
Шановні науково-педагогічні 
працівники, співробітники, 

здобувачі вищої освіти, випускники!

нагородження  ректора  орденом  «Лицар  вітчизни»  іі ступеня
28 лютого 2019 року в Державній резиденції – Малому Маріїнському 

Палаці у Києві, в ході Урочистого ділового прийому на честь лідерів еко-
номіки, бізнесу, науки, медицини та культури України, відбулася офіційна 
церемонія вручення нагород Генеральної дирекції Всеукраїнського нау-
ково-дослідного центру ефективного управління та Науково-експертної 
ради Міжнародної програми «Лідери ХХІ століття».

На церемонії, за рішенням Науково-експертної ради Програми «Ліде-
ри ХХІ століття», ректора Подільського державного аграрно-технічного 
університету, професора, Заслуженого працівника сільського господар-
ства України Іванишина Володимира Васильовича нагороджено орде-
ном «Золотий хрест честі і звитяги «Лицар Вітчизни» ІІ ступеня за без-
посередню участь в загальносуспільних процесах, високу здатність до 
самоуправління та ефективне управління закладом вищої освіти, з вру-
ченням відповідного ордена з іменним посвідченням та оригінального 
іменного диплома.

Процедура нагородження здійснювалася відповідно до найвищого 
церемоніального протоколу – під Державним прапором України з почес-
тями військової почесної варти.

вітаємо!
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Щиросердечно вітаю кожного з Вас з прекрасним 100-річним ювілеєм з дня 
заснування нашого університету!

Історія Подільського державного аграрно-технічного університету бере 
свій початок зі створення сільськогосподарського факультету в складі першо-
го університету незалежної Української держави – Кам’янець-Подільського 
державного українського університету. Сільськогосподарський факультет 
при Кам’янець-Подільському державному українському університеті (1919 р.), 
Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут (1921 р.), Подільська 
державна аграрно-технічна академія (1995 р.), Подільський державний аграр-
но-технічний університет (2004 р.) – такий столітній шлях становлення нашої 
Alma mater!

За цей час заклад освіти очолювали видатні науковці: Сергій Бачинський, 
Микола Геращенко, Олекса Полонський, Микола Баєр, Федір Донський, Віктор 
Чугай, Макар Іванов, Семен Сербін, Анатолій Байдюк, Михайло Самокиш, Мико-
ла Бахмат. З січня 2014 року наказом Міністра аграрної політики та продоволь-
ства України ректором університету призначено мене.

За часи функціонування закладу вищої освіти підготовлено більше 60 тис. 
фахівців. Наші випускники – це гордість університету. Багато з них у свій час 
працювали і зараз працюють в аграрному секторі та інших галузях народного 
господарства України. Серед них державні і політичні діячі, науковці, знані ви-
робничники, фахівці, службовці Збройних сил України, Служби Безпеки України 
і Міністерства внутрішніх справ. Багато випускників різних років працювали і 
працюють головами обласних і районних адміністрацій, керівниками депар-
таментів, фермерських господарств, аграрних підприємств різних форм влас-
ності. Є й такі, хто удостоєний високих державних нагород і відзнак. Серед них 
тридцяти шістьом присвоєно звання Героя Соціалістичної Праці, з них двоє Дві-
чі Герої – Долинюк Євгенія Олексіївна і Ткачук Григорій Іванович. Звання Героя 
України удостоєні п’ятеро випускників. Посмертно звання Героя України при-
своєно студенту університету Пагору Дмитрію Олексійовичу.

На сьогодні Подільський державний аграрно-технічний університет має 
розгалужену структуру, а територія його діяльності охоплює всю Україну, але 
основ ний регіон – це південно-західний, до складу якого входять 4 області 
(Хмельницька, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька).

До складу університету входять 4 факультети, 2 інститути, 4 центри, зокре-
ма: факультети – агротехнологій і природокористування, інженерно-технічний, 
економічний, ветеринарної медицини і технологій у тваринництві; навчально-
науковий інститут дистанційної освіти, науково-дослідний інститут круп’яних 
культур ім. О. Алексеєвої, навчально-науковий центр перепідготовки і підви-
щення кваліфікації, навчально-методичний центр забезпечення якості вищої 
освіти, науково-дослідний центр «Поділля», міжнародний центр культурно-
освітньої діяльності та дорадництва «Руки співдружності». 

У структурі університету також є 7 коледжів: Бучацький коледж, коледж 
Подільського державного аграрно-технічного університету, Кіцманський 

коледж Подільського 
державного аграрно-
технічного універси-
тету, Новоушицький 
коледж Подільського 
державного аграрно-
технічного університе-
ту, Снятинський коледж 
Подільського держав-
ного аграрно-техніч-
ного університету, Хо-
тинський коледж Подільського державного аграрно-технічного університету, 
Шепетівський коледж Подільського державного аграрно-технічного універси-
тету. Структура університету, крім того, включає: ботанічний сад; навчально-на-
укову лабораторію «DAK GPS», наукову бібліотеку, спортивний комплекс.

Освітній процес, наукову, методичну та виховну роботу в університеті і 
структурних підрозділах забезпечують 623 науково-педагогічних та педагогіч-
них працівники. 

Науковий ступінь доктора наук присуджено 31 науково-педагогічному пра-
цівнику, кандидата наук (доктора філософії) – 195 науково-педагогічним пра-
цівникам, 24 присвоєно вчене звання професора, 135 – вчене звання доцента. 
Дев’ять науково-педагогічних працівників мають почесні звання Заслужених.

В університеті підготовка фахівців проводиться за 19 спеціальностями, а на-
укових кадрів – через аспірантуру та докторантуру за 9 спеціальностями. Функ-
ціонують дві спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і кандидатських 
дисертацій за 3 спеціальностями: «Рослинництво», «Економіка та управління 
національним господарством» і «Економіка та управління підприємствами (за 
видами економічної діяльності)». Сформована за десятки років структура і су-
часна матеріально-технічна база, а також потужний кадровий потенціал з року 
в рік дозволяє готувати висококваліфікованих фахівців. 

У цей святковий день усім бажаю невичерпного творчого потенціалу та про-
фесіоналізму, завзяття у справі виховання студентської молоді, нових вагомих 
освітніх і наукових здобутків. Плідних Вам успіхів на трудовій ниві, міцного 
здоров’я, щастя, радості та добра. Нехай у нашому колективі завжди панує зла-
года і творча атмосфера. Зичу усім довголіття, процвітання, творчих злетів на 
благо нашої держави.

Многія та благія літа Подільському державному аграрно-технічному універ-
ситету!

VIVAT професорам, доцентам, викладачам, співробітникам, ветеранам праці, 
здобувачам вищої освіти, випускникам!

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

Володимир Іванишин
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іі   профспіЛкова  звітно-виборна  конференція

19 березня 2019 року в актовій залі університету відбула-
ся профспілкова звітно-виборна конференція співробітників 
і студентів Подільського державного аграрно-технічного уні-
верситету.

У роботі конференції взяли участь 89 делегатів. До прези-
дії було обрано ректора ПДАТУ Володимира Васильовича 
Іванишина, заступника голови Хмельницького обласного 
комітету профспілки працівників АПК Камлай Валентину Ва-
силівну та голову профкому співробітників і студентів універ-
ситету Світлану Ліщук.

У своїй звітній доповіді про роботу профспілкового комі-
тету первинної профспілкової організації (ППО) за період з 
березня 2014 року по березень 2019 року голова профкому 
наголосила, що на виконання рішень звітно-виборної кон-
ференції від 19 березня 2014 р. профспілковим комітетом у 
спільній співпраці з адміністрацією, на засадах соціального 
партнерства, проведена значна робота щодо захисту еко-
номічних та соціальних інтересів працівників, студентів, 
аспірантів та докторантів ПДАТУ з виконання статутних ви-
мог профспілки. В умовах різких процесів в країні за останні 
роки, які спричинили жорсткий наступ на права працівників 
освітньої галузі, зниження життєвого рівня освітян, замо-

роження зарплат, скорочення штатів тощо, первинна проф-
спілкова організація університету використовувала можливі 
форми і методи діяльності з метою захисту прав та інтересів 
працівників університету.

Фундаментальна діяльність профкому була направлена на 
розроблення, укладання та контроль за виконанням Колек-
тивного договору між трудовим колективом та адміністраці-
єю університету, а основна увага приділялась забезпеченню 
захисту трудових, економічних і соціальних прав та інтересів 
членів профспілки. Протягом звітного періоду виконані умови 
попередніх Колективних договорів та продовжується реалі-
зація діючого Колективного договору, що були направлені на 
забезпечення соціально-економічного розвитку університету, 
удосконалення системи оплати праці працівників, покращен-
ня її умов і якості, охорони праці і безпеки життєдіяльності, 
організації оздоровлення, активізації культурно-масової та 
спортивно-оздоровчої роботи, організаційної та мотиваційної 
роботи у профспілкових підрозділах.

Відповідно до умов Колективного договору забезпечу-
валася своєчасна виплата заробітної плати та стипендій. Не-
зважаючи на тотальне погіршення фінансово-економічної си-
туації в країні, протягом звітного періоду в університеті були 
відсутні факти затримки виплати заробітної плати і стипендій, 
своєчасно виплачувалась матеріальна допомога на оздоров-
лення, надбавки і доплати до заробітної плати.

За звітний період проводилась робота з роз’яснення мо-
тивації профспілкового членства. Також підвищувався рівень 
інформаційної роботи. Удосконалювались стиль, форми і ме-
тоди організаційної роботи, забезпечувалося підвищення 
ролі профбюро факультетів та інших структурних підрозділів 
у вирішенні всіх питань профспілкової роботи. Брали активну 
участь у роботі адміністрації з удосконалення оплати праці, 
створення безпечних умов на робочих місцях, забезпечення 
правових і соціальних гарантій і пільг для працівників, участь 
у засіданнях постійних комісії. Активно пропагувалися культу-
ра і здоровий спосіб життя працівників шляхом поступового 
покращення культурно-масової роботи. Активізувлось про-
ведення турів вихідного дня до історичних і культурних міст 
України. Акцентовано окрему увагу на забезпеченні патріо-
тичного виховання й формування національної гідності пра-
цівників і студентів. Залучено ряд міжнародних грантів для ре-
алізації масштабних профспілкових заходів. Забезпечувалась 
можливість оперативного отримання необхідної правової та 
юридичної допомоги членам профспілки.

При обговоренні звіту виступив ректор Володимир Івани-
шин, який у своїй доповіді наголосив про тісну співпрацю та 
соціальне партнерство між адміністрацією та профкомом уні-
верситету при вирішенні соціальних та трудових питань, поін-
формував делегатів Конференції про основні здобутки колек-
тиву та університету за означений період і окреслив завдання, 
які стоять перед колективом на найближчий час. Своїми дум-
ками й пропозиціями поділилися також декан інженерно-тех-
нічного факультету Ю.І. Панцир та декан ФВМіТТ Цвігун О. В., 
які позитивно оцінили роботу профкому ПДАТУ за звітній пе-
ріод. Виступаючі відзначили високий професіоналізм діючого 

100  років  відновЛення 
незаЛежності 

респубЛіки  поЛьща
Представники Подільського державного 

аграрно-технічного університету (Тарас Гуцол, 
Олег Кучер, Оксана Дудзяк) взяли участь у за-
ходах щодо відзначення 100-річчя відновлення 
незалежності Республіки Польща, які відбували-
ся у Вінниці.

Організатором даного дійства виступило 
Генеральне Консульство Республіки Польща у 
Вінниці.

Прес-центр ПДАТУ

20 лютого 2019 р. 
відбулася зустріч ад-
мі ністрації універси-
тету на чолі з рек-
то ром, професором 
Воло димиром Васи-
льовичем Іваниши-
ним з генеральним 
директором групи 
компаній «UKRAVIT», 
одного з лідерів на 
ринку пестицидів та 
агрохімікатів в Україні 
Віталієм Володимиро-
вичем Ільченком.

Під час зустрічі було досягнуто домовленості щодо бу-
дівництва сервісно-аналітичного центру на території універ-
ситету. На базі центру планується проводити агробіологічні 
дослідження рослинного і насіннєвого матеріалу, експрес-
аналізи культур в період вегетації, агрохімічний аналіз ґрун-

голови профспілкового комітету Ліщук С. Г. та виступили з про-
позицією обрання її кандидатури на наступний термін.

На підтримку Світлани Георгіївни виступила і заступник го-
лови Хмельницького обласного комітету профспілки праців-
ників АПК Валентина Камлай. Вона також відмітила високий 
рівень професіоналізму ППО співробітників і студентів ПДАТУ 
та зазначила, що робота профкому спрямовується на забезпе-
чення захисту соціально-економічних інтересів освітян в ціло-
му та співробітників ПДАТУ зокрема, на високому рівні налаго-
джена співпраця та соціальне партнерство з адміністрацією та 
профспілковими організаціями інших ЗВО України.

Відтак, шляхом відкритого голосування на наступний тер-
мін було обрано новий профспілковий комітет, до якого уві-
йшли 14 осіб, та ревізійну комісію профкому. Новообраний 
профспілковий комітет вже почав роботу над новою редакці-
єю Колективного договору, який буде поданий на обговорен-
ня у структурні підрозділи університету.

Новообраною головою первинної профспілкової організа-
ції співробітників та студентів ПДАТУ одноголосно була обра-
на Світлана Ліщук.

На конференції також було обрано делегата на звітно-ви-
борну конференцію обласної організації профспілки праців-
ників АПК та до складу обласного комітету профспілки праців-
ників АПК.

У цілому звітна конференція відбулася на високому емо-
ційному та позитивному рівні. Після обговорення звітної до-
повіді та виступів усіх бажаючих делегати одностайно оцінили 
роботу профспілкової організації як «задовільну», затвердили 
звіт ревізійної комісії та прийняли Постанову.

Вітаємо Світлану Георгіївну Ліщук із одностайним обран-
ням на посаду голови первинної профспілкової організації 
співробітників та студентів ПДАТУ й висловленою довірою ко-
лективу та студентства університету. Бажаємо наснаги, успіхів 
та нових звершень!

Прес-центр ПДАТУ
Профком

ту, розробка та надання рекомендацій щодо комплексних 
систем захисту та живлення культур тощо для західного 
регіону України. Головною особливістю центру буде те, що 
нарівні зі спеціалістами «UKRAVIT» дослідженнями зможуть 
займатися науково-педагогічні працівники університету і 
студенти у формі стажування.

Керівник групи компаній «UKRAVIT» залишився задово-
леним результатами зустрічі і висловив сподівання на по-
дальшу співпрацю з нашим університетом.

Прес-центр  ПДАТУ

факульТеТ 
муніципального 

управління
2 квітня 2019 року Студентський Парламент Подільського 

державного аграрно-технічного університету відвідав факуль-
тет муніципального управління.

Із вітальним словом виступила Альона Кузема – директор 
департаменту гуманітарної політики, розповівши історію фа-
культету та про його випускників.

Метою факультету муніципального управління є сприяння 
розвитку громадянського суспільства в місті через проведен-
ня просвітницьких, інформаційних  заходів  для молоді та сту-
дентства із залученням керівників органів місцевого самовря-
дування, громадських активістів, представників бізнесу. ФМУ 
діє за принципами відкритості, інформативності, добровіль-
ності, соціального партнерства та безкоштовної освіти.

Майже протягом 2-х місяців слухачі факультету муніци-
пального управління матимуть змогу ознайомитися з усіма 
керівниками міської ради, поставити питання міському голові 
та його заступникам і дізнатись про особливості їхньої роботи. 
Також матимуть змогу написати та захистити свої  проекти, піс-
ля чого отримають сертифікат.

Прес-центр  ПДАТУ

зустріч  з  «UKRAVIT»
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підсумкова  науково-практична 
конференція  всеукраїнського  конкурсу

студентських  наукових  робіт

«аграрна наука і освіта в умовах євроінтеграції»
20 березня 2019 р. у Подільському державному аграрно-

технічному університеті розпочала роботу Міжнародна 
науково-практична конференція «Аграрна наука і освіта 
в умовах євроінтеграції». Власне, дана конференція про-
водиться у ПДАТУ вже втретє, а число її учасників, як і їх 
географія, невпинно зростає. Цьогоріч число представників 
наукової спільноти на конференції сягнуло понад чотири сотні 
вчених із України, Німеччини, Болгарії, Польщі, Казахстану, 
Молдови, Польщі, Білорусі. Серед учасників не лише наукові 

співробітники,  викладачі, докторанти, аспіранти чи слухачі 
магістратури і бакалаврату, а й представники органів 
дер жавного і місцевого самоврядування, громадських 
організацій, підприємств та установ.

З нагоди відкриття пленарного засідання  до присутніх 
звернувся модератор конференції – кандидат сільськогос-
подарських наук, доцент Олександр Володимирович Шутяк 
та окреслив основні напрямки роботи, а також підкреслив 
наскільки важливою вже стала для історії університету са-

ме цьогорічна конференція. 
Адже навесні 2019 року По-
дільський державний аграр-
но-технічний університет 
відзначить своє сторіччя.

Відкрила пленарне за-
сідання конференції Тетяна 
Леонівна Білик, кандидат 
економічних наук, проректор 
з навчальної, науково-інно-
ваційної та міжнародної ді-
яльності університету. У своїй 
доповіді Тетяна Леонівна ак-
центувала увагу на наукових 
здобутках Подільського дер-
жавного аграрно-технічного 
університету й окреслила 
шляхи подальшого розвитку 
й вдосконалення науково-до-
слідної діяльності закладу.

11–12 квітня 2019 року завершився заключний етап 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 
спеціальності «Економіка сільського господарства та АПК», 
який проходив у Подільському державному аграрно-тех-
нічному університеті.

Завданням конкурсу було виявлення та розвиток об-
дарованих студентів, сприяння реалізації їх здібностей, 
формування творчого покоління молодих науковців та 
практиків для різних галузей суспільного життя, стимулю-
вання творчого самовдосконалення студентської молоді, 
пропаганда досягнень науки, техніки та інноваційних тех-
нологій. 

На конкурс надійшли студентські наукові роботи з 
42 вищих навчальних закладів України.

За результатами рецензування для участі в підсумковій 
науково-практичній конференції галузевою конкурсною 
комісією відібрано 21 студентську наукову роботу. До По-
дільського державного аграрно-технічного університету 
запрошено авторів кращих наукових робіт для прилюдно-
го захисту на підсумковій науково-практичній конференції.

З вітальним словом до учасників підсумкової науково-
практичної конференції звернулась проректор з навчаль-
ної, науково-інноваційної та міжнародної діяльності, кан-
дидат економічних наук Білик Тетяна Леонівна.

У підсумковій науково-практичній конференції при-
йняли участь 22 студенти з 19 вищих навчальних закладів. 
Після завершення захистів наукових робіт відбулося наго-
родження авторів кращих студентських наукових робіт ди-

пломами І, ІІ та ІІІ ступенів, 
а їх наукових керівників – 
грамотами за успішне керів-
ництво науково-дослідною 
роботою студентів.

Cеред переможців – 
сту денти Подільського дер-
жавного аграрно-технічно-
го університету.

Дипломом І ступеня на-
городжена Бонюк Кристи-
на Валеріївна; дипломом 
ІІІ ступеня – Піхуник Назарій 
Ігорович та Шимкова Юлія 
Василівна.

Оргкомітет 
конкурсу

презентація-Лекторій 
AgRohUb NITRo MARAThoN

сучасного проекту 
«NATIoNAl INNoVATIoN AgeNdA RepoRT» 

на пЛатформі «AgRohAb»
1 березня 2019 року в Києві відбулася презентація-лекторій Agrohub 

Nitro Marathon сучасного проекту «National Innovation Agenda Report» на 
платформі «Agrohab».

Як зазначила засновниця «Agrohab» Юлія Порошенко, «National Inno-
vation Agenda Report» має на меті дослідити підходи щодо впровадження 

інновацій в аграрній сфері системно, «Agrohab» – платформа з розвитку агроінновацій. 
Організація спрямована на підвищення ефективності українського агросектору шляхом 
впровадження нових технологій, даючи можливість талантам реалізувати свій потенціал.

На зустрічі були присутні спікери з різних галузей сільського господарства України та 
закордонні спеціалісти. Серед висококваліфікованих спікерів був присутній державний 
референт-консультант консультаційного центру Міністерства сільського господарства  
Ізраїлю Борис Бордман, який поділився з присутніми своїм досвідом.

Виконувач обов’язків Міністра аграрної політики та продовольства України Ольга 
Трофімцева підвела підсумки здійснених досліджень, зазначивши їх вагомий теоретич-
но-практичний внесок у галузь сільського господарства.

Представники Подільського державного аграрно-технічного університету на чолі з 
ректором Володимиром Іванишиним мали змогу відвідати захід і в невимушеній та друж-
ній обстановці, в якій проходив Agrohub Nitro Marathon, поділитись своїми баченнями 
щодо проблем аграрної освіти, їхніми перевагами та недоліками. Ректор відзначив важ-
ливість проведеного заходу для аграрної освіти України, оскільки платформа «Agrohab» 
дасть можливість реалізувати потенціал молоді в аграрному виробництві, опираючись 
на досвід провідних спеціалістів світу.

сТипендіальна  програма 
«нове  зерняТко»

19 листопада приватне агропромислове підприємство «Агро-
продсервіс» на базі Національного університету біоресурсів і приро-
докористування проводило презентацію стипендіальної програми 
«Нове зернятко» для обдарованих і талановитих студентів україн-
ських закладів вищої освіти аграрного спрямування.

У конкурсі можуть брати участь студенти 3–6 курсів денної фор-
ми навчання наступних ВНЗ України та їх інститутів: Вінницький на-
ціональний аграрний університет); Житомирський національний 
агроекологічний університет;  Білоцерківський національний аграр-
ний університет; Національний університет біоресурсів і природо-
користування України (Київська обл., Тернопільська обл., Закар-
патська обл., Рівненська обл.); Львівський національний аграрний 
університет; Подільський державний аграрно-технічний універси-
тет; Уманський національний університет садівництва; Львівський 
національний університет ветеринарної медицини та біотехнології 
ім. Ґжицького.

Від Подільського державного аграрно-технічного університету 
були делеговані і приймали участь в обговоренні умов стипенді-
альної програми проректор з навчальної, науково-інноваційної та 
міжнародної діяльності Білик Тетяна Леонівна та голова профкому 
співробітників і сту-
дентів Ліщук Світлана 
Георгіївна.

Результатом захо-
ду стало підписання 
угод між універси-
тетами-учасниками 
програми та компа-
нією «Агропродсер-
віс» про подальшу 
співпрацю з метою 
сприяння розвитку 
кращих студентів у 
веденні їх наукової 
та академічної діяль-
ності.

Особливий інтерес серед представлених на пленарному 
засіданні доповідей  викликали роботи на аграрну тематику. 
Завідувач лабораторії селекції та фізіології пшениці озимої 
Інституту рослинництва ім. В.  Я. Юр’єва НААН, доктор сіль-
ськогосподарських наук Олег Юрійович Леонов звернув 
увагу на залежність крупності насіння пшениці м’якої озимої 
від її сорту. А кандидат сільськогосподарських наук, доцент 
ПДАТУ Уляна Іванівна Недільська зосередила увагу на особ-
ливостях  вирощування міскантусу та потенціалі енергетич-
них насаджень загалом.

Площину ветеринарної науки представив доктор ве-
теринарних наук, професор ПДАТУ Микола Миколайович 
Желавський, який висвітлив актуальні проблеми імуноло-
гії репродукції тварин. Питання  ідентифікації  харчових 
продуктів в Україні підняла в своїй доповіді доктор сіль-
ськогосподарських наук, професор Тетяна Миколаївна 
Приліпко.

Володимир Касянович Рудик, доктор економічних наук, 
доцент ПДАТУ ознайомив із потенційними джерелами підви-
щення доходів громадян пенсійного віку, зокрема недержав-
ним пенсійним забезпеченням.

Закрила пленарне засідання доповідь кандидата історич-
них наук, доцента ПДАТУ Валерія Анатолійовича Нестеренка, 
яка була присвячена сільськогосподарській кооперації на 
Поділлі у 1920-ті роки.

Загалом, робота пленарного засідання пройшла плідно 
та інтерактивно, після чого конференція перейшла в режим 
секційних засідань.

Прес-центр ПДАТУ
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Під час урочис-
тостей було відзна-
чено й нагоро дже но 
кращих пере довиків 
агропромислового 
комплексу Хмель-
ниччини за сумлінну 
працю та з нагоди 
святкування Дня 
працівників сіль -
ського госпо дар-
ства. Так, ректор 
ПДАТУ, доктор еко -
номічних  наук,  про-
фесор, Заслужений 
працівник сіль сько-
го гос по дарства 
Украї ни Володимир 
Іванишин отримав 
грамоту та цінний подарунок від голови Хмель ницької ОДА 
Вадима Лозового.

Святкове дійство завершилося феєричним концертом, 
що подарував присутнім глядачам приємні враження, пози-
тивні емоції та чудовий настрій.

Прес-центр ПДАТУ

перШий  відбірковий 
тур Aгродебатів 

урочистості  до  дня  працівників 
сіЛьського  господарства

У третю неділю листопада в Україні відзначався День пра-
цівників сільського господарства – свято, що демонструє по-
вагу, шану та подяку працівникам найважливішої сфери. 1993 
року Президент України підписав указ про заснування про-
фесійного свята працівників сільського господарства.

У переддень свята, а саме 16 листопада у Хмельницькому 
обласному академічному музично-драматичному театрі імені 
М. Старицького відбулися урочистості з нагоди відзначення 
Дня працівників сільського господарства.

Перед початком урочистостей відбулася виставка аг-
рарних підприємств району. Зокрема, виставку вищих на-
вчальних закладів, що здійснюють підготовку майбутніх 
фахівців-аграрїїв, презентував Подільський державний аг-
рарно-технічний університет.

Привітати з професійним святом зібралося чимало людей: 
голова Хмельницької обласної державної адміністрації Ва-
дим Лозовий, голова Хмельницької обласної ради Михайло 
Загородний, секретар Хмельницької міської ради Михайло 
Кривак та інші поважні гості, які у своїх вітаннях підкреслили 
важливість та необхідність наполегливої праці, подякувавши 
усім працівникам аграрної сфери за високі результати та знач-
ні досягнення у галузі сільського господарства. Із почуттям 
глибокої шани і поваги всі щиро дякували працівникам сіль-
ського господарства Подільської землі за самовіддану працю, 
висловивши глибоку подяку хліборобам, механізаторам, тва-
ринникам, організаторам агропромислового виробництва.

25 квітня 2019 р. уже втретє у Подільському державному аграр-
но-технічному університеті відбувся І відбірковий тур агродебатів до 
ХХІ зльоту відмінників аграрної освіти. Координатором заходу висту-
пила кандидат педагогічних наук, доцент Ольга Прокопова.

Від кожного факультету представлено по три учасники, всього 
12  студентів. Попередньо були сформовані чотири групи, кожна з 
яких складалася з представників різних факультетів.

За умовами проведення даного заходу, за 24 години до його почат-
ку, а саме 24 квітня, відбулося жеребкування команд щодо визначення 
теми дебатів та обґрунтування позиції «ЗА» чи «ПРОТИ» кожної з груп.

Цього року даний захід відбувався у сесійній залі міської ради. Сту-
денти порушували у своїх суперечках досить гострі та актуальні питан-
ня сьогодення, що турбують суспільство: «Зняття мораторію на про-
даж земель», «Скасування спеціального режиму оподаткування для 
сільськогосподарських товаровиробників та застосування загальної 
системи оподаткування з податку на додану вартість (ПДВ)», «Дозвіл 
на використання генно-модифікованих продуктів (ГМО-продуктів) у 
виробництві продуктів харчування для населення і кормів для тва-
рин – як гарантія продовольчої безпеки країни», «Підтримка розвит-
ку сімейних фермерських господарств – скорочення впливу великих 
аграрних підприємств/агрохолдингів».

За перебігом суперечок спостерігало журі, до складу якого уві-
йшли: Савчук Вадим Анатолійович – заступник міського голови з пи-
тань виконавчої діяльності виконавчих органів міської ради, Чумак 
Микола Петрович – заступник голови Кам’янець-Подільської районної 
державної адміністрації, Семенюк Наталія Володимирівна – начальник 
відділу активної підтримки безробітних Кам’янець-Подільського місь-
кого центру зайнятості, Скринчук  Олег Леонідович – депутат обласної 
ради, директор ПП «Україна – Агро – 2С»; Антонецька Світлана Сергіїв-
на – Асоціація «Сільськогосподарські товаровиробники Поділля».

Особливістю проведених агродебатів було те, що у голосування 
брали участь і журі, й уся присутня аудиторія.

Так, за результатами голосування І місце (72 б.) посіла команда 
у складі: Німець Тарас, Вершигора Ігор, Білінська Вікторія; ІІ місце 
(30  б.)  – Антоменюк Ангеліна, Бурбан Максим, Свістак Володимир, 
ІІІ місце (24 б.) – Печенюк Василь, Брозніцький Артур, Добжанська Єли-
завета, ІV місце (0 б.) – Гончарук Анатолій, Лихолат Олександ, Дем’янов 
Ігор. З-поміж трьох учасників команди, яка здобула першість, обрано 
найкращого. Ним став Німець Тарас – студент факультету агротехно-
логій і природокористування, який і буде делегований для участі в 
агродебатах у ХХІ зльоті відмінників аграрної освіти та представля-
тиме наш регіон у ІІ фінальному Всеукраїнському заході 29–31 травня 
2019 року у Харкові.

Вітаємо усіх учасників агродебатів за продемонстровану обізна-
ність, інформованість, активність. Переможцю бажаємо плідної праці, 
нових досягнень і звершень та гідної перемоги у ІІ турі агродебатів.

Ректор Подільського державного аграрно-технічного універси-
тет, доктор економічних наук, професор Володимир Іванишин щиро 
подякував міському голові Михайлу Сімашкевичу за сприяння в до-
помозі щодо організації та проведення І туру агродебатів, а також 
усім членам журі за плідну роботу, слушні зауваження та побажання 
учасникам заходу.

Прес-центр ПДАТУ

перемога  у  всеукраїнській 
сТуденТській  олімпіаді

засідання  спеціалізованої 
вченої  ради

17–19 квітня 2019 року згідно з наказом Міністерства освіти 
і науки України № 1313 від 28.11. 2018 року «Про проведення 
Всеукраїнської студентської олімпіади у 2018/2019 навчально-
му році» на базі Львівського національного аграрного універси-
тету було проведено ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпі-
ади з дисципліни «Економіка природокористування».

Подільський державний аграрно-технічний університет 
представляли студенти 4 курсу ОС «бакалавр» напряму підго-
товки 6.030504 «Економіка підприємства» Оксана Малиш та Іван 
Білий і студентка 4 курсу Олеся Панчук ОС «бакалавр» напряму 
підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього сере до-
вища та збалансоване природокористування»).

Учасники вирішували теоретико-прикладні завдання, 
пов’язані із збалансуванням економічної та екологічної складо-
вих. За результатами олімпіади Іван Білий посів 3-тє місце та був 
відзначений Дипломом відповідного ступеня, Оксана Малиш 
нагороджена Грамотою у номінації «За найповніше застосуван-
ня категоріального апарату» та Олеся Панчук – Грамотою у но-
мінації «За високий рівень використання економічного інстру-
ментарію».

Отриманий результат є заслугою студентів та всього профе-
сорсько-викладацького складу факультетів економічного і аг-
ротехнологій та природокористування, персонально к.е.н., до-
цента кафедри економіки, підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності Подільського державного агарно-технічного універ-
ситету Марини Заходим, яка отримала Подяку від організаторів 
«За високий  науково-педагогічний професіоналізм у підготовці 
учасників Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни 
«Економіка природокористування».

Висловлюємо щиру вдячність керівництву Подільського 
державного аграрно-технічного університету за надану мож-
ливість брати участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олім-
піади та Львівського національного аграрного університету за 
високий рівень організації та теплий прийом!

Прес-центр ПДАТУ

29 березня 2019 р. відбулося 
засідання спеціалізованої вченої 
ради Д 71.831.01, на якому було про-
ведено прилюдний захист дисер-
таційної роботи М’ялковського 
Руслана Олександровича «Науко-
во-теоретичне обґрунтування ін-
тенсивної технології вирощування 

картоплі в умовах Правобережного Лісостепу України», пред-
ставленої на здобуття наукового ступеня доктора сільськогос-
подарських наук за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво.

Відкрите засідання спеціалізованої вченої ради розпоча-
лось з вітального слова ректора, професора Іванишина В. В., в 
якому він відзначив важливість захисту докторських дисерта-
цій науково-педагогічними працівниками університету, поба-
жав плідної роботи членам спецради та успішного захисту здо-
бувачу.

Робота виконувалась у Подільському державному аграр-
но-технічному університеті. Науковий консультант – доктор 
сільськогосподарських наук, професор, Заслужений діяч науки 
і техніки України, професор кафедри рослинництва і кормови-
робництва Гораш Олександр Савич.

На підставі прилюдного захисту дисертації, результатів та-
ємного голосування («за» – 13, «проти»  – немає, «недійсних 
бюлетенів» – немає) та прийнятого одноголосно висновку 
спеціалізована вчена рада прийняла рішення про присуджен-
ня М’ялковському Руслану Олександровичу наукового сту-
пеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 
06.01.09 – рослинництво.

Прес-центр ПДАТУ
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тренінг дЛя підготовки експертів
із забезпечення якості вищої освіти

100-річчя  з  дня  заснування  міжнародної  організації  праці – 
співпрація  із  профспіЛками  та  погЛяд  у  майбутнє

благословенне творіння – жінка!

Міжнародна організація праці (МОП), одна із найста-
ріших міжнародних міжурядових організацій, була засно-
вана 1919  року згідно з Версальським мирним договором. 
1946  року МОП стала першою спеціалізованою установою 
ООН. За часів своєї діяльності МОП ухвалила більше 190 кон-
венцій (міжнародні угоди, які підлягають ратифікації держа-
вами-членами Організації) і 202 рекомендації. Щорічно МОП 
витрачає близько 130 млн. дол. США для запровадження в  
країнах-членах МОП окремих проектів технічної допомоги.

На даний час МОП здійснює понад 1000 програм техніч-
ного співробітництва більше ніж у 80 країнах світу. Основни-
ми стратегічними цілями МОП є сприяння реалізації осново-
положних принципів та прав у сфері праці, створення більш 
широких можливостей для жінок та чоловіків з метою забез-
печення гідної зайнятості та отримання належної заробітної 
плати, підвищення ефективності соціального захисту для всіх 

Міжнародний жіночий день – по-справжньому світле та весняне свя-
то, котре нагадує про найцінніше та найпрекрасніше, що є в нашому жит-
ті – кохання, сердечність і вірність.

7 березня в актовій залі відбулось урочисте святкування. Особливо 
приємним є те, що уже вкотре святковий захід організовується та готуєть-
ся лише силами чоловічої половини.

Урочистості розпочав вітальним словом ректор, професор Воло-
димир Іванишин, підкресливши неоціненне значення в житті кожного 
чоловіка  – жінки-матері, жінки-дружини, жінки-дочки… Усю жіночу по-
ловину університету зі сцени вітали: декан економічного факультету 
М.  Місюк, декан факультету агротехнологій і природокористування 
В. Гаврилюк, декан факультету ветеринарної медицини і технологій у тва-
ринництві О. Цвігун, декан інженерно-технічного факультету Ю. Панцир, 
заступник директора навчально-наукового інституту дистанційної освіти 
В. Підлісний.

Творчі виступи були представлені вокальним жанром, намагаючись 
при цьому якомога різноманітніше та яскравіше виразити свої почуття 
у вітаннях. У концертній програмі прозвучали ніжно-романтичні й при 
цьому емоційні мелодії про кохання.

Подаровані рожеві троянди від чоловіків не залишили байдужими 
жодну представницю прекрасної статі. Концерт створив чудовий та по-
зитивний настрій, адже він став справжнім весняним подарунком для усіх 
жінок університету.

Нехай такі найвищі почуття завжди надихають Жінку, незалежно від 
пори року!

Зі святом вас, дорогі наші жінки! Прес-центр ПДАТУ

20 березня 2019 року в Подільському державно-
му аграрно-технічному університеті було проведе-
но тренінг для підготовки експертів із забезпечення 
якості вищої освіти. Тренінг відбувся у межах реалі-
зації проектів «Формування мережі експертів із за-
безпечення якості вищої освіти» та «Нова система 
акредитації як засіб забезпечення якості та подо-
лання корупції у вищій освіті», ініційованих Інститу-
том вищої освіти НАПНУ за сприяння Міністерства 
освіти і науки України та Центру досліджень вищої 
освіти Республіки Чехія.

Під час заходу тренер проекту, викладач ка-
федри професійної освіти, кандидат філологіч-
них наук Олена Книш ознайомила учасників з 

головними тенденціями розвитку Європейського 
простору вищої освіти, нормативними основами 
забезпечення якості освіти в Україні, принципа-
ми побудови внутрішньої системи забезпечення 
якості у ЗВО, особливостями реалізації та моніто-
рингу якості освітніх програм на основі результа-
тів навчання, а також  зі структурою та функціями 
університетської системи забезпечення принци-
пів академічної доброчесності.

Учасники, які успішно пройдуть онлайн-тесту-
вання, зможуть отримати сертифікат у межах Про-
грами підвищення кваліфікації Інституту вищої осві-
ти НАПН України.

Прес-центр ПДАТУ

верств населення, а також зміцнення трипартизму та соціаль-
ного діалогу. Пріоритетними напрямками співробітництва з 
профспілками є реалізація програми гідної праці на націо-
нальному рівні, реформування трудового законодавства, впо-
рядкування трудових відносин і вирішення спорів, зміцнення 
потенціалу організацій роботодавців та профспілок при укла-
данні колективних договорів.

З нагоди 100-річчя  з  Дня заснування МОП, 8  лютого 
2019 року у Львові, відбулася урочиста конференція МОП ФПУ 
«Сторіччя Міжнародної організації праці. Майбутнє сфери 
праці».

У конференції приймали участь: голова Об’єднання проф-
спілок Львівщини Роман Дацько, завідувач сектором Європи 
та Центральної Азії Бюро Міжнародної організації праці Сер-
гіус Гловацкас, голова Ради OPZZ Дольношльонського воєвод-
ства Республіки Польща Анджей Отремба, керівник Департа-

менту ФПУ Лариса Ровчак, 
голова Львівського облас-
ного об’єднання організацій 
роботодавців Іван Ривак, го-
лова Молодіжної ради ОПЛ 
Олег Долінський, запрошені 
гості – голови обласних рад 
профспілкових організацій, 
представники роботодавців 
та голови молодіжних рад 
профспілок із різних областе 
та інші.

На запрошення львів-
ських колег та у складі деле-
гації Хмельницької області у 
заході прийняли участь заві-
дувач відділом організаційної 
роботи та соціально-еконо-
мічного захисту ФП Хмель-

ницької області Олексій Скаженюк, заступник виконавчого 
директора Об’єднання організацій роботодавців Хмельниць-
кої області Ірина Романець та голова Молодіжної ради ФП 
Хмельницької області Світлана Ліщук.

Експерти та запрошені гості піднімали ряд актуальних 
питань стосовно міжнародних основ регулювання трудової 
міграції, особливостей і перспектив ринку праці та профспіл-
кові важелі впливу на них. Зокрема, присутні зазначили, що 
для реалізації цих питань необхідно задіювати не тільки між-
народні, а й власні зусилля. Адже в засадних документах МОП 
чітко сформульоване її намагання співпрацювати як із уряда-
ми країн-партнерів, так і з профспілками, на які покладено від-
повідальність за покращення соціально-трудових відносин, 
поліпшення умов праці, матеріального благополуччя спілчан, 
вирішення різних найактуальніших для людей праці проблем.

Світлана Ліщук

відновЛена  робота  ангЛомовного 
дискусійного  кЛубу  пдату

19 квітня 2019 року розпочата робота англомовного дискусійного клубу 
ПДАТУ «English speaking club» за участю волонтера Кларка Х’юза з Техасу який 
працює в проекті «Розвиток громад» від Корпусу Миру США в Україні.

Перша тема засідання англомовного клубу – «Easter iscoming»! Напередодні 
Великодніх свят в Україні Кларк розповів про особливості та традиції святкуван-
ня Пасхи в США. Викладачі та студенти ПДАТУ з радістю ділилися сімейними тра-
диціями організації Пасхальних святкувань в різних регіонах України. Панувала 
приємна та дружня атмосфера. Присутні на заході школярі старших класів ЗОШ 
Кам’янця-Подільського зацікавилися підготовчими курсами до ЗНО на базі на-
шого університету.

Приємною несподіванкою став візит волонтера Корпусу Миру США в Україні 
Ешлі Емерсон. Завідувач кафедри іноземних мов Ірина Гуменюк ініціювала об-
говорення переваг вивчення англійської мови в умовах реформи нової україн-
ської школи.

На перспективу заплановані щотижневі дискусійні англомовні клуби. Те-
матика та формат наступних зустрічей будуть оголошені на сайті університету 
з огляду на заявки присутніх. Зокрема, прийнята пропозиція доцента кафедри 
агрохімій, хімічних та загально-біологічних дисциплін Зої Пустової щодо обгово-
рення питань з переробки сміття.

Next Friday everyone is welcome!!!                                                          В. Борковська 

English  spEaking  club



Вісник  уніВерситетутравень,  2019
Випуск № 166

Бучацький коледж

Шепетівський коледж

дні  відкритих  дверей  у  коЛеджах  пдату

23 березня 2019 року в приміщенні читальної зали Бу-
чацького коледжу ПДАТУ відбувся День відкритих дверей, 
який відвідали більше 50 майбутніх абітурієнтів.

Захід розпочався з вітального слова директора коле-
джу Леськіва Ігора Юрійовича, який розповів про навчаль-
ний заклад та специфіку навчання в ньому.

З умовами та особливостями цьогорічної вступної кам-
панії абітурієнтів ознайомили заступник директора з на-
вчально-виховної роботи Семенків Микола Юліанович та 
відповідальний секретар приймальної комісії Хомут Ольга 
Анатоліївна, яка  продемонструвала учасникам заходу пре-
зентацію «Етапи вступної компанії 2019–2020 рр.»

Заввідділами Кушнірчук Михайло Миколайович та 
Тимчишин Степан Васильович  провели екскурсії навчаль-
ним закладом та надали детальну інформацію про спе-
ціальності.

19 квітня 2019 року в Шепетівському коледжі ПДАТУ відбувся 
традиційний День відкритих дверей.

Цьогоріч до навчального закладу завітали учні випускних 
класів усіх шкіл міста, а це майже 350 осіб!

День відкритих дверей розпочався ярмаркою-пре-
зентацією циклових комісій та навчальних аудиторій з 
показом відео роликів про захоплюючий світ професій за 
спецільностями, які готує навчальний заклад.

До коледжу завітало чимало зацікавлених абітурієн-
тів, які мали змогу зустрітися з директором Валентиною 
Дмитрик, поспілкуватися з викладачами, дізнатися про 
напрями підготовки фахівців, ознайомитися з особливос-
тями вступної кампанії 2019 року, а також поспілкуватися 
з нинішніми студентами.

Відповідальний секретар приймальної комісії 
Н.  І.  Столярчук детально ознайомила присутніх з осо-
бливостями прийому 2019 року та відповіла на численні 
запитання.

Для колективу Шепетівського коледжу Подільського 
державного аграрно-технічного університету День від-
критих дверей – це справжнє свято, адже тут завжди раді 
знайомству з майбутньою студентською молоддю України. 

Гостинно відкриваючи двері, запрошують зазирнути 
вперед, побачити реальне студентське життя й уявити 
себе частиною великої коледжанської родини!

хіі  міжнародний  
моЛочний  конгрес  у  києві

Весна традиційно розпочалася найочікуванішою 
подією молочної галузі України та Східної Європи – від-
криттям ХІІ  Міжнародного молочного конгресу в Києві. 
5–6  березня 2019 року захід відвідали викладачі відді-
лення № 1 Кіцманського коледжу Подільського держав-
ного аграрно-технічного університету Бабюк Богдана 
Іванівна та Півторан Тетяна Олександрівна

ХІІ Міжнародний молочний конгрес вразив свої-
ми масштабами, адже це майже 1500 учасників – пред-
ставників молочного бізнесу та працівників молочної 
галузі, серед яких керівники аграрних підприємств, ве-
теринари, технологи, менеджери, експерти галузі, пред-
ставники влади, посольств, міжнародних організацій, 
фінансових установ, комерційних компаній, навчальних 
закладів, ЗМІ і багато інших.

Приємно здивувала присутніх дегустація вітчизня-
них молочних продуктів «Смакуй українське», де учасни-
ки мали змогу скуш тувати смачні та якісні молочні про-
дукти україн ських виробників.

Основний акцент навчальним закладом було зроблено на 
те, щоб гості заходу отримали максимум корисної інформації 
та задоволення, завітавши до коледжу.

Коледж ПДАТУ
У житті кожної людини правильно 

обрана професія – це одна із складових 
успішного кар’єрного зросту.

Саме тому, щоб допомогти школярам-
випускникам правильно визначитися з 
вибором професії, 27 березня у коледжі 
Подільського державного аграрно-тех-
нічного університету було проведено 
День відкритих дверей.

Спеціально для гостей коледжу у холі 
було презентовано виставки-експозиції 
спеціальностей, а їх у навчальному закла-
ді  – шість: «Агрономія», «Агроінженерія», 
«Ветеринарна медицина», «Електроенер-
гетика, електротехніка, електромехані-
ка», «Право», «Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва».

Сюрпризом для відвідувачів став показ майстер-класів, 
які сприяли більш конкретному розумінню тієї чи іншої спе-
ціальності.

Особливу увагу гостей цього свята привернула детальна 
інформація про можливість навчання в коледжі за державним 
замовленням та продовження навчання після його закінчення 
у Подільському державному аграрно-технічному університеті 
за скороченим терміном навчання, можливість закордонного 
стажування.

Цікавою родзинкою гостинного заходу було те, що май-
бутні абітурієнти та їх батьки мали змогу особисто поспілку-
ватися зі студентами, дізнатися про навчальний заклад, як 
кажуть, з перших уст, бо хто, як не студент, може краще пре-
зентувати свій заклад.
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сім’ї. Ріс люблячим сином та відпові-
дальною дитиною. Дмитрій був весе-
лим та енергійним хлопцем, спорт-
сменом, грав у футбол, виступаючи за 
місцеву команду в його рідному селі 
Хропотова на першість Чемеровець-
кого району.

З дитинства цікавився технікою, 
тому вирішив вступити до Подільсько-
го державного аграрно-технічного 
університету. Однокурсники та друзі 
характеризують Дмитрія як добро-
зичливу, товариську людину, гарного 
друга, який завжди був готовий прийти на допомогу, порадити 
та підтримати. У Хмельницькому працював на автомобільній 
мийці. Друзі по роботі сказали, що на Майдан хлопець пішов 
через свої переконання. Загинув увечері 19 лютого 2014 р. в 
Хмельницькому біля будівлі СБУ від снайперського пострілу 
у голову, невдовзі помер у лікарні. «Діма закривав собою дів-
чину, коли лунали постріли», – розповів дядько загиблого.

 1 грудня 2014 року при вході в Інститут механізації та 
електрифікації сільського господарства Подільського держав-
ного аграрно-технічного університету встановлено пам’ятний 
знак Дмитрію Пагору.

 Звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота 
Зірка» (21 листопада 2014 р., посмертно) – за громадянську 
мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних 
засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння 
українському народу, виявлені під час Революції гідності.

 Медаль «За жертовність і любов до України» (УПЦ КП, 
червень 2015 р.) (посмертно).

Герої не вмирають, їх подвиг вічно житиме у нашій пам’яті і 
серцях, вони увійшли у безсмертя.

Світлана Ліщук

прибирання  місТа

вшанування пам’яТі 
дмиТрія пагора

рада  директорів

бЛагодійна  акція 
«подаруймо  весняне 

тепЛо  своєї  дуШі!»

13 грудня 2018 року в Снятинському коледжі Подільсько-
го державного аграрно-технічного університету відбулася 
Рада директорів закладів вищої освіти І–ІІ рівнів акредитації 
Івано-Франківської області.

З презентацією роботи закладу виступив директор коле-
джу Калитчук Іван Васильович, який детально проаналізував 
стан навчально-виховного процесу, методичну роботу та 
його фінансову діяльність.

Учасники засідання розглядали стан законодавчого за-
безпечення функціонування та розвитку закладів вищої осві-
ти, управління процесом переходу на програму профільної 
середньої освіти  у ЗВО з підготовки молодших спеціалістів та 
про підготовку фахівців за дуальною формою навчання.

Завершив засідання виховний захід «Хлібину, наче віру, 
бережім!», в якому взяли участь студенти та викладачі ко-
леджу.

1 березня 2019 року Студентська рада Новоушицького 
коледжу ПДАТУ провела благодійну акцію милосердя, девіз 
якої: «Подаруймо весняне тепло своєї  душі!»

У рамках програми по підтримці дітей з обмеженими 
можливостями, оголошеної БО Благодійний Фонд «Соціальна 
платформа», студентська молодь коледжу прийшла на допо-
могу  й  не залишилась осторонь біди Алевтини – маленької 
дівчинки з багатодітної родини, яка бореться зі страшною 
хворобою (ДЦП).

«Наша мета  була надзвичайно простою, – розповідає  Глу-
говський Богдан (А13 група), голова студентського самовря-
дування, – допомогти здійснитися мрії цієї крихітки:  просто  
зростати й нормально розвиватися, гратись зі своїми ровес-
никами...».  Вікторія Лис (А13 група), яка очолює волонтерську 
групу, продовжує: «Ми не зволікали. Тому саме в час свята 
приходу весни зібрали посильну допомогу, щоб здійснити 
дитячу мрію – навчитися ходити самостійно…».

1-го березня відзначається надзвичайно світла та радіс-
на подія – свято приходу весни. Хай цей світлий день зустрічі 
весни розтопить кригу наших сердець, допоможе подару-
вати надію на майбутнє усім діткам та їхнім батькам… Адже 
вони виборюють шанс на повноцінне життя кожного дня…

В. Шинкаренко

майстер-кЛас 
з  виготовЛення  прикрас
до  веЛикодня

фінал  подільської 
ліги  гумору

день вигнання нацистів з наШого міста

26 березня 2019 року Студентський Парламент Подільського державного аграрно-технічного університету долучився до участі 
в міському урочистому мітингу з нагоди Дня вигнання нацистів з Кам’янця-Подільського, поклавши гірлянду до пам’ятника.

Події, з часу яких минуло п’ять років, назавжди вкарбува-
лися в історії України, в серце кожного українця. Герої, котрі 
віддали своє життя за краще майбутнє нашої країни, допо-
могли усвідомити багатьом людям що таке патріотизм і те, що 
за себе і свою державу потрібно боротися, бо вона того вар-
та. Під час революційних подій громадяни України активно 
виявили свою громадянську позицію, продемонструвавши 
всьому світові зразки мужності та єдності. Це був справжній 
вияв свободи, справжній вияв патріотизму. Саме таким патрі-
отом був наш студент Дмитрій Олексійович Пагор. 19 лютого 
минає п’ять років з дня загибелі патріота, Героя України, Ге-
роя Небесної сотні, вірного сина українського народу Дмит-
рія Пагора.

Дмитрій народився 10 квітня 1992 року у с. Хропотова 
Чемеровецького району Хмельницької області у робітничій 

22 квітня 2019 року від-
бувся майстер-клас з виготов-
лення прикрас до Великодня. 
Майстер-клас з декупажу про-
вела асистент кафедри садо-
во-паркового господарства, 
зем леробства і грунтознавства 
Дудка Тетяна Анатоліївна та 
доцент кафедри агрохімії, хі-
мічних та загальнобіологічних 
дисциплін Пустова Зоя Володи-
мирівна. Долучилися до події 
декан факультету агротехно-
логій і природокористування 
Гаврилюк Валерій Борисович, 
співробітники та студенти уні-
верситету.

Прес-центр ПДАТУ

Для реалізації права на «безпеку» та цілі «Кожна дитина та 
молода людина живе в чистому та безпечному середовищі» в 
Плані дій була запланована загальноміська екологічна акція.

У зв’язку з цим 10 квітня 2019 року студенти і викладачі 
факультетів агротехнологій і природокористування, інженер-
но-технічного, ветеринарної медицини і технологій у тварин-
ництві та навчально-наукового інституту дистанційної освіти 
взяли активну участь в загальноміській молодіжній акції «Ту-
рист в чистому місті».

Прес-центр ПДАТУ

Жіноча команда ПДАТУ «ДЗД» пройшла у фінал Подільської ліги 
гумору!

9 квітня 2019 р. у міському будинку культури відбувся півфінал По-
дільської ліги гумору. За вихід у фінал змагалися п’ять команд: «Стоп-
кадр» з Берегомета, «Збірна молодих» з Вінниці та кам’янецькі коман-
ди – «4 на 4», «7-біт», «Фокс-ПП», «Ратунда», «StarHouse» і наша жіноча 
збірна «Давай залишимось друзями» або «ДЗД» (ПДАТУ).

Команди підготували найсоковитіші жарти на найактуальніші 
теми та разом із тренерами (членами журі) жартували про студент-
ське життя та «довгоочікувану» сесію, перше кохання та сімейні сто-
сунки, наше чудове місто та, звичайно, про політику. Наші дівчата по-
пали в батл, проте зуміли вибороти собі місце у фіналі, з чим ми їх і 
вітаємо!

Команда «ДЗД» дякує за постійну підтримку ректору університету 
Володимиру Васильовичу Іванишину, відділу з виховної роботи По-
дільського державного аграрно-технічного університету, збірній ко-
манді ПДАТУ «Аграрвард» та усім своїм вболівальникам!

Світлана Ліщук
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Наклад 1000 прим.
Замовлення № 6.

14–17 березня в Одесі від-
бувся чем піонат України з кік-
боксингу, в якому приймала 
участь студентка економічно-
го факультету Подільського 
державного аграрно-техніч-
ного уні верситету Антоніна 
Осецька. Півфінальний поєди-
нок вона провела зі спортс-
менкою з Києва, в ході якого 
здобула перемогу. У фіналі 
змагалася з досвідченою су-
перницею зі Львова і в кінце-
вому результаті – срібло.

Прес-центр ПДАТУ

21–24 березня в Кишиневі відбувся кубок Республі-
ки Молдови з кікбоксингу WAKO, у якому взяло участь 
700 учасників. Студентка Подільського державного аграр-
но-технічного університету Антоніна Осецька у фінально-
му поєдинку зустрілась зі спортсменкою з м. Бельци і ви-
борола золото та кубок К-1 у ваговій категорії 56 кг.

Прес-центр ПДАТУ

12–14 квітня в Білій Церкві відбув-
ся чемпіонат України з панкратіону. За 
першість боролись спортсмени з усієї 
України. Завдяки підтримці Подільського 
державного аграрно-технічного універ-
ситету така можливість з’явилась в учня 
секції українського рукопашу «Спас», що 
працює при університеті.

Ігор Заїчко виступав в розділі панкра-
тіону–традішн. Вагова категорія – 85  кг. 
Під час першого бою була травмована 
нога, але попри це спортсмен продов-
жив бої і виборов 3-тє місце.

Ігорю було присуджено 2-й розряд 
з панкратіону та запрошено ввійти до 
збірної України з панкратіону.

Заїчко Ігор – учень Гадая Андрія і 
Яценюка Юрія Павловича. Наразі йде від-
новлення бійця та активна підготовка до 
наступних змагань.

Прес-центр ПДАТУ

19 квітня 2019 р. у Кам’янці-Подільському відбувся Чемпіонат області з важкої атлетики се-
ред молоді до 23-х років. Успішно виступили вихованці тренера-викладача кафедри охорони 
праці та фізичного виховання Хомовського О. І., студенти коледжу ПДАТУ – майстер спорту 
України Маслій Володимир (посів І місце) та кандидат в майстри спорту Галась Богдан (посів 
ІІ місце).

Прес-центр ПДАТУ

Ще одна перемога!
17 лютого 2019 р. у Білій Церкві (Київська область) 

відбулися змагання з різних видів бойових мистецтв, де 
оцінювалася ударна техніка та боротьба.

Хмельницьку область представляв Фідейчук Воло-
димир – студент Подільського державного аграрно-тех-
нічного університету (факультет агротехнологій і при-
родокористування, 3 курс), який тренується у секції 
українського рукопашу «Спас», що діє на базі університе-
ту (тренер – Гадай Андрій).

Володимир став бронзовим призером з панкратіону 
(вагова категорія 71 кг), посівши ІІІ місце. Отримана пере-
мога та здобутий досвід допоможе у підготовці до відбо-
ру в збірну України панкратіону.

Турнір був дуже високого рівня та наповнений яскра-
вими поєдинками і шаленим накалом пристрастей.

Прес-центр ПДАТУ

20 квітня у Кам’янці-Подільському, перлині Поділля, відбулося щорічне відкриття туристичного сезону. Студенти 
Подільського державного аграрно-технічного університету прийняли активну участь у його проведенні.


