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Поважна університетська родино!

Радий привітати усіх Вас з початком нового
2019/2020 навчального року та Днем знань
Щиросердечно вітаю кожного з Вас з прекрасним 100-річ
ним ювілеєм з дня заснування
нашого університету!
День знань – це початок нового шляху для університетської
родини. Попереду нас чекає
новий, напружений і водночас
цікавий навчальний рік, який
обіцяє принести безліч подій у
наше, і без того клопітке, освітньо-наукове життя.
Сьогодні Подільський державний аграрно-технічний універ
ситет, який цього року відзначив 100 років з часу заснування,
продовжує кращі традиції віт
чизняної аграрної освіти і створює унікальні можливості для
отримання базових знань та
дослідницьких навичок, багатогранний розвиток наукової
активності, програми академічних обмінів та мобільності, котрі дозволяють здобувачам вищої освіти
ще з початкових курсів навчання представляти свої наукові ідеї на віт
чизняній та міжнародній арені.
За сторічний шлях аграрний заклад вищої освіти виріс із факультету
до університету, став кузнею більше ніж 60 тисяч професійних кадрів.
Багато випускників закладу є науковцями, дослідниками, громадськими і політичними діячами відомими не лише в Україні, а й далеко за її
межами. Серед них є і відзначені найвищими державними нагородами:
2 Двічі Герої Соціалістичної Праці, 35 Героїв Соціалістичної Праці,
6 Героїв України.
Ми гордимося за пройдений славетний історичний шлях нашого університету, за кожного випускника, за їхній гідний внесок у становлення і
розбудову аграрного сектору України та інших країн.

Дорогі першокурсники!
Цей день стане для Вас особливим, адже Ви робите перший крок до
студентського життя, сповненого незабутніми враженнями, приголомш

ливими відкриттями, новими знайомствами. Вам неабияк пощастило
вступити до великої, дружньої, згуртованої родини нашого університету.
Не бійтеся застосовувати Ваші здібності, талант, життєві переконання, адже це все стане запорукою нових успіхів, котрими пишатимуться
Ваші рідні.
Проте й пам’ятайте, що могутня, процвітаюча держава починається
саме з університетських аудиторій, бібліотек та лабораторій, спортивних майданчиків. Саме тут Ви здобудете увесь необхідний багаж знань,
вмінь, навичок, з яким можна впевнено крокувати у доросле життя.

Шановні студенти,
аспіранти і докторанти!
Ви впевнено увійшли в цікаве й складне студентське життя, подолали один етап навчання та перейшли на наступний. Ви є невід’ємною
частиною освітянсько-студентської родини Подільського державного
аграрно-технічного університету.
Попереду у Вас ще багато відповідальних завдань і непростих рішень: завершити навчання, визначити пріоритети й вирішити, де надалі застосовувати свої професійні знання, або ж продовжити наукову
діяльність.

Вельмишановні
науково-педагогічні працівники
і співробітники!

Наш університет має не тільки найкращих студентів, а й потужну нау
ково-освітянську родину, з потенціалом якої можна досягти найвищих
результатів в освіті.
У день свята висловлюю Вам щирі слова вдячності за добросовісне
служіння обраній справі, невтомний творчий пошук, самовідданість, високий професіоналізм та вміння передавати життєву мудрість молодому
поколінню.
Отож, від усієї душі вітаю Вас із цим знаменним днем! Бажаю усім стійкості, терпіння, наукових досягнень, нових звершень, успіхів, міцного
здоров’я, реалізації задуманих планів, проектів та мирного неба над головою.
З повагою ректор, доктор економічних наук, професор,
Заслужений працівник сільського господарства України
Володимир Іванишин

Нагорода від МВС та Національної поліції України

Вітаємо!

19 червня 2019 року за дорученням керівництва
МВС та Національної поліції України начальник ГУНП в
Хмельницькій області Василь Віконський нагородив іменними годинниками з символікою МВС ректора Подільського
державного аграрно-технічного університету Володимира
Іванишина та начальника Хмельницької державної лікарні
ветеринарної медицини Кирила Чумакова.
Нагороди Володимир Васильович та Кирило Анато
лійович отримали за значний особистий внесок у покращення діяльності кінологічної служби органів і підрозділів
Національної поліції України.
Головне управління Національної поліції Хмельницької
області в рамках реалізації Програми розвитку кінологічної
служби Національної поліції України підписало Меморандум
про співробітництво з Подільським державним аграрнотехнічним університетом. Підписання документу стало завершальним етапом створення єдиної в Україні кафедри
для спеціальної підготовки поліцейських-кінологів.
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університету: історія і сьогодення
років

24 травня 2019 р. у Подільському державному
аграрно-технічному університеті, в рамках проведення 100-річного ювілею з Дня заснування вишу,
відбулася конференція «100 років університету:
історія і сьогодення».
Ректор університету, доктор економічних наук,
професор, Заслужений працівник сільського господарства України Володимир Іванишин розпочав
роботу пленарної частини. Володимир Васильович
коротко розповів про становлення та розвиток
аграрного закладу Поділля, підкресливши, що це
один із багатших вишів України, так як має чим
гордитися, адже славиться 42 Героями: з них двоє
(Долинюк Є. О., Ткачук Г. І.), які удостоєні звання
двічі Героїв Соціалістичної Праці, 34 – звання Героя
Соціалістичної Праці, 6 – удостоєні високого звання Героя України. Під час своєї промови ректор
презентував видання нової книги «Подільський
державний аграрно-технічний університет –
100 років» від минулого до сьогодення: історичний
шлях у 100 років, альбому – історія університету у
світлинах, видано ювілейний випуск газети «Вісник
університету».
Під час пленарного засідання багато випуск
ників поділилися своїми доповідями-спогадами
та особливостями підготовки сучасного фахівцяаграрія.
Друга частина – урочиста, що зібрала в актовій
залі почесних гостей – ветеранів, які чимало своїх
зусиль та праці поклали задля розвитку та процвітання Подільського державного аграрно-технічного університету.
З теплими словами та подарунками завітали
на свято і високопосадовці, що є випускниками
вишу або іншим чином пов’язані з ним – це Тетяна
Іщенко – в.о. директора державної установи
НМЦ «Агроосвіта», Вадим Анатолійович Савчук –
заступник міського голови, Василь Олександрович
Сукач – голова Кам’янець-Подільської РДА, Віктор
Миколайович Кривак – голова Кам’янець-Поділь
ської районної ради та ін. На свято з музичними вітаннями завітали брати Євген і Вадим Гжегожевські,
Чернівецька філармонія, хореографічний колектив Центру дитячої творчості «Горличка».
Вітаємо тебе, наша рідна Alma-mater, на многії та
благії літа, втілюй у життя свої плани та задуми, розквітай на благо рідної країни та добробуту всього
українського народу.
Прес-центр
ПДАТУ

VI Міжнародна Конференція

«ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ.
Техніка, технології, інновації»
2–14 червня в місті Криніца-Здруй (Респуб
ліка Польща) відбулась VI Міжнародна Конфе
ренція «ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ.
Техніка, технології, інновації», співорганізатором
якої є Подільський державний аграрно-технічний університет.
Делагація університету (Тарас Гуцол, Ігор
Гарасимчук, Олег Кучер, Василь Дуганець, Віка
Лужняк, Тарас Дідик) прийняли активну участь в
роботі конференції, а також було проведено ряд
зустрічей по налагоджуванню співпраці з науковими осередками та представниками бізнесу.
Прес-центр ПДАТУ
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Ювілей з багажем у ціле століття

Урочисті заходи з відзначення 100-річного
ювілею Подільського державного аграрнотехнічного університету відбулися 25 травня
2019 року. Цього року урочистості співпали з
традиційною щорічною зустріччю випускників
(остання субота травня).
Із вітальним словом виступив ректор, доктор економічних наук, професор, Заслужений
працівник України Володимир Іванишин, наголосивши на тому, що наш вищий навчальний
заклад за період своєї 100-річної історії про
йшов гідний шлях і зумів стати справжньою
кузнею аграрних кадрів.
Нині в університеті сформовано висококваліфікований кадровий потенціал – досвідчені
фахівці-ентузіасти своєї справи, які передають
студентській молоді власні знання, енергію,
розум, уміння, які люблять університет і пиша
ються ним.
Запрошені гості мали змогу відвідати музеї
університету та факультетів, ознайомитися з
виставкою художньої та технічної творчості
викладачів і студентів структурних підрозділів.
Хочеться відзначити, що процес підготовки
до сьогоднішнього свята був тривалим і насиченим, багато вдалося зробити по максимуму
наших можливостей, тому варто подякувати
всім працівникам, студентському самоврядуванню та усім, хто долучився до організації
ювілейного свята.
Зі словами вітання прийшли на свято гості, запрошені, випускники – М. Загородний,
В. Кальніченко, В. Мельниченко, М. Сімашкевич
В. Сукач, В. Кривак та інші. Університет отримав привітання від закордонних колег – Вєслав
Белявскі, Владімер Сади, Ядвіга Ласка (Респуб
ліка Польща), Фатен аль Наджар (Об’єднані
Арабські Емірати).
Із творчими номерами завітали до вишу гості з Республіки Польщі, ансамбль пісні і танцю
«Долина Дунайці» (м. Новий Сонч), брати Євген
та Вадим Гжегожевські, а також випускник агрономічного факультету Михайло Грицкан – актор, музикант, співак.
На святі побували більшість ректорів закладів вищої освіти України, які з радістю були запрошені до вітального слова.
Прес-центр ПДАТУ

XXI зліт студентських лідерів
аграрної освіти
З 29 по 31 травня 2019 р. на базі Харків
ського національного аграрного університеті
імені В. В. Докучаєва, за ініціативи та підтримки
НМЦ «Агроосвіта» проходив XXI зліт студентських
лідерів аграрної освіти. Подільський державний
аграрно-технічний університет делегував 13 студентів (з університету та структурних підрозділів)
на чолі з керівником групи Прокоповою Ольгою
(доцент кафедри професійної освіти).
29 травня – це день нових знайомств з усіма
учасниками зльоту, ознайомлення з програмою
заходу тощо. А вечір був запальним, драйвовим,
захоплюючим, адже участь у квесті та у молодіжній дискотеці сприяли єднанню найкращих студентів-аграріїв зі всіх куточків України.
Прес-центр ПДАТУ
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Випуск бакалаврів 2019
27 червня 2019 року у Подільському державному аграрно-технічному
університеті зал переповнений: викладачі, співробітники, гості, студенти та
їх батьки, родичі прийшли привітати випускників вишу.
З вітальним словом та найкращими побажаннями до присутніх звернувся проректор з навчально-науково-виробничих питань розвитку і адміністративно-господарської діяльності, кандидат сільськогосподарських
наук, Заслужений працівник сільського господарства України Василь
Строяновський.
Теплі та щирі вітання приймали студенти від декана факультету агротехнологій і природокористування, кандидата сільськогосподарських наук
Валерія Гаврилюка; декана інженерно-технічного факультету, кандидата
технічних наук, доцента Юрія Панцира; першого заступника декана економічного факультету, кандидата економічних наук, доцента Олександра
Бурлакова; декана факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві, кандидата ветеринарних наук, доцента Олега Цвігуна.
Під музичний супровід та гучні аплодисменти проректор Василь Стро
яновський вручив студентам дипломи. Кращим випускникам за активну
роботу та професіоналізм, відмінне навчання та здобутки вручено грамоти
від ректора та профкому університету: Лужняк В. С., Тарабузан О. В., Іваськів
Н. О., Майківській К. В., Горенко М. А., Рибак Б. В., Іванову В. С., Зельській В. В.,
Бігун С. М., Балагур А. І., Костюк О. А., Панчук О.Ю., Співак Я. І., Гадай А. І.,
Качинській І. В., Шимковій Ю. В. та Бугері А. І.
Тож шановні випускники! В добру і щасливу путь вам, але знайте, що у
Подільському державному аграрно-технічному університеті вам двері завжди відчинені як абітурієнтам, як друзям, як гостям! Нехай диплом, що ви
отримали, стане для вас щасливим квитком у здійсненні ваших мрій та планів!
Прес-центр ПДАТУ

до 100-річчя
від дня народження

Ю. Є. Очеретенка

11 червня 2019 року у Подільському державному аграрно-технічному університеті відбулася наукова конференція, присвячена 100-річчю від дня народження почесного
професора Подільського державного аграрно-технічного
університету Очеретенка Юхима Єгоровича (01.05. 1919–
16.06. 2013).
Зі вступним словом виступила доктор економічних наук,
професор, проректор з навчальної роботи Ясінецька Ірина
Анатоліївна, яка зазначила, що Юхим Єгорович був саме з тих
людей, які стали надійним фундаментом створення та процвітання університету, за що ми завдячуємо та низько вклоняємося.
Виступ професора Анатолія Рудя
був сконцентрований на основних
віхах життєвого шляху та науково-педагогічній діяльності почесного професора ПДАТУ. Декан факультету агротехнологій і природокористування
Валерій Гаврилюк доповнив виступ
про науково-педагогічну діяльність
Юхима Єгоровича.
Зворушливо та щиро своїми спогадами про ювіляра ділилися колеги, учні, друзі – Бахмат М. І., Печенюк В. І.,
Підскоцька Н. К., Цвігун А. Т., Рихлівський І. П., Гораш О. С.,
Тимофійшин І. І., Роговик Л. Й. та багато ін.
Зі словами вдячності та подяки виступили дочки Тетяна
і Людмила Очеретенки, також онучка Марина Анатоліївна
Вуйченко.
Рудь А. В., Печенюк В. І. та Очеретенко Т. Ю. презентували
книгу «Очеретенко Юхим Єгорович – фундатор Подільського
державного аграрно-технічного університету». На завершення Анатолій Рудь подякував всім присутнім за такі теплі та
щирі спогади, і, вшановуючи пам’ять професора обіцяв, що
Юхим Єгорович буде завжди у наших серцях та взірцем у
професійності.
Прес-центр ПДАТУ

Горіхова конференція
20 червня 2019 року на базі Подільського державного аграрно-технічного університету відбулася Всеукраїнська горіхова конференція «Український горіховий ІДЕАЛ: міф чи реальність,
НИЗЬКОРОСЛІ ШВИДКОПЛІДНІ горіхи, очікування та перспективи. Перші практичні результати».
Вперше в Україні зібралося скільки представників горіхової галузі в одному місці (з восьми
горіхових розсадників) для обміну напрацьованих роками знаннями та представлення виведених нових сортів горіха.
Із вітальним словом виступив ректор, професор Володимир Іванишин, зазначивши, що горіхова галузь є перспективною, і є приємним те, що наш університет відіграє не менш важливу
роль, готуючи спеціалістів аграрної сфери.
Обговорювались важливі питання щодо перспективи розвитку горіхової галузі та державну підтримку (доп. Віктор Костенко – начальник відділу розвитку садівництва і виноградарства
Міністерства агрополітики і продовольства України); про новітні українські тенденції в створенні низькорослих швидкоплідних сортів горіха для промислових садів та економічні переваги на
підставі власного досвіду (доп. Анатолій Зелениця – власник розсадника ФОП Зелениця А. В.);
про секрети гарантованого успіху, сучасні підходи вирощування підвоїв для щеплення, особливості опилення низькорослих сортів горіха (доп. Іван Юкал – голова фермерського господарства
«Єфрем»); про захист горіхоплідних культур від хвороб та шкідників ( доп. експерт міжнародної
компанії «СИНГЕНТА», кандидат с.-г. наук Володимир Воєводин); також Олег Коновалюк – власник розсадника «Сади Черкащини»; Володимир Меженський – професор кафедри садівництва
ім. професора В. Л. Симеренка, агробіологічний факультет НУБіП, м. Київ та багато інші.
Практична частина конференції продовжилася на території Розсадника ФОП Зелениця А. В.
(ПП «Деметра»).
Підсумком конференції стало те, що горіхова галузь має значний та потужний сектор в сільському господарстві України і спеціалісти наполегливо звертають увагу на тому, щоб не заощаджувати на високоякісних саджанцях, підвищувати якість та кількість продукції, адже горіховий
сад – це вклад у майбутнє, це те, що передається у спадок.
Прес-центр ПДАТУ
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Фестиваль науки і творчості
«Науковий пікнік у вишиванці»

22 травня 2019 р. у Подільському державному аграрно-технічному університеті в рамках 100-річного ювілею відбувся фестиваль
науки і творчості «Науковий пікнік у вишиванці». Урочиста подія була організована на площі перед головним корпусом та у затишних і
квітучих скверах університету.
Урочисте дійство вітальним словом відкрив ректор Подільського державного
аграрно-технічного університету, доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник сільського господарства Володимир
Васильович Іванишин.
Святково, видовищно, усі без винятку
у традиційному українському вбранні, під
відкритим небом, у супроводі майстрів народної творчості, проходило грандіозне
святкування. Більш як шість десятків груп
та колективів виявили бажання та подали
заявки на участь у святі. Приємним є те, що
долучилися до заходу не тільки викладачі і
студенти університету та підпорядкованих
коледжів, а й школярі, вчителі шкіл, дошкільнята, ентузіасти, наукові та мистецькі гуртки,
громадські об’єднання, народні майстри та
люди, які не є байдужими до таких заходів,

що цінують та презентують продукцію народної творчості і не тільки.
На високому рівні представляли університет кафедри та підрозділи:
кафедра менеджменту, публічного
управління та адміністрування, разом із студентами економічного факультету та коледжів нашого міста представили наукові проекти: розвиток сільського зеленого туризму;
функціонування притулку для бездомних тварин та квест-кімнати для дітей);
економічний факультет (презентація
проекту «Інноваційна політика торгівельних
підприємств»);
кафедра транспортних технологій та засобів АПК (автостимулятор для тренування навичок керування транспортними засобами);
науково-дослідний інститут круп’яних
культур ім. О. Алексеєвої (Виставка експонатів колекції світового генофонду гречки, презентація виробів з гречаної крупи);
кафедра с/г машин і механізованих технологій (макетний зразок висівного апарата
і сошника; моделі дискової борони БДТ-5-40,
удосконаленого культиватора, оборотного
плуга ПЩ-5-40);

наукова бібліотека ПДАТУ (експозиції
«100 років, 100 випусків», також експозиція
«Книги – ровесники університету»);
кафедра технологій виробництва і
переробки продукції тваринництва (презентація на тему: «Екологічна, органічна
продукція птахівництва – перспектива виробництва приватних, фермерських господарств»);
кафедра енергетики та електротехнічних систем в АПК (резервна система електропостачання та електроосвітлення від фотоелектричних елементів тощо);
кафедра гігієни тварин та ветеринарного забезпечення кінологічної служби
Національної поліції України (майстер-клас
кінологів з дресури службових собак);
кафедра екології, карантину і захисту
рослин (екологічне обладнання, експонати
шкідників та хвороб с.-г. культур, фотовис
тавка та ін.);
навчально-наукова лабораторія «DAK
GPS» ПДАТУ (1. Перспективи розвитку відновлюваних джерел енергії. 2. Система сертифікації біомаси та біопалива. 3. Соціальноекологічний проект «Екобудинок»);

кафедра агрохімії, хімічних та загальнобіологічних дисциплін (наукові досліди –
цікавинки, експерименти та ін.);
кафедра садівництва та виноградарства (презентація натуральних зразків різних
видів плодових і овочевих рослин, понад 40
видів сортів розсади та ін.);
відділ кадрів ПДАТУ («Hand made» виставка в’язаних іграшок з використанням різноманітної, яскравої та цікавої пряжі, виконаних різною технікою в’язання гачком).
Неможливо охопити всіх тих, хто взяв
участь у такому масштабному фестивалі, який,
до речі, проходить втретє у нашому закладі,
тож організатори, ректорат та особисто ректор Подільського державного аграрно-технічного університету Володимир Іванишин
щиро подякував усім без винятку за те, що
долучилися до даного дійства і висловив сподівання на подальшу плідну співпрацю.
Окрім того, у рамках проведення даного
фестивалю відбулося відкриття українського
рукопашу «Спас», під час якого студенти проявили свою мужність, силу та звитягу.
Прес-центр ПДАТУ

Велика авто7’я зустрічається на «Ретрофесті»
7 червня 2019 р. у Кам’янці-Подільському стартував
ІV Міжнародний фестиваль «Ретрофест», який тривав впродовж трьох днів, з 7 по 9 червня, і пройшов під гаслом
«Велика авто7’я зустрічається на «Ретрофесті».
Подільський державний аграрно-технічний університет
є одним із партнерів проведення фестивалю «Ретрофест»,

тож вже стало гарною традицією розпочинати найбільш
масштабну подію з головної площі університету, а в 100-річний ювілей Подільського державного аграрно-технічного
університету це не просто приємно, але є символічною подією, яка увійде в історію університету.
Прес-центр ПДАТУ

Нагорода знайшла героя

Є стандартні фрази, які скоріш викликають іронічну посмішку читача, але в цьому випадку все сталося саме так. Наш
співробітник Анатолій Володимирович Підперигора відвідав
військовий комісаріат через необхідність одержати талони
на проїзд, а повернувся на роботу розчулений і з черговою
нагородою.

Власне, все починалося ще у квітні 2015 року, коли наш
герой був призваний до лав Збройних Сил України в рамках 4-ї хвилі мобілізації. Півтора місяці підготовки на військовій кафед
рі Київського Національного університету
ім. Т. Г. Шевченка і замісник командира батареї по роботі з
особовим складом направлений до діючих військ в Донецьку
область. Далі – с. Новоянісоль, де вперше побачив заклеєні
вікна у прифронтовій школі, безпілотники супротивника,
одержав зброю і боєприпаси. Звідти потрапив у «курортну
зону» (400 метрів до моря!) – с. Новопетрівка за 25 кілометрів від Бердянська. В якості короткого перепочинку – полігон «Широкий лан» під Миколаєвом, а потім Кременівка,
Новоселівка перша та друга, Гнутово, Павлопіль – продовжив
практичне вивчення «курортної» географії. Звільнився з лав
ЗСУ за 16 місяців, 2016 року і повернувся на рідну кафедру
ремонту машин і енергообладнання. Вже тоді мав нагороди:
медаль «За оборону Маріуполя» та нагрудний знак «Ветеран
війни - учасник бойових дій», потім до них додалася медаль

«25 років Збройним
Силам України». А ще
про одну відзнаку навіть не здогадувався,
бо через втрату телефона не одержав
повідомлення із військового комісаріату.
Коли ж доля змусила звернутися до
військкомату, працівники перевірили посвідчення учасника бойових дій і попросили зачекати. Ось так, через більш ніж три роки, нагорода
знайшла героя. Це відзнака президента України «За участь в
антитерористичній операції»
Символічно, що це сталося в дні, коли наш університет
відзначав свій 100-річний ювілей.
В. Кроль
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25 червня 2019 року на базі науково-дослідного центру «Поділля» відбулось при
ймання дослідів (експериментальних моделей, наукових експериментів, спроб, наукових
розвідок, досліджень тощо), відповідно до наказу ПДАТУ за № 127 від 03.06.2019р.
Метою Дня поля була демонстрація науково-виробничих досягнень, обміну досвідом, професійного спілкування, перевірка
стану науково-дослідної роботи та її відповідності методиці дослідної справи.
Комісія у складі: Іванишин В. В. – голова комісії; Білик Т. Л. – заступник голови
комісії; Строяновський В. С. – заступник
голови комісії; члени комісії: Гаврилюк В. Б.,
Бурдига В. М., Ясінецька І. А., Волощук Ю. О.,
Гуцол Т. Д., Загнітко Л. А., Місюк М. В., Пан
цир Ю. І., Книш О. В., Федірко П. П, Цвігун О. А.,
Петрище О. І. – секретар комісії.
Модератори проведення заходів – декан
факультету агротехнологій і природокористування Гаврилюк В. Б. та голова наукового
товариства студентів, аспірантів, докторантів
і молодих вчених Книш О. В.
Комісія детально ознайомилася з тематикою наукових досліджень на факультеті
агротехнологій і природокористування та
Науково-дослідному інституті круп’яних
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День Поля
культур ім. О. С. Алексеєвої, перевірила правильність ведення первинної документації.
Безпосередньо на полі більше 20 науковців
розповіли про виконані ними польові дослідження та демонстрували якість закладених
дослідів.
Декан факультету агротехнологій і природокористування Гаврилюк В.Б. та доценти
Вахняк В. С., Яворов В. М., Григор’єв В. М. представили досліди в рамках співпраці з RAGT
Semences на теми: «Екологічне випробування
гібридів кукурудзи та соняшнику», «Екологічне випробування сортів пшениці».
На Дні поля також були представлені досліди з вивчення ефективності застосування мікробіологічних препаратів компанії
ПП “БТУ-ЦЕНТР” (доценти Пустова З. В., Гаврилюк В. Б.). Ефективність біопрепаратів вивчається на культурах: пшениця озима, ячмінь
ярий, соя. На заході були присутні представники компанії ПП “БТУ-ЦЕНТР” – головний
агроном компанії Ростоцький О. В., керівник
регіонального структурного підрозділу Західного регіону Кожухар Є. В.
Директор Науково-дослідного інституту
круп’яних культур ім. О. Алексеєвої Бурдига В. М. представив ділянки з вивчення ко-

лекції світового генофонду роду Fagopyrum
Mill – наукового об’єкта, що становить націо
нальне надбання (наукові співробітники Рарок В. А., Рарок А. В.). Науковий співробітник
Рарок А. В. звітував про гібридний розсадник
гречки, створення нових сортів.
Представник компанії ТОВ “Адама Україна” Гаврилюк М.В. представив демонстрацій
ні досліди систем захисту сільськогосподарських культур.
Також на Дні поля були представлені досліди аспірантів: Диянчук М. В. «Створення
вихідного матеріалу в селекції гречки методом гібридизації на основі використання
зразків роду Гречкових Fagopyrum Mill»,
Осадчук О. О. «Продуктивність гречки звичайної у весняних і літніх посівах залежно від
позакореневого підживлення в умовах Лісостепу західного України», Александров В. В.
«Удосконалення технології вирощування
пшениці ярої на основі застосування позакореневого підживлення в західному Лісостепу
України», Гаврилюк І. С. «Удосконалення елементів технології вирощування сорго зернового в умовах Лісостепу західного», Падалко Т. О. «Продуктивність ромашки лікарської
залежно від технологічних заходів в умовах

правобережного Лісостепу», Сендецький І. В.
«Формування продуктивності зерна ріпаку
озимого залежно від елементів технології
вирощування в умовах Лісостепу західного», Сучек В. М. «Обґрунтування окремих
елементів технології вирощування технічних конопель в умовах Лісостепу західного»,
Грохольська Т. М. «Оптимізація елементів
технології вирощування шавлії мускатної в
умовах Лісостепу західного», Зелінська Н. М.
«Агробіологічне обґрунтування елементів
технології вирощування лаванди справжньої в умовах Лісостепу західного», Іванишин О. С. «Оптимізація елементів технології
вирощування кукурудзи в умовах західного
Лісостепу», Оліфірович С. Й. «Підвищення
продуктивності квасолі звичайної залежно від елементів технології вирощування в
умовах Лісостепу західного», Сідлецька О. М.
«Удосконалення сортової продуктивності сої
залежно від елементів технології вирощування в умовах Лісостепу правобережного»,
Качан І. Р. «Вплив норм висіву насіння і способів сівби на продуктивність сої різних груп
стиглості в умовах Лісостепу західного».
День поля 2019 року у ПДАТУ пройшов
у жвавому обговоренні та науковій дискусії.
Члени комісії задавали запитання, висловлювали критичні зауваження.
У цілому комісія визнала, що закладені польові досліди виконані на належному методичному та науковому рівнях.
Прес-центр ПДАТУ

Всеукраїнський конкурс серед студентів

«Чому я обираю агро?»

Вітаємо з перемогою – студент Новоуш
 и
цького коледжу ПДАТУ ввійшов до «десятки»!
11 червня 2019 року в Міністерстві
аграрної політики та продовольства Украї
ни відбулося нагородження фіналістів
Всеукраїнського конкурсу серед студентів
«Чому я обираю агро?».
Методист Новоушицького коледжу ПДАТУ
Шинкаренко Валентина Віталіївна та студент І курсу Штифлюк Павло (спеціальність
«Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок») взяли участь
в урочистій церемонії нагородження фіналістів Всеукраїнського конкурсу серед студентів
«Чому я обираю агро?», яка відбулася 11 червня 2019 року в Міністерстві аграрної політики
та продовольства України.
Для довідки: Всеукраїнський конкурс серед студентів «ЧОМУ Я ОБИРАЮ АГРО?» було
започатковано з метою почути від студентів,
чому вони обрали аграрну сферу, які мають
очікування та уявлення про роботу в секторі
та донести до загальної аудиторії, що працювати у сільському господарстві — перспективно.

2019 року до редакції AgroPortal.ua надійшло 97 есе з 26 аграрних навчальних закладів
усіх рівнів акредитації. Найбільш активними
були студенти Вінницького національного
аграрного університету, Харківського національного технічного університету сільського
господарства ім. П. Василенка, Національного
університету біоресурсів та природокористування України і Новоушицького коледжу
ПДАТУ.
На церемонію нагородження приїхали студенти та методисти, викладачі з семи
аграрних навчальних закладів України не
лише для того, щоб отримати свої призи, а й
поспілкуватися із провідними діячами українського агросектору – в.о. міністра аграрної
політики та продовольства України Ольгою
Трофімцевою та президентом асоціації
«Український клуб аграрного бізнесу», генеральним директором компанії ІМК, ідеологом
освітнього проекту «Агрокебети» Алексом
Ліссітсею.
Зокрема, Ольга Трофімцева підкреслила,
що сільське господарство постійно змінюється, а з ним відповідно повинні змінюватися
і підходи до його ведення. «Основними викликами, які сьогодні стоять перед сільським
господарством усього світу, є глобалізація,
яка змушує всіх гравців ринку ставати більш
конкурентоспроможними, та споживачі, які
хочуть споживати екологічну та безпечну
продукцію, – говорить Ольга Трофімцева. –
Є ще багато контрверсійних питань в АПК, але
це вже виклики для нас із вами, і саме ми повинні їх вирішувати і залишатися при цьому
конкурентними».

Співорганізатором конкурсу
«Чому я обираю агро?» виступив
освітній проект «Агрокебети»,
який надав можливість переможцю провести свій літній вікенд у Берліні. Ідеолог проекту
«Агрокебети» Алекс Ліссітса
мотивував фіналістів завжди
відстоювати свою позицію, не
боятися ставити як правильні,
так і неправильні запитання, а
також відповідати на запитання, не боячись здатися дурним
чи розумним, головне – бути
проактивним. За його словами,
саме за проактивними, креативними і творчими людьми – наше
майбутнє. «Сьогодні аграрна
Україна вже займає ключові позиції у світі. І
це не межа. А це означає, що агросектор потребує нових кадрів. Практика показала, що
після закінчення вишів навіть талановитих
студентів на підприємствах потрібно переучувати ще пару років, – розповідає Алекс
Ліссітса. – Саме для цього ми створили програму «Агрокебети», яка, впевнений, зламає
стереотипи традиційної аграрної освіти і не
тільки в Україні. Акцент на практику + сильний викладацький пул допоможуть молодим
даруванням з кебетою в голові знайти роботу їхньої мрії».
У свою чергу, ДУ НМЦ «Агроосвіта» підтримує усі студентські ініціативи AgroPortal.
ua. Цей конкурс не є виключенням. Завідувач
кабінету навчально-методичного супроводу
природничо-екологічної підготовки та агро-

номії ДУ НМЦ «Агроосвіта» Леся Малинка
додала, що агростуденти – це креативна молодь, яка має вже сформовану точку зору та
цікаві погляди на сьогодення.
Усі фіналісти, які долучилися до заходу,
отримали подарунки від партнерів конкурсу:
компанії Agricom Group та проекту «Три молочні продукти на день» (Danon).
Щиро дякуємо освітньому проекту «Агро
кебети», компанії Agricom Group та Danon,
асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) та ДУ «НМЦ «Агроосвіта» за організацію та проведення конкурсу - особливої
події у житті агростудента, за підтримку студентської ініціативи, створення ситуації успіху та надану можливість повірити в себе та
свою перемогу.
Валентина Шинкаренко
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Зустріч випускників у коледжі ПДАТУ

Гойдає вітер трави ніжні в лузі,
І листя на деревах шелестить.
Як гарно в день такий зустрітись друзям,
Помріять, поспівать, поговорить.
Гарною традицією стало щороку, у другу суботу червня,
зустрічати випускників різних років. Це свято, яке єднає
усіх: студентів, випускників, викладачів, друзів коледжу.
Приємно зустрітися у стінах рідного навчального закладу і згадати роки юності – найкращі роки життя.
Прес-центр ПДАТУ

Студенти Кіцманського
коледжу ПДАТУ вивчають
лабораторну справу

Студенти Кіцманського коледжу ПДАТУ
груп В-21 та В-41 спеціальності «Ветеринарна
медицина» відвідали Чернівецьку регіональну лабораторію Державної служби України з
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів під керівництвом викладачів ветеринарних дисциплін Косменка А. Ю.,
Бабюк Б. І. та Півторан Т. О. в рамках проведення навчальних практик з дисциплін
«Епізоотологія з мікробіологією», «Анатомія
і фізіологія с.-г. тварин» та «Ветеринарносанітарна експертиза».
Студенти мали можливість ознайомитися з матеріально-технічною базою (територією і будівлями,
лабораторним обладнанням і апаратурою,
віварієм з піддослідними тваринами) та
роботою структурних
підрозділів (секторів
і відділів). Завідуючі
відділами лабораторії
детально
розповіли
про особливості організації роботи кожного
відділу. Співробітники
серологічного відділу
допомогли
закріпити теоретичні знання,
отримані студентами з

дисципліни «Епізоотологія з мікробіологією»,
продемонструвавши проведення окремих
реакцій при дослідженні проб крові тварин.
Студентам 2 курсу вдалося освоїти більш
поглиблено тему по фізіології крові з дисципліни «Анатомія і фізіологія с.-г. тварин»
завдяки спеціалістам біохімічного відділу. У
паразитологічному і патолого-анатомічному
відділах можна було проявити знання як із
базових, так і профілюючих дисциплін. Для
студентів 4 курсу пізнавальною також була
інформація щодо оцінки ветеринарно-санітарного стану продукції тваринництва, показників безпечності та якості об’єктів санітарних заходів.
Протягом екскурсії студенти проявляли
зацікавленість, активно задавали питання,
переймали досвід працівників лабораторії
у проведенні досліджень. Співробітники лабораторії наголосили на важливості практичного навчання в умовах виробництва, що
сприяє формуванню навиків майбутніх висококваліфікованих спеціалістів в лабораторній справі. Також керівництво Чернівецької
регіональної лабораторії ДПСС висловило
побажання подальшої співпраці з керівництвом та студентами Кіцманського коледжу ПДАТУ з метою сприяння покращення
якості освіти та можливості подальшого
працевлаштування студентів спеціальності
«Ветеринарна медицина».
Прес-центр ПДАТУ
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у рідний коледж
через 40 років
8 червня 2019 року в конференц-залі Снятинського коледжу відбулась зустріч випускників 1979 року, спеціальності «Механізація сільського господарства».
40 років – чималий відрізок часу, а він пролетів дуже
швидко.
Історія коледжу – це його випускники, які працюють в
аграрному секторі та інших галузях народного господарства України. Горді тим, що серед випускників цієї групи є
Заслужений економіст України, кандидат економічних наук
Плугатор Роман Іванович, Харук Ігор Дмитрович – кандидат технічних наук, Василюк Ярослав Іванович – кандидат
медичних наук.
Теплими словами зустрів випускників директор коледжу Іван Васильович Калитчук та їхній викладач Юрій
Антонович Дяків.
І хоч куратор Делявський Михайло Корнилович не зміг
прийти, відбулась хвилююча телефонна розмова, під час
якої куратор передав усім вітання та свої найкращі побажання.
Від викладачів коледжу прозвучало музичне вітання
у виконанні заступника директора з навчально-виховної роботи Світлани Михайлівни Підгайної і завідувача
навчально-методичного кабінету Галини Іллівни Вериги, від
студентів виступила студентка групи
ОМ-21 Басалига Діана.
Атмосфера була
надзвичайно
зворушливою, наповнена спогадами про
юність, про навчання в технікумі, про
викладачів.
Прес-центр
ПДАТУ

ІV Міжнародний Форум Аграрних
Інновацій «Нове зернятко-2019»
Викладачі агрономічних дис
цип
лін та студенти ІІІ курсів
Бучацького коледжу ПДАТУ взяли участь у ІV Міжнародному
Форумі
Аграрних
Інновацій
«Но
ве зернятко-2019», яке відбулося 20–21 червня 2019 р. у
с. Настасів Тернопільського району. Цьогорічний форум практично
співпав у часі з 20-річчям із дня
заснування компанії-організатора
дійства – ПП «Агропродсервіс».
Цьогоріч на захід з`їхалось понад 4000 учасників із усієї України
та з-за кордону, які ділилися своїм
досвідом та дізнавалися про те, як
удосконалити свій урожай.
На форумі відвідали тематичні конференції, оглянули демонстраційні ділянки зернових, зернобобових культур та засоби захисту для них, побували на насіннєвому та соєвому заводах. У потужному насіннєвому заводі відкрили ще одну лінію дообробки насіння,
який обладнаний устаткуванням фірми «Кімбрія». Лінія дообробки зерна має найсучасніше обладнання. Окрім цього, також продемонстрували розвиток тваринництва, птахівництва, бджільництва. Мали можливість оглянути чимало новітньої техніки.
Під час форуму викладачі Бучацького коледжу зустрілися з випускниками поперед
ніх років, які працюють агрономами у різних куточках України. Своїми спогадами про
студентські роки поділилися – Крижанівський Євген, Онищук Іван, Мулик Богдан, Оріхов
ський Юрій, Матюненко Тетяна та багато інших.
Слова вдячності лунали з уст випускників на адресу викладачів. Ми пишаємося ними!
Прес-центр ПДАТУ
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вшануваННЯ пам’ятІ
жертв війни
З нагоди Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні
21 червня 2019 року студенти Подільського державного аграрно-технічного університету разом із викладачем Колосюк І.А. взяли участь
покладанні вінків і квітів до Меморіалу Слави (сквер Танкістів).
Щорічно цей день відзначається 22 червня, у день початку німецько-радянської війни, яка забрала життя кожного п’ятого україн
ця. Кривавий конфлікт, що став національною трагедію, згадують в
усьому світі.
День встановлено в Україні «…з метою всенародного вшанування пам’яті синів і дочок українського народу, полеглих під час Великої
Вітчизняної війни 1941-1945 років, їх подвигу та жертовності … на
підтримку ініціативи громадських організацій ветеранів війни, праці,
Збройних Сил і жертв нацистських переслідувань…» згідно з Указом
Президента України «Про День скорботи і вшанування пам’яті жертв
війни в Україні» від 17 листопада 2000 р. № 1245/2000.
Прес-центр ПДАТУ

5 червня 2019 року у спортивній залі Подільського державного
аграрно-технічного університету стартувала «Спартакіада здоров’я
серед науково-педагогічних працівників аграрних закладів вищої
освіти». Відкрив змагання проректор з науково-педагогічної і виховної
роботи Тарас Гуцол, привітавши учасників змагань, побажавши гарної
гри командам та зазначивши, що приємним є те, що змагання відбуваються в рамках 100-річного ювілею.
Із творчим вітанням виступив студент інженерно-технічного факультету Володимир Закордонець.
У змаганнях взяли участь вісім команд:
Національний університет біоресурсів та природокористування;
Заліщинський аграрний коледж;
Мирогощинський аграрний коледж;
Бережанський агротехнічний коледж та інститут;
Житомирський агротехнічний коледж;
Сумський Національний аграрно-технічний університет;
Ніжинський агротехнічний інститут;
Подільський державний аграрно-технічний університет;
Команди змагалися в таких видах спорту як волейбол та настільний теніс.
За результатами змагань з волейболу місця розподілилися так:
1 місце – Національний університет біоресурсів та природокористування;
2 місце – Житомирський агротехнічний коледж;
3 місце – Подільський державний аграрно-технічний університет.
За результатами змагань з настільного тенісу, місця визначилися так:
1 місце – Національний університет біоресурсів та природокористування;
2 місце – Подільський державний аграрно-технічний університет;
3 місце – Сумський Національний аграрно-технічний університет.
Ректор Подільського державного аграрно-технічного університету, професор Володимир Іванишин привітав усіх з перемогою, нагородивши грамотами, а також висловив слова подяки усім учасникам за неймовірно позитивні емоції під час проведення ігор.

Кубок пам’яті
Миколи Бендери

Турнір з волейболу пам’яті

Володимира Яворського

23 червня 2019 року студенти
ПДАТУ взяли участь у Міжобласному турнірі з волейболу, присвяченому пам’яті Володимира Яворського,
що відбувся у місті Борщові. Чотири команди боролися за першість,
змагання проводилися за коловою
системою.

За результатами змагань перше місце посіла команда з міста
Борщова;
друге – Подільського державного аграрно-технічного університету;
третє – з міста Борщова-2;
четверте місце – з міста Чорткова.
Вітаємо учасників та бажаємо подальших здобутків і перемог!
Прес-центр ПДАТУ

23 червня 2019 року було проведено вже дев’ятий за ліком кубок
пам’яті Миколи Івановича Бендери, участь в якому традиційно взяло
3 команди: викладачі університету ФК «Грифон», «Товтри» с. Нігин та
команда друзів «Дністер».
У першому матчі зустрілися команди «Дністер» та «Грифон». Матч
пройшов досить цікаво, команди обмінялися атаками, гра на зустрічних курсах принесла перемогу «Дністру» з рахунком 6:2 (голи за команду викладачів забили Валентин Дранус та Валерік Оганесян).
У другому матчі «Грифон» переміг «Товтри» з рахунком 5:4 (голи з
а «Грифон» забили Валентин Дранус (три) та студент 1 СТН курсу
ПДАТУ Павло Литвинюк – два).
В останньому матчі команда «Товтри» зустрілась із командою друзів «Дністер». Команди показали справжню боротьбу, у першому таймі команда друзів зуміла відкрити рахунок, і, незважаючи на перевагу
суперника, перший тайм завершився з рахунком 1:1. Як виявилося,
найцікавіше футболісти залишили на кінець гри. Весь другий тайм,
володіючи перевагою, «Товтри» ніяк не могли реалізувати її в забиті
голи, крім того пропустивши ряд контратак, їм знову прийшлося наздоганяти суперника. Лише наприкінці матчу «Товтри» довели справу
до перемоги з рахунком 5:3.
Склалася дуже цікава ситуація, адже кожна команда виграла за
однією грою, отже за рівної кількості очок переможця та призерів визначила різниця забитих та пропущених м’ячів. Відповідно команда
друзів стала переможцем кубку пам’яті Миколи Івановича Бендери,
друге місце посіла команда «Товтри», третє – ФК «Грифон». Нагороди
командам вручав син Миколи – Іван Миколайович Бендера.
Турнір пройшов на високому рівні, всі учасники отримали задоволення від змагань та дружнього спілкування між собою.
Прес-центр ПДАТУ
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