам за допомогу у проведенні Днів відкритих дверей.

18 вересня відбулася екскурсія студентів
економічного факультету під керівництвом
доцента кафедри “Фінанси та кредит” Мельничук Оксани Василівни в м. Вінницю з метою ознайомлення студентів з історичними
та культурними пам’ятками України, виховання почуття патріотизму, гордості за свою
державу.
Студенти відвідали Національний музейсадибу М.І. Пирогова, який є збереженням
особливого культурного середовища, яке
було за життя вченого та ознайомились з
його науковою спадщиною.
Також побували в центральному парку
імені Горького, де були вражені чудовою
флористикою, великою кількістю комічних
фігур та згадали дитинство в парку розваг і
атракціонів.
Із захопленням прогулялися вечірньою
Вінницею та завершили свою поїздку переглядом статичного вечірнього шоу на фонтанах Roshen.
Студенти отримали масу вражень від
поїздки і висловлюють подяку проректору з навчально-наукової роботи Збаравській Л.Ю., проректору з педагогічновиховної роботи, післядипломної освіти та
дорадництва Гуцолу Т.Д., декану економічного факультету Місюку М.В., заступнику декана з виховної роботи Дранусу В.В., керівнику
групи Мельничук О. В., голові профспілкового комітету ПДАТУ Ліщук С.Г.
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