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ШАНОВНІ ГОСТІ, СТУДЕНТИ ТА ВИКЛАДАЧІ
ПОДІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНО-ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ!
Щиросердечно вітаю всю нашу велику університетську родину з таким радісним і водночас хвилюючим святом – Днем знань.
Розпочинається новий старт, а це нові можливості
та нові перспективи для усіх, хто продовжує навчання, а особливо для тих, хто вперше переступив поріг
університету і набув статусу студента. Саме з сьогоднішнього дня розпочинається незвіданий таємничий, а разом із тим тернистий й нелегкий шлях до
нових відкриттів, нового освоєння невідомих фактів,
що сприятиме професійному та громадянському становленню.
Хочу зазначити, що за підсумками цьогорічної
вступної кампанії наша дружна та згуртована університетська родина поповнилася більше як на
1500 студентів.
Як завжди, 1-го вересня, ми з хвилюванням вітаємо наших першокурсників. Початок нового шляху
– це хвилююча, тривожна і щаслива мить, особливо,
коли попереду ще багато потрібно пізнати, вивчити, перевірити, дослідити… Переконаний, що день,
коли ви вперше переступили поріг університету,
щоб здобути омріяний фах, та віднайти своє місце в
суспільстві, кожен із вас пам’ятатиме все життя.
У день знань бажаю усім здоров’я, наснаги, впевненості, незалежності, непохитної віри у правильності вибраного шляху, незгасаючої надії у досягненні мети, щирої поваги до людей, великої любові до
Всевишнього.
Дорогі першокурсники! Сьогодні саме ваше свято! Нехай вам щастить на шляху навчання й науки та

ні на мить, щоб не сумнівались в правильності обраного фаху та вищого навчального закладу. Саме ви –
майбутнє нашої країни! Тож будьте гідними синами та
доньками своїх викладачів і нашої незламної та незалежноі України!
Вельмишановний професорсько-викладацький
склад Подільського державного аграрно-технічного
університету!
Сьогодні я звертаюсь до вас із повагою та вдячністю за Вашу невтомну, часом жертовну, працю у
цей не легкий для усіх нас час. Будьте здоровими та
сильними духом, виконуйте свою працю з радістю
та задоволенням, так як вимагає того сучасна освіта.
Ваше нелегке покликання – сіяти добре, розумне й
вічне! Прийміть із любов’ю та терпеливістю наших
першокурсників, прихистіть, навчіть, виховайте молоде покоління й скеруйте на правильну життєву
стежину!
Високоповажні батьки першокурсників! Я щиро
дякую Вам за дітей, за ваш спільний вибір – вступити до Подільського державного аграрно-технічного
університету!
Прошу вас допомоги у нашій важкій та спільній
справі – навчання й виховання ваших дітей, адже це
головна мета діяльності нашого університету. Бажаю
вам міцного здоров’я, щастя, радості, достатку, миру.
Нехай діти стануть гордістю Вашої родини та нашого
навчального закладу. Впевнений, що наш навчальний заклад стане спільною домівкою для Вас і Ваших
дітей – наших студентів.
Ректор, професор В.В. Іванишин

ПЕРЕБУВАННЯ ОФІЦІЙНОЇ ДЕЛЕГАЦІЇ
ПОДІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНО-ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В ПОЛЬЩІ
У період з 18 по 23 травня 2016 року офіційна делегація Подільського державного
аграрно-технічного університету на чолі з
ректором, професором Іванишиним Володимиром Васильовичем перебувала з візитом у
Польщі. До складу делегації від університету
входили: проректор з педагогічно-виховної
роботи, післядипломної освіти та дорадництва, доцент Гуцол Т.Д., завідувач відділу
докторантури і аспірантури Білик Т.Л.
Під час візиту в Польщі делегація перебувала в місті Варшава, приймала участь у святкуванні 200-річчя Варшавського університету
природничих наук. Святкування відбувалось
19-20 травня 2016 року.
20 травня зустрічались з уповноваженим
ректора з питань міжнародних дослідницьких
проектів, професором Казиміром Банасіком.
Ознайомились з роботою і найновішим обладнанням ветеринарного факультету Варшавського аграрного університету.
З 21 по 23 травня офіційна делегація перебувала в м. Краків в Краківському аграрному
університеті ім. Хугона Калатая. Відбулась
зустріч з ректором Владімером Саді, проректором з наукової роботи і деканом механічного факультету.
Можливі проекти:
1. Обмін студентами, аспірантами і докторантами, завдяки чому для студентів та аспірантів нашого університет відкривається
унікальна можливість паралельного навчання на безкоштовній основі у розрізі наявних спеціальностей (із знанням польської та
англійської мов). Студенти не тільки одночасно навчатимуться у Подільському держав-

ному аграрно-технічному університеті та у
Польщі, здобувати гранти ЄС на наукові дослідження, проходити стажування та практику
на підприємствах ЄС з перспективою подальшого працевлаштування. До інших переваг
паралельного навчання можна віднести отримання безкоштовної Шенгенської візи та відповідно можливість подорожувати країнами
Європи, маючи на це фінансові пільги на рівні
зі студентами ЄС;

2. Проект наукового співробітництва.
Можливість друкування статей в наукових
збірниках Варшавського і Краківського аграрних університетів;
3. Спільне видання збірників (спільна редакційна колегія);
4. Навчання аспірантів і докторантів з двома керівниками: одним українським, одним
польським;
5. Можливість проведення захистів дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії
на засідання спільних спеціалізованих радах і
отримання міжнародного диплома;

6. Створення Асоціації аграрних закладів
між Польщею і Україною. У дану асоціацію на
первинному етапі будуть входити такі аграрні
заклади: Краківський аграрний університет,
Львівський аграрний університет, Подільський державний аграрно-технічний університет. Для цього нам необхідно створити робочу групу по створення асоціації, розробити
законодавчі документи і узгодити із вузамипартнерами.
7. Можливість створення філіалу ветеринарного факультету Краківського аграрного
університету на базі ветеринарного факультету нашого навчального закладу.
Зокрема, актуалізовані питання проведення спільних наукових досліджень з вико-

ристанням матеріальної бази та методик досліджень, обміну студентами, науковцями для
надання та отримання освітянських послуг,
проведення спільних науково-практичних
конференцій, друкування результатів наукових досліджень в збірниках наукових праць.
Реальні договори з додатками-переліками
форм співпраці, термінів реалізації відповідальними особами, організаційним та фінансовими аспектами розробляються та будуть
підписані в реальному часі.
За результатами поїздки в університеті
розробляється і буде прийнята на черговій
Вченій раді програма дій всіх структурних підрозділів в плані майбутньої співпраці із іноземними партнерами.
Ректор, професор В.В. Іванишин
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ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ПРИЙМАВ НАЙКРАЩИХ СТУДЕНТІВ-АГРАРІЇВ З 23 ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ

14-17 червня 2016 року на базі Подільського державного аграрно-технічного університету відбувся XVIII зліт студентських
лідерів аграрної освіти, який об’єднав більше
400 студентів-відмінників навчання, іменних
стипендіатів вищих аграрних навчальних закладів, які одержують стипендії Президента,
Кабінету Міністрів, Верховної Ради України,
видатних учених, громадських діячів та стипендіатів від агрохолдингів за найкращі досягнення у навчанні.
Даний захід проходив під патронатом Міністерства освіти і науки України.
З метою сприяння підтримки талановитої та обдарованої молоді, її самореалізації
та утвердженню особистості у сучасному
суспільстві Міністерство освіти і науки України підтримало проведення у період з 14 по
17 червня 2016 року на базі Подільського
державного аграрно-технічного університету
XVIII Зльоту іменних стипендіатів та відмінни-

ків навчання “Лідери АПК XXI століття”, в якому
взяли участь кращі студенти вищих аграрних
навчальних закладів.
Учасників зльоту зустрічав ректор ПДАТУ
Володимир Васильович Іванишин, представники Міністерства освіти і науки, Міністерства
аграрної політики та продовольства, колеги з
інших вищих навчальних закладів, що навчають аграрним спеціальностям, та перші особи
міста.
Під час прес-конференції ректор ПДАТУ
Володимир Васильович Іванишин розповів
журналістам, що представляли центральні,
обласні, регіональні та місцеві засоби масової
інформації та інтернет-ресурси про програму зльоту та ту користь, яку виносять з таких
масштабних зібрань студенти та викладачі, що
приїжджають на зльоти. Також ректор ПДАТУ
Володимир Іванишин розповів журналістам
про перспективи розвитку університету в
області підготовки спеціалістів для аграр-

ної сфери не лише на базі вишу у Кам’янціПодільському, але й на базі вищих навчальних
закладів Польщі та Німеччини.
Щороку учасники зльоту збираються в
одному з провідних вищих аграрних навчальних закладів країни задля спілкування, обміну
досвідом, активного обговорення важливих
проблем агропромислового розвитку країни. Цього року таке зібрання вітав аграрний
заклад із Кам’янця-Подільського. Учасники
зльоту мали нагоду не лише познайомитись
між собою, але й дізнатись багато цікавого
про Хмельниччину, ознайомитися з історією
одного з найстаріших міст України – Кам’янцяПодільського, довідатися про особливості
традицій Подільського краю та видатних людей. Найактивніша молодь побувала на найкращих підприємствах регіону…
Під час засідання круглих столів учасники
висловили власні думки, продемонструвати
свої проекти та ідеї, чим дали зрозуміти, що

українське майбутнє аграрної сфери вже завтра у надійних руках.
Загалом у програмі-зустрічі було багато
цікавого, корисного та пізнавального: засідання круглих дискусійних клубів, засідання
об’єднаної ради студентського самоврядування, психологічні тренінги особистого зростання студентів “Стиль сучасного лідера” , ярмарка студентських ідей та інновацій тощо.
Програма зльоту включала екскурсійні
програми: “Квітка на камені”, “Кам’янець вечірній”, молодіжну фієсту “Під зорями старого замку”. Цікавим та пізнавальним виявився
квест: “Дізнайся більше про Кам’янець на Поділлі”. Провели учасники зльоту й флешмоб
“Зліт-2016”.
Завершилося свято вечірньою українською молодіжною дискотекою “У дружньому
колі “Аграрварду!”
Прес-центр ХVІII зльоту
студентських лідерів аграрної освіти

ЗАКОРДОННЕ СТАЖУВАННЯ В ІЗРАЇЛІ
За період стажування в Ізраїлі на курсі
«Підприємництво, маркетинг та зберігання вирощеної продукції в сільському господарстві»
організовано безліч виїздів в господарства,
асоціації, кібуци та інші агроформування Ізраїлю, проведено зустрічі з сільськогосподарськими виробниками та провідними науковцями аграрної сфери.
За період навчання занотована певна інформація та зроблені деякі висновки:
1) Молочне скотарство – вживання молока в Ізраїлі збільшилось з 92 млн. літрів
1950 року до 1,4 млрд. літрів 2014 року. Середній надій однієї корови з 4000 кг молока в 50-х
роках до 12200 кг молока 2014 року.
2) Квітникарство – на площі майже 2750 га.
2014 року вирощено 1,2 млрд. квітів, з них
78% – експорт.
3) Пустеля «Арава» – головний регіон вирощування сільськогосподарської продукції
на експорт переважно в зимовий період.
4) З експортованих 2014 року 74 тис. тонн
фруктів 66% складає авокадо.
5) Овочівництво – відкрита посівна площа
приблизно 55 000 га, овочеві теплиці займають площу 5000 га. Основні культури: помідори черрі, перець, зелень, кавуни, дині зимової
та весняної посадки.
6) Птахівництво – споживання курятини
одне з найбільших в світі (основний продукт –

курятина та індичатина).
7) Активно розвивається рибництво (виробництво чорної ікри займає 3 місце у світі).
8) Активними темпами розвивається маркетинг в сільському господарстві.
Хочеться відзначити, що ключову роль в
досягненні таких вагомих звершень займає
наука та інформаційно-консультаційні служби
в АПК, а також взаємозв’язок науки та виробництва.
Державна підтримка та ініціатива науковців і фермерів, а також зв’язок з науководослідним інститутом «Вулкані» сприятимуть
розвиткові сільського господарства Ізраїлю.
Після пройденого навчання успішно захищений проект на тему: «Вплив аграрних інформаційно-консультаційних центрів на розвиток сільських територій», який посів перше
місце на оголошеному конкурсі. У розробці
проекту взяли участь представники Казахстану, Грузії, Вірменії та України (керівник проекту – Оксана Дудзяк).
Хочеться висловити подяку організаторам
курсу МАSAV – MATC Міжнародному навчальному сільськогосподарському центру, зокрема директору курсів (російськомовних) Юрію
Озиранському. Сподіваюсь, що наша співпраця з МАШАВ та МАТЦ (Ізраїль) буде продовжена на базі нових досліджень та у впровадженні нових проектів.
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ЮВІЛЕЙНІ РОКИ, ЗУСТРІЧІ
Ось уже вкотре стіни рідної Alma-mater
радо зустрічали своїх колишніх вихованців.
Ця зустріч була ювілейною, адже випускники
святкували свої круглі річниці: 45, 40, 35, 30,
25, 20… років.
До числа колишніх студентів ПДАТУ належать І.М. Бендера, Т.П. Муравка, А.В. Рудь,
М.В. Місюк, Ю.І. Панцир, В.В. Горюк, В.В. Шуплик, Ю.Ф. Павельчук, В.А. Добровольський,
В.П. Саєнко, І.О. Мошенко та ін. Саме ці викладачі є золотим фондом та гордістю нашого
університету.
Розпочалася зустріч із реєстрації випускників. Тут були представлені всі факультети.
Кращі зразки, напрацювання, досягнення
свідчили про якісну та відповідальну роботу
деканів (Ю.І. Панцир, В.В. Горюк, В.В. Шуплик,
В.А. Зеленський, М.В. Місюк) і про успішне процвітання окресленого напряму у викладанні
та навчанні студентів. В організації презентованої виставки чимало зусиль доклали заступники з виховної роботи (Ю.Ф. Павельчук,
В.А. Добровольський, В.П. Саєнко, Л.В. Гойсюк,
В.В. Дранус).
Після реєстрації усі намагалися знову пройтися коридорами та потрапити до аудиторій,
щоб віднайти ту парту й місце…й подумками
повернутися у минуле, відчути себе студентами. Пригадалося все: викладачі, дисципліни, кумедні випадки та сльози після невдало
складеного іспиту.
Будь-який клаптик території університету,
кожна сходинка навіювала випускникам певні
спогади, щомиті повертала у минуле, – це були
окремі історії, що пов’язувалися у студентські
роки навчання окремої групи, курсу, факультету.
І ось святкові позивні покликали усіх гостей до актової зали, аби створити позитивний
настрій та поглянути на творчі можливості сучасного студентства.
Вітальним словом від імені ректора університету, доктора економічних наук, професора, Заслуженого працівника сільського
господарства України Володимира Іванишина

розпочав свято перший проректор з науковоінноваційної та міжнародної діяльності, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Руслан Гаврилянчик.
Чимало гостей та випускників висловили
слова вдячності за збереження та примноження університетських надбань, за гідне виховання підростаючого покоління – майбутнього нашої нації.
Чудові пісні прозвучали у виконанні доцента Мирослава Тиша та кандидата сільськогосподарських наук Олександра Шутяка, керівника гурту «Рутенія» Руслана Вознюка й студентів
ПДАТУ – Тетяни Глущак, Анастасії Завальницької, Володимира Сіранта, Андрія Рудомана.
Студенти літературно-мистецького театру
«Ольвія» ПДАТУ (керівник – доцент Ольга Прокопова), декламуючи поезії, повернули усіх
присутніх у вирій студентського життя та наголосили на необхідності гуртування в період
життя, коли певний шлях уже пройдений…
Команда КВК ПДАТУ «Аграрвард» (керівник – кандидат сільськогосподарських наук
Світлана Ліщук) своїм виступом створили у
залі веселу та потішну атмосферу.
Із успіхом виступив ансамбль народного
танцю ПДАТУ «Подільський колос» (керівник –
Віра Чернишева).
Глядачі радісно зустрічали шоу-балет
ПДАТУ «Максі» (Микола Томайчук, Тетяна
Стаднік, Катерина Мельникова).
Особливу подяку хочемо висловити коледжу культури (директор – Сергій Нижник).
Щиро дякуємо студентам та керівникам, Заслуженому діячу мистецтв України Володимиру Чорнобилю та відміннику освіти України
Олександрі Кучерявій.
Швидко пройшли години урочистості, однак зустріч на цьому не завершилась. Попереду ще було безліч історій та запитань. Спілкування лише набирало обертів…
А через рік нова зустріч, що поповниться
новими розповідями, історіями, подіями, фактами…

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА І ЯЛОВИЧИНИ»
В умовах ПОСП «Нападівське» Калинівського району Вінницької області були проведені практичні заняття студентам четвертого
курсу факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва в рамках вивчення дисципліни «Технологія виробництва
молока і яловичини».
У господарстві розводять чотири породи
великої рогатої худоби: голштинську, українську чорно-рябу молочну, українську червоно-рябу молочну та симентальську. 2015 року
господарство отримало статус племзаводу з
розведення української чорно-рябої молочної породи та племрепродуктора з розведення української червоно-рябої молочної.
ПОСП «Нападівське» є яскравим прикладом того, як можна досягти успіху завдяки
правильному менеджменту та організації усіх
технологічних процесів. На фермі для кожного працівника розроблена програма протоколів та виконання дій, якої він має чітко
дотримуватися та звітувати, що в свою чергу
дає змогу автоматизувати роботу обслуговуючого персоналу, отримати вичерпну інформацію та вчасно відреагувати на недоліки,
якщо вони є.
Поголів’я великої рогатої худоби становить 1900 голів, у тому числі – 750 корів. Чотири роки тому господарству у спадок дісталося
45 занедбаних корів продуктивністю майже
4000 кг молока. На сьогоднішній день надій
на одну корову складає 9200 кг молока та щороку збільшується. Це результат селекційної
роботи, годівлі, утримання, ветеринарного
обслуговування тощо. Корів та телиць осіменяють спермою плідників американської та
канадської селекції. У господарстві використовують «холодний» метод вирощування телят,

цілорічну однотипну годівлю, безприв’язне
утримання, доїльні зали, сучасну техніку та обладнання. Особлива увага приділяється якості
кормів, їх правильній заготівлі, зберіганню та
роздачі. Для роздачі кормів використовують
сучасний кормороздавач, який також виконує функцію змішувача і контролює закладену
в раціон рецептуру та якість завантаження.
Варто відмітити, що середньодобові прирости молодняку на відгодівлі складають 1200 г.
Студенти мали змогу ознайомитися з сучасними технологіями виробництва молока і
яловичини та вивчити питання вирощування
молодняку, дорощування, відгодівлі, заготівлі,
зберігання та роздачі кормів, годівлі та утримання тварин, доїння, первинної обробки молока та ін.
Із технологічними аспектами виробництва
молока і яловичини студентів ознайомили: заступник директора з тваринництва Германюк
Олексій Анатолійович, головний зоотехнік
Юрковська Світлана Петрівна та зоотехнік
Превор Катерина Григорівна. Вони детально
ознайомили студентів із роботою господарства і дали професійні та вичерпні відповіді на
запитання. До речі, Світлана Петрівна та Катерина Григорівна є випускниками магістратури
факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва ПДАТУ.
Студенти четвертого курсу факультету
виробництва і переробки продукції тваринництва та викладачі дисципліни «Технологія
виробництва молока і яловичини» вдячні директору ПОСП «Нападівське» Тихонюку Петру
Івановичу за надану можливість проведення
практичних занять.
Заст. декана з наукової роботи
факультету ТВППТ Димчук А. В.
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ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА – ЦЕ ПЕРСПЕКТИВНІ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ І ВПЕВНЕНІСТЬ У МАЙБУТНЬОМУ
Інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки - комплексний підрозділ ПДАТУ,
який надає освітні, посередницькі, консультативні, інформаційні послуги з усіх напрямів
підготовки, акредитованих в університеті,
шляхом підвищення кваліфікації та перепідготовки.
Ми активно співпрацюємо з різними державними структурами, недержавними організаціями, приватними підприємцями в питаннях надання освітніх послуг з підвищення
кваліфікації різних категорій населення.
Нас поєднує активна багаторічна співпраця з Хмельницьким обласним центром
зайнятості, Чернівецькою та Хмельницькою
обласними організаціями Товариства Сприяння Обороні України, іншими установами в
питаннях підвищення кваліфікації.
За останні 5 років на базі підрозділу
післядипломної освіти підвищили свій фаховий рівень 2752 керівники і спеціалісти АПК
Хмельницької області, 312 фахівців автошкіл
Хмельниччини та Буковини, 55 педагогічних
працівників навчально-курсового комбінату,
а також 127 слухачів із категорії безробітних
громадян за напрямом «Основи адміністрування програми бухгалтерського обліку 1С:
Підприємство» та 215 осіб за напрямом «Основи підприємницької діяльності».
Наприкінці минулого року Інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки став
переможцем у тендері, який проводив Хмель-

творчої особистості, задоволенню її потреб у
самопізнанні, творчому самовдосконаленні,
самореалізації, особистісному та професійному самовизначенні.
Успіх у вирішенні цього завдання значною
мірою визначається знаннями, творчим потенціалом, професійною майстерністю, загальною педагогічною культурою викладача.
У зв’язку з цим особливої актуальності
набуває проблема підвищення кваліфікації і
професійної компетентності кожного викладача, розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому, досягнення оптимальних результатів у навчанні,
вихованні і розвитку студентів.
Уже традиційним стало проведення Інститутом підвищення кваліфікації та перепідготовки курсів підвищення кваліфікації з інноваційної спрямованості педагогічної діяльності,
адже успіх педагогічної діяльності сьогодні
визначається не тільки й не стільки ступенем
професійної підготовки викладача, рівнем
знань, скільки бажанням і можливостями поглиблювати теоретичні знання та відшліфовувати практичні вміння, тобто постійно підвищувати рівень професійної компетентності,
формувати педагогічну позицію, що й довели
своїм змістом курси інноваційної спрямованості педагогічної діяльності.
Інноваційна педагогічна діяльність заснована на осмисленні практичного педагогічного досвіду, цілеспрямована педагогічна

ницький обласний центр зайнятості серед
навчальних закладів області для організації
підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних громадян 2016 року та здобув право
на проведення підвищення кваліфікації за напрямами: «Основи адміністрування програми
бухгалтерського обліку 1С: Підприємство» та
«Основи підприємницької діяльності».
Серед головних завдань навчального закладу є створення інноваційної педагогічної
системи з такою організацією навчально-виховного процесу, яка б максимально повно
сприяла розвитку продуктивно мислячої,

діяльність, орієнтована на зміну й розвиток
навчально-виховного процесу з метою досягнення вищих результатів, одержання нового
знання, формування якісно іншої педагогічної
практики.
Подібні курси не просто мають право
на життя, вони є обов´язковою і необхідною
складовою формування інноваційного потенціалу педагога як основної умови оптимізації
навчально-виховного процесу.
Відповідно до Закону України «Про вищу
освіту», «Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-

педагогічних працівників вищих навчальних
закладів», Плану-графіка підвищення кваліфікації (стажування) викладачів, інститутом
підвищення кваліфікації та перепідготовки на
кафедрах університету організовано підвищення кваліфікації у формі стажування науково-педагогічних, педагогічних працівників та
фахівців різних спеціальностей.
З метою надання науково-методичної допомоги коледжам і технікумам, забезпечення
підвищення кваліфікації у формі стажування,
створення умов для підвищення науковотеоретичного і методичного рівнів викладання навчальних дисциплін та результативності
їх педагогічної і науково-методичної роботи,
стажисти спрямовуються на кафедри відповідно фахового профілю.
Значною мірою саме завдяки належному
рівню знань, творчому потенціалу, професійній майстерності, практичному досвіду та
загальній педагогічній культурі науково-педагогічних працівників університету не лише
створюються можливості для поглиблення
теоретичних знань стажистів, а й практично
забезпечується вагомий рівень їх професійної
підготовки.
Наукові консультанти стажування, за
активного сприяння завідувачів кафедр, забезпечують стажистам вивчення педагогічного досвіду, сучасного виробництва, методів управління, засвоєння та застосування
інноваційних технологій, форм, методів та
засобів навчання, що передбачає його диференціацію, індивідуалізацію, запровадження
дистанційних, інформаційно-комунікативних
технологій. За останні 5 років на базі підрозділу з післядипломної освіти шляхом стажування підвищили свій фаховий рівень 485
слухачів.
Одним із напрямів діяльності Інституту
підвищення кваліфікації та перепідготовки є
надання другої вищої освіти за скороченим
терміном навчання, шляхом перепідготовки.

Нині за цією формою у нас навчається 60 студентів.
На сьогодні всі бажаючі абітурієнти з
дипломом про першу повну вищу освіту мають унікальну можливість здобути другу вищу
освіту за спеціальностями: «Облік і оподаткування» та «Менеджмент» і отримати диплом
про перепідготовку державного зразка за
програмами дворічного навчання при найдешевшій в регіоні вартості такого виду послуг.
Попит на працівників певних спеціальностей, перспективи розвитку професій в
майбутньому підштовхує нас до розробки
освітніх програм, які б відповідали потребам
сьогодення.
Час підтверджує теорію, що однієї категорії знань недостатньо, щоб бути затребуваним
фахівцем на ринку праці, оскільки світ рухається вперед і від правильної орієнтації на
просторі ринку праці, професійної компетентності й життєвої позиції кожного залежить рівень розвитку молодого покоління, зростання економічного, культурного і соціального
статусу держави.
Науково-педагогічні працівники університету готові до співпраці та сприяння студентам з перепідготовки, щоб вони змогли
конкурувати на сучасному ринку праці, були
самодостатніми висококваліфікованими універсальними фахівцями в умовах ситуації,
яка постійно змінюється в економіці країни та
світу, відповідали вимогам сьогодення і могли
успішно трансформувати свої знання до вимог часу у майбутньому.
Інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки ПДАТУ має можливість, бажання і
потенціал для надання в повному обсязі фахових знань нашим студентам, слухачам курсів
підвищення кваліфікації з усіх напрямів, акредитованих в університеті.
Т.В. Стрілецька, методист вищої
категорії інституту підвищення
кваліфікації та перепідготовки

КОНКУРС НА КРАЩУ ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ КОЛЕКЦІЙНО-ДОСЛІДНОГО ПОЛЯ
На базі коледжу ПДАТУ 9 червня 2016 року відбувся
другий етап регіонального огляду-конкурсу на кращу організацію та функціонування колекційно-дослідного поля по
другому регіоні.
До складу ІІ регіону входили такі навчальні заклади:
Кам’янець-Подільський коледж ПДАТУ; Івано-Франківський коледж ЛНАУ; Новоушицький коледж ПДАТУ; Кіцманський Технікум ПДАТУ; Снятинський коледж ПДАТУ.
Головою комісії регіонального огляду-конкурсу був
Гаврилянчик Руслан Юрійович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, перший проректор з науково-інноваційної та міжнародної діяльності ПДАТУ.
Заступник голови комісії: Муравка Тарас Петрович – директор коледжу ПДАТУ, викладач, методист, спеціаліст вищої категорії.
Даний конкурс також відвідала методист державної
установи “Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів “Агроосвіта” Деркач Наталія Євгенівна .
Під час проведення огляду-конкурсу представник
навчального закладу надавав матеріали згідно Положення
про організацію та функціонування колекційно-дослідного
поля, а також загальний відеоогляд колекційно-дослідного
поля та відеозапис проведення практичного заняття на колекційно-дослідному полі.
Після перегляду матеріалів комісія у складі: голова комісії Гаврилянчик Руслан Юрійович; заступник голови комісії Муравка Тарас Петрович;

члени комісії:
1. Деркач Наталія Євгенівна – методист державної установи “Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів
“Агроосвіта”,
2. Бандурак Василь Миколайович – заступник директора з навчально-виробничої роботи, Івано-Франківський
коледж ЛНАУ,
3. Івасик Мирослава Володимирівна – завідувач
навчально-виробничою практикою, Новоушицький коледж ПДАТУ,
4. Гуцуляк Віктор Євгенович – заступник директора
з навчально-виробничої роботи, Кіцманський технікум
ПДАТУ,
5. Лаготюк Олександр Демидович – завідувач відділенням аграрного виробництва, Снятинський коледж
ПДАТУ,
а також учасники огляду-конкурсу виїхали до колекційно-дослідного поля Регіонального навчально-практичного
центру коледжу ПДАТУ, де продовжили роботу безпосередньо на ділянках.
За підсумками роботи комісії було визначено такі місця
за участь в огляді-конкурсі:
І місце – коледж ПДАТУ;
ІІ місце – Новоушицький коледж ПДАТУ та Снятинський
коледж ПДАТУ;
ІІІ місце – Івано-Франківський коледж ЛНАУ та Кіцманський технікум ПДАТУ.
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ВІТАЄМО ВИПУСКНИКІВ!
ВИПУСК БАКАЛАВРІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ
ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

24 червня на факультеті агротехнологій
і природокористування ПДАТУ відбулися
урочистості з нагоди вручення дипломів випускникам денної форми навчання 2016 року
ОКР «бакалавр» за напрямом 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій».
Переступаючи межу між юністю і дорослим життям, багато дівчат і хлопці хвилюються. Адже для них день вручення дипломів про закінчення ВНЗ – це момент вступу у
справжнє доросле життя з його труднощами
і нескінченними турботами. Важливо, щоб
цей день залишився в їх серце як світле свято
нового початку. А значить підійти до питання
підготовки потрібно дуже серйозно.
З вітальним словом до випускників та гостей свята звернувся перший проректор з науково-інноваційної та міжнародної діяльності
Гаврилянчик Руслан Юрійович, який поздоровив випускників, їх батьків, усіх присутніх зі
святом, зазначивши, що у цьому навчальному
році університет випустив у світ 30 молодих,
творчих та розумних випускників бакалаврату.
Також з привітальним словом виступили
завідувач кафедри землеустрою і кадастру

Лаврук Віталій Валерійович, заступник декана
Бойко Олег Георгійович та куратор групи Жилінський Володимир Лямбертович.
Найактивніших студентів було відзначено грамотами за успіхи в навчанні та активну
участь у громадському житті університету.
Від імені випускників виступила староста
групи Глущак Тетяна, яка від щирого серця
дякувала керівництву та викладачам за якісну
професійну підготовку, високий професіоналізм та розуміння.
Щира вдячність за науково-професійну підготовку професорсько-викладацькому
складу університету, ректорату, деканату та
кафедрі прозвучала з вуст кращих випускників.
Ця визначна подія запам’ятається всім
на довгий час. Студенти отримали омріяні
дипломи, відбулося остаточне підбиття підсумків роботи викладачів та студентів, урочисте оприлюднення результатів їхньої спільної плідної праці. Теплі привітання, радість
та хвилювання випускників, позитивні емоції
всіх присутніх створювали піднесену атмосферу урочистості.

ВИПУСК НА ЕКОНОМІЧНОМУ
ФАКУЛЬТЕТІ ПДАТУ

4 липня на економічному факультеті
ПДАТУ відбувся випуск бакалаврів та спеціалістів денної форми навчання і магістрів
заочної форми навчання.
Економічний факультет Подільського
державного аграрно-технічного університету – структурний підрозділ нашого вищого навчального закладу з широкою мережею міжнародних контактів та стійким авторитетом у
вітчизняній і зарубіжній науково-економічній
сфері, осередок якісної підготовки висококваліфікованих фахівців, отже бути випускником
ПДАТУ означає отримати якісну освіту, яка є
запорукою успішного працевлаштування у
майбутньому.
Церемонія, що відбулася в актовій залі
вишу, вщент заповненій випускниками, їхніми друзями, батьками, розпочалася з урочистої промови проректора університету
Андрія Васильовича Печенюка, який привітав випускників із закінченням навчання в
університеті та побажав їм не зупинятися у
навчанні, розвиватися і професійно зростати.
Також Андрій Васильович побажав випускни-

кам підтримувати один одного у подальшому
житті, зберігати корпоративні стосунки і бути
справжніми патріотами своєї держави, адже
саме від молоді залежить, наскільки вона буде
потужною, могутньою і незалежною.
Зворушливі слова подяки випускникам і їх
батькам висловили декан факультету Микола
Васильович Місюк, заступник декана Іван Володимирович Семенець, завідувачі кафедр,
які побажали кожному знайти своє місце у
житті, розвиватися, ставити перед собою амбітні плани і обов’язково досягати поставленої мети.
З словами подяки від випускників виступила Наталя Остапчук, яка щиро подякувала
викладачам, батькам і рідному університету
за незабутні роки навчання.
Кульмінацією свята стала церемонія вручення дипломів, які проректор та декан вручили кожному студенту особисто.
Щиро вітаємо випускників з отриманням
дипломів!!! Від усієї душі бажаємо щасливої
долі, успіхів, натхнення та великих професійних злетів!!!

ВРУЧЕННЯ ДИПЛОМІВ ВИПУСКНИКАМ ДЕННОЇ
ФОРМИ НАВЧАННЯ ОКР «БАКАЛАВР»

ПДАТУ В ГОСТЯХ НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ
1 липня на факультеті агротехнологій і природокористування ПДАТУ відбулися урочистості з нагоди вручення дипломів випускникам денної форми навчання 2016 року ОКР
«бакалавр» за напрямом 6.090101 «Агрономія» та напрямом 6.040106 «Екологія, охорона
навколишнього середовища та збалансоване
природокористування» та ОКР «спеціаліст» за
спеціальністю 7.09010101 «Агрономія» та спеціальністю 7.04010601 «Екологія та охорона
навколишнього середовища».

З вітальним словом до випускників та
гостей звернувся перший проректор з науково-інноваційної та міжнародної діяльності
Гаврилянчик Руслан Юрійович, який привітав випускників, їхніх батьків, усіх присутніх зі
святом.
Також з привітальним словом виступили
декан факультету Зеленський Віктор Анатолійович та куратори груп: Вільчинська Л.А.,
Пую В.Л., Пустова З.В., Плахтій Д.П., Каленчук Я.В.
Подільський державний аграрно-технічного університет прийняв активну участь у
святкуванні Дня народження Більче-Золотого.
Святкування відбувалось за насиченою програмою, зокрема, виступи кінного театру «Козаки Поділля», художніх колективів Тернопільщини, Хмельниччини, працювали атракціони,
виїзні магазини тощо.
Cеред гостей свята були голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук, керуючий справами Тернопільської обласної ради

Іван Бабійчук, депутат Тернопільської обласної ради, ректор Подільського державного
аграрно-технічного університету Володимир
Іванишин, депутат Тернопільської обласної
ради, директор Чортківського державного
коледжу Любомир Білик, депутат Тернопільської обласної ради, головний лікар «Більче-Золотецької фізіотерапевтичної лікарні
реабілітації» Любомир Синоверський, голова
Борщівської районної державної адміністрації Людмила Юзьків.
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НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
ОБЛАСНОГО КОНКУРСУ НДР

ПРИЙМАННЯ ПОЛЬОВИХ ДОСЛІДІВ
НА ФАКУЛЬТЕТІ АГРОТЕХНОЛОГІЙ
ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
30 червня 2016 року на факультеті агротехнологій і природокористування Подільського
державного аграрно-технічного університету
відбулося приймання польових дослідів науково-педагогічних працівників, докторантів,
аспірантів та студентів.
Під час цього заходу науковці мали можливість поділитися своїми досягненнями в
знаннях дослідної справи, представивши результати цікавої та клопіткої наукової роботи.

сої, цукрових буряків, де випробовуються
листкові добрива – ВУКСАЛИ фірми UNIFER.
Науковий співробітник НДІКК Коруняк О.П. представила колекцію первинних
ланок насінницьких посівів зернових культур шести сортів ячменю ярого; п’яти – м’якої
пшениці та двох – твердих пшениць.
Директор НВК «Поділля» Глущак А.Г. ознайомив присутніх зі станом виробничих посівів
сої, ячменю, пшениці та озимого ріпаку.

Комісія на чолі з ректором університету Іванишиним Володимиром Васильовичем
працювала у складі з першим проректором з
науково-інноваційної та міжнародної діяльності
Гаврилянчиком Р.Ю., деканом факультету Зеленським В.А, докторами с.-г. наук, професорами
Овчаруком В.І., Рихлівським І.П., Горашом О.С.,
доцентом Роговиком Л.Й., директором НВК «Поділля» Глущаком А.Г. та секретарем – доцентом
Лапчинським В.В. Для ознайомлення з досвідом
вирощування польових культур та веденням
дослідної справи були запрошені декани інших
факультетів, студенти та всі бажаючі.
Особливу увагу присутніх привернули результати роботи колективу Науково-дослідного
інституту круп’яних культур ім. Алексеєвої О.С.,
які представили посіви колекційних сортозразків колекції генофонду гречки, насінницькі посіви сортів Роксолана, Зеленоквіткова–90, Єлена
та ознайомили присутніх з особливостями нового сорту гречки – Кам’янчанка, який переданий до державного сортовипробування.
З особливостями біологічних властивостей ліній кукурудзи та соняшнику комісію
ознайомив доцент кафедри землеробства,
ґрунтознавства та захисту рослин Вахняк Василь Степанович, який плідно співпрацює з
компанією KWS.
Перший проректор Гаврилянчик Руслан
Юрійович ознайомив присутніх із ділянками

Стосовно приймання польових дослідів
аспірантів та докторантів факультету агротехнологій і природокористування, то на
30.06. 16 р. в аспірантурі та докторантурі на факультеті проходять підготовку дев’ятнадцять
аспірантів (14 – за денною та 5 – заочною
формами навчання) та три докторанти. Комісія ознайомилася з дослідами аспірантів:
Куфель А.В., Бродюка Р.І., Брижака Б.А., Долід
О.І., Кучер А.В., Бучковського Д.В., Лісняк О.М.,
Камінної О.О., Харевського Є.В., Небаби К.С.,
Федорчук І.В., Костюк Н.М., докторантів: Мялковського Р.О., Плахтія Д.П.
Для ознайомлення з науково-дослідною
роботою науковців, що проводять польові
досліди на виробництві (докторант Лапчинський В.В., аспіранти Солоненко С.В., Чеберяка Ю.Г., Мартович О.М., Стрихар М.М.) сформовані виїзні комісії.
За підсумками роботи комісією було відмічено необхідність пришвидшення робіт
по завершенню підготовки зерносховищ та
техніки до збирання врожаю, вивчення процедури отримання ліцензії на право вирощування саджанців плодових культур та зміни
підходыв до ведення науково-дослідної роботи на факультеті в бік налагодження тісних
стосунків з комерційними структурами та
проведення наукової роботи в співпраці з
ними.

20 травня голова обласної ради Михайло Загородний нагородив кандидата сільськогосподарських наук, директора науково-дослідного інституту круп’яних культур ім. О. Алексеєвої
Бурдигу Віталія Миколайовича та кандидата сільськогосподарських наук, асистента кафедри
агрохімії, хімічних та загальнобіологічних дисциплін Городиську Олесю Петрівну дипломами
переможців обласного конкурсу науково-дослідних робіт у номінації «Фундаментальні НДР» та
отриманням ІІІ премії за наукову роботу «Створення нового селекційного матеріалу гречки за
ознаками посухостійкості на основі використання колекції світового генофонду».

КОМАНДА ФАКУЛЬТЕТУ ВЕТЕРИНАРНОЇ
МЕДИЦИНИ ПОВЕРНУЛАСЯ З ПЕРЕМОГОЮ!

ПРОФЕСІЙНЕ СПІЛКУВАННЯ – КРОК ДО УСПІХУ

Днями команда факультету ветеринарної
медицини Подільського державного аграрнотехнічного університету повернулася з ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (спеціальність «Ветеринарна медицина»).
Олімпіада відбувалась 26-28 травня
2016 року на базі Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету,
де взяли участь 11 команд, представниками
яких були факультети ветеринарної медицини
вищих аграрних закладів України.

Протягом двох днів студенти демонстрували свої теоретичні та практичні знання,
уміння й навички з клінічних дисциплін. За результатами олімпіади представники команди
факультету ветеринарної медицини Подільського державного аграрно-технічного університету були нагороджені грамотами:

Лихолат Галина Олександрівна – І місце з
практичної підготовки (дисципліна – «Ветеринарне акушерство»);
Гараздюк Юліана Володимирівна – переможець з теоретичної підготовки (дисципліна
– «Епізоотологія та інфекційні хвороби»);
Іщук Наталія Андріївна – переможець з
теоретичної підготовки (дисципліна – «Паразитологія та інвазійні хвороби»).
Студентам грамоти вручили перший проректор з навчальної роботи Дніпропетровського державного аграрно-економічного
університету Онопрієнко Дмитро Михайлович та декан факультету ветеринарної медицини Бібен Іван Андрійович.
Керівником групи студентів факультету
ветеринарної медицини була заступник декана з методичної роботи, кандидат ветеринарних наук Карчевська Тетяна Миколаївна, яку
також було нагороджено грамотою за активну
участь в олімпіаді.
Під час перебування у Дніпропетровському державному аграрно-економічному
університеті студенти мали змогу побувати у
навчальних аудиторіях, музеї, ознайомились
із матеріально-технічною базою факультету
ветеринарної медицини, у науково-дослідній
лабораторії. Були проведені цікаві екскурсії в
музей аерокосмонавтики та в історичні архітектурні пам’ятки міста.
Вікторія Левицька, заступник декана
факультету ветеринарної медицини ПДАТУ

20 липня 2016 року наукова бібліотека
ПДАТУ зібрала за круглим столом «Психологічні чинники комунікативної культури бібліотекаря» бібліотекарів та фахівців-педагогів.
Захід проходив в рамках методичного
територіального об’єднання сільськогосподарських бібліотек Хмельницької області.
Зібрання відкрила завідувач головної бібліотеки об’єднання Циганок О.М. доповіддю
«Бібліотечна професія – теорія та реалії».
На зустрічі з доповіддю «Культура спілкування студентів як актуальне питання освіти»
виступила кандидат психологічних наук, доцент кафедри професійної освіти ПДАТУ Васильєва О.М.
Цікавою була дискусія бібліотекарів з
доктором економічних наук, професором,

завідувачем кафедри менеджменту, організації і адміністрування Чикурковою А.Д. В
дискусії обговорювались питання комунікативної культури викладачів та бібліотекарів;
важливості навчання культури спілкування
студентської молоді.
На круглому столі виступили завідувач
бібліотеки Новоушицького коледжу ПДАТУ
Василенко Л.Л., бібліотекар наукового
абонементу наукової бібліотеки ПДАТУ
Слободян А.А., провідний бібліотекар наукової бібліотеки ПДАТУ Рудик В.І., завідувач
бібліотеки Кам’янець-Подільського коледжу
ПДАТУ Проніна М.М.
Наукова бібліотека дякує завідувачам кафедр Лясці О.П. та Чикурковій А.Д. за допомогу в підготовці і проведенні заходу.
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ДЕНЬ СКОРБОТИ ТА ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ
ЖЕРТВ ВІЙНИ В УКРАЇНІ

22 червня – День скорботи і вшанування
пам’яті жертв війни в Україні. Це одна із найбільш сумних дат у нашій історії. Саме цього
дня 1941 року о 4-й год. ранку без оголошення війни фашистська Німеччина та її союзники
напали на Радянський Союз.
Щороку ми згадуємо про тих, хто так і не
повернувся з війни. Про тих, хто кров’ю і потом відстоював перемогу. Про тих, хто прийняв на себе цей страшний удар в роки Другої
світової війни і про тих, чиї життя були покалічені та зруйновані іншими людьми.
Не було такої родини, яка б не зазнала
втрат і поневірянь. Загарбники зруйнували
міста і села, фабрики і заводи – все, що було
створене нелегкою працею, зусиллями кількох поколінь. У боях загинуло багато синів та
дочок України, вороги вбивали та катували
мирних жителів, вивозили юнаків та дівчат на
роботу до Німеччини.
День скорботи і пам’яті про жертви війни
в Україні сьогодні набуває все більш глобального значення, тому що жертви війни – це не
десь… не там…, а вже поруч, і вони повто-

рюються… Сьогодні, у цей день, ми маємо
поклонитися солдатам української армії, що
стримують ворога на Сході нашої держави.
«Ми пам’ятали, пам’ятаємо й будемо
пам’ятати», – так ми говоримо своїм дітям. Ми
передаємо спогади про цю трагедію із покоління в покоління. Ми закріпили пам’ятну дату
22 червня в наших серцях. Вона є в наших національних календарях.
Ми навчилися вірити і любити – любити
життя, а не смерть, ненависть і агресію. Тому
ми виграли тоді. Тому перемагаємо зараз. І не
дай нам Бог забути про це! У День скорботи,
пам’ятаємо, сумуємо, віримо та складаємо
долоні у молитвах до Всевишнього за наших
героїв …
Професорсько-викладацький склад та студенти Подільського державного аграрно-технічного університету взяли участь у покладанні квітів та вінків до Меморіалу Слави (сквер
Танкістів) з нагоди Дня скорботи і вшанування
пам’яті жертв війни в Україні, згадавши мільйонів людей, які стали жертвами тієї страшної
війни. Ніхто не забутий, ніщо не забуто!

З НАГОДИ ДНЯ МОЛОДІ НАГОРОДЖЕНО
СТУДЕНТІВ ПДАТУ
Виконавчим комітетом Кам’янець-Подільської міської ради з нагоди Дня молоді
було відзначено наших двох студентів – Дубину Віталія (1 курс спеціаліст ІТФ факультет)
та Рудака Андрія (1 курс магістр економфакультет) за активну життєву позицію, втілення
в життя молодіжних проектів, організацію та
проведення загальноміських заходів та з нагоди Дня молоді!
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УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ ДНЯ МІСТА
«КАМ’ЯНЕЦЬ – ОСТРІВ СКАРБІВ-2016»

Напевне одним з найголовніших міських свят року для Кам’янця-Подільського є
День міста, а ще його називають “Травневі дні
Кам’янця-Подільського”. У це свято практично
кожен намагається вийти на вулицю та хоч
трохи доторкнутись до чудової атмосфери.
У цей час особливого шарму набуває центральна міська ратуша і родзинка
Кам’янця – Стара фортеця. В її внутрішньому
дворику з’являються мужні лицарі і прекрасні
леді, фортеця набуває історичного вигляду.
У День міста в Кам’янці-Подільському
традиційно відбувається безліч грандіозних
подій і заходів. Так, 21 травня представники
ПДАТУ Руслан Юрійович Гаврилянчик та Світлана Ліщук прийняли участь в урочистій сесії
міської ради. Захід розпочався зі зворушливого відео привітання міського голови Михайла
Сімашкевича. Наше місто також вітали представники інших держав, зокрема Польщі, Литви, Латвії, Хорватії, Азербайджану.

Згодом студенти та співробітники університету під виступ естрадного оркестру
Головного управління Національної поліції в
Хмельницькій області, спостерігали відкриття
Європейського скверу. На території нового
скверу також було підписано угоду про співпрацю між Кам’янцем-Подільським і Тарново
Подгурне (Республіка Польща).
Учасники свята великим натовпом
об’єдналися у святкову ходу «Карнавал дружби» та вирушили до Старого міста. Колонна на
чолі з першим проректором ПДАТУ Р.Ю. Гаврилянчиком дійшла до площі Вірменський ринок,
а потім долучилася до загальних святкувань.
На вулиці Троїцькій мешканців та гостей
міста зустрічали святкові виставки від представників навчальних закладів та ремісників. Приємно відмітити, що найпершою, найбільшою та найгучнішою була експозиція
ПДАТУ!
Інформацію підготувала Світлана Ліщук
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ЧЕМПІОНАТ ОБЛАСТІ З ПАНКРАТІОНУ
7 травня в ДЮСШ № 2 вперше в нашому
місті відбувся чемпіонат області з панкратіону. У змаганнях взяли участь майже 60 учасників.
Студент 1 курсу ПМО Давидов Олександр
змагався у 2 версіях: грепплінг – 1 місце; фуллконтакт – 2 місце.

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ!
30 травня 2016 року в місті Хмельницькому проводились обласні спортивні ігри серед
ВНЗ із пляжного волейболу між чоловічими і
жіночими командами.
У результаті жіноча команда посіла IV місце, а чоловіча – ІІ місце у складі Бойка Андрія,
Гуцуляка Владислава (тренер Хрунь Т.В.).
Вітаємо переможців! Бажаємо нових творчих звершень на спортивних теренах!

ВІТАЄМО СПОРТСМЕНА З УСПІШНИМ ВИСТУПОМ!
З 5 по 11 липня 2016 року у м. Скадовську
Херсонської області відбувся чемпіонат України з важкої атлетики серед молоді до 23 років.
У складі збірної команди Хмельницької
області виступав майстер спорту України, студент-магістрант факультету ветеринарної медицини університету Остапюк Андрій. Успішно
виступивши, зайняв 1 місце у ривку з результатом 175 кг (особистий рекорд) та 2 місце – у
поштовху (210 кг) і сумі двоборства – 385 кг у
понадважкій ваговій категорії (+105 кг), поступившись чемпіону лише за власною вагою.
Тренує спортсмена-викладач кафедри
«Охорони праці та фізичного виховання» Хомовський О. І.

Вісник університету

«МУЗЕЙ ХЛІБА»

13 липня 2016 року на кафедрі землеробства, грунтознавства і захисту рослин факультету агротехнологій і природокористування
Подільського державного аграрно-технічного
університету відбулося відзначення 80-річчя
від дня народження завідувача кафедри загального землеробства (з 1991 по 2004 рр.)
доктора сільськогосподарських наук, професора Якименка Анатолія Семеновича
(13.07. 1936 – 8.05. 2004 рр.) і відкриття на кафедрі «Музею Хліба».
На урочистостях були присутні::
Ректор ПДАТУ, професор Іванишин В.В., начальник відділу агропромислового розвитку
Кам’янець-Подільської райдержадміністрації
Сузанська Надія Михайлівна, технолог ТОВ
«Хліб Поділля» Заремба Лариса Антонівна, керівники навчальних підрозділів університету,
проректори: з навчально-наукової роботи,
доцент Печенюк Андрій Васильович та проректор з педагогічно-виховної роботи, післядипломної освіти та дорадництва, доцент
Гуцол Тарас Дмитрович, науково-педагогічні
працівники кафедр факультету агротехнологій і природокористування, працівники бібліотеки, колишні працівники кафедри доцент
Хомовський Іван Денисович та старший лаборант Рачинська Надія Іванівна.
Згідно програми заходів, з 10-00 до 11-00
відбулося покладання квітів до надмогильного пам’ятника А.С. Якименка, який похований
на Алеї слави Кам’янець-Подільського міського цвинтаря (в заходах взяли участь викладачі
кафедри землеробства, грунтознавства і захисту рослин, а також запрошені, друзі та аспіранти покійного).
Із вступним словом до присутніх звернувся ректор університету, доктор економічних
наук, професор Іванишин Володимир Васильович, який відмітив вклад Якименка А.С. в
розвиток науки та факультету агротехнологій
і природокористування.
Про життєвий шлях А.С. Якименка, його
автобіографічні дані та здобутки як науковця,
педагога, колегу і наставника розповіли завідувач кафедри землеробства, грунтознавства і захисту рослин, професор Рихлівський
І.П., декан факультету агротехнологій і при-

родокористування доцент Зеленський В.А.,
доцент кафедри землеробства, грунтознавства і захисту рослин, Заслужений працівник
освіти України, учений секретар університету
Печенюк В.І., доцент кафедри землеробства,
грунтознавства і захисту рослин, директор
науково-виробничого центру «Поділля» Глущак А.Г., начальник відділу агропромислового розвитку Кам’янець-Подільської райдержадміністрації Сузанська Надія Михайлівна,
колишні працівники кафедри: доцент Хомовський І.Д. та старший лаборант Рачинська Надія Іванівна, завідувач кафедри охорони праці
та фізичного виховання в минулому аспірант
Анатолія Семеновича, доцент Марущак А.М.,
колишній директор ТОВ «Приворотське» Хмелянчишин Володимир Іванович, завідувач
наукової бібліотеки ПДАТУ Ольга Миколаївна
Циганок та інші виступаючі.

Згідно програми та побажання кафедри
друга частина конференції розпочалася з молитви та освячення «Музею Хліба», яку провів
настоятель храму Івана Богослова, протоієрей Юрій (Матвійцов Юрій Євгенович).
Далі з вітальним словом до присутніх
звернувся ректор університету, доктор економічних наук, професор Іванишин В.В., який
разом із начальником відділу агропромислового розвитку Кам’янець-Подільської райдержадміністрації Сузанською Надією Михайлівною урочисто перерізали зелену стрічку (яка
символізує життя, родючість, надію, достаток
і стабільність) і не менш урочисто відкрили
«Музей Хліба», вручивши на пам’ять кожному
з присутніх кусочок стрічки.
«Хліб – усьому голова» – з такою темою
виступив завідувач кафедри землеробства,
грунтознавства і захисту рослин, професор
Рихлівський І.П., а технолог ТОВ «Хліб Поділля» Заремба Лариса Антонівна розказала
про технологію випічки та склад сортів хліба
свого підприємства. Завершилось дійство солодким столом.
Слід відмітити також те, що на заходах були
присутні кореспондент газети «Подолянин»
Вікторія Кожевнікова та фотокореспондент
Мазуренок Володимир Володимирович, а також Микола Білий від часопису газети «Ключ».

ТИМ, ХТО ХОЧЕ ВІДПОЧИВАТИ,
СЛІД ВІДВІДАТИ КАРПАТИ!

8-10 липня 2016 року співробітники та студенти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва ПДАТУ здійснили поїздку в Карпати. У ході поїздки побували на
Буковелі, відвідали музей Івана Франка; місця, де проходили зйомки кінофільму «Тіні забутих
предків» та багато інших визначних місць, а також насолодились приємним спілкуванням.
Учасники поїздки вдячні за організацію та підтримку при проведенні заходу.
Приємну подорож організував голова профбюро факультету ТВППТ Шутяк О.В. за фінансової підтримки профспілкового комітету університету ПДАТУ.
Інформацію підготував О.В. Шутяк
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