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ШАНОВНІ ПРЕДСТАВНИКИ 
ТВОРЧОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ 

МОЛОДІ УСІХ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ!

Щиро вітаю Вас в одному з провідних на-
вчальних закладів регіону – Подільському дер-
жавному аграрно-технічному університеті!

Наш навчальний заклад  має майже сторіч-
ну історію, відомий своїми випускниками, які 
стояли біля його витоків, славетний аграрни-
ми доробками та досягненнями. Це майже ві-
ковий шлях невпинного розвитку, руху вперед 
задля досягнення основної мети – виховання 
майбутнього України. 

2016 рік – напружений, динамічний та ін-
тенсивний, адже цей рік оголошено для Украї-
ни роком економічного зростання. Символіч-
ним став він і для Подільського державного 

КОЛЕДЖУ ПДАТУ – 95 Славим тебе, джерело знань й наснаги,
Добрих традицій і нових ідей.
Шану складаємо коледжу рідному,
В славний, прекрасний цей ювілей.

Перлина Поділля, «Квітка на камені», історичне 
серце країни – Кам’янець-Подільський. Це не тільки 
туристичне місто, яке чарує красою увесь світ, а й 
освітянське гніздо, яке приймає студентів з усіх ку-
точків України.

Коледж Подільського державного аграрно-тех-
нічного університету – це один із найстаріших навчаль-
них закладів у галузі сільського господарства, який, 
крім неоціненних теоретичних знань, передає для сво-
їх майбутніх випускників практичний досвід.

Як і у людини, у кожного навчального закладу є свій 
день народження, своя біографія, певні етапи, що віді-
грають особливу роль у його житті. Ювілей – це пере-
хрестя минулого, теперішнього і майбутнього.

Ось і наш колектив 7 жов-
тня 2016 року відзна чив 95-
річчя з дня заснування на-
вчального закладу.

Свято 95-річчя – це свято, 
коли студент, випускник, ви-
кладач, співробітник нашого 
колективу, кожна людина, 
хто серцем і душею, долею і 
своїми справами долучився 
до становлення навчального 
закладу, почуває себе чле-
ном однієї великої родини, 
ім’я якої – Коледж Поділь-
ського державного аграрно-
технічного університету.

Шлях, який пройшов ко-
ледж за 95 років свого існу-
вання, заслуговує на повагу, 
це живий літопис наполегли-
вої, натхненної праці викла-

дачів та студентів. А секрет успіху такої життєдайної 
енергії, великого творчого потенціалу, наснаги та вмін-
ня педколективу  – це й історичне минуле, і бурхливе 
сьогодення, і віра в майбутнє освіти України, що допо-
магають осмислити сенс життя.

Свято розпочав ректор Подільського державного 
аграрно-технічного університету, доктор економічних 
наук, професор, заслужений працівник сільського гос-
подарства України Іванишин В.В.

На святі були присутні: міський голова Сімашке-
вич  М.  Є., голова Кам’янець-Подільської районної 
державної адміністрації Сукач В.О.; заступник голови 
Кам’янець-Подільської районної ради Кривак В.М., ди-
ректори ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Хмельницької області 

та України, ветерани праці, випускники коледжу, підпри-
ємці міста та Хмельниччини.

Усі вітали колектив зі святом, багато викладачів було 
нагороджено грамотами, цінними подарунками. Творчі 
колективи дарували настрій своїми талантами.

аграрно-технічного університе-
ту, адже навчальний заклад  став 
центром проведення у червні 
ХVІІІ  зльоту студентських лідерів 
агроосвіти. 

Ми пишаємося тим, що По-
дільський державний аграрно-
технічний університет вперше 
організовує та проводить Відкри-
тий фестиваль-конкурс худож-

ньої творчості серед колективів та окремих 
виконавців навчальних закладів України 
«Агроуніфест-2016». Наш навчальний заклад 
став центром, що виявить та прославить  най-
кращу, найталановитішу, найобдарованішу мо-
лодь, молодь, яка поклала свої знання та вмін-
ня на вівтар, адже  саме така молодь творитиме 
майбутнє нашої нації. 

Нехай фестиваль подарує незабутні вражен-
ня глядачам, а учасників збагатить безцінним 
життєвим досвідом та спонукатиме до нових 
пошуків і відкриттів на творчій ниві!

Бажаємо всім гостям із користю провести 
час на славетній Подільській землі та зберегти 

у пам’яті незабутні спогади, привнести у своє 
життя нові знайомства і зустрічі, сформувати 
бажання повернутися сюди ще не один раз! 

У рамках фестивалю у Подільському дер-
жавному аграрно-технічному університеті від-
будеться День відкритих дверей. Запрошуємо 
майбутніх абітурієнтів завітати до нас та озна-
йомитися з науковими досягненнями та пра-
цями провідних науковців, напрямами підго-
товки та спеціальностями університету, більше 
дізнатися про міжнародні освітні програми по-
двійних дипломів, додаткові грантові і стипен-
діальні можливості для студентів університету, 
а також отримати вичерпну інформацію щодо 
особливостей навчально-виховного процесу 
вищого навчального закладу.

 Якщо ви хочете поринути у студентське 
життя, наповнене незабутніми враженнями та 
емоціями, цікавими лекційними та практич-
ними заняттями, науковими дослідженнями, 
захоплюючим дозвіллям – станьте студентом 
Подільського державного аграрно-технічного 
університету! 

Ректор Володимир Іванишин
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УКРАЇНА – ПОЛЬЩА
ДЕЛЕГАЦІЇ ПДАТУ У ПОЛЬЩІ

ПОЛЬСЬКІ  ВИКЛАДАЧІ 
НА  СТАЖУВАННІ  В  ПДАТУ

З метою розширення перспективних напрямків розвит-
ку співробітництва в галузі вищої освіти та науки з вищи-
ми навчальними закладами зарубіжних країн, поглиблення 
українсько-польського навчально-наукового співробітництва, 
подальшого розвитку співпраці в освітній, науковій та куль-
турній сферах, надання науково-методичної допомоги, фор-
мування і закріплення на практиці професійних компетент-
ностей  та вдосконалення професійних практичних навичок 
і вмінь зі спеціальності, на підставі Договору про співпрацю  
між Подільським державним аграрно-технічним університе-
том (Україна) та Краківським сільськогосподарським універ-
ситетом (Польща) від 09.10. 2012 р., згідно Положення про 
Міжнародний центр культурно-освітньої діяльності та дорад-
ництва “Руки співдружності” (протокол засідання Вченої ради 
від 04.03. 2016 р., №5) на базі кафедр університету пройшли 
підвищення кваліфікації у формі стажування викладачі Краків-
ського аграрного університету.

Стажування організовано Інститутом підвищення кваліфі-
кації та перепідготовки за активної участі та професійної під-
тримки кафедр інфекційних та інвазійних хвороб (факультет 
ветеринарної медицини, науковий консультант д.с.г.н., про-
фесор Супрович Т.М.), агрохімії, хімічних і загальнобіологічних 
дисциплін (факультет агротехнологій та природокористуван-
ня, науковий консультант к.с.г.н., доцент Пустова З.В.) з напря-

му «Мікробіологія» для професора Остафіна Марека  та магіс-
тра інженерії Карола Бульскі.

За напрямами «Енергетика», «Біомаса», «Біопаливо» - док-
торів наук Томаша Хебда, Марека Вробеля, Кшиштофа Мудри-
ка, магістра інженерії Кшиштофа Джєджіча  було прикріплено 
до кафедри екології і збалансованого природокористування 
(факультет агротехнологій та природокористування, науко-
вий консультант к.с.г.н., доцент Бабій Я.В.), кафедри енерге-
тики та електротехнічних систем в АПК (інженерно-технічний 
факультет, науковий консультант к.т.н., доцент Гарасим-
чук  І.Д.),  кафедри тракторів, автомобілів та енергетичних за-
собів (інженерно-технічний факультет, науковий консультант 
д.пед.н., доцент Дуганець В.І.)                

Відрадно, що вперше в історії нашого закладу на практиці  
відбувся не лише обмін робочими делегаціями, а й конкретна 
співпраця викладачів в обміні науково-педагогічним досві-
дом.

Приємні враження залишили в наших студентів та викла-
дачів проведені нашими польськими колегами лекції, лабора-
торні заняття та відкриті майстер-класи.

На завершення стажування ректор університету Івани-
шин В.В. урочисто вручив викладачам Краківського аграрного 
університету Сертифікати про проходження підвищення ква-
ліфікації  у формі стажування.

Делегації Подільського державного аграрно-
технічного університету відвідали Польщу, де при-
йняли участь в інавгураціях нового навчального року 
у Варшавському університеті (SGGW) та Краківському 
аграрному університеті. На урочистостях були при-
сутні почесні гості, іноземні делегації. У Кракові на 
інавгурації був присутній особисто прем’єр-міністр 
Республіки Польща Беата Шидло.

ВАРШАВСЬКИй УНІВЕРСИТЕТ (SGGW)
КРАКІВСЬКИй АГРАРНИй

УНІВЕРСИТЕТ
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СТУДЕНТСЬКИй  ПАРЛАМЕНТ  ПДАТУ 
ОбРАВ  НОВОГО  ПРЕЗИДЕНТА

Традиційно на початку навчального року відбулись 
установчо-виборні збори студентів всіх факультетів. На зборах 
аналізувалась діяльність органу студентського самоврядуван-
ня за минулий навчальний рік і було обрано нових представ-
ників керівництва Студентським Парламентом:

 голова студради факультету технології виробництва і 
переробки продукції тваринництва – Катерина Степанюк;

 голова студради факультету ветеринарної медицини – 
Олександр Іпатій;

 голова студради економічного факультету – Віка 
Лужняк;

 голова студради інженерно-технічного факультету – 
Віталій Іванов; 

 голова студради факультету агротехнологій та природо-
користування – Чайковська Юлія.

Тим часом 21 вересня 2016 року у конференц-залі універ-
ситету пройшли загальні збори Студентського Парламенту. 
На збори прибули делегати, які представляли академічні 
групи, курси, факультети, студентські гуртожитки, тобто усе 
студентство університету разом із новообраними головами 
студ рад факультетів. Делегатів зборів вітав ректор універ-
ситету, професор Володимир Васильович Іванишин. У ході 
зустрічі було проаналізовано поточний стан навчальної ді-
яльності, дано відповіді на питання, які хвилювали студентів: 
умови проживання у гуртожитку, організація відпочинку і до-
звілля студентів. 

Також студентський актив зустрівся з проректором з науково-
педагогічної і виховної роботи Тарасом Дмитровичем Гуцолом 
та головою профкому Світланою Георгієвною Ліщук і обговорив 
актуальні питанння з різних сфер життя університету. 

Згодом діючий Президент Парламенту, депутат міської 
ради Степан Гурома, надав звіт про роботу студентського са-
моврядування, подякувавши адміністрації в особі ректора 
за плідну співпрацю. У звітній доповіді Степан розповів про 
багатовекторну роботу студентського самоврядування, до-
сягнуті успіхи та прорахунки. За його словами, Студентський 
Парламент брав участь більше ніж у 60 проектах як універси-
тетського, так і міського та обласного значення. Це проекти 
організаційного, наукового, культурно-масового, спортивного 
значення. Делегати зборів роботу Студентського Парламенту 
оцінили позитивною оцінкою. Відповідно діючому Положенню 
Президент студентського самоврядування може обиратися 
і переобиратися максимум на 2 роки. Тому Степан склав свої 
повноваження та побажав успіхів новообраному Парламенту 
та майбутньому новому Президенту.

Після закінчення доповіді постало питання про вибори 
нового Президента. Із своєю передвиборчою  програмою ви-
ступили кандидати на заміщення вакантної посади Президен-
та Парламенту Стефанія Дембіцька, Микола Волощук та Віка 
Лужняк. Після таємного голосування більшістю голосів новим 
Президентом Студентського Парламенту ПДАТУ було обрано 
студентку 2-го курсу факультету технології виробництва і пе-
реробки продукції тваринництва Стефанію Дембіцьку.

Ректорат, профком співробітників та студентів та увесь сту-
дентський актив щиро вітають новообраний склад Студент-
ського Парламенту ПДАТУ! Бажаємо вам натхнення, завзятості 
та сил, адже в сучасних умовах роль і значення студентського 
самоврядування надзвичайно велика, що вимагає від актив-
них учасників органів студентського самоврядування постій-
ного самовдосконалення. 

Подальших звершень вам на благо нашої Аlma mater та 
рідної країни!

29 вересня 2016 р. відбулась чергове засідання вченої 
ради університету. Перед початком засідання вченої ради 
ректор університету, професор Іванишин В.В. вручив ряд 
нагород, грамот, подяк, дипломів кандидата наук. Зокре-
ма, почесну відзнаку Центрального комітету профспілок 

ЗАСІДАННЯ  ВЧЕНОЇ  РАДИ  УНІВЕРСИТЕТУ
України «Профспілкова звитяга» вручено голові профкому 
університету Ліщук С.Г.; з нагоди Дня працівників освіти 
грамотами обласної і районної органів управління нагоро-
джені працівники: Прокопова О.П., Попович М.Д. і Слобо-
дян С.Б.. Студентка Гарзель Олександра нагороджена гра-
мотою за участь в змаганні «Біг заради здоров`я».

Дипломи кандидата наук вручено Білик Т.Л., Рароку А.В.. 
Строяновському В.С., Трачу І.В.

Почесною грамотою від депутата Верховної Ради 
В.В.  Мельниченка нагороджено завідувача кафедри іно-
земних мов Чухно Л.А.

З питанням про активізацію профорієнтаційної роботи 
в регіоні виступив перший проректор Гаврилянчик Р.Ю.

На засідання вченої ради також розглянуто питання 
освітньо-наукової діяльності на факультеті агротехнологій 
і природокористування (доповідав декан Зеленський В.А).

Із звітом про роботу колективу бібліотеки виступила її 
завідувач Циганок О.М.

Вченою радою, згідно оголошеного конкурсу, обрано 
7  завідувачів кафедр (Овчарука В.І., Чикуркову А.Д., 
Рудика  В.К., Кінаш І.А., Волощук К.Б., Мельничук О.В., 
Цвігуна  О.А.). На вакантну посаду директора Бучацького 
коледжу обрано Леськіва І.Ю.

На зібранні вченої ради прийнято рішення про 
об`єднання факультетів ветеринарної медицини та техно-
логій вироб ництва і переробки продукції тваринництва. 
До навчання в докторантурі вчена рада рекомендувала 
доцента Бабій Я.В. Окрім того, вчена рада рекомендувала й 
підтримала 12 кандидатур вчених і науковців із різних ВНЗ 
і наукових установ України для участі в виборах на вакансії 

дійсних членів і членів-кореспондентів НААН України. На 
вченій раді прийнято ще ряд важливих рішень, що стосу-
ються діяльності університету.
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НАШІ  НА  МІЖНАРОДНІй  ВИСТАВЦІ!

«ТЕОРІЯ бЕЗ ПРАКТИКИ – СУХА,
ПРАКТИКА бЕЗ ТЕОРІЇ – СЛІПА»...

НА  СВЯТІ  ЖОРЖИН 
ВИЗНАЧЕНО  КОРОЛЕВУ!

Із настанням холодів зелені дерева одразу 
змінили своє забарвлення на жовто-гаряче. 
Змінюють убрання й модрини – ці хвойні вже 
стали жовті-жовті й потихеньку скидають свої 
гілочки. А на клумбах квіти рясніють усіма ко-
льорами веселки. Тут справжній осінній бал  
осені – свято квітів… Чудово у цей «вінок» 
уплітаються жоржини – білі, жовті, рожеві, 
оранжеві, бордові..

20 вересня 2016 року у Ботанічному саду 
Подільського державного аграрно-технічного 
університету відбулося чудове осіннє свято, 
що зібрало всіх поціновувачів квіткової краси. 
На огляд було представлено майже 150  ви-
дів жоржин, що різнилися своїми барвами, 
формами, будовою. З-поміж такої кількості 
потрібно було визначити лише три види та 
розподілити їх у номінаціях: 1 місце – Короле-

ва жоржин-2016; 2 місце – Ніжність; 3 місце – 
Модерн.  Для усіх присутніх це було найважче 
завдання, тому що кожна з них вабила своєю 
красою по-особливому!

Неймовірна краса жоржини манить до 
себе, милує око та магнетично заворожує... А 

можливо це все не просто так? Пов’язують її 
появу з давньою цікавою легендою, що може 
пояснити її величну красу.

Жоржина вважалась царською квіткою, 
яка росла в розкішних садах вельмож та знат-
них людей того часу. Простим людям вона була 
не під силу. І от якось у одного з князів прислу-
жував в саду молодий красень на ім’я Георгій, 
а в нього була кохана дівчина. Щоб здивувати 
та підкорити серце коханої, він насмілився зі-
рвати цю квітку, порушивши заборону царя. 
За непослух йому довелось розрахуватися 
власним життям. А квітка, завдяки його сміли-
вості, прижилась у садах простих людей. Тому 
сьогодні вона може дивувати кожного своєю 
величною красою та різноманітністю фарб. 
Купити жоржину можна тепер досить легко і 
в Україні.

Популярність жоржини не втрачається з 
роками, а, навпаки, збільшується. Говорять, 
що троянда – це Королева квітів, але з цим ще 
треба посперечатись! Після свята, що подару-
вали усім гостям працівники Ботанічного саду 
на чолі з директором Когутом В.В., усі можуть 
переконливо стверджувати, що Жоржина – 
Королева будь-якого саду.

29-30 вересня 2016 року у м. Кропивницький (стара 
назва Кіровоград) відбулась Міжнародна агропромисло-
ва виставка «АгроЕкспо-2016», на якій було представлена 
вітчизняна та зарубіжна техніка та технології.

У рамках «АгроЕкспо-2016» працювала виставка 
племінних порід тварин та птиці, на демонстраційному 
полігоні, в реальних польових умовах, проводились де-
монстраційні покази техніки в роботі. Були представлені 
широкий асортимент насіннєвої продукції різних культур 
та останні розробки добрив і засобів захисту. Загальна 
площа виставки складала більше 90000 кв.м.

Виставку «АгроЕкспо-2016» офіційно відкрив мі-
ністр аграрної політики та продовольства України Та-
рас Кутовий. Виставка проходила за підтримки Асоціа-
ції підприємств-виробників техніки та обладнання для 
АПК – голова Ради Павло Штутман.

Подільський державний аграрно-технічний універ-
ситет представляли 8 студентів-агрономів, 8 студентів- 
агроінженерів, доцент кафедри рослинництва, селекції 
та насінництва Юрій Хмелянчишин та декан інженерно-
технічного факультету Юрій Панцир.

Інженерно-технічний факультет, факультет агротехно-
логій і природокористування та студенти висловлюють 
вдячність Павлу Леонідовичу Штутману, Юрію Леонідо-
вичу Кваші та ректорату університету за надану допомогу 
в організації екскурсії.

Студенти 3 ТТ та 2 СТН курсів напряму 
підготовки 6.070101 – “Транспортні техноло-
гії” відвідали автотранспортне підприємство 
ПП  “Миронюк” (м. Кам’янець-Подільський) 
в рамках проведення занять із дисципліни 
«Вантажні перевезення»

Цікавою виявилась майже 60-річна історія ко-
лишньої автоколони, про яку розповів директор 
Миронюк Віктор Іванович. Це підприємство – чи 
не єдине в Україні, яке вдалося зберегти прак-
тично в початковому вигляді.

З матеріально-технічною базою ознайомив сту-
дентів головний інженер підприємства Костюк 
Олександр Степанович. Він продемонстрував наявні 
дільниці ремонту електрообладнання і двигунів вну-
трішнього згоряння, цех металообробки, майстерню 
з ремонту гальмівної системи автомобілів, цех ко-
вальських і зварювальних робіт.

Хороший заряд мотивації до навчання додало 
спілкування з рядовими працівниками підприємства. 
Без сумніву, після такої «порції практики» – теоре-
тичне навчання цих студентів в лекційних аудиторіях 
буде вже не таким «сухим».
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«СТАТИСТИКА – НАйТОЧНІША З УСІХ 
НЕТОЧНИХ НАУК»

15-16 вересня 2016 року на базі Львівського національ-
ного аграрного університету в рамках Міжнародного сту-
дентського наукового форуму відбулася конференція «Сту-
дентська молодь і науковий прогрес в АПК», де наш ВНЗ 
представляли студенти третього курсу факультету агро-
технологій і природокористування спеціальності 193 «Гео-
дезія та землеустрій» О. Івасюк та А. Рак разом зі своїми 
науковими керівниками: доцентом Бойком О.Г. та старшим 
викладачем Додуричем В.В.

Учасники конференції, у тому числі іноземні, ділили-
ся досвідом у сфері раціонального використання земель 
сільськогосподарського призначення, проблем сучасного 
земле устрою на землях сільськогосподарського призна-
чення, проблем ефективного використання та охоро-
ни земель. Під час конференції розглядалися еколого-
технологічні аспекти формування нових землекористувань 
на регіональному рівні, шляхи підвищення продуктивності 
та охорони земель, особливості проведення земельної ре-
форми в Україні в сучасних умовах, проблеми сучасного зе-
мельного кадастру в умовах сталого розвитку, особливості 
управління сільськими територіями регіонального рівня, 
основні засади УЗР в умовах ринкової економіки.

За активну участь у роботі Міжнародного студентсько-
го наукового форуму наші студенти О. Івасюк та А. Рак були 
відзначені грамотами.

Колектив кафедри геодезії та землеустрою, а також 
студентство висловлюють вдячність керівництву нашого 
університету за сприяння в організації поїздки, чудові вра-
ження та позитивні емоції.

ПЕРШІ  НАУКОВІ  КРОКИ  ТА  ЗДОбУТКИ

ШЕПЕТІВСЬКИй  КОЛЕДЖ  ПДАТУ

Після довготривалих канікул навчальний 
рік в коледжі традиційно розпочався свя-
том  – Днем знань, першовереснем. Цьогоріч 
студентський колектив коледжу поповнили 
66  першокурсників. Давши клятву та при-
йнявши символічний ключ знань, студенти-
новобранці пообіцяли бути гідними звання 
студента Шепетівського коледжу Подільсько-
го державного аграрно-технічного універси-
тету. 

Цього ж дня у всіх навчальних групах було 
проведено перший урок на тему: «Щоб у серці 

жила Батьківщина: до 25 річниці незалежності 
України».

У приміщенні коледжу було відкрито 
пам’ятний стенд герою АТО, випускнику Ше-
петівського технікуму ПДАТУ Кревогубцю 
Ярославу Івановичу, який  загинув під час ви-
конання бойового завдання та військового 
обов’язку  22 лютого 2015 року під Донецьком.  
Меморіальна стенд встановлений в вестибюлі 
коледжу, де навчався загиблий.

Напередодні, а саме 23 серпня 2016 року,  
студенти коледжу прийняли активну участь у 
масових заходах, приурочених до Дня прапо-
ра, який організовано міським відділом куль-
тури.

Напередодні Дня фізичної культури і спор-
ту, який відзначається щорічно в другу субо-
ту вересня, в коледжі  в рамках проведення 
Олімпійського тижня було проведено Олім-
пійський  урок, де організовано зустріч із ве-
тераном спорту, тренером ДЮСШ, майстром 
спорту Медведем В. І., проведено спортивні 
змагання з волейболу серед студентів пер-
шого та другого гуртожитків коледжу. Мета 
спортивних заходів – пропаганда здорового 
способу життя, поширення ідей олімпізму, 
залучення студентів коледжу до занять фізич-
ною культурою і спортом.

За рішенням Генеральної конференції 
ЮНЕСКО, рекомендацією Міжнародної феде-
рації студентського спорту щороку в Україні 
20 вересня започатковано відзначення Дня 
студентського спорту. Саме цього дня сту-
денти та викладачі коледжу приєднались до 
відзначення цього свята. Студенти усіх нав-
чальних груп за навчальними курсами пред-
ставили команди. Приймала участь у зма-
ганнях і команда викладачів. Були проведені 
змагання з шахів, тенісу настільного, волей-

болу, міні-футболу та комбінованої естафети. 
Переможці змагань нагороджені грамотами 
та подарунками.

На виконання розпорядження КМУ «Про 
затвердження плану з підготовки та прове-
дення заходів, присвячених ушануванню па-
мяті Івана Франка» у бібліотеці коледжу орга-
нізовано експозицію та виставку світлин і книг 
письменника.

На вулицях міста оселилася осінь, яка сво-
їм золотим пензликом розмальовує  листя де-
рев та квітів. Різнобарв’я кольорів надихнуло 
влаштувати в  коледжі  виставку-конкурс осін-
ніх композицій.

Студенти творчо підійшли до такого за-
ходу і створили оригінальні композиції на 
осінні мотиви. Усім своїм творінням студенти 
вигадали креативні і красномовні назви. Ма-
теріалами для втілення творчих фантазій були 
осінні дари природи: фрукти, овочі, квіти, лис-
тя, гілки дерев, які допомогли створити яскра-
ві букети, квітковий водограй, казковий двір, 
образи баранчиків, дельфінів, ляльок, вироби 
з гарбузів та багато інших захоплюючих витво-
рів студентських фантазій.

26 вересня 2016 року на економічному фа-
культеті ПДАТУ відбувся науковий семінар на тему 
«Статистика – найточніша з усіх неточних наук», 
присвячений 90-річчю з дня народження канди-
дата економічних наук Олександри Романівни 
Авраменко!

Вона майже 40 років працювала в універси-
теті, очолювала кафедри бухгалтерського обліку 
і статистики, статистики і аналізу, економіки і ор-
ганізації, була деканом зоотехнічного факультету 
та факультету заочного навчання. Олександра 
Романівна нагороджена орденом «50 років Пере-
моги»; медалями «Захисник Вітчизни», «50 років 
Перемоги» і «55 років Перемоги», а також трудо-
вими нагородами «За трудову доблесть», «Вете-

ран праці», «Переможець дев’ятої п’ятирічки». 
Привітати ювілярку завітали ректор університету 
Володимир Васильович Іванишин, перший про-
ректор з науково-інноваційної та міжнародної 
діяльності Руслан Юрійович Гаврилянчик, про-
ректор з науково-педагогічної і виховної роботи 
Тарас Дмитрович Гуцол, проректор з навчально-
наукової роботи Андрій Васильович Печенюк, 
проректор з навчально-науково-виробничих пи-
тань, розвитку і адміністративно-господарської 
діяльності Василь Станіславович Строяновський, 
декан економічного факультету Микола Васи-
льович Місюк, завідувачі кафедр економічного 
факультету, профспілковий комітет ПДАТУ, пред-
ставники ради ветеранів міста та університету.
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5 жовтня в рамках інформаційно-просвітницької кампанії «Тиждень еко-
логічного споживача» «Global Green Action Week» за підтримки Шведського 
товариства охорони природи (SSNC) в Хмельницькому обласному осередку 
ВЕГО «МАМА-86» (м. Хмельницький) відбулася успішна презентація та захист 
бізнес-плану проекту «Органічний напій Здоров’я +».

У підготовці проекту прийняли участь студенти економічного факульте-
ту: Маслій Наталія Володимирівна, Полотнянко Оксана Володимирівна (ма-
гістри 1 курсу спеціальності “Менеджмент”), Трач Мар’яна Олегівна (4 курс 
спеціальність “Менеджмент”) і студент факультету агротехнологій та приро-

докористування Козирський Дмитро Володимирович (4 курс спеціальність “Агрономія”).
Керівниками проекту були Чикуркова Алла Дмитрівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту, публічного 

управління та адміністрування; Лапчинський Віталій Васильович, к.с.-г.н., доцент кафедри геодезії та землеустрою і Горі-
ховський Максим Володимирович, аспірант кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування.

Участь наших студентів у цій інформаційно-просвітницькій кампанії має важливе суспільне значення, оскільки спря-
мована на популяризацію органічного харчування та землеробства як частини культури сталого споживання та харчу-
вання в Україні.

Теплого осіннього дня 14 вересня наш земляк, колишній 
випускник технікуму, Народний Герой України Олександр Бод-
нарюк мав би відзначати свої 37-ліття. Та 20 січня 2015 року 
загинув під час оборони Донецького аеропорту. 

Цього дня в Хотинському технікумі ПДАТУ був проведений 
мітинг-реквієм на вшанування пам’яті загиблих Олександра 
Боднарюка та його бойового товариша Юрія Кушніра. 

На мітинг зібралися не тільки рідні загиблих бійців, сту-
денти та викладачі, а й побратими, учасники АТО, представ-
ники райвійськкомату. Очільник технікуму, волонтер Володи-
мир Юзько зазначив: «Я знав і Олександра, і Юрія. Вони були 
справді сміливими бійцями, справжніми патріотами. Схиляю 
голову перед їхніми батьками. Девіз десантників: «Ніхто, крім 
нас» став життєвим кредом Олександра Боднарюка та Юрія 
Кушніра,  – сказав заступник районного військового коміса-
ра Володимир Бойко. Він також повідомив, що за проявле-
ний героїзм їх удостоєно відзнак командування 80-ї окремої 
десантно-штурмової бригади ЗСУ. Побратими бійців Михайло 
Абрамов та Анатолій Маркус вручили ці нагороди батькам 

ВІЧНА CЛАВА ГЕРОЯМ
Олександра – Василю Олексійовичу та Ользі Іванівні Боднарю-
кам, та матері Юрія – Вірі Родіонівні Кушнір. Бійцям АТО пере-
дали лист і малюнки від вихованців Хотинської загальноосвіт-
ньої спецшколи-інтернату № 1, в яких діти зичать захисникам 
здоров’я, терпіння і миру. «Повертайтеся до домівок з перемо-
гою! Ми не хочемо війни» – написали вони. Зі щирими і про-
никливими словами до присутньої молоді, батьків загиблих та 
жителів Хотинщини звернулися учасники бойових дій Михай-
ло Абрамов та Анатолій Маркус. Не забудемо подвиг загиблих 
і боронитимемо країну, щоб її не паплюжили сепаратисти і те-
рористи! – запевнили на завершення військовослужбовці 80-ї 
окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. 

Планується покращити навчально-матеріальну базу за ра-
хунок співпраці з підприємцями агропромислового комплек-
су, перейти на альтернативні джерела опалювання, розробити 
проекти для залучення інвестиційних коштів, відновити робо-
ту з надання послуг населенню в плані ремонту автомобілів, 
розточки блоків і шліфування колінвалів. Подано матеріали на 
акредитацію підготовки водіїв категорії «В» та «С».

Перспективами нашої діяльності ми бачимо відкриття но-
вих спеціальностей, яких потребує регіон. Це – садівництво та 
землеробство, розвиток туристичного бізнесу.

УСПІШНА  ПРЕЗЕНТАЦІЯ 
ТА  ЗАХИСТ  бІЗНЕС-ПЛАНУ  ПРОЕКТУ 

«ОРГАНІЧНИй  НАПІй  ЗДОРОВ’Я +»

28 вересня 2016 року на кафедрі ремонту машин та 
енергообладнання було проведено виховну годину зі 
студентами 4-го курсу інженерно-технічного факультету 
і запрошено учасника АТО, навчального майстра кафед-
ри Підперигору Анатолія Володимировича.

Воїн розповів студентам про нелегкі бойові будні, 
умови життя, продемонстрували фото із зони подій. Ана-
толій Володимирович розповів про бої з сепаратиста-
ми, життя між боями, настрій військових та доброволь-
ців. Його емоційна розповідь була наскрізь пронизана 
любов’ю до України, прагненням українських військових 
захищати кожну горстку рідної землі.

Анатолій Володимирович розповів студентам, за що 
отримав нагороди.

Слова подяки і шани від всього викладацького колек-
тиву та студентської молоді прозвучали з вуст куратора, 
доцента Бончика Віталія Семеновича.

ЗУСТРІЧ 
З УЧАСНИКОМ АТО

    бУТИ  ПЕДАГОГОМ – 
ЦЕ  ПОКЛИКАННЯ!

Щорічно в першу суботу жовтня в більш ніж 100 країнах світу відмічається одне з 
найпотрібніших свят – День учителя. Це свято для всіх вчителів та працівників сфери 
освіти – день, в який визнається роль та заслуги педагогів у процесі якісної освіти на всіх 
рівнях, а також їх неоцінний внесок в розвиток суспільства.

Великий Гете вважав, що тих, у кого вчимося ми, правильно називають вчителями 
нашими, але не всяк, хто вчить нас, заслуговує це ім’я. Учитель – це не просто професія, 
це покликання! Адже ці люди – вчителі, педагоги своєю працею, даруючи свої знання 
учням, роблять вагомий внесок у розвиток людської особистості і, тим самим, у розви-
ток нашого суспільства. Їх непосильна праця не могла залишитися непоміченою і гідно 
неоціненою. Коли настає День учителя, у навчальних закладах панує атмосфера свята і 
пожвавлення.

Вихованці вітають своїх улюблених вчителів, дарують їм квіти і маленькі знаки уваги. 
Проте найголовніший подарунок у цей день – це вираз подяки та безмірної поваги до 
такої нелегкої, але так потрібної педагогічної праці.

Привітальним словом відкрив урочистий захід завідувач кафедри сільськогосподарських машин і механізованих технологій 
професор Рудь А.В., визначивши визначну роль педагога в житті кожної людини.

Протягом дня літературно-мистецький театр «Ольвія» ПДАТУ (керівник – доцент Прокопова О.П.) презентував своїм педаго-
гам поезії та музичні вітання, намагаючись створити святкову атмосферу, даруючи гарний і чудовий настрій усім присутнім!
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СТУДЕНТИ  ПДАТУ  ЗНАйОМЛЯТЬСЯ
З  ІСТОРІєю  КАМ’ЯНЦЯ

26 вересня продовжили знайомство зі старовинною 
кам’янецькою фортецею і містом учасники культурно-
освітньої акції для першокурсників ВНЗ I-IV р.а “Я студент 
туристичного міста” студенти Подільського державного 
аграрно-технічного університету. Акцію ще декілька років 
тому започаткував міський голова Михайло Сімашкевич, 
щоб молодь, яка приїжджає до нашого міста, знала його 
історію, найвидатніші пам’ятки та долучалася до творення 
сьогодення.

Студенти пройшли ходою на чолі з проректором з 
науково-педагогічної і виховної роботи Тарасом Дмитро-
вичом Гуцолом, заступником голови профкому по роботі 
зі студентами Іриною Качан та президентом Студентсько-
го Парламенту ПДАТУ Стефанією Дембіцькою

Молодь нашого університету висловлює слова подяки 
ректорату ПДАТУ, Департаменту гуманітарної політики та 
Відділу молоді і спорту за чудово проведений час.

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНА  АКЦІЯ  “ЛАНЦЮГ  МИРУ”

ВІДбУВСЯ  КОНКУРС  НАВЧАЛЬНИХ  МАТЕРІАЛІВ 
«ЕНЕРГОЕфЕКТИВНІСТЬ ТА ЕфЕКТИВНЕ 

ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛюВАЛЬНОЇ ЕНЕРГІЇ»

Уже другий рік поспіль 21 вересня наше місто незвич-
но святкує Міжнародний День Миру. Студенти ПДАТУ ра-
зом із своїми молодшими колегами з Коледжу ПДАТУ до-

Відбулося засідання журі конкурсу навчальних матеріалів «Енергоефективність та ефек-
тивне використання відновлювальної енергії». Конкурс проводився серед педагогічних 
працівників навчальних закладів району в рамках компоненту з енергоефективності та ви-
користання відновлювальних джерел енергії Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орі-
єнтований на громаду-ІІІ». 

Конкурс проводився в трьох номінаціях: урок/факультативне заняття з енергоефектив-
ності та енергоощадності, інформування суспільства/пропаганда енергоефективності, прак-
тичний досвід енергозбереження в навчальному закладі, вдома, на рівні населеного пункту. 

На конкурс було подано близько 50 робіт. Конкурсні роботи оцінювались за такими ви-
могами: актуальність та повнота розкриття теми; обґрунтованість застосованих методик; 
орієнтованість на мотивування дітей і дорослих до практичної діяльності, на отримання 
практичного результату. 

У результаті тривалого обговорення місця було визначено таким чином: номінація № 1 – 
І місце – вчитель Струзької ЗОШ, ІІ місце розділили між собою вчителі Новоушицького НВК 
«ЗОШ № 1, гімназія», ІІІ місце – викладач коледжу Новоушицького ПДАТУ; номінація № 2 – І 
місце – вчитель Кучанської ЗОШ, ІІ місце – Новоушицького НВК «ЗОШ № 1, гімназія», 3 місце – 
Борсуківської ЗОШ; номінація № 3 – І місце – вчитель Отроківської ЗОШ, ІІ місце – Пилипох-
ребтіївської ЗОШ, ІІІ місце – Малостружківської ЗОШ. 

Переможці конкурсу нагороджені призами, наданими Проектом ЄС/ПРООН «Місцевий 
розвиток, орієнтований на громаду-ІІІ».

лучилися до національно-патріотичної акції “Ланцюг 
миру”. 

Ініціаторами даного заходу стали дружній нам 
колектив студентства Податкового коледжу. Студент-
ська молодь усіх ВНЗ міста підтримала акцію та, три-
маючись за руки, співаючи Державний гімн України, 
закликаючи до миру, показала свою небайдужість та 
співпереживання тим подіям, які відбуваються на схо-
ді нашої держави і в світі загалом. 

Флешмоб підтримали міський голова Сімашке-
вич Михайло Єфстафійович, заступник міського го-
лови Савчук Вадим Анатолійович, керуюча справа-
ми Кам’янець-Подільськрої міської ради Мельничук 
Яна Сергіївна, настоятель храму Первоверховних 
апостолів Петра і Павла Благочинний Кам’янець-
Подільського району протоієрей Олександр Цісар, 
учасники “ГО підтримки інвалідів та учасників АТО 
“Істина Добра”, які разом із представниками на-
вчальних закладів запустили в небо птахів миру. 
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РОМАН   
ГОЛОВАТюК –  

зНОвУ  ЧеМПІОН!

МІЖНАРОДНЕ СТАЖУВАННЯ СТУДЕНТІВ
21 вересня 2016 року за сприяння відділу Міжнарод-

них зв’язків було проведено чергову презентацію та спів-
бесіду зі студентами нашого університету щодо їх участі у 
міжнародних програмах практики і стажування на 2016-
2017 нав чальний рік на аграрних підприємствах Європи та 
Америки.

Більше 30 студентів взяли участь у співбесіді, переваж-
ній кількості було запропоновано участь у вищезазначених 
програмах.

Відділом будуть ще організовані співбесіди в жовтні та 
листопаді поточного року. 

Також повідомляємо, що при відділі Міжнародних 
зв’язків розпочали роботу курси іноземних мов. 

За детальною інформацією звертайтесь у кабінет № 30 
(головний корпус).

Дякуємо усім за співпрацю!

8 вересня 2016 року був проведений турнір з паркового волейболу, 
присвячений «Дню фізичної культури та спорту». 

Приймало участь 2 жіночих та 4 чоловічих команди. У результаті 
1 місце серед жіночих команд посіла Дунаєвецька команда та 2 місце 
ПДАТУ.

Серед чоловічих команд 1-ПДАТУ; 2-Дунаївці; 3-Коледж ПДАТУ. 
Команди були нагородженні медалями грамотами та подарунками.

Кращі гравці турніру: Малиш Оксана, Романюк Ярослава, Попяк 
Олександр, Долінський Олег; Яцков Андрій, Кузенко Ігор.

22-24 вересня 2016 року у місті Празі 
(Чехія) відбувся Кубок Європи з кікбоксин-
гу WAKO.

Нашу країну представив кам’янчанин, 
вихованець ДЮСШ № 2 (тренер  Анатолій 
Лабатюк), майстер спорту України міжна-
родного класу, студент магістратури фа-
культету агротехнологій і природокорис-
тування ПДАТУ Роман Головатюк. Роман 
провів три поєдинки, два з яких завершив 
достроково в першому раунді. Фінальні 
двобої проходили в рамках шоу-програми 
Гала-вечора.

У результаті Роман здобув третю 
перемогу на Кубку Європи з кікбоксингу 
WAKO та отримав пояс чемпіона Європи 
К-1 серед аматорів. 

Ректорат, профспілковий комітет та 
Студентський Парламент ПДАТУ щиро ві-
тають Романа з перемогою та бажають по-
дальших звершень і значних спортивних 
досягнень!

Майже тисяча кам’янчан, серед яких діти, дорослі і на-
віть ті, кому за сімдесят, 28 вересня 2016 року брала участь 
у легкоатлетичному пробізі «Біг заради здоров’я». Усі вони 
були найкращі та найспритніші.

У пробізі взяла також брали участь і студенти ПДАТУ, 
проте перемогу та перше місце серед студентів ВНЗ сту-
дентів III-IV рівня акредитації і, звання «Найшвидшої» вибо-
рола студентка факультету ТВППТ Подільського державно-
го аграрно-технічного університету Гарзель Олександра.

Нагороджував запрошених гість заслужений майстер 
спорту з легкої атлетики Іван Гешко та народний депутат 
України Володимир Мельниченко.

У свою чергу, в університеті, Олександру теж привітали 
від ректорату та студентства. Студентка отримала почесну 
грамоту від ректора Володимира Іванишина та грошову 
премію від профкому співробітників та студентів.

ТУРНІР З ПАРКОВОГО 
ВОЛЕйбОЛУ

НАйШВИДША  ТА  НАйСПРИТНІША
СТУДЕНТКА  НАВЧАєТЬСЯ  У  ПДАТУ!


