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ШаноВні  лідери  агроосВіТи – учасники 
зльоТу,  дорогі  наШі  Випускники!

Щиро вітаю Вас у Alma Mater аграрної освіти на По-
діллі, одному з провідних навчальних закладів регіону – 
Подільському державному аграрно-технічному універ-
ситеті!

Агропромисловий комплекс сьогодні відіграє над-
звичайно велику роль у підтриманні й зростанні еко-
номіки нашої держави, а університет був і залишається 
кузнею високопрофесійних кадрів, компетентних як в 
питаннях використання рослинницької і тваринницької 
продукції, обробітку грунту, так і переробної, техноло-
гічної та екобезпечної галузей.

Наш університет має майже сторічну історію, відо-
мий своїми випускниками, які стояли біля його витоків, 
славетний аграрними доробками та досягненнями. Це 
майже віковий шлях невпинного розвитку, руху вперед 
задля досягнення основної мети – виховання майбут-
нього України.

Його історія – у пам’яті десятків тисяч випускни-
ків, їхніх спогадах і здобутках, у злагодженій роботі 
педагогів і науковців, усіх тих, хто докладає зусиль до 
розвитку університету, у сьогоднішніх студентах, які 
довірили своє майбутнє Подільському державному 
аграрно-технічному університету.

Багато чого змінилося у суспільному житті, тому ве-
личезні зміни відбулися й відбуваються у нашому ВНЗ. 
Зараз університет переживає нелегкий етап свого іс-
нування. Він намагається стати флагманом науково-
прикладної агроінженерії не лише в Україні, а й у світо-
вому аграрному співтоваристві. Він розширює географію 
своєї впливовості та значущості, набуває європейського 
досвіду, зберігає власну ідентичність.

Сьогодні до структури університету входять 5 фа-
культетів, 2 інститути, 7 коледжів та технікумів. В уні-
верситеті навчається більше 9 тисяч студентів за 
15 спеціаль ностями освітніх ступенів «бакалавр», «ма-
гістр» та освітньо-кваліфікаційних рівнів «молодший 
спеціаліст», «спеціаліст».

У ВНЗ відкрито 2 спеціалізовані вчені ради із захис-
ту кандидатських та докторських дисертацій за спе-
ціальностями: 06.01.09 – рослинництво (докторська 
та кандидатська); 08.00.03 – економіка та управління 
націо нальним господарством, економіка та управління 
підприємствами (кандидатська).

У структурі університету функціонують науково-
дослідний інститут круп’яних культур ім. О.С. Алексеєвої, 
інститут післядипломної освіти та дорадництва, ботаніч-
ний сад, навчально-науковий сад, ветеринарна клініка, 
науково-виробничий центр „Поділля”, міні-ферма, на-
укова бібліотека.

Подільський державний аграрно-технічний універ-
ситет – це, насамперед, потужний колектив науковців. 
У його складі функціонує 29 кафедр, на яких працюють 
30 професорів, докторів наук та більше 220 доцентів, 
кандидатів наук.

Сьогодні університет пропонує отримати другу вищу 
освіту особам, у яких виникла в цьому потреба і є необ-

хідність підсилити основний фах економічними компе-
тентностями.

В університеті намітилася позитивна тенденція 
співпраці з виробничниками, підприємцями і науково-
дослідними установами щодо поповнення, поліпшення 
матеріально-технічної бази, формування якісної при-
кладної складової підготовки майбутнього фахівця.

Розвиток потенційних можливостей кожного з 
учасників науково-навчально-виховного процесу в 
унiверситеті здійснюються через залучення їх до різ-
номанітних гуртків, студій, творчих танцювальних, теа-
тральних, фотоколективів. Систематично проводяться 
тематичні, дискусійні вечори, спортивні змагання, кон-
курси, круглі столи, диспути, присвячені відповідним 
календарним датам.

Славу університету роблять не лише науковці, а й ви-
пускники, які сприяють будь-якій співпраці.

Однак найголовніше – в університеті створено середо-
вище, де формуються не лише компетентні фахівців агро-
промислової галузі, але й гідні громадяни України, здатні 
до саморозвитку і постійного самовдосконалення.

Традиційно, у травні, в університеті проводиться 
День зустрічі випускників. На відповідних заходах серед 
наших випускників можна зустріти адміністраторів різ-
номанітних підприємств, провідних науковців, депута-
тів різного рівня, міністрів та директорів департаментів 
міністерств, генеральних директорів агрохолдингів та 
промислових корпорацій, академіків, професорів і док-
торів наук, голів обласних і районних державних адмі-
ністрацій, міських та сільських голів, офіцерів Збройних 
Сил України та оперативних співробітників правоохо-
ронних органів.

Гордістю та славою університету є випускники різ-
них років – новатори аграрного виробництва: Двічі 
Герой Соціалістичної Праці Ткачук Г.І., Доленюк Є.О., 
Герої Соціалістичної Праці Щепановський А.М., Скрин-
чук Л.Ю., Квасницький О.В. Ми пишаємось також наши ми 
випускниками-виробничниками, які перебувають на за-
служеному відпочинку – Героями Соціалістичної Праці 
Мазур М.М., Середою М.С. Університет гордиться твор-
чими досягненнями сучасних аграрних підприємців-
випускників – Героїв України Іващука П.В. і Гути І.М..

Ми поціновуємо й пишаємося не менш відомими 
колишніми нашими студентами. Це: Адамець І.К., Берна-
шевський О.В., Вінський Й.В., Гаврилюк В.І., Гаврилюк Ю.В., 
Глігор С.С., Гончарук В.Я., Грищук В.С., Грубі Г.Б., Гута К.Ф., 
Дубицький В В., Загородний М.В., Іліщук П.В., Кучерявий 
Ю.В., Лукач В.С., Малік М.Й., Марченко В.Л., Мастій В.В., 
Олицький М.В., Олійник А.А., Олуйко В.М., Пастух А.А., 
Роїк М.В., Рудик І.Л., Семенчук В.М., Сладковський Г.П., 
Сухораба В.П., Таєнчук В.П., Томич І.Ф., Туринський В.М., 
Турун Г.П., Філюг С.А., Щербань В.П., Яглінський В.С. та 
інші.

2016 рік – напружений, динамічний та інтенсивний, 
адже цей рік оголошено для України роком економіч-
ного зростання. Символічним став він і для Подільсько-

го державного аграрно-технічного університету, адже 
навчальний заклад став осередком проведення ХVІІІ 
зльоту відмінників-лідерів агроосвіти. Вже вдруге наш 
навчальний заклад приймає у себе найкращу, найтала-
новитішу, найобдарованішу молодь, молодь, яка покла-
ла свої знання та вміння на вівтар, яка творитиме май-
бутнє нашої нації.

Проходять роки, але найкращими є ті, коли людина 
вчиться, здобуває професію, знаходить вірних друзів. 
Незалежно від обставин, часу і людей Подільський дер-
жавний аграрно-технічний університет − це наш дім. Ми 
завжди раді усім, хто причетний до нашого навчально-
го закладу, його історії, добробуту і досягнень. Для нас 
важлива підтримка усіх небайдужих до сільського гос-
подарства, розвитку аграрної науки, формування успіш-
ного фахівця.

Бажаємо всім гостям, щоб час, проведений на сла-
ветній Подільській землі, залишив у пам’яті незабутні 
спогади, привніс нові знайомства і зустрічі, сформував 
бажання повернутися сюди ще не один раз! 

З повагою ректор  В.В. Іванишин

“день вишиванки”  у нашому університеті 
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Український аграрний сектор є одним з 
основних бюджетоутворюючих секторів на-
ціональної економіки. Частка сільського ви-
робництва, за даними Mінагрополітики та 
продовольства України, складає в середньо-
му майже 20 відсотків, а у товарній структу-
рі експорту – більше чверть, забезпечуючи  
перші місця на світовому ринку по багатьох 
показниках. Лише за останніх 8-10 років ви-
робництво сільськогосподарської продукції 
зросло майже на 40-50 відсотків…

Одним з основних складових сільського 
виробництва є забезпечення кадрами для 
аграрного напрямку структури агроосвіти.

12 листопада, у переддень професійного 
свята Дня працівника сільського господарства 
разом з партнерами-аграріями святкували й 
освітяни аграрного напрямку. Подільський 
державний аграрно-технічний університет 
гостинно відкрив двері для аграріїв Хмель-
ниччини та цілого Західного регіону України.

З самого ранку духовий оркестр біля го-
ловного корпусу популярними мелодіями 
закликав викладачів, студентів та гостей до 
стін вищого навчального закладу… Сьогодні 
саме кваліфіковані фахівці аграрного напрям-
ку, яких готує наш університет, забезпечують 
успіх багатьох сільськогосподарських підпри-
ємств та агрохолдингів України. Тому й не див-

день  праціВникіВ 
сільського  господарсТВа

но, що  з боку роботодавців підвищений інтер-
ес до випускників ПДАТУ.

Отже, університет святкував! Перед голов-
ним корпусом виробники сільськогосподар-
ської продукції зробири ярмарок з продажу 
продуктів власного виробництва. Тут за ціна-
ми виробників можна було придбати свіжу, 
сушену та копчену рибу, сири й молочну про-
дукцію, м’ясні та ковбасні вироби, мед тощо.  
Викладачі, студенти та кам’янчани з радістю 
купували продукцію місцевих виробників. У 
12.00 розпочалося головне дійство у актовій 
залі головного корпусу.

З урочистим словом до присутніх звернув-
ся ректор ПДАТУ Володимир Іванишин. Воло-
димир Васильович привітав  усіх присутніх та 
гостей університету з професійним святом та 
підкреслив значимість професій, пов’язаних 
з сільським господарством. Далі було наго-
родження кращих науково-педагогічних пра-
цівників, студентів та співробітників універси-
тету, що своєю працею пов’язані з аграрним 
сектором української промисловості. Не оми-
нула нагорода й ректора ПДАТУ. Володимир 
Іванишин отримав відзнаку міського голови 
„За заслуги перед міською громадою.“ Завер-
шилося свято гала-концертом організованим 
новоствореним освітньо-культурним осеред-
ком ПДАТУ. Микола Білий

З нагоди дня працівників сільського господарства 
і дня студента проводився турнір З волейболу

У стінах Подільського державного аграрно-технічного університету з нагоди 
Дня працівників сільського господарства і Дня студента проводився турнір з во-
лейболу, в якому прийняли участь команди з Хмельницької та Чернівецької об-
ластей. У гострих двобоях команда ПДАТУ зуміла пробитись у фінал, де її чекало 
ще одне випробування командою «Роднічок» з с. Бояни Чернівецької обл., яка 
багатьма розцінювалась як один з фаворитів змагань.

Студенти ПДАТУ довго не могли прилаштуватись до суперника і перші дві 
партії не зуміли подолати опір. Програючи 0:2, потрібно було щось змінювати 
і команда ПДАТУ, зумівши налаштуватись на наступну партію, зуміла уникнути 
сухої поразки. Емоційне піднесення і підтримка рідних стін зробили свою справу 
і в наступній партії, що дозволило нашим студентам перевести гру в останню, 
вирішальну партію. Пристрасті вирували на всі сто і боротьба тривала за кожен 
м’яч, чим почесніше, мабуть, виглядає перемога команди ПДАТУ як у цій фіналь-
ній грі 3:2, так і в турнірі в цілому.

Остаточно місця розподілились так:
1 місце – ПДАТУ (Кам’янець-Подільський);
2 місце – “Роднічок” (Бояни, Чернівецька обл.);
3 місце – ЧНУ ім. Федьковича (Чернівці);
4 місце – Чемерівці (Чемерівці, Хмельницька обл.).                       Тетяна Хрунь
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учасТь  у  міжнародній  конференції 
і  закордонне  сТажуВання  ВикладачіВ  пдаТу

На початку листопада 2015 року делегація факультету 
ветеринарної медицини Подільського державного аграрно-
технічного університету на чолі з проректором Тарасом 
Дмитро вичем Гуцолом відвідала Варшавський аграрний уні-
верситет (Польща). Зустрічали гостей з України  науковці та 
викладачі на чолі з ректором Альоши Шиманскі. Українцям 
показали навчальні корпуси університету, ознайомили з інф-
раструктурою, розповіли історію університету, якому майже 
200 років.

ВарШаВський  аграрний  уніВерсиТеТ  гоТоВий 
прийняТи  сТуденТіВ  Та  ВикладачіВ  пдаТу

Оскільки делегація з України представляла факультет вете-
ринарної медицини ПДАТУ, то найбільша  їх увага була прику-
та до ветеринарного факультету. У Варшавському  аграрному 
університеті на факультеті ветеринарної медицини навчається 
майже 800 студентів. Навчання, як і у нашому – платне та без-
коштовне. Але цікавою особливістю є те, що на факультеті на-
вчальний  процес здійснюється у два потоки: на одному – на 
польській мові, – навчаються поляки, щоправда є й українські 
студенти, на іншому – англомовне навчання. Тут навчаються 
студенти з різних куточків світу, щоправда в основному євро-
пейці. До речі, на цьому потоці навчається хлопець з Харкова, 
який є одним з кращих студентів на факультеті.

Делегація ПДАТУ була вражена матеріально-технічною 
базою факультету та в цілому університету. Факультет ветери-
нарної медицини оснащений найсучаснішим ветеринарно-
медичним  обладнанням, збудовано дві сучасних клініки ве-
теринарної медицини (одна – для великих, інша – для дрібних 
тварин), функціонують відповідні кафедральні лабораторії, 
лекційні зали мають найсучасніше мультимедійне забезпе-
чення.

Після декількох днів спілкувань українські та польські ко-
леги дійшли висновку, що між факультетами має бути укладена 
окрема угода про співпрацю (між університетами така угода 
вже є). Слід зауважити, що польські науковці зацікавилися 
науковими дослідженнями українських колег, зокрема про-

фесорів Миколи Желавського та В’ячеслава Данчука, а також 
доцента Олександра Боднара.

Декан факультету Віктор Горюк наголосив викладачам 
та студентам факультету, про можливість поїздки кращим 
студентам до Варшавського університету на навчання, а 
викладачам для проведення занять. Тож наразі багато хто 
з викладачів та студентів факультету засів за підручники з 
польської та англійської мов.

Пронизливий холодний вітер не став на заваді викла-
дачам, співробітникам та студентам університету, які взяли 
участь у міських заходах, присвячених Дню Героїв Небес-
ної сотні, що відбулися 19 лютого цього року. Кожен з нас 
розумів – два роки назад їм було набагато важче.

Члени  ради  ветеранів  університету  М.І. Алєщенко, І.О. 
Мошенко  і А.В. Рудь були присутні на загальноміському 

ВШануВання  героїВ  небесної  соТні

мітингу-пам’яті Героям Небесної сотні, який відбувся об 
одинадцятій годині на головному майдані міста.

Група викладачів, співробітників, студентів універси-
тету на чолі з проректорами університету Т.Д. Гуцолом 
та А.В. Печенюком і головою профкому С.Г. Ліщук вшану-
вали пам’ять колишнього студента навчально-наукового 
інституту механізації і електрифікації сільського госпо-

дарства (нині інженерно-технічного факультету) Дмитрія 
ПАГОРА.

Священнослужитель Ростислав провів панахиду за убі-
єнним Дмитрієм.

Герої не вмирають, вони завжди з нами. А ми, кому су-
дилося ще жити, повинні їхню справу довести до перемож-
ного кінця. Це потрібно живим!

20-23 березня 2016 року доценти кафедри менеджмен-
ту організацій і адміністрування ЛАВРУК Оксана Степанівна,  
СЛАВІНА Наталія Анатоліївна і доцент кафедри обліку і аудиту 
БАЛЛА Інна Володимирівна прийняли участь в роботі VI Міжна-
родної науково-практичної конференції «Економіко-правова 
парадигма розвитку сучасного суспільства», яка пройшла у 
містах Меджилабірці та Пряшів, що на Словаччині. Співорга-
нізаторами конференції виступили Донецький національний 
університет (м. Вінниця) та словацьке Науково-консалтингове 
співтовариство «Відкрита Європа».

На науковому заході були представлені 9 вищих навчаль-
них закладів. Зокрема, Україну представляли Донецький на-
ціональний університет (м. Вінниця), Подільський державний 
аграрно-технічний університет (м. Кам’янець-Подільський), 
Національний університет біоресурсів і природокористування 

України (м. Київ), Харківський національ-
ний університет будівництва та архітек-
тури (м. Харків), Маріупольський на-
ціо нальний університет (м. Маріуполь), 
Первомайський політехнічний інститут 
Національного університету корабле-
будування (м. Первомайськ Миколаїв-
ської області), Інститут кримінально-
виконавчої служби України (м. Київ).

Від Словацької Республіки були до-
повідачі від Пряшівського університету 
(м. Пряшев) та Економічного факультету 
Технічного університету (м. Кошице).

Робота конференції була організована за напрямами: еко-
номіка, менеджмент і маркетинг; право. У рамках конференції 
було представлено більше 30 доповідей.

Виступи доповідачів засвідчили актуальність обраних для 
розгляду питань, охопили аспекти підвищення ефективності 
сільськогосподарського виробництва та інвестиційної при-
вабливості українських підприємств, використання маркетин-
гових стратегій в умовах кризи, функціонування фінансового 
ринку України, особливості управління підприємствами і пер-
соналом та правові проблеми захисту прав інвесторів, проце-
суальної регламентації початку досудового розслідування за 
Кримінальним Процесуальним Кодексом України, контрабан-
ди наркотиків як транснаціональної загрози тощо.

За результатами конференції буде виданий номер науко-
вого журналу «Economic and law paradigm of modern society» 

(ISSN: 2414-0414, місце реєстрації – Словаччина). Крім того, 
українськими навчальними закладами було передано на узго-
дження сім угод про академічне партнерство з Пряшівським 
університетом.

Усі учасники конференції, крім сертифікату учасника, отри-
мали сертифікат про проходження наукового зарубіжного ста-
жування (108 годин) за відповідним напрямом: «Право» або 
«Економіка, менеджмент, маркетинг»,  що є підтвердженням 
наявності зарубіжного досвіду.

У рамках програми проведено зустріч з мером міста 
Меджи лабірці, депутатами місцевої ради та Пряшівського 
краю, представниками суддівського корпусу, а також з Гла-
вою Культурного Союзу українських трудящих в місті Пряшів. 
Досягнуто домовленості про подальшу співпрацю. Варто від-
значити широке висвітлення події в словацьких ЗМІ, в тому 
числі організатори конференції виступили з інтерв’ю на трьох 
медіа ресурсах Словаччини. Наталія Славіна
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міжнародна наукоВо-пракТична конференція 
“селекція, насінницТВо, Технології ВирощуВання”

31 березня на факультеті ветеринарної 
медицини було людно, відразу по обіді сюди 
завітало більше ніж 60 осіб. Це повний склад 
вченої ради ПДАТУ, до якої входять представ-
ники ректорату, факультетів, кафедр та сту-
дентської ради…

Вчена рада пдаТу на факульТеТі 
ВеТеринарної медицини

університету” доповів перший проректор з 
науково-інноваційної та міжнародної діяль-
ності, доцент Руслан  Юрійович  Гаврилянчик.  
Далі доповідачами були: декан факультету 
ветеринарної медицини Віктор Васильович 
Горюк та декан економічного факультету Ми-
кола Васильович Місюк. На засіданні вченої 
ради заслухали й доповідь в.о. директора 

Хотинського технікуму Олени Віталіївни Чу-
байко. Робота учасників була плідною, всі за-
плановані питання розглянули та прийняли 
відповідні рішення...

Наступне зібрання вченої ради вирішили 
провести на інженерно-технічному факультеті.

Микола Білий

Саме з метою покращення роботи фа-
культетів Подільського державного аграрно-
технічного університету з ініціативи ректора 
вишу Володимира Васильовича Іванишина, 
було вирішено  провести виїзні засідання вче-
ної ради університету на факультетах. Це в 
свою чергу стимулюватиме деканати факуль-
тетів та кафедри причепурити територію, впо-
рядкувати робочі місця, навчальні та лекційні 
аудиторії. Делегація, що прибула на факультет, 
розпочала ознайомлення з свиноферми, яку 
запустили не так давно, але вже є певні ваго-
мі результати. Далі усі пішли до навчально-
наукової клініки факультету ветеринарної 
медицини, зазирнули у навчальні класи, де 
викладаються предмети з хірургії та клінічні 
дисципліни. Делегати зібрання пройшлися 
й  анатомічним корпусом, де відвідали одно-
йменний музей.

Згодом оглянули територію факультету 
навколо корпусів та завітали до основного на-
вчального корпусу факультету. У цьому корпу-
сі, учасники зібрання завітали на усі кафедри 
факультету, побували ще у двох музеях: анато-
мічному та зоологічному.  Далі після короткої  
брейк-кави усі зайняли  місця в актовій залі, 
де пройшла основна, пленарна частина засі-
дання вченої ради.

Відкрив роботу ради ректор ПДАТУ Во-
лодимир Васильович Іванишин із вручення 
диплому Почесного професора університету 
Грубі Георгію Борисовичу. Згідно регламенту 
“Про стан та основні напрями проведення на-
укових досліджень та інноваційної діяльності 

25-26 квітня в Подільському державно-
му аграрно-технічному університеті від-
булась Міжнародна науково-практична 
конференція «Селекція, насінництво, тех-
нології вирощування круп’яних та інших 
сільськогосподарських культур: досяг-
нення і перспективи», присвячена світлій 
пам’яті Олени Семенівни Алексеєвої.

У роботі конференції взяли участь 
вчені з Азербайджану, Білорусі, Молдови, 
Казахстану, Росії та усіх куточків України. У 
кожній з доповідей колег та запрошених 
гостей лунали теплі слова про селекціоне-
ра, яка назавжди увійшла в історію україн-
ської науки.

Учасники Міжнародної конференції на 
пленарному та секційному засіданнях об-
мінювались досвідом, ділились планами 
на майбутнє щодо створення нових сортів 
гречки та розробки конкурентоспромож-
них технологій вирощування сільськогос-
подарських культур.

Розпочав пленарне засідання конфе-
ренції ректор Подільського державного 
аграрно-технічного університету доктор 
економічних наук, професор, заслужений 
працівник сільського господарства Украї-
ни Володимир Васильович Іванишин, який 
привітав присутніх, згадав у своїй доповіді 
непересічні наукові здобутки видатного 
селекціонера Олени Семенівни Алексеє-
вої та побажав учасникам плідних науко-
вих дискусій.
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аграрна економіка 
В надійних руках

У Подільському державному аграрно-техніч-
ному університеті відбулася підсумкова науково-
практична конференція Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з напряму «Економіка 
сільського господарства та АПК».

На конкурс було надіслано 64 студентських нау-
кових роботи з 34 вищих навчальних закладів Украї-
ни ІІІ-IV рівнів акредитації.   Авторів кращих науко-
вих робіт запросили до Подільського державного 
аграрно-технічного університету для їх прилюдного 
захисту на підсумковій науково-практичній конфе-
ренції. Конференція проходила 24 та 25 березня. 

Після завершення захистів наукових робіт від-
булося нагородження авторів 16 кращих студент-
ських наукових робіт дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів і 
подарунками. Дипломи І ступеня одержали автори 

стратегічного розвитку сільськогосподарських під-
приємств тощо.

Більшість представлених студентських науко-
вих робіт – це результати кількарічних досліджень 
з глибоким аналізом отриманих результатів та чіт-
кими пропозиціями, які мають перспективу прак-
тичного впровадження. Результати окремих до-

наукових робіт з  Миколаївського національного 
аграрного університету, Національного універси-
тету біоресурсів і природокористування України, 
Подільського державного аграрно-технічного уні-
верситету.

Більшість наукових робіт були присвячені до-
слідженню таких важливих економічних питань 
як, обґрунтування стратегії розвитку сільськогос-
подарських підприємств; підвищення економічної 
ефективності виробництва сільськогосподарської 
продукції; бенчмаркінг; впровадження безвідходно-
го сільськогосподарського виробництва; стратегія 
диверсифікації агробізнесу; формування ефектив-
ного ринку сільськогосподарської продукції; фор-
мування і ефективність використання ресурсного 
потенціалу аграрного сектору; інноваційний підхід 

сліджень вже впроваджені у виробництво, на що є 
відповідні документальні підтвердження.

Подільський державний аграрно-технічних уні-
верситет вітає переможців Всеукраїнського конкур-
су. Сподіваємося на шкільну молодь в продовженні 
започаткованих традицій.

Валентин Дранус

ВізиТ делегації пдаТу 
до ВарШаВського аграрного 

уніВерсиТеТу…

У період з 23 по 28 листопада 2015 року делегація Поділь-
ського державного аграрно-технічного університету перебу-
вала з офіційним візитом у Варшавському аграрному  універ-
ситеті (SGGW).

У рамках програми візиту українська делегація ознайоми-
лася з особливостями системи вищої освіти Польщі, історією 
становлення  основних напрямів досліджень та підготовки 
фахівців на факультеті інженерної продукції Варшавського 
аграрного  університету.

Плідними стосовно подальшої співпраці виявилися домов-
леності з деканом факультету  інженерної продукції ТОМАШЕМ 
НУРЕКОМ, який упродовж усіх днів супроводжував делегацію.

Надзвичайно цікавою і продуктивною була зустріч з керів-
ником кафедри енергетики АНДЖЕЄМ ЧОХОВСЬКИМ, на якій 
обговорювалися питання щодо проведення спільної інтернет-
конференції та ряду наукових досліджень  з питань відновлю-
вальних джерел енергії.

Не менш важливою виявилася зустріч з професором ка-
федри сільськогосподарської техніки ЯНОМ КАМІНСЬКИМ. 
У сумісній бесіді науковці обговорили питання автоматиза-
ції робочих процесів  та техніко-експлуатаційних параметрів 
сільськогосподарських машин.

На кафедрі інженерії SGGW делегатам було пропоновано 
ознайомитися з роботою  ряду лабораторій. Науковці ПДАТУ 
та професор  кафедри інженерії МАРЕК КЛІМКЕВІЧ  обговори-
ли основні проблеми сільськогосподарського машинобуду-
вання та домовилися про проведення ряду досліджень.

Незапланованою, але надзвичайно цікавою була зустріч 
делегації Поділля з деканом факультету будівництва та еколо-
гічної інженерії ДЖОРДЖЕМ ДЗЕНАШЕМ, який з дійсною по-
важністю демонстрував кращі світові установки для будівель-
них робіт, що пов’язані з водним господарством.

Надзвичайно цікавим та захоплюючим було відвідування 
на запрошення пана ректора АЛОЇЗА ШИМАНСЬКОГО  урочис-
тої  церемонії присвоєння звань Почесних докторів видатним 
вченим у галузі економіки сільського господарства та розви-
тку сільських районів – професорам АНДЖЕЮ ЧИЖЕВСЬКО-

МУ та ЄЖИ ВІЛІНКОВУ. Науковці Подільського державного 
аграрно-технічного університету мали змогу осягнути велич і 
почесність проведення як самого дійства, так і шанобливого 
ставлення наукового світу Польщі до відповідних заслуг до-
слідників.

Підсумком візиту стала домовленість сторін про суміс-
не проведення наукових досліджень, семінарів, інтернет-
конференцій, реалізація різних програм обміну студентів і 
науковців, можливість інтегрованої  участі в європейських 
грантах.

у Всеукраїнській акції “книга на схід” 
Взяли учасТь ВолонТери з пдаТу 

Днями  з тижневої  поїздки в рамках Все-
української благодійної акції “Книжка на Схід” 
повернулися до Кам’янця-Подільського, сту-
денти-волонтери Подільського державного 
аграрно-технічного університету Степан Гуро-
ма (4 курс, факультет ветеринарної медицини) 
та Олександр Дубик (студент 4 курсу, юри-
дичний відділ коледж ПДАТУ).

Співорганізаторами благодійної акції ви-
ступили: видавництво “Смолоскип”, Фундація 

регіональних ініціатив, Міжнародний фонд 
“Відродження”, Українська  ініціатива з підви-
щення впевненості (UCBI) за фінансової під-
тримки агентства США з міжнародного розвит-
ку (USAID). Маршрут включав в себе 6 міст, 
тож волонтери завітали до Білокуракінського, 
Новопскова, а також відвідали Сватове, Севе-
родонецьк та Лисичанськ. У рамках допомоги 
жителям Сходу України волонтери з Кам’янця-
Подільського привезли з собою майже 1000 
книг, зібраних з допомогою студентів міста, та 
гуманітарну допомогу: продукти харчування, 
одяг, предмети першої необхідності.

Учасники експедиції містами Сходу не 
лише дарували книги й роздавали гуманітар-
ну допомогу, але й давали концерти. Волон-
терів супроводжували відомі гурти: “KOZAK 
SYSTEM” та  “Гайдамаки”, а також поети, ама-
торські співаки та барди. Інша частина експе-
диції, так звані “спікери”, до яких відносилися 
й наші земляки, проводили зустрічі з місцевим 
населенням і розповідали про життя у Києві та 
містах Західної України. Слід зауважити, що у 
більшості прифронтових населених пунктів 
відсутні українські телеканали і майже не чути 
українських радіоканалів. Виступи “спікерів” 
давали можливість жителям прифронтових 
міст почути правду з перших уст, проте, що 
жителі України дуже переймаються війною на 
Сході, засуджують її і усіма можливими спосо-
бами намагаються допомагати громадянам 
Сходу України, що наочно продемонстрував 
візит волонтерів.

У Білокуранську перед місцевою грома-
дою виступив депутат Кам’янець-Подільської 
міської ради, студент ПДАТУ Степан Гурома. “Я 
розповідав про ситуацію на Заході, намагаю-
чись поламати багато різних стереотипів, що 

Миру вам,
дорогі українці

Східної України!

склалися у жителів Східної України”, – розпо-
відає волонтер.

“Місцеве населення дякувало нам за ві-
зит, за допомогу, за книги та предмети першої 
необхідності. З багатьма людьми обмінялися 
контактами, нас запрошували приїздити ще і 
ще…” Відвідали студенти ПДАТУ й спорідне-
ний виш – Луганський Національний аграр-
ний університет, що розташований в евакуації, 

у Старобільську.  До бібліотеки університету 
було передано книги.

Перебуваючи у прифронтовій зоні, 
кам’янецькі волонтери були вражені ситуаці-
єю із забезпеченням населення продуктами 
харчування та предметами першої необхід-
ності, бідністю,зруйнованою інфраструктурою 
та психологічним станом населення.

Cтепан Гурома
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Однією з головних особливостей підготовки студентів у Кіцманському 
технікумі ПДАТУ є не лише оволодіння системою теоретичних знань, а й тіс-
ний її зв’язок з життям,  конкретними особливостями майбутньої практичної 
діяльності.

З метою підтримки молодих спеціалістів-правників, які навчаються у тех-
нікумі і прагнуть удосконалювати та поглиблювати свої знання в юриспруден-
ції, Кіцманський районний суд завжди готовий надати практичну допомогу 
у здобутті якісної, ґрунтовної та конкуренто спроможної освіти, підвищенні 
рівня їх професійної підготовки.

Тому для наближення теоретичної підготовки до практичної, кращого 
засвоєння вивченого на лекціях матеріалу студенти відділення «Правознав-
ство» технікуму проводять свої практичні заняття, засідання предметних 
гуртків у приміщенні Кіцманського районного суду.

Так, 26 квітня 2016 року група студентів та викладач відділення Костенюк 
Сніжана Василівна провели відкрите засідання гуртка «Цивільного права та процесу» в суді. Вони були присутніми у судовому засіданні 
під час розгляду цивільної справи про позбавлення батьківських прав. Головуючою на засіданні була суддя Кіцманського районного 
суду Олексюк Тетяна Іванівна.

Приємно вражені від почутого й побаченого, студенти і їх викладач висловили подяку та сподівання подальшої співпраці.
Зав. відділення «Правознавство» А.І. Сорохан 

З-поміж великої кількості зимових свят найочікуванішим та найвеселішим завжди був і залишається день Святого Андрія  (13 грудня),  
коли за українським звичаєм молоді люди збираються разом на веселих вечорницях, влаштовуючи забави, веселощі, ворожіння.

9 грудня у коледжі ПДАТУ за сприяння студентів та кафедри професійної 
освіти (доцент Прокопова О.П.) університету, відбулися Андріївські вечорниці 
у дусі стародавніх традицій. Усе було, як на справжніх вечорницях: господиня, 
дівчата, які прийшли на ворожіння, пан Калитинський з калитою, що запрошував 
хлопців калиту кусати. Дівчата дізнавались ім’я майбутнього хлопця, забавлялися, 
знайомлячись з українськими звичаями та традиціями.

Усі присутні були вражені цікавою  і пізнавальною програмою, веселими та 
запальними танцями («Maxi» Томайчук М.А., «Ліберті» Гринчак М.В.), українськи-
ми піснями («Рутенія» Вознюк Р.О., учениці 5-го та 11-го класу ЗОШ №5 Іщенко О.І., 
Іщенко В.І.), щедрою гостиною.

Глядачі  мали змогу доторкнутися до минувшини, поринути в атмосферу за-
гадковості вечора на Андрія, відчути красу та поезію давніх обрядів. Народні пісні, 
щирий сміх, приємна атмосфера залишили незабутні враження і теплий спогад.

Ольга Прокопова

андріїВські Вечорниці 
«андрію, андрію, даруй нам надію!»

“Ох, на наших вечорницях,
Хто сумний – розвеселиться!
Співи, танці, небилиці –
Гарні будуть вечорниці!!!”

уЧасть ЗбірноЇ пдату 
З квн «аграрвард» 

у благодійному квні  
до дня святого миколая

26 листопада збірна команда нашого університету 
прийняла участь у відбірковому турі КВН Подільської 
ліги. У рамках даного заходу наші КВНщики здобули за-
прошення на благодійний КВН до Дня Святого Миколая, 
який відбудеться 19 грудня.

Команда «Аграрвард» дякує за адміністрації ПДАТУ 
і особисто ректору В.В. Іванишину та всім своїм вболі-
вальникам за підтримку!

Днями з Всеукраїнської студенської олімпі-
ади з біології повернулася команда факультету 
ветеринарної медицини Подільського аграрно-
технічного університету.

Другий етап всеукраїнської олімпіади про-
ходив у Миколаївському національному аграр-
ному університеті.

Керівником групи студентів факультету ве-
теринарної медицини була заступник декана з 
наукової роботи, кандидат ветеринарних наук 
Вікторія Андріївна Левицька, а факультет вете-
ринарної медицини представляла студентка 
2 курсу СТН Анастасія Сирота. Всеукраїнська 
студенська олімпіада з навчальної дисципліни 
“Біологія” проходила у два етапи: перший – 
теоре тичний, другий – практичний.

Загалом в олімпіаді прийняло участь 
67 студентів з різних вишів України. У нелегкій 
боротьбі за краще знання біологічних дисци-
плін студентка факультету ветеринарної ме-
дицини Анастасія Сирота здобула диплом 2-го 
ступеня “Переможець Всеукраїнської олімпіа-
ди з біології (секція біологія “Біологія тварин”)” 
2015-2016 навчального року, а також отримала 
грамоту за кращі знання з дисципліни “Мікро-
біологія” у 2-му етапі Всеукраїнської олімпіади 

ВідкриТе  засідання  гурТка
 «циВільного  праВа Та  процесу» В суді

з олімпіади приВезли призоВі місця
з біології (секція біологія, “Біологія тварин”) 
2015-2016 навчального року.

Привезла до ПДАТУ грамоту й керівник 
групи, заступник декана Вікторія Андріївна 
Левицька. Її нагороджено за активну участь у 
проведенні 2-го етапу Всеукраїнської олімпіа-
ди з біології (секція біологія, “Біологія тварин”) 
2015-2016 навчального року.

Слід зауважити, що саме секція біологія 
“Біологія тварин” тварин була однією з най-
складніших. До неї входило шість дисциплін: 
гістологія, анатомія, генетика, зоологія, фізіо-
логія та біохімія.

Готували студентів до олімпіади викладачі 
факультету ветеринарної медицини: доктор 
сільськогосподарських наук, професор Су-
прович Тетяна Михайлівна, магістр, старший 
викладач Добровольський Володимир Анто-
нович, кандидат сільськогосподарських наук, 
доцент Савчук Любов Броніславівна, кандидат 
сільськогосподарських наук, доцент Кузняк Га-
лина Миколаївна, магістр, асистент Приступа 
Тетяна Іванівна та магістр, асистент Дячук Нео-
ніла Болеславівна.

Микола БІЛИЙ

Старт нового сезону «Битви вишів» у 
НК CityFasionCLUB розпочався 24 березня. 
Відкривали її студенти Подільського дер-
жавного аграрно-технічного університету, 
а саме: команда КВН «Аграрвард» на чолі із 
заступником голови профкому по роботі з 
молоддю Іриною Качан. Вони провели за-
пальну костюмовану вечірку «Пірати аграр-
ного поля». 

Умови конкурсу включали оформлен-
ня афіші, цікаве відеозапрошення, музичне 
оформлення, проведення тематичної 
вечірки та відвідуваність (кожен конкурс 
команд оцінюється від 1,5 до 12 балів). 

щорічну «биТВу ВиШіВ»
у  місТі  розпочаВ  пдаТу

У результаті наш університет отримав 
найвищі бали від організаторів дійства та 
поки що лідирує із такими оцінками:

афіша – 12 балів;
відео – 12 балів;
музика – 12 балів;
програма – 12 балів;
відвідуваність – 155 чоловік.
Дякуємо за допомогу в організації за-

ходу ректорату, профспілковому комітету 
співробітників та студентів ПДАТУ та МГО 
Молодіжному парламенту міста.

Ірина Качан
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учасТь пдаТу у ВідкриТТі 
ТурисТичного сезону-2016

резульТаТи кВіТнеВого 
засідання Вченої ради 

уніВерсиТеТу
21 квітня відбулося виїзне засідання Вче-

ної ради Подільського державного аграрно-
технічного університету на території нових 
площ інженерно-технічного факультету.

Предметом розгляду відповідного зібран-
ня стали питання затвердження освітніх 
програм і навчальних планів (доповідав 
проректор з навчально-наукової роботи Пе-
ченюк А.В.), стану і перспектив матеріально-
технічного забезпечення освітньої діяльності 
інженерно-технічного факультету (доповідав 
декан інженерно-технічного факультету Пан-
цир Ю.І.), особливостей роботи інституту піс-
лядипломної освіти та дорадництва (доповіда-
ла директор інституту післядипломної освіти 
та дорадництва Дудзяк О.А.), стану і роботи в 
навчально-науковому саду ПДАТУ із забезпе-
чення навчального процесу і наукової роботи 
(доповідала завідувач навчально-наукового 
саду Долід О.І.).

За звичною у навчальному закладі тра-
дицією до проведення засідання усі члени 
ради мали можливість відвідати кафедри  
інженерно-технічного факультету, закріпле-
ні за ними території, лабораторії, майстер-
ні. Науково-педагогічні працівники оцінили 
масштабність факультету, інноваційність 
окремих інженерних технологій, якість 

матеріально-технічного оснащення. Особли-
ву цікавість члени ради виявили на кафедрі 
«Сільськогосподарські машини і механізо-
вані технології» (завідувач Рудь А.В.) щодо 
підготовки майбутнього інженера засобами 
ІТ-технологій. Не менш значущою і емоцій-
но сприйнятою стала «Галерея інженерно-
педагогічних кадрів – випускників напряму 
«Професійна освіта» – кафедра «Професійна 
освіта» (завідувач Ляска О.П.). Разом із по-
зитивними аспектами такого внутрішнього 
аудиту загострились й окремі проблеми на 
певних кафедрах інженерно-технічного фа-
культету, що стане предметом вирішення в 
найближчий час.

Традиційно 23 квітня 2016 р. відбулося урочис-
те відкриття туристичного сезону у старовинному 
місті. Цього року увага громадськості області була 
прикута до яскравого дійства, що відбувалося у 
Кам’янці-Подільському – місті, що за кількістю збе-
режених історичних, архітектурних, природних 
пам’яток посідає третє місце в Україні після Києва 
та Львова.

Слід віддати належне послідовності міської 
влади «квітки на камені» у перетворенні старо-
винного міста у справжній туристичний осередок 
для українських та іноземних туристів. Уже кілька 
років поспіль активно розвивається напрям, який 
прийнято називати «подієвим туризмом» – різно-
манітні тематичні фестивалі, квести, виставки – 
все, що може задовольнити бажання активного та 
змістовного відпочинку найвибагливіших мандрів-
ників упродовж цілого року.

Ще ніколи туристичний сезон в Кам’янці-
Подільському не відбувався без великого дива! 
Цього року ДИВО реалізувалося у показі ретро-
картин. Саме до них (ретро-картин) належить ко-
лекція автомобілів від приватних колекціонерів 
міста та клубу ексклюзивних автомобілів «Ретро-
кортеж» (м. Тернопіль) та мала авіація. Майже 
двадцять повітряних суден демонстрували свої 
можливості на теренах Кам’янеччини. Кожен охо-
чий зміг надихнутися краєвидами Кам’янця з ви-
соти пташиного польоту, а також стрибнути з па-
рашутом.

Усі кам’янчани та гості міста, організатори за-
ходу мали змогу споглядати костюмований проме-
над у стилі ретро, до якого приєдналися колекти-
ви вищих та професійно-технічних закладів освіти 
міста. Долучився до цього заходу й Подільський 
державний аграрно-технічний університет.

Студенти та викладачі виховного сектору на 
чолі з проректором з науково-педагогічної і ви-
ховної роботи, післядипломної освіти та дорадни-

цтва Гуцолом Т.Д. взяли участь у ході (вул. Собор-
на – площа Польський ринок).

Кажуть, що найкращим артистам належить 
останнє слово у концерті. Без сумніву, ПДАТУ своїм 
виступом справив неабияке враження на глядачів, 
адже у флешмобі взяла участь найбільша кількість 
учасників (майже 200). По завершенні виступу 
на середину танцювального кола виїхав трактор 
МТЗ-82 (кафедра сільськогосподарських машин) 
як головна емблема аграрної галузі, на кабіні 
якого розгорталося справжнє вражаюче дійство 
з жовто-блакитними димовими шашками (Томай-
чук М.А.). Усе це відбувалося під гучні оплески та 
вигуки глядачів.

Виступ Подільського державного аграрно-
технічного університету був дійсно феєричним, 
який надовго запам’ятається усім присутнім на 
святі.

Захід відбувся за фінансової підтримки первин-
ної профспілкової організації ПДАТУ (Ліщук С.Г.).

Ректорат Подільського державного аграрно-
технічного університету виносить подяку усім 
учасникам ходи за чудову організацію та на-
лагоджену роботу під час виступу.

проблематика  протидіЇ  
торгівлі  лЮдьми

21 квітня 2016 року студенти Бучацького 
коледжу Подільського державного аграрно-
технічного університету отримали інформацію 
про безпечну міграцію та працевлаштування, 
проаналізували проблему торгівлі людьми та 
засвоїли основні правила безпеки з використанням 
методу «рівний – рівному».

Проведений захід – логічне продовження про-
екту «Підвищення обізнаності вразливих дітей та 
молоді Тернопільської області щодо безпечної мі-
грації та працевлаштування», що реалізується за 
підтримки Міжнародної організації з міграції та за 
сприяння Міністерства освіти і науки України.

В заході взяли участь головний спеціаліст від-
ділу позашкільної освіти, виховної роботи та захис-
ту прав дитини Міністерства освіти і науки України 
Ніна Березіна та спеціаліст програми протидії тор-
гівлі людьми представництва МОМ в Україні Ірина 
Мидловець. 

У процесі роботи аудиторія мала можли-
вість глибше ознайомитися з проблемою торгівлі 
людьми, основами безпечної міграції та праце-
влаштування через керований перегляд фльму та 
створення тематичного колажу. Навчені тренери з 
числа студентської молоді працювали за методи-
кою «рівний – рівному», тому інформація учасни-
ками сприймалася доступно та легко. Супервізори 
мали можливість скеровувати та координувати ро-
боту навчених тренерів.

Основним завданням творчої роботи стало 
створення об’єктів з матеріалів для декоративно-
го оздоблення. Кожна композиція несла смислове 
навантаження. Запропоновані теми для роботи «Я 
кажу «Ні» торгівлі людьми» та «Я даю свою любов і 
підтримку постраждалим від торгівлі людьми» до-
зволили відобразити власне ставлення до пробле-
ми торгівлі людьми та проговорити емоційні пере-
живання, пов’язані з проблемою.

Учасники заходу та керівництво коледжу отри-
мали інформаційні матеріали з номерами телефо-
нів Національної гарячої лінії з протидії торгівлі 
людьми та консультування мігрантів, а також з пра-
вилами убезпечення себе від торгівлі людьми.

Аудиторія, обрана для заходу, є групою ризи-
ку. Студенти Бучацького коледжу – мешканці не-
великих містечок та сіл. Великий відсоток їх шукає 
в подальшому можливості для працевлаштування 
за кордоном. Тому підвищення обізнаності щодо 
пробле ми торгівлі людьми, ознайомлення з пра-
вилами безпечної поведінки при плануванні подо-
рожей за кордон, спільна творча робота по ство-
ренню «об’єктів» – це ще один крок, щоб зробити 
проблему торгівлі людьми більш зрозумілою для 
молоді. Ц    е дасть можливість їм робити виважені 
життєві кроки, зменшить число негативних ситуа-
цій у подальшому житті та допоможе стати успіш-
ними громадянами демократичного європейсько-
го суспільства.
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інноВаційна діяльнісТь 
педагога – Від Теорії до успіху

Під таким гаслом з 23 по 29 березня 2016 року 
на базі Інституту післядипломної освіти та дорад-
ництва проведені курси підвищення кваліфікації 
науково-педагогічних працівників університету.

Розвиток інноваційних процесів у освіті на су-
часному етапі є об’єктивною закономірністю, що зу-
мовлюється інтенсивним розвитком інформаційних 
технологій у всіх сферах людського буття; оновлен-
ням змісту філософії сучасної освіти, центром якої 
став загальнолюдський цілісний аспект; гуманіс-
тично зорієнтованим характером взаємодії 
учасників навчально-виховного процесу; 
необхідністю підвищення рівня активності та 
відповідальності педагога за власну профе-
сійну діяльність, спрямовану на формування 
творчої особистості вихованця, готовності 
до сприйняття та активної діяльності у нових 
соціально-економічних умовах. У зв’язку з 
цим винятково важливого значення набуває 
інноваційна діяльність педагога.

Інноваційна педагогічна діяльність – 
заснована на осмисленні практичного 

З 19 по 21 квітня 2016 р. на базі Уманського національного університету 
садівництва проходили Всеукраїнські спортивні ігри серед студентів аграр-
них вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Мінагрополітики 
України.

Команда ПДАТУ у складі:
1. Грабчак Василь – інженерно-технічний факультет;
2. Назарук Володимир – факультет агротехнологій і природокористу-

вання;
3. Божок Кристина – економічний факультет;
4. Борецький Віталій – економічний факультет 
посіла ІІ  загальнокомандне місце.
Вітаємо призерів змагань!

ВіТаємо команду пдаТу !

кубок Європи 
З кікбоксингу WAKO

28 квітня-1 травня 2016 р. в місті 
Островець-Свентокшиський (Польща) 
відбувся кубок Європи з кікбоксингу 
WAKO. У змаганнях прийняли участь 
400 спортсменів.

Нашу країну представляли вихо-
ванці ДЮСШ № 2 Кондратов Павло – 
1 місце, Радюк Жанна – 1 місце, Голо-
ватюк Роман (студент 4 курсу напряму 
підготовки «Агрономія» факультету 
агротехнологій і природокористування 
ПДАТУ) – 2 місце. 

Тренер – Анатолій Лабатюк.

Прийом на навчання за ступенем 
«бакалавра» здійснюється 

 за державним замовленням
 та за кошти фізичних або юридичних осіб  

за спеціальностями: 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті 
Українського центру оцінювання якості освіти 

2016 року

Орієнтовна вартість
1-го року навчання*

денна 
форма

заочна 
форма

201 «Агрономія»
1. українська мова та література

8100 52002. біологія
3. хімія або фізика або математика

101 «Екологія»
1. українська мова та література

8100 52002. біологія
3. географія або фізика або хімія 

193 «Геодезія та землеустрій» 
1. українська мова та література

8100 52002. математика 
3. географія або фізика або історія України

203 «Садівництво та виноградарство» 
1. українська мова та  література

8100 52002. біологія
3. хімія або фізика або математика

206 «Садово-паркове господарство»
1. українська мова та  література

8100 52002. біологія
3. хімія або фізика або математика

204 «Технологія виробництва та 
переробки продукції тваринництва»

1. українська мова і література
8100 52002. біологія

3. хімія або фізика або математика

211 «Ветеринарна медицина» 
(лише денна форма навчання)

1. українська мова і література
8100 -2. біологія

3. хімія або фізика або математика

208 «Агроінженерія» 
1. українська мова і література

8100 52002. математика 
3. фізика або іноземна мова або історія України

141 «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка»

1. українська мова і література
8100 52002. математика 

3. фізика або іноземна мова або історія України

015 «Професійна освіта»
1. українська мова і література 

8100 52002. математика
3. фізика або іноземна мова або історія України

275 «Транспортні технології»
1. українська мова і література 

8100 52002. математика
3. фізика або іноземна мова або історія України

274 «Автомобільний транспорт» 
1. українська мова і література 

8100 52002. математика
3. фізика або іноземна мова або історія України

073 «Менеджмент»
1. українська мова і література

8100 52002. математика 
3.географія або іноземна мова або історія України   

071 «Облік і оподаткування»
1. українська мова і література

8100 52002. математика 
3. географія або іноземна мова або історія України   

051 «Економіка»
1. українська мова і література

8100 52002. математика 
3. географія або іноземна мова або історія України   

072  «Фінанси, банківська справа та 
страхування» 

1. українська мова і література
8100 52002. математика 

3.географія або іноземна мова або історія України   

074 «Публічне управління та 
адміністрування»

1. українська мова і література
8100 52002. математика 

3. географія або іноземна мова або історія України   

076 «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність»

1. українська мова і література
8100 52002. математика 

3. географія або іноземна мова або історія України   

подільський держаВний
 аграрно-Технічний уніВерсиТеТ

оголоШує
прийом абітурієнтів у 2016 році на денну та заочну форми  навчання 

за ступенями: «бакалавр», «магістр», «доктор філософії»; 
освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» педагогічного досвіду цілеспрямована педаго-

гічна діяльність, орієнтована на зміну й розвиток 
навчально-виховного процесу з метою досягнення 
вищих результатів, одержання нового знання, фор-
мування якісно іншої педагогічної практики.

Педагогічна діяльність завжди орієнтується на 
певний зміст, тобто на знання, які слід здобути у 
процесі навчання, та на якості особистості, які необ-
хідно виховати.

Ці та ряд інших аспектів інноваційної спрямо-
ваності педагогічної діяльності були предметом 
обговорення семінару, організованого Інститутом 
післядипломної освіти та дорадництва за участі 
провідних фахівців Національного університету 
біоресурсів і природокористування України.

У роботі семінару взяли участь д.е.н., профе-
сор, зав.кафедри інноваційної діяльності в АПК Ви-
твицька О.Д., д.пед.н., професор Демешкант Н.А., 
д.пед.н., професор Кручек В.А., начальник відділу 
управління якістю НУБіП України Мотринчук Д.Й., 
к.е.н., професор, заслужений економіст України, 
директор Навчально-наукового Інституту післяди-
пломної освіти НУБіП України Кулаєць М.М., перший 
проректор з науково-інноваційної та міжнародної 
діяльності ПДАТУ Гаврилянчик Р.Ю., проректор з 
науково-педагогічної і виховної роботи, післяди-
пломної освіти та дорадництва Гуцол Т.Д.

По завершенні семінару слухачі отримали сві-
доцтва про підвищення кваліфікації державного 
зразка. Тетяна Стрілецька

Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліста",
ступенем "магістра" здійснюється за державним замовленням

 та за кошти фізичних або юридичних осіб

Орієнтовна вартість
 1-го року навчання*

ОКР «спеціаліст» ступінь «магістр»

денна 
форма

заочна 
форма

денна 
форма

заочна 
формаКод спеціальність (спеціалізація)

201 «агрономія»("Рослинництво", "Селекція і насінництво", "Насінництво і насінєзнавство") 9300 6000 10600 6900

101 «екологія» ("Збалансоване природокористування", "Агроекологія") 9300 6000 10600 6900

193 «геодезія та землеустрій» ("Землеустрій і кадастр") 9300 6000 10600 6900

203 «садівництво та виноградарство» ("Плодівництво","Овочівництво закритого грунту") 9300 6000 10600 6900

206 «садово-паркове господарство» ("Садово-паркове господарство") - - 10600 6900

204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» ("Годівля тварин 
і технології кормів", "Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва") 9300 6000 10600 6900

211
 «Ветеринарна медицина» ("Ветеринарне забезпечення здоров'я собак і котів", 
"Ветеринарні превентивні технології забезпечення здоров'я тварин", "Ветеринарна 
медицина")

9300 - 10600 -

208 «агроінженерія» ("Механізація сільського господарства", "Процеси, машини та 
обладнання АПВ", "Транспортні технології та засоби в АПК") 9900 6400 11200 7300

141 «електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» ("Енергетика 
сільськогосподарського виробництва") 9900 6400 - -

015 «професійна освіта» ("Технологія виробництва і переробка продуктів сільського 
господарства") - - 10600 6900

275 «Транспортні технології» ("Організація і регулювання дорожнього руху", "Організація 
перевезення і управління на транспорті") 9300 6000 11200 7300

274 «автомобільний транспорт» ("Автомобілі та автомобільне господарство")   9300   6000 - -

073 «менеджмент» ("Менеджмент і адміністрування") 10600 6900 11800 7700

071 «облік і оподаткування» ("Облік, аудит і оподаткування") 10600 6900 11800 7700

051 «економіка» ("Економіка підприємництва") 10600 - 11800 7700

 072 «фінанси, банківська справа та страхування» ("Фінанси, банківська справа та 
страхування")     10600 6900 11800 7700

074 «публічне управління та адміністрування» ("Публічне управління та 
адміністрування") 10600 6900 11800 7700

 076 «підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ("Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність") 10600 - 11800 7700

*Вартість одного року навчання до початку прийому документів може бути змінена
         У структурі університету:

Інститут післядипломної освіти та дорадництва	 , в якому можна отримати другу вищу освіту за денною або 
заочною формами навчання;
Центр з підготовки робітничих професій: 	 водія категорії В і С, тракториста-машиніста, оператора 
комп’ютерної техніки, газоелектрозварювальника, токаря, фрезерувальника, шліфувальника.

Студенти можуть здобути військове звання офіцера запасу, та проходити стажування за кордоном в провідних 
аграрних господарствах країн Світу.


