
ШАНОВНА  СТУДЕНТСЬКА  ТВОРЧА  МОЛОДЬ 
ЗАКЛАДІВ  ВИЩОЇ  ОСВІТИ!

Жовтень, 2019

Випуск
№ 18

Щиро вітаю кожного з Вас в одному із фундаментальних навчальних  зак  ла   дів  регіону – 
Подільському державному аграрно-технічному університеті!

Вищий аграрний заклад Поділля знаний своїми випускниками, які стояли біля його 
витоків, славнозвісний аграрними здобутками та успіхами. Це столітній шлях постійного  
нев пинного розвитку, руху вперед задля досягнення основної мети – плекання кращого 
майбутнього України. 

2019 рік оголошено Роком єдності України, а отже, рік є динамічним, напруженим, інтен-
сивним. Символічним цей рік став і для Подільського державного аграрно-технічного уні-
верситету, адже навчальний заклад у цьому році відзначив свій ювілей – 100-річчя від дня 
заснування. 

Ми пишаємося тим, що Подільський державний аграрно-технічний університет уже 
п'ятий рік стає осередком для творчої студентської молоді, саме тут відбувається Відкритий 
фестиваль-конкурс художньої творчості серед колективів та окремих виконавців навчаль-
них закладів України «Агроуніфест-2019». Наш заклад вищої освіти стає центром, який вияв-
ляє та уславлює найталановитішу, найобдарованішу, найкращу молодь – молодь, яка звели-
чуватиме майбутнє української нації. 

Бажаю усім учасникам отримати від фестивалю незабутні враження, збагатитися до-
рогоцінним життєвим досвідом та мудрістю, прагнення до нових пошуків і відкриттів на  
творчій стезі!

Зичу всім гостям із користю провести час у славнозвісному місті Кам’янець-Подільському й отримати незабутні спогади, збагатитися 
новими знайомствами й зустрічами, породити у собі прагнення та бажання повернутися ще неодноразово у цей неймо вірний край! 

  З повагою ректор, доктор економічних наук, професор, 
Заслужений працівник сільського господарства України  Володимир ІВанишин

ВІЗИТ  ДЕЛЕгАцІЇ  ПДАТУ  ДО  ВАРШАВСЬКОгО
УНІВЕРСИТЕТУ  ПРИРОДНИЧИх  НАУК

29–30 вересня 2019 року делегація Подільського державного аграр-
но-технічного університету в складі ректора професора Володимира 
Іванишина та начальника відділу аспірантури Оксани Дудзяк, на запро-
шення ректора Варшавського університету природничих наук (SGGW) 
професора Вієслава Бєлявського, взяла участь в офіційній Інавгураційній 
церемонії відкриття нового навчального 2019–2020 року.

Під час візиту, з метою сприяння академічній мобільності та співпраці між двома установами, спираючись на 
принципи незалежності та взаємної вигоди, був підписаний МЕМОРАНДУМ про наукове та навчальне співробіт-
ництво щодо розвитку спільних наукових проектів, удосконалення навичок НПП, обміну викладачами та студен-
тами, впровадження нових навчальних програм, розвитку спільних освітніх проектів,  обміну публікаціями та  
навчальними матеріалами тощо. Прес-центр ПДАТУ
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ПДАТУ  рАДо  зУсТрічАє  ПершокУрсникіВ
1 вересня 2019 року, під звучання «Гімну університету» у 

виконанні Руслана Вознюка, Подільський державний аграр-
но-технічний університет знову усіх радо зустрів у своїх 
стінах, а особливо першокурсників. Сьогодні поповнилася 
велика університетська родина, – переступила поріг універ-
ситету молодь, на яку покладаються великі надії в аграрному 
секторі нашої держави.

У цей день наша держава вшановує усіх тих, хто сіє в ду-
шах студентів розумне, корисне, добре та вічне, тому найбіль-
ше подяки отримують мудрі викладачі, що протягом усього 
навчального періоду знаходяться пліч-о-пліч зі своїми вихо-
ванцями та котрі радо передають свої знання та практичні 
навички.

Свято відбулося на університетському стадіоні, де були 
представлені усі структурні підрозділи ПДАТУ.

Урочистості відкрив ректор університету, професор Во-
лодимир Іванишин, який щиро та сердечно привітав присут-
ніх з Днем знань, побажавши усім удачі у підкоренні нових 
освітніх та наукових вершин, втілення мрій у реальні справи 

та мирного українського неба. Володимир Васильович за-
значив, що кожному першокурснику випала велика честь 
стати студентом у такий знаковий для нашого університе-
ту рік, – а це рік відзначення 100-річчя з дня заснування 
закладу.

Для того, щоб студентам було легко долати новий 
етап у своєму житті та впевненіше робити наступні кроки 
із вірою у світле майбутнє та у Всевишнього, вихованців 
привітали священник Української Православної церкви, 
настоятель університетського храму Юрій Матвейцов та 
благочинний Кам’янець-Подільського району, настоятель 
храму Святих Первоверховних Апостолів Петра і Павла 
Олександр Цісар.

Приємним було й те, що на День знань завітали і висо-
коповажні гості як з України, так і з-за кордону, це: Вадим 
Матвійчук – полковник, заступник начальника поліції 
Хмельницької області; Юрій Білянський – полковник, на-
чальник міського відділу поліції; Вадим Конончук  – за-
ступник директора Департаменту агропромислового 

розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації, 
начальник управління розвитку агропромислового вироб-
ництва, переробної та харчової промисловості; Ігор Бєлко – 
начальник Кам’янець-Подільського Головного управління 
державної податкової служби Хмельницької області; Кирило 
Чумаков – начальник Хмельницької районної державної ве-
теринарної медицини, почесний професор кафед ри інфек-
ційних та інвазійних хвороб ПДАТУ, Заслужений працівник 
ветеринарної медицини України; В’єслав Бєлявскі  – про-
фесор, ректор Варшавського університету природничих 
наук (СГГВу); Ядвіга Ляска – професор, ректор Державної 
Вищої Професійної Школи у Тарнові; Лукаш Єнчмьонек – 
професор Державної Вищої Професійної Школи у Тарнові; 
Міхал Засада – професор, проректор з міжнародного спів-
робітництва Варшавського університету природничих наук 
(СГГВу); Славомір Гізінськи – помічник професора, доктор 
ветеринарних наук Варшавського університету природни-
чих наук (СГГВу); Міхал Пайда – доктор інженерних наук, 
аудитор державного науково-дослідного «Інституту нафти 
і газу», м.  Краків; Юрій Мельник – директор підприємства 
«Подільська марка»; Леонід Дяконов – генеральний дирек-
тор Товариства з додатковою відповідальністю Кам’янець-
Подільського електромеханічного заводу.

Хвилиною мовчання та покладанням гірлянди слави до 
пам’ятного знаку вшанували тих, завдяки кому наша держа-
ва вкотре відстоює свою гідність та незалежність, захища-
ючи українську землю, даруючи мир та спокій громадянам 
України.

Президент студентського парламенту, відмінниця навчан-
ня Віка Лужняк, зачитала клятву першокурсника, після чого 
ректор традиційно вручив студентам «Залікову книжку» та 
«Ключ до знань».

Гарним закінченням свята, в дарунок усім присутнім, 
прозвучала пісня Андрія Князя «Моя Україна» у виконан-
ні Володимира Сіранта, Руслана Вознюка та Олександри 
Ілясевич. Підтримали цю запальну атмосферу жонглери на 
ходулях й танцівниці.

Прес-центр ПДАТУ
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ІНАВгУРАцІЯ  НОВОгО  НАВЧАЛЬНОгО  РОКУ 
В КРАКІВСЬКОМУ  АгРАРНОМУ  УНІВЕРСИТЕТІ

СПІВПРАцЯ  З  КРАКІВСЬКИМ 
ДЕРЖАВНИМ  ІНСТИТУТОМ  НАфТИ  І  гАЗУ

МіЖнАроДне  сПіВробіТницТВо

2 вересня 2019 року відбулась зустріч ректора 
Подільського державного аграрно-технічного універ-
ситету, професора Володимира Іванишина з аудито-
ром, доктором інженерії Краківського Державного 
інституту нафти і газу Міхалом Пайда (республіка 
Польща). Під час зустрічі обговорено подальшу спів-
працю у сфері надання консультаційних послуг аграр-
ним підприємствам щодо сертифікації продукції біо-
палива, біорідин та сировини для їх виробництва у 
системі KZR INiG на базі навчально-наукової лабора-
торії «DAK-GPS» ПДАТУ.

Прес-центр ПДАТУ

АкАДеМічнА  МобільнісТь  ERASMUS+

2 вересня 2019 року ректором Подільського державного аграрно-технічного університету, професором 
Володимиром Іванишиним і ректором Державної вищої професійної школи у Тарнові, професором Ядвігою Ляска  
(республіка Польща) підписана угода «Inter-institutional agreement 2018–20[21]» щодо участі у програмі ERASMUS+.

Така угода передбачає міжнародну кредитну мобільність (КА 107), а саме: короткострокові програми обміну на 
навчання (3–12 міс.) та на практику (2–12 міс.) для українських  (молод ших) бакалаврів, магістрів, аспірантів, док-
торантів, а також для викладання (підвищення кваліфікації) й стажування (від 5 днів до 2 міс.) для викладачів та 
співробіт ників ПДАТУ. Прес-центр ПДАТУ

Делегація Подільського державного аграрно-технічного університету (ректор Володимир Іванишин, 
проректор з науково-педагогічної і виховної роботи Тарас Гуцол, заступник декана економічного фа-
культету Олег Кучер), на запрошення ректора Краківського аграрного університету (Республіка Польща) 
Влоджимежа Саду, взяли участь в інавгурації нового навчального року.

Прес-центр ПДАТУ
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МіЖнАроДне  сПіВробіТницТВо
ДЕЛЕгАцІЯ ПДАТУ 

В ДЕРЖАВНІй ВИЩІй ШКОЛІ У ТАРНОВІ

СТАЖУВАННЯ  У  ВАРШАВСЬКОМУ 
УНІВЕРСИТЕТІ  ПРИРОДНИЧИх  НАУК

Делегація Подільського державного аграрно-технічного уні-
верситету (ректор Володимир Іванишин, проректор з науково-
педагогічної і виховної роботи Тарас Гуцол, заступник декана 
економічного факультету Олег Кучер), взяли участь в інавгурації 
нового навчального року у Державній вищій школі у Тарнові. 
Під час візиту делегація ознайомилась з матеріально-технічною 
базою навчального закладу. Також з 7 по 11 жовтня доцентами 
Гуцолом Т. Д. і Кучером О. В. для студентів польського навчаль-
ного закладу були проведені лекції в рамках програми Еrasmus+.

Прес-центр ПДАТУ

МІЖНАРОДНИй  КОНгРЕС  ІНІцІАТИВ 
СхІДНОЇ  ЄВРОПИ  У  ЛюбЛІНІ

23–24 вересня 2019 р. начальник відділу міжнарод-
них зв’язків ПДАТУ Валентина Борковська взяла участь у 
VIII Конгресі ініціатив Східної Європи, м. Люблін, який вже 
багато років створює платформу для тривалих транскор-
донних відносин Європейського Союзу та країн Східного  
партнерства.

2019 рік – це особливий рік для Любліна, який відзначає 
450-ту річницю Польсько-Литовського Союзу, більше відо-
мого як Люблінська Унія. Урочисте відкриття заходу розпоча-
лося із привітального слова мера Любліна – Кшиштова Жука 
та театралізованого представлення картини Яна Матейка 
«Люблінська Унія». Символічною для нашої країни була 
участь українських визначних діячів та науковців, які грали 
роль литовських учасників підписання угоди.

Перша відкрита дискусія Конгресу Ініціатив «Від 
Люблінської Унії до Східного Партнерства» розпочалася із 
доповідей професора Данути Хюбнер –першого польського 
комісара в ЄС та Яна Трущинського – першого генерально-
го директора Європейської комісії, що безпосередньо брав 

участь у переговорах щодо вступу Польщі до ЄС. Активними 
учасниками дискусії були Артур Михальський – Посол Рес-
пуб ліки Польща в Білорусії, Артур Собонь – державний 
секре тар, Міністерство інвестицій і розвитку, Уільям Томсон – 
керівник підрозділу ОЕСР по роботі з країнами Євразії, 
Олександр Румак – замісник міністра праці і соціального за-
хисту Республіки Білорусь, Валентина Полтавець – виконав-
чий директор Асоціації об’єднаних громад України, Беата 
Сурмач – директор Інституту Центральної Європи, Люблін.

Розпочата дискусія щодо переваг вступу до Євросоюзу та 
розвитку Східного партнерства з Україною продовжилася в 
окремих панельних дискусіях. Особливий інтерес виклика-
ло обговорення розвитку процесу децентралізації в нашій 
державі, поточний стан, міжнародна підтримка, перспективи 
на майбутнє тощо (доповідачі: Ігор Довірак – Асоціація ОТГ 
Івано-Франківської області, Наталя Гмурковська – Фонд роз-
витку місцевої демократії, Руслан Рохов – школа мерів, Адам 
Сауер – міжнародний фонд солідарності, Польща, Кетеван 
Моістсравешвілі – замісник губернаторів Грузії).

Окрема роль у процесі обговорення переваг Східного 
партнерства була відведена питанню безперервної освіти 
як невід’ємного елементу місцевого розвитку на прикладі 
польського досвіду (доповідачі: проф. Олександа Кузьор – 
Сілезький технічний університет, м. Вроцлав проф. Віктор 
Мошинський – Національний університет водного госпо-
дарства, м. Рівне, проф. Роман Петришин – Чернівецький 
національний університет ім. Федьковича, проф. Дмитро 
Дзвінчук  – Івано-Франківський національний технічний уні-
верситет нафти та газу).

У рамках панельного обговорення по темі «Наука і освіта» 
надзвичайно цікавим для нашого університету був майстер 
клас Матеуша Малиска – партнера фонду Sempre a Frente по 
програмі Erasmus+. Значним здобутком в розвитку міжнарод-
ного співробітництва була зустріч з координатором програ-
ми Erasmus+ Ізабеллою Вольською при Люблінському універ-
ситеті природничих наук.

Приємною несподіванкою під час Конгресу стала зу-
стріч з представниками Хмельницької області: Наталією 
Бєляковою  – керівником Торгово-промислової палати та 
Володимиром Федоченко – директором ТОВ «Імаго-Україна».

Загалом, за результатами участі в Конгресі Ініціатив 
Східної Європи у Любліні встановлені ділові контакти з науко-
вою елітою Польщі та інших країн ЄС з перспективою розши-
рення міжнародного співробітництва нашого університету.

Прес-центр ПДАТУ

Доцент та докторант кафедри менеджменту, публічного 
управління та адміністрування Прокопчук Лілія Миколаївна, 
отримала грант для проведення наукових досліджень на тему 
«Формування фінансової стратегії корпорацій», за фінансу-
ванням Національної комісії Польщі у справах ЮНЕСКО на 
період з 1 по 30 вересня 2019 року. Стажування відбулося у 
Варшавському університеті природничих наук (SGGW), на фа-
культеті економічних наук, під керівництвом доктора кафед-
ри фінансів Сергія Заболотного та координатора програми 
ЮНЕСКО, професора  Агати Малак-Равліковської.

Лілія Миколаївна під час стажування мала можливість 
активно співпрацювати з багатьма вченими, зокрема: 
проф.  Агатою Малак-Равліковською, повноважним деканом 
міжнародних науково-дослідних проектів – д-ром. Сергієм 
Заболотним, відділу фінансів та бухгалтерського обліку –
проф. Мирославом Василевським, завідувачем департаменту 
фінансів – д-р Барбарою Велічко та д-р Ренатою Гроховською, 
доцентами кафедри сільськогосподарських фінансів Інсти-
туту аграрної та харчової економіки – проф. Тетяною Соколь-
ською, завідувачем кафедри державного управління та 
міжнародної економіки Білоцерківського національного 
аграрного університету та ін., які консультували усіх з пи-
тань правильних результатів дослідження та активно допо-
магали у підготовці результатів наукових досліджень, обміні 
досвідом.

За період стажування Прокопчук Л. М. взяла участь у на-
уково-практичних конференціях та семінарах, зокрема:

науковому семінарі Інституту аграрної економіки та еко-
номіки харчових продуктів «Споживання цукру в Польщі» під 
керівництвом prof. Piotr Szajner; 

«Konferencja katedr finansow (KKF)» Фінанси-95 lat po 
reformie Wladyslawa Grabskiego «11–13 вересня 2019 року;

науковому семінарі «Багаторівневі регресійні моделі та 
їх застосування в освіті. Практичний приклад із викорис-
танням статистичного програмного забезпечення (STATA), 
лекція prof. Sergio Longobardi з Неапольського університету 
«Parthenope»;

у 18 Міжнародному конгресі внутрішнього контролю, 
внутрішнього аудиту, боротьби з корупцією та боротьбою з 
шахрайством 26-27 вересня 2019 року у Кракові у співпраці з 
Краківською академією імені Andrzej Frycz Modrzewski.

А також мала унікальну нагоду відвідати свято «Inauguracja 
Roku Akademickiego 2019/2020)» та ознайомитися з культу-
рою Польщі.

Перебування у Варшавському університеті було дуже ін-
формативним та корисним для майбутньої наукової роботи. 
Під час наукового стажування підготовлено до друку наукову 
статтю на тему: «The impact of practices of the internal audit on 
finance management of the corporations»  (Serhiy Zabolotnyy,  
Liliya Prokopchuk). Прес-центр ПДАТУ
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ііі МіЖнАроДнА  нАУкоВо-МеТоДичнА  конференція 
«ПроблеМи  ПіДгоТоВки  фАхіВціВ-АгрАріїВ 

У нАВчАльних зАклАДАх Вищої ТА Професійної осВіТи»
Із таким натхненням ІІІ Міжнародна науково-методична конференція 

«Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та 
професійної освіти» розпочала свою роботу, яка відбулась 4 жовтня 2019 
року, а саме напередодні Дня працівника освіти.

Зі вступним словом та відзначені педагогічних та науково-педаго-
гічних працівників, які протягом  минулого навчального року показали 
високі рейтингові показники виступили проректор з навчальної, науко-
во-інноваційної та міжнародної діяльності Тетяна Леонівна Білик та про-
ректор з навчальної роботи, Академік академії наук вищої освіти України, 
доктор економічних наук, професор Ірина Анатоліївна Ясінецька.

Конференція відзначилась робочим, полілоговим змістом. Педа гогічні 
та науково-педагогічні працівники презентували своє бачення у подаль-
шому навчанні студентів за різними спеціальностями.

Олександр Семенов 

Допоки сонце світить з висоти,
Щебечуть птахи, зацвітають квіти,
Ми Вам життям бажаєм твердо йти,
І днем грядущим від душі радіти!
Хай щастя завжди супроводить Вас,
Людська повага й шана не минають,
А вашу мрію й працю повсякчас
Лиш визнання вінчають!

сеМінАр-Тренінг «ПрофсПілкоВА 
ПлАТфорМА  МАйбУТнього»

26–28 вересня на базі Подільського дер-
жавного аграрно-технічного університету, 
відбувся семінар-тренінг для Молодіжної 
ради профспілок Хмельницької області 
«Проф спілкова платформа майбутнього». Го-
ловною метою заходу було об’єднання зусиль 
у напрямку ефективної організації молодіж-
ної політики та реалізації головних завдань 
діяльності профспілок та навчання молодих 
лідерів.

Перед початком семінару відбула-
ся зустріч ректора із заступником голови 
Федерації профспілок України Драп’ятим 
Євгеном Михайловичем, головою Феде-
рації профспілок Хмельницької облас-
ті Харьковським Геннадієм Петровичем 
та головою молодіжної ради профспілок 
Хмельниччини Світланою Ліщук. Присутні 
обговорили питання важливості діяльності 
профспілок, зокрема і в освітньо-науковій 
сфері, обмінялися спогадами з життя, вра-
женнями від славетного міста Кам’янця-
Подільського. Євген Михайлович зауважив, 
що вересневі дні є знаменними для історії 
нашого міста, адже саме в цей період, у 1846 
році, з візитом перебував Національний 
герой і символ України, великий Кобзар – 
Тарас Григорович Шевченко, який прожи-
вав у Кам’янці-Подільському, спілкувався 
як із інтелігенцією міста так і населенням 
його околиць. Гостям університету було 

проведено екскурсію нав-
чальним закладом, зокре-
ма відвідали Музей хліба 
та паски, а також колекцію 
світового генофонду греч-
ки при Науково-дослідному 
інституті круп’яних культур 
ім. О. О. Алексеєвої.

Далі у Залі засідань вченої ради розпочав 
роботу профспілковий семінар. Захід відкрив 
ректор університету, професор Володимир 
Васильович Іванишин, який розпочав із оз-
найомлення гостей з історією університе-
ту, його славетним минулим і сьогоденням. 
Також ректор наголосив, що сучасний про-
цес формування громадянського суспільства 
передбачає залучення молоді до активного 
суспільного життя, створення для неї макси-
мально сприятливих умов для самореалізації. 
Володимир Васильович зауважив, що пріори-
тетним напрямом роботи Федерації профспі-
лок України на сьогодні має стати робота із 
молоддю. І особлива увага повинна приділя-
тися молоді, яка найближчим часом розпочне 
свою трудову діяльність. Надалі Драп’ятий 
Євген Михайлович ознайомив присутніх із 
Постановою Президії ФПУ «Про стан роботи 
з молоддю у Федерації профспілок України, 
її членських організаціях» та наголосив, що 
сила та гарантія майбутнього існування будь-
якої профспілки, як правило, пов’язані з на-
явністю і регулярним припливом молодих 
спілчан, а активна позиція молоді завжди по-
зитивно позначається на ефективності робо-
ти профспілкових організацій і їх об’єднань. 
Євген Михайлович зазначив, що  станом на 
1  січня 2019 року ФПУ нараховує 1,73 млн. 
молодих людей серед усіх членів профспілок, 
що становить 36,1% від загальної кількості 
членів профспілок. У порівнянні з 2017 роком 
кількість молоді зменшилася на 120 тис. осіб, 
або на 7%. За інформацією членських орга-
нізацій, однією із головних причин є незадо-
вільний стан умов праці і її оплати, відсутність 
соціального захисту та процес міграції молоді 
за кордон. Саме тому у процесі реформуван-
ня та оптимізації стилю роботи ФПУ виникає 
чітке розуміння необхідності більш широкого 
залучення молодих профспілкових лідерів та 
активність до цих процесів. Саме молодь та 
її координаційний орган – Молодіжна рада 
ФПУ відіграватимуть у цих процесах одну з 
найважливіших ролей.

Геннадій Петрович Харьковський розпо-
вів про стан роботи із молоддю у області та 
ознайомивши молодих активістів із постано-
вою Президії ФПО від 22.05.2019 №  П-52-21  

«Про виклики та загрози профспілково-
му руху і завдання Федерації профспілок 
Хмельницької області, її членських органі-
зацій в сучасних умовах». При цьому голова 
Федерації профспілок Хмельницької області 
наголосив на необхідності подальшої під-
тримки молодого покоління членів проф-
спілок, адже ефективна молодіжна політика, 
створення чіткої структури та вертикалі вза-
ємовідносин між усіма ланками молодіжного 
профспілкового руху сприятимуть зміцненню 
кадрового потенціалу профспілок.

Про створення, функціонування та осно-
вні засади роботи Молодіжної ради профспі-
лок Хмельницької області коротко розповіла 
голова МР ФПО, голова первинної профспіл-
кової організації співробітників та студентів 
Подільського державного аграрно-технічного 
університетуСвітлана Ліщук. У своєму виступі 
пані Світлана також зазначила необхідність 
ініціювати і вживати заходів щодо прийняття 
соціально-правових програм на державно-
му рівні, що буде спрямовано на підвищення 
рівня життя молоді. Із цього питання передба-
чається організація роботи у двох напрямках: 
захист соціально-економічних прав молоді та 
практична і методична допомога членським 
організаціям у роботі із молоддю, що сприяти-
ме мотивації залучення молодих працівників 
до роботи у профспілках.

Три дні інтенсивної роботи було розпо-
чато, і учасники семінару відвідали АТ  «По-
дільський цемент», де їм провели екскурсію 
підприємством. Саме там, головою ППО під-
приємства Байраком Сергієм та директором 
підприємства НКЦ «Побужжя» ФП  області 
Олегом Сковородніковим, було проведено 

воркшоп з охорони праці. Також розглянули 
низку питань у форматі живої бібліотеки  з 
питань соціального діалогу, безпеки та гігієни 
праці за стандартами ЄС та умови підписання 
колективного договору.

Наступного дня учасники семінару разом 
із Світланою Ліщук плідно працювали над 
пріоритетними напрямками діяльності проф-
спілок в аспекті молодіжної політики, роз-
глядали  питання теорії і практики, юридичні 
тонкощі, рекомендації, досвід, досягнення, а 
також мотивацію  профспілкового членства.

Про актуальні питання трудового законо-
давства дискутували із  завідувачем комплек-
су правової освіти і допомоги підприємства 
«НКЦ «Побужжя» ФПО Яковлєвим Андрієм.

Завідувач відділу організаційної роботи 
та соціально-економічного захисту ФПО Інна 
Гаврилюк провела майстер-клас з команд-
ного підходу організації високоефективної 
профспілкової роботи, впровадження проф-
спілкових цінностей та психологічного роз-
вантаження.

Родзинкою заходу стала дискусія про 
Trede Union та особливості молодіжної полі-
тики із волонтером з США Кларком Х’юзом. 
Розглядали актуальні питання трудового за-
конодавства, особливості гендерної рівності, 
соціального захисту та пріорітети молодіжки 
у профспілках Сполучених Штатів Америки.

Наостанок провели засідання Молодіжної 
ради, прийняли постанови і резолюції та по-
годили проект плану роботи на нове півріччя.  
Згодом для учасників семінару організували 
екскурсію Старим містом під час якої провели 
цікавий квест на профспілкову тематику.

Прес-центр ПДАТУ

Із початком вересня студентство університету 
розпочало не тільки навчальний рік, а й роботу 
студентських профкому та Парламенту, зокрема 
9 вересня 2019 року провели перше в новому році 
зібрання самоврядування. Засідання проводили 
голова профкому Світлана Ліщук та президент сту-
дентського Парламенту Віка Лужняк.

Зустріч розпочалася із привітань та коротень-
ких оповідей про канікули. Надалі працювали 
згідно порядку денного. Розглянули проект пла-
ну роботи Парламенту на новий 2019–2020 н.  р.,  
дізнались від Віки Лужняк про закінчення її каден-
ції на посту президента Парламенту, заслухали ін-
формацію Світлани Ліщук про наказ ректора № 161  
від 19.08.2019 «Про організацію та проведення  
ви борів ректора Подільського державного аграр-
но-технічного університету» та ознайомили ся із 
положенням «Про порядок обрання представників 
з числа студентів, що мають право брати участь у 
виборах ректора ПДАТУ».

Відповідно до отриманої інформації прове-
ли ряд голосувань, зокрема одноголосно обрали 

збори  ПрофсПілкоВого  АкТиВУ 
ТА  сТУДенТського  ПАрлАМенТУ

в.о. прездента парламену університету Олексія 
Тарабузана, а також, для контролю за ходом проце-
су обрання представникiв з числа студентів, що ма-
ють право брати участь у виборах ректора ПДАТУ 
та проведення їх виборiв, обрали кількісний та 
особовий склад студенської виборчої комісії, яка 
буде здiйснювати свої повноваження пiд загаль-
ним координуванням органiзацiйного комiтету з 
проведення виборiв ректора унiверситету.

Далі надавали відповіді на питання студентів 
щодо особливостей навчання для студентів пер-
шого курсу, закордонного стажування, поселен-
ня у гуртожитки, початку навчального процесу, 
зокрема щодо режиму роботи в зимовий період 
та терміни сесій. Серед інших питань, яких торк-
нулися під час спілкування – про проведення 
дис танційного навчання, про урочисті та святкові 
заходи протягом нового навчального семестру та 
про підготовку до участі у масштабній молодіжній 
ініціативі міста «Молодіжні сходини в Кам’янець-
Подільській фортеці 2019».

Світлана Ліщук
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збір  ВроЖАю  ноВих  сорТіВ  гречки

7 вересня 2019 року Подільський державний аграрно-
технічний університет взяв участь у ХХХІІ агропромисловій 
виставці «Агро Поділля – 2019». Виставка проходила за іні-
ціативи Хмельницької обласної державної адміністрації та 
Департаменту агропромислового розвитку ОДА на території 
торгово-сервісного центру «Поділля» у м. Хмельницькому.

До уваги відвідувачів була представлена сільгосптехніка, 
обладнання для тваринництва, засоби захисту рослин, ви-
ставка-ярмарок декоративних та домашніх птахів, дрібних 
тварин, ярмарок сільськогосподарської продукції.

На високому рівні представили Подільський державний 
аграрно-технічний університет студенти та викладачі на 
чолі з проректором з навчально-науково-виробничих пи-
тань розвитку і адміністративно-господарської діяльності 
Строяновським Василем Станіславовичем та проректором 
з науково-педагогічної і виховної роботи Гуцолом Тарасом 
Дмитровичем.

Своїми винаходами, дослідами та досягненнями в аграр-
ній сфері щиро ділилися з відвідувачами агровиставки фа-
культет агротехнологій та природокористування, факультет 
ветеринарної медицини і технологій у тваринництві, еко-
номічний факультет, інженерно-технічний університет, но-
востворений Навчально-науковий інститут енергетики та 
Коледж ПДАТУ.

Дане дійство 
супроводжувало-
ся розважальною 
програмою, у якій 
теж були задіяні 
творчі колективи 
університету.

Прес-центр 
ПДАТУ

Науковцями Подільського державного аграрно-технічного університету під час посівної були за-
кладені дослідні ділянки з метою  вивчення продуктивності нових створених сортів «Володар» і 
«Кам’янчанка» у ВС «Колос».

24 вересня 2019 р. науковці університету (директор Інституту гречки Бурдига В. М., доцент кафедри 
сільськогосподарських машин і механізованих технологій Павельчук Ю. Ф.) надавали допомогу у зби-
ранні врожаю гречки у с. Більче-Золоте Тернопільської області  (ВС «Колос»). Прес-центр ПДАТУ

ВшАнУВАння  героїВ

20 вересня 2019 року Кам’янець-Подільська влада і місь-
ка ветеранська організація, воїни гарнізону, ветерани та во-
лонтери Подільського державного аграрно-технічного уні-
верситету, школярі та жителі міста, ветерани Чемеровеччини 
та родичі закатованих фашистами партизанів-підпільників 
зібралися біля могили героїв і вшанували їх пам’ять.

Митрофорний протоієрей Юрій Матвейцов відслужив 
Панахиду по закатованих фашистами партизанах-підпільни-
ках з села Хропотова Чемеровецького району Хмельницької 
області.

Голова Ради ветеранів ПДАТУ,  професор А.В. Рудь

хххіі  АгроПроМислоВА  ВисТАВкА
«Агро ПоДілля – 2019»
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знАйоМсТВо  з  Професією

МіЖнАроДний  День 
люДей  Похилого  ВікУ

ПізнАВАльно-ВихоВний  зАхіД 
«серце ВіДДАю ДіТяМ»

Студенти І курсу спеціальності 
«Лісове господарство» Ново ушицького 
коледжу ПДАТУ під час проходження 
навчальної практики «Ознайомлення із 
спеціальністю» завітали до цент ральної 
садиби ДП  «Новоушицьке лісове госпо-
дарство».

Викладач Крива Ю. Ю. провела нав-
чальну лекцію «Майбутнє планети у 
ваших руках», акцентувавши увагу ви-
хованців на перевагах та недоліках про-
фесії «Лісівника».

До уваги юнаків та дівчат було представлено за-
гальний огляд процесів виробництва підприємства: 
цілі й завданням підприємства, структура лісгоспу, 
історія створення, основні виробничі показники.

Інженер лісового господарства Горпинюк І А. 
продемонстрував майбутнім фахівцям лісової галу-
зі колекцію декоративних рослин, маточних шкілок 
та декоративні форми. Ігор Анатолійович розповів 
студентам про особливості їх вирощування.

Навчальна екскурсія справила позитивне вра-
ження на студентів та утвердила їх рішення в пра-
вильності професійного вибору.

В. Шинкаренко

Щорічно 1 жовтня відзначається 
Міжнародний день людей похилого 
віку. Люди старшого покоління – дже-
рело народної мудрості, їх практич-
ний життєвий досвід – нерозривний 
місток, який з’єднує покоління.

Сьогодні з нагоди вшанування лю-
дей похилого віку у Вільховецькому 
будинку-інтернаті для людей похилого 
віку багатолюдно. Серед відвідувачів  
й  студенти Новоушицького коледжу 
ПДАТУ. Привітати людей поважного 
віку вирішили теплим словом, щирим 
поглядом, потиском дружньої руки, 
солодкими смаколиками й подарува-
ти святковий концерт. Тепло зустрі-
чали наших студентів. Зустріч була 
щемною, багатою на сльозу, розповіді 
бабусь та дідусів…

Плекаємо надію, що серця наших 
вихованців завжди будуть відкриті 
для добра, милосердя.

Дирекція коледжу висловлює 
щиру вдячність студентам та праців-
никам, викладачам коледжу за актив-
ну участь в АКЦІЇ МИЛОСЕРДЯ.

В. Шинкаренко

 V  юВілейний  ВсеУкрАїнський 
фесТиВАль   ВійськоВих  

ДУхоВих  оркесТріВ  «Ми єДині!»

14 вересня, з нагоди відзначення 1135-ої річниці від Дня наро-
дження міста Житомира відбувся V-й ювілейний Всеукраїнський фес-
тиваль військових духових оркестрів «Ми єдині!».

Цього року участь у фестивалі взяли 16 військових духових орке-
стрів всіх родів військ Збройних сил України.

Кам`янець-Подільський представляв військовий оркестр 201-го 
навчального центру Головного управління оперативного забезпе-
чення Збройних Сил України, диригент Андрій Жарій.

Подільський державний аграрно-технічний університет пред-
ставляв керівник з підрозділу виховної роботи студентів Микола 
Томайчук. Було представлено музично-хореографічну композицію, 
за виконання якої був нагороджений подякою від командування та 
особового складу військової частини А1884.

Прес-центр ПДАТУ

2 жовтня 2019 року, напередодні відзначен-
ня Дня працівників освіти, кафедрою матема-
тичних дисциплін, інформатики і моделювання 
проведено пізнавально-виховний захід «Серце 
віддаю дітям» для студентів 2-го курсу спеціаль-
ностей «Агроінженерія», «Транспортні техноло-
гії» та 1-го курсу спеціальності «Агрономія», з 
нагоди дня народження видатного українського 
педагога-новатора Василя Сухомлинського.

З доповідями про багатогранну діяльність 
педагога, його життєвий шлях, професійні до-

сягнення та успіхи виступили викладачі ка-
федри. Учасники заходу з цікавістю слухали 
інформацію про новації великого Вчителя. 
Доповіді супроводжувалися демонстраці-
єю слайдів життєпису вченого.

Сьогодні, на відстані часу, ми вкотре 
прагнемо осягнути велич постаті В.  Сухо-
млинського, намагаючись осмислити його 
внесок у розвиток національної та світової 
науки.

Прес-центр ПДАТУ

З початком нового навчального року в ПДАТУ розпочато роботу 
англомовного дискусійного клубу професійного спрямування.

13 вересня 2019 року на запрошення міжнародного відділу універ-
ситету почесним гостем засідання став американський волонтер Кларк 
Х’юз з Техасу, який працює в проекті «Розвиток громад» від Корпусу 
Миру США в Україні.

Перша тема засідання дискусійного англомовного клубу професій-
ного спрямування – «History of agriculture». Під час обговорення історії 
розвитку сільського господарства учасники клубу багато дізналися про 
особливості вирощування продукції рослинництва та тваринництва в 
США. Загалом, учасниками заходу стали зацікавлені науково-педагогіч-
ні працівники та студенти всіх факультетів нашого університету, що до-
зволило різносторонньо обговорювати особливості ведення сільсько-
го господарства в Україні.

Важливо відмітити, що під час заходу всі присутні були забезпече-
ні навчально-методичними матеріалами з вивчення англійської мови 
сільськогосподарського спрямування, що підготовили працівники між-
народного відділу університету. Це дозволило ознайомитися з такими 
термінами як: farming, planting, cultivating, harvesting, domesticating 
тощо. Викладачі та студенти разом з волонтером читали тексти англій-
ською, перекладали, розв’язували тестові завдання та грали в ігри.

Загалом під час зустрічі панувала невимушена дружня атмосфера, 
де учасники спілкувалися англійською та одночасно одержували нові 
навики щодо читання і перекладу з іноземної мови за професійним 
сільськогосподарським спрямуванням.

Наразі заплановані щотижневі зустрічі, які будуть проходити кожну 
п’ятницю о 11.20 в аудиторії 12 головного корпусу університету.

Крім того, щоп’ятниці о 14.00 в аудиторії 12 головного корпусу уні-
верситету волонтер продовжуватиме знайомити наших студентів з 
культурою та національними особливостями США. Особливо цікавими 
для присутніх на минулих зустрічах були теми щодо особливостей осві-
ти в молодшій, старшій та вищій школах, розвиток науки та кулінарні 
переваги молодих американців тощо.

Приємно відмітити, що під час проведення англомовних клубів 
Кларк пропагує здоровий спосіб життя і вже минулої суботи 14 вересня 
2019 року волонтер з студентами та працівниками університету здій-
снили велопробіг «ВелоАнглійська», присвячений Дню фізичної культу-
ри та спорту в Україні, який заплановано проводити щосуботи о 10.00 
від головного корпусу університету. В. Борковська

АНгЛОМОВНИй  ДИСКУСІйНИй  КЛУб
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«ЛІТЕРАТУРНА гОСТИНА»
У НАУКОВІй бІбЛІОТЕцІ

7 вересня, за під-
тримки ректорату 
Подільського дер-
жавного аграрно-
технічного універ-
ситету та первин ної 
профспілкової ор-
ганізації, відбувся 
турнір з волейболу 
серед чоловічих  
ко манд, приурочений до Дня фізкультурника.

За результатами змагань:
1 місце посіла команда першої ліги України, м. Городок;
2 місце – команда вищої ліги України, м. Хотин;
3 місце – студенти ПДАТУ.
Кращими гравцями стали: Філіпенко Борис, Печеринський 

Володимир, Турецький Сергій.
Щиро дякуємо ректору професору Володимиру Іванишину 

за сприяння та надану допомогу в організації спортивного  
заходу. Прес-центр ПДАТУ

Вітаємо Чемпіонку України зі 
штовхання ядра ПАВЛІВ Валентину 
(Бучацький коледж Подільського 
державного аграрно-технічного уні-
верситету), студентку групи В-32, 
яка успішно виступила на чемпіо-
наті України з легкої атлетики в 
м.  Кропивницькому серед юнаків та 
дівчат 2002 р. н. і молодших з резуль-
татом 13 м 50 см та здобула золоту 
медаль!

Бажаємо успіхів та нових перемог!
Прес-центр ПДАТУ

30 вересня в Україні відзначають Всеукраїнський день біб-
ліотек. Це свято свідчить про глибоку повагу народу до своєї 
духовної спадщини, освіти, науки і культури, а також про ви-
знання історичної ролі бібліотеки в житті суспільства.

З цієї нагоди у Науковій бібліотеці Подільського державно-
го аграрно-технічного університету відбулася «Літературна 
гостина», до якої долучилися як викладачі так і студенти уні-
верситету.

Бібліотека – це один із інструментів нашої цивілізації, 
який вже багато століть доводить свою ефективність у про-
цесах збереження, накопичення і передачі людських пізнань. 
Бібліотека постійно розвивається та йде в ногу з новітніми 
інформаційними розповсюджувачами, тож не дарма в низці 
проведення різних бібліотечних заходів сьогодні відвідува-
чів запросили провести день у бібліотеці та розповісти про 
це у соціальних мережах: поділитися приватними історіями, 
розповісти про улюблені бібліотеки, викласти фотографії і не 
забути поставити (хештег) #деньубібліотеці.

У цей день, Всеукраїнський День бібліотек, Наукова бібліо-
тека поспішає приєднатися до привітань на адресу всіх пра-
цівників цього безцінного осередка та запрошує  до участі у 
подальших бібліотечних заходах.

Прес-центр ПДАТУ

13 вересня 2019 року у Подільському дер-
жавному аграрно-технічному університеті було 
проведено спеціальне тренування з цивільного 
захисту на тему: «Дії керівного складу, служб, фор-
мування цивільного захисту, персоналу і студентів 
університету при виникненні пожежі у головному 
корпусі, та ліквідації терористичної загрози ( міну-
вання приміщень) університету».

Оголошено та проведено збір голів та чле-
нів комісії з питань НС (надзвичайних ситуацій), 
з питань евакуації, керівників та особовий склад 

служб ЦЗ (цивільно-
го захисту), деканів 
факультетів, особо-
вий склад об’єктових 
формувань ЦЗ для 
постановки завдання 
та оголошення умов 
тренування.

Центром розмі-
нування головного 
уп равління оператив-
ного за безпечення  
Збройних сил України 
та Державним пожеж-
но-рятувальним заго-
ном створено умовні 
надзвичайні ситуації, 
які злагодженими діями бійців цих підрозділів опе-
ративно ліквідовано. Бригадою швидкої медичної 
допомоги Центру медицини катастроф спільно з 
санітарною дружиною університету  надали по-
терпілим учбову первинну медичну допомогу: 
провели штучну вентиляцію легень, перев’язки 
тощо. Патрульний екіпаж відділу поліції спільно з 
особовим складом ланки охорони громадського 

порядку організували охоро-
ну майна  та території універ-
ситету, запобігли випадкам 
паніки та мародерства.

Загалом під час навчань 
усі служби та підрозділи, що 
були задіяні на навчаннях, по-
казали оперативну та злаго-
джену роботу.

Особлива подяка від рек-
торату ПДАТУ усім підрозді-
лам, які сприяли організації 
та проведенню навчань.

Прес-центр ПДАТУ


