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ТВОРЧА ОБДАРОВАНА МОЛОДЬ –
ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ ДЕРЖАВИ
Шановні викладачі, студенти, гості!
Радий щиро вітати кожного із Вас у Подільському державному аграрнотехнічному університеті! У навчальному закладі, котрий відомий не тільки
на території України, а й за її межами, адже славиться своїми випускниками
та значними, вагомими здобутками, досягненнями й успіхами в аграрному
секторі, бо це майже столітня історія!
За період свого існування університетом підготовлено тисячі високо
кваліфікованих фахівців, серед яких відомі науковці, державні діячі, керівники провідних підприємств різних галузей агропромислового комплексу
України. Для Подільського державного аграрно-технічного університету
характерним є інноваційність і терпимість, демократичність і гармонійний
розвиток студентства. Отримані ґрунтовні знання допомагають нашим випускникам не тільки побудувати успішну кар’єру та стати гідними членами
суспільства, а й зробити свій особистий внесок у розвиток нашої держави.
Якість вищої освіти була, є і буде об’єктом посиленої уваги, оскільки вона
визначає темпи соціально-економічного розвитку країни. Тому знання не
повинні стати невикористаним матеріалом, а необхідне постійне прагнення, удосконалення, накопичення та використання отриманих знань, умінь,
навичок. Університет надає особливу увагу творчій, обдарованій молоді,
підтримує студентські ініціативи, активно залучає до пошукової творчої діяльності.
Ми гордимося тим, що Подільський державний аграрно-технічний університет уже котрий рік поспіль організовує та проводить Відкритий фестиваль-конкурс художньої творчості серед колективів та окремих виконавців
навчальних закладів України «Агроуніфест-2017».
Креативна, творча та амбітна молодь з усіх куточків України щороку зустрічається у мальовничому містечку на Поділлі для того, щоб знову і знову поділитися своїми ідеями, доробками. «Агроуніфест-2017» спрямований
на всебічне виховання студентів, підтримку молодих талантів, надання їм

можливості реалізувати свій
творчий потенціал, адаптацію
та інтеграцію студентської молоді в соціальне середовище
засобами мистецтва, пошук
оригінальних зразків художньої творчості та підвищення
художнього рівня аматорського мистецтва. Фестиваль
продемонструє
розмаїття
творчих номінацій: художнє,
декоративно-прикладне, вокальне, театральне мистецтво;
фотомистецтво; хореографія;
інструментальна музика; літературний жанр (авторська поезія і проза) тощо. І саме наш
навчальний заклад є осередком, що прославить найкращу та найобдарованішу студентську молодь, молодь, яка будуватиме майбутнє України.
В рамках «Агроуніфесту-2017» пройдуть спортивні змагання на Кубок
ректора, автопробіг, продуктовий ярмарок та ще багато цікавих подій…
Особисто я схвалюю та підтримую ініціативну творчу молодь, адже життя
студента – це не тільки час, проведений в лекційних аудиторіях, а й можливість гармонійного розвитку для кожного з вас. Закликаю вас бути міцним
духом, енергійними й життєдіяльними молодими людьми, які впевнено, відважно і сміливо творять історію свого успіху!
З повагою ректор, доктор економічних наук, професор,
Заслужений працівник сільського господарства України
Володимир Іванишин

НАГОРОДЖЕНИЙ ОРДЕНОМ
27 вересня 2017 року з благословення Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета Митрополит Хмельницький і Кам’янець-Подільський Антоній вручив ректору університету Іванишину Володимиру Васильовичу
Орден Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ-го ступеня за заслуги з відродження духовності в Україні та утвердження Помісної Української Православної Церкви.

УКРАЇНА – ПОЛЬЩА

Делегація ПДАТУ прийняла участь в інавгурації нового навчального року у Варшавському
університеті природничих наук (SGGW).

Вітаємо!
Указом Президента
України № 286/2017 від
28 вересня 2017 року
«Про відзначення державними нагородами
України з нагоди Дня
працівників
освіти»
за значний особистий
внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих
фахівців, багаторічну
плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм ректор університету, професор
Іванишин Володимир Васильович нагороджений орденом «За заслуги» ІІ ступеня.
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міжнародна конференціЯ
Contemporary research trends
in Agricultural Engineering

25–27 вересня 2017 року делегація викладачів Подільського
державного аграрно-технічного університету: проректор з науково-педагогічної і виховної роботи Гуцол Т. Д., заступник декана інженерно-технічного факультету Слободян С.Б., завідувач кафедри
машиновикористання в агропромисловому комплексі Ткач О. В.,
доктор сільськогосподарських наук Овчарук О.В. та кандидат економічних наук Кучер О.В. взяли участь у міжнародній конференції,
що присвячена 40-річчю факультету інженерної продукції Краківського аграрного університету.
Ольга Прокопова

«Агро-Поділля 2017»

16 вересня 2017 року на території торгівельносервісного центру «Поділля» (м. Хмельницький)
відбулася 30-та ювілейна обласна виставка «АгроПоділля 2017». Тут презентували провідну сільськогосподарську техніку та обладнання вітчизняних
і зарубіжних виробників. Учасники агровиставки
пропонували до огляду промислову і продовольчу продукцію: продукцію бджільництва, харчової
та переробної промисловості, органічне виробництво, засоби захисту сільськогосподарських рослин, вироби народних умільців тощо.
Подільський державний аграрно-технічний
університет та усі підрозділи на чолі з ректором
Володимиром Іванишиним взяли активну участь
у даному заході, проявивши креативність уяви
та мислення у презентуванні підготовки фахівців
АПК.
На святі можна було отримати різноманітну
корисну та цікаву інформацію щодо можливостей віт
чизняних підприємств агропромислового
комплексу.
Учасники отримали можливість оцінити переваги представленої продукції у рамках проведеного дійства «Агро-Поділля 2017».
Лариса Загнітко

ДЕНЬ ЗНАНЬ
У ПДАТУ!
День знань розпочався з формування колон студентів університету, коледжу та технікумів, які пройшли парадом стадіоном за підтримки колективів художньої самодіяльності та
спортивних секцій.
Студентвство, батьків, викладачів з початком нового навчального року вітали перший проректор Руслан Гаврилянчик, голова польської делегації Кшиштоф Мудрик, випускник
університету, Заслужений працівник сільського господарства
України Анатолій Олійник та багато інших поважних гостей.
На завершення свята відбулось театралізоване шоу формації «АртГрація».
У рамках свята відбулось також ряд зустрічей з українськими та польськими бізнесменами. Підписано договір про спільне проведення Міжнародної конференції.
Тарас Гуцол
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розширене засідання вченої ради університету
30 серпня 2017 р. відбулося розширене засідання вченої ради університету, на якому розглянуто такі питання:
підсумки освітньо-науково-виробничої діяльності колективу університету за 2016-2017 навчальний рік і завдання на новий 2017-2018 навчальний рік (доп. ректор, професор Іванишин
Володимир Васильович);
результати прийому студентів до університету
в 2017 році (доп. відповідальний секретар при-

ймальної комісії, доцент Лапчинський Віталій Васильович).
Із розглянутих питань прийняті відповідні рішення.
Крім цих питань, вчена рада університету прийняла рішення про зарахування в докторантуру
науково-педагогічних працівників Дудзяк Оксану
Антонівну та Трача Сергія Володимировича.
Розглянуто також різні питання діяльності університету, з яких також прийнято позитивні рішення.
Василь Печенюк

«Ланцюг миру»
21 вересня на проспекті Грушевського
знову майоріли жовто-блакитні стяги, повітряні кульки та тематичні плакати. Саме так
профспілковий студентський актив ПДАТУ на
чолі з ректором Володимиром Іванишиним та
головою профкому Світланою Ліщук долучилися до щорічної міської акції «Ланцюг миру»
з нагоди Всесвітнього Дня миру! Ініціаторами
акції стали студенти Податкового коледжу за
підримки інших студентів навчальних закладів нашого міста.
На заході були присутні учасники АТО та
волонтери. Від місцевої влади учасників вітав
заступник міського голови Вадим Савчук. Це
було весело, патріотично та пізнавально.
Дякуємо студентам, що так щиро відреагували на захід. Дякуємо адміністрації ПДАТУ за
підтримку та наданий транспорт.
Світлана Ліщук

засідання профкому
та студентського
Парламенту ПДАТУ
28 вересня 2017 року відбулося чергове засідання студентського
активу ПДАТУ. Президент Парламенту Олександр Іпатій довів до відома присутніх орієнтовний план роботи на найближчі місяці.
Разом із головою профкому Світланою Ліщук присутні обговорили підготовчу роботу та квоту студентів на конференцію трудового
колективу ПДАТУ, кандидатури студентів для нагородження до Дня
студента, ситуацію із відвідуванням занять, поселенням у гуртожитки,
організацію та проведення ряду заходів, інші молодіжні питання.
Світлана Ліщук

Співпраця з виробництвом – запорука успіху!

Сьогодні вітчизняна освіта працює не тільки над впровадженням інноваційних технологій навчання, а й над створенням умов для більшої мобільності випускників на ринку праці.
Також однією з основних проблем вітчизняної науки останніх
десятиліть є її низька затребуваність економікою. Кризовий

стан вітчизняної науково-технічної сфери і освіти значною мірою зумовлений їх відірваністю від
виробництва. Роботодавці потребують не просто
фахівців, а високопрофесійних спеціалістів, які володіють сучасними технологіями, технікою та обладнанням. Вирішувати такі завдання можна лише
в співробітництві навчального закладу з виробничниками.
Чергова співпраця організована колективом кафедри «Ремонт машин та енерго
обладнання» з одним із лідерів щодо виробництва лікарських, парфумерних та
косметичних засобів, ТОВ науково-виробнича компанія «Віларус», м. Ладижин Вінницької області.
На запрошення директора підприємства
Уманського Руслана Вікторовича викладачі
кафедри ремонту машин і енергообладнання (Федірко П.П, Оленюк О.А.), рослинництва, селекції та насінництва (Хоміна В.Я.), екології і збалансованого природокористування (Дорошенко О.Л.) відвідали підприємство з
метою налагодження взаємовигідної співпраці.

Керівництво підприємства організувало екскурсію та
змістовну розмову з провідними фахівцями, у ході якої були
напрацьовані основні етапи співпраці фахівців відповідних
кафедр з підприємством, що, сподіваємось, дасть змогу підвищити якість підготовки майбутніх фахівців.
Юрій Павельчук
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«ДЕНЬ ПОЛЯ»
15 вересня 2017 року в Українському науково-дослідному інституті прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого проведено День поля та Другий міжнародний форум агропромислового
інжинірингу. Делегація Подільського державного аграрно-технічного університету в складі дев’яти чоловік, очолювана завідувачем
кафедри машиновикористання в АПК, доцентом Ткачом О.В., серед
яких шість студентів інженерно-технічного факультету, доцент Палилюлько М.І. та технік першої категорії кафедри сільськогосподарських машин і механізованих технологій Мошенко І.О. ознайомилася з сучасною сільськогосподарською технікою, робота якої була
продемонстрована в полі: збирання кукурудзи на зерно комбайном
Кейс з 12-рядною жаткою та комбайном Полісся з 8-рядною жаткою,
сівба озимих зернових грунтообробнопосівним комплексом Pronto
фірми Horsch, основний та поверневий обробіток грунту машинами виробництва Лозівського машинобудівного заводу, збирання
цукрових буряків бурякозбиральними комбайнами Холмер та багато іншої техніки. Усі члени делегації взяли участь в роботі Другого
міжнародного форуму агропромислового інжинірингу.
Микола Білий

Учитель – не професія,
а покликання!
Допоки сонце світить з висоти,
Щебечуть птахи, зацвітають квіти,
Ми Вам життям бажаєм твердо йти,
І дням наступним від душі радіти!
Щорічно в першу суботу жовтня в більш ніж 100 країнах світу відзначається одне з найулюбленіших 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.
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 розвиток нашого суспільства. Їх непосильна праця не могла залишитися
непоміченим і неоціненна по достоїнству. 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.

Хай щастя завжди супроводить Вас,
Людська повага й шана не минають,
А вашу мрію й працю повсякчас
Лиш визнання вінчають!

Цього року студенти ПДАТУ креативно підійшли до привітань своїх викладачів. Усі факультети представили творчі
доробки навчальних груп. Оригінальні та особливі композиції, що створені з квітів, ягід, фруктів, овочів ще й прикрашені
вітальними листівками. Святковий настрій не залишав стіни
університету протягом усього дня.
Шановні педагоги, щира подяка Вам за постійну самопожертву і щоденну самовіддачу, благородну любов і турботу,
віддане служіння улюбленій справі, терпіння, мудрість, наполегливість і високий професіоналізм.
Вітаючи зі святом, від щирого серця бажаємо кожному
з Вас міцного здоров’я на довгі літа, щастя, благополуччя,
невичерпної наснаги, Божої благодаті, миру, любові та злагоди!
Тарас Гуцол

«Україна моя вишивана»
25 вересня викладачі та студенти Подільського державного аграрно-технічного університету взяти участь у Всеукраїнській акції єднання «Україна моя вишивана». Творчими
натхненниками та ініціаторами стали представники Тернопільського методичного центру творчості смт. Скала-Подільська – майстер художньої вишивки Тетяна Дяківнич та
народний майстер Ірина Харатін.
Акція стартувала 22 червня у Скалі-Подільській і триватиме цілий рік – до липня 2018 року. За цей час вишита карта мандруватиме Україною. Після завершення акції вишита
карта повернеться до Скали-Подільської, де на постійній
основі експонуватиметься в місцевому краєзнавчому музеї.
Розміри полотна вишитої карти – три метри в довжину та
півтора у ширину. Ініціатори акції на все полотнище вишили
велику карту України, позначивши контури кожної області
іншим кольором. Зверху над картою червоними і чорними
нитками вишито напис назву акції – «Україна моя вишивана». Боки полотна з вишитою картою прикрашатимуть
квіткові орнаменти, а все полотнище довкола карти буде
зашите блакитними та жовтими нитками і символізуватиме

державний прапор України. У правому верхньому куті майстрині вишили голуба в польоті, як символ і прагнення усіх
українців до миру і найшвидшого завершення російськоукраїнської війни.
Кожен колір на карті – це своєрідна історія цілого українського народу: червоний – це безмежне кохання до рідної землі, чорний – це материнські й дівочі сльози за загиблими на сході України чоловіками, синами, братами чи
товаришами, зелений – це стежинка, яку простилає кожна
вишивальниця голкою для своєї дитини, жовтий – це величність сонця, багатство життя і щедре колосся на полях
української землі.
Створюючи такий оберіг, усі переконані, що не важливий колір, а важливим є те, з яким серцем вишиває кожна
людина: її думки, наміри, почуття, адже цей настрій кожний
учасник акції передає своїм наступникам. Впевнені, що
мир та щастя запанують у кожному серці, у кожному куточку нашої неподільної держави, яка вишита на полотні.
Ольга Чорнобиль
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Науково-методична допомога
НПП кафедри військової підготовки

На прохання керівництва кафедри військової підготовки
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, відповідно до Закону України «Про вищу освіту»,
«Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» Навчально-науковим інститутом підвищення
кваліфікації та перепідготовки на кафедрах університету ор-

ганізовано підвищення кваліфікації у формі стажування для
даної категорії слухачів.
З метою надання науково-методичної допомоги науковопедагогічним працівникам, забезпечення підвищення кваліфікації у формі стажування, створення умов для підвищення
науково-теоретичного і методичного рівнів викладання навчальних дисциплін та результативності їх педагогічної і науково-методичної роботи, науково-педагогічних працівників
кафедри військової підготовки прикріплено до кафедр відповідного профілю навчальних дисциплін зі спеціальностей: «Геодезія та землеустрій», «Автомобільний транспорт», «Транс
портні технології», «Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка», «Публічне управління та адміністрування».
Наукові консультанти від університету: д.е.н., професор,
зав. кафедри менеджменту, публічного управління та адмі-

ністрування Чикуркова А.Д., д.е.н., зав. кафедри геодезії та
землеустрою Ясінецька І.А., к.т.н., доцент, зав. кафедри енергетики та електротехнічних систем в АПК Гарасимчук І.Д., к.т.н.,
доцент, зав. кафедри транспортних технологій та засобів агропромислового комплексу Комарніцький С.П., к.т.н., доцент,
зав. кафедри ремонту машин та енергообладнання Федірко П.П.; доценти Гоголь Т.В., Замойський С.М. активно сприятимуть підвищенню рівня професійної компетентності викладачів-стажистів, нададуть можливість поглибити їх теоретичні
знання та відшліфувати практичні вміння.
У процесі стажування викладачам-стажистам буде забезпечено вивчення педагогічного досвіду, сучасного виробництва,
методів управління, засвоєння та застосування інноваційних
технологій, форм, методів та засобів навчання, інформаційнокомунікативних технологій.
Тетяна Стрілецька

«День поля» для студентів факультету
агротехнологій і природокористування ПДАТУ

KWS – одна з найбільших селекційних компаній, яка входить до п’ятірки світових лідерів з виробництва насіння. Має
представництва в більш ніж 70 країнах світу, в яких працюють
понад 4850 співробітників, 40% з яких займаються науковими
дослідженнями.

Сьогодні KWS:
№ 1 в світі за обсягами продажів насіння цукрових буряків;
№ 1 в Німеччині за обсягами продажів насіння
кукурудзи та зернових культур;
№ 1 в Україні за обсягами продажів насіння озимого гібридного жита;
№ 2 в Європі за обсягами продажів насіння кукурудзи;
№ 3 в Україні за обсягами продажу насіння цукрових буряків;
№ 3 в США за обсягами продажу насіння кукурудзи.
«Сіємо майбутнє разом!» – саме під
таким гаслом 27 вересня 2017 року на
базі демонстраційних посівів KWS було
проведено День поля з обмолотом кукурудзи. 125 студентів факультету агротехнологій і природокористування ПДАТУ
взяли участь в цьому заході.
На Дні поля було представлено лінійку
гібридів кукурудзи селекції KWS UNIQUE
DENT, а саме: КАНЬЙОНС ФАО 230, КВС
2323 ФАО 260, КЕЛТІКУС ФАО 270, КВС
2370 ФАО 280. На основі цих гібридів студенти мали змогу побачити на практиці,
що таке ремонтантність, якого типу буває
ФАО, зерно, качани та листки. Після презентації гібридів студенти ознайомились

із селекційним розсадником, тропічною кукурудзою та дослідами компанії за різною густотою посіву кукурудзи.
Після показу дослідів фахівцями компанії було проведено
«майстер-клас» з визначення біологічної врожайності. Усі бажаючі змогли взяти участь в цьому процесі. Окрім цього, студенти ознайомились з виробничими потужностями найсучаснішого комплексу з кондиціювання насіння, що побудований в
місті Кам’янці-Подільському.
Такий захід є практичною формою навчання, що допомагає студентам оволодіти елементами сучасних технологій
та їх технічного забезпечення. Щиро дякуємо компанії “КВСУКРАЇНА” за співпрацю з молоддю та допомогу майбутнім аграріям набути більше знань на практиці.

«Я – студент туристичного міста»
Студенти ПДАТУ взяли участь у міському культурно-освітньому заході «Я – студент туристичного міста».
Саме з таким гаслом міська влада та Подільський державний аграрно-технічний університет здійснили посвяту студентів-першокурсників у кам’янчани, адже щонайменше наступні три-чотири роки студентська молодь навчатиметься
у Кам’янці-Подільському, добре відомому в Україні туристичному центрі. Кам’янець-Подільський – фестивальне місто і
вже багато років приваблює до себе саме студентську юнь із усієї України, країн ближнього зарубіжжя та Євросоюзу. Ті,
хто обрав для себе навчання у вишах міста, мають добру нагоду не пропустити жодного дійства, що відбуватимуться у
Старому місті чи Старому замку.
Влада та громадськість міста подібними акціями не лише популяризують місто, але й залучають молодь до вивчення
й пізнання історії краю, формують повагу до пам’яток культури та історії малої батьківщини.
Як відомо, Кам’янець входить до трійки міст України за кількістю пам’яток історії та архітектури, має чималу історичну
та культурну спадщину, унікальний природний каньйон… Щоб детальніше ознайомитися з історією міста та побачити
унікальні пам’ятки, що збереглися у Старому місті, екскурсоводи міста для кожного факультету провели пішо-оглядові
екскурсії. Звичайно, що першокурсники скористалися можливостями та моментами для того, щоб зробити фото чи селфі
біля пам’яток та визначних місць Старого міста Кам’янця-Подільського.
Володимир Добровольський

English Speaking club в ПДАТУ!
Після невеликої перерви відновив свою роботу
English Speaking club в ПДАТУ!
«Ніколи не припиняйте вчитись» - таке було гасло
сьогоднішнього зібрання англомовного дискусійного
клубу, адже відвідали його досить компетентні та досвідчені викладачі та співробітники університету. Члени клубу жваво обговорювали такі завжди актуальні
теми як здоровий спосіб життя, корисні та шкідливі
звички, боротьба із залежністю тощо. Цікавим та надзвичайно пізнавальним як з точки
зору лексики, так і в інформативному плані виявився переглянутий фільм (https://www.
youtube.com/watch?v=prRlh2JbEnY), підібраний відповідно теми засідання. Нам було теп
ло і затишно не дивлячись на дощовий похмурий день.
Нагадуємо, що англомовний дискусійний клуб, метою якого є розвиток та покращення
усного мовлення студентів, аспірантів та НПП ПДАТУ, регулярно проводить свої засідання,
на яких обговорюємо різні актуальні теми, дискутуємо, дивимось відео та просто гарно
проводимо час в дружній атмосфері.

Без регулярних тренувань з часом втрачаються
будь-які навички. Особливо це стосується іноземних
мов. English Speaking club – зручний і доступний спосіб підтримувати та розвивати свої розмовні навички.
Кому корисно приймати участь в клубі:
– будь-кому, хто активно вчить англійську мову;
– усім, хто знає англійську, але не має постійної
мовної практики.
Участь в Speaking Clubs дозволить вам:
•
зламати Language Barrier (мовний бар’єр);
•
розширити власний Vocabulary (словниковий запас);
•
відшліфувати proper English pronunciation (правильну англійську вимову);
•
зануритися в Intercultural communication (міжкультурне спілкування);
•
провести час fun and useful (весело і з користю).
Отже, чекаємо на ВАС на наступних зібраннях!!! Вхід вільний.
Ірина Гуменюк
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Коледж ПДАТУ святкує 25-річчя
з дня відкриття відділення «Право»

Споконвіку охорона і захист прав та законних інтересів
громадян, юридичних осіб усіх форм власності і країни в
цілому, сприяння зміцненню законності та правопорядку мали вирішальне значення для утвердження правової
держави.
Нещодавно у Коледжі ПДАТУ відбулися святкові заходи, присвячені Дню юриста та 25-річчю з дня відкриття відділення «Право».
Святковий концерт, привітання від юридичних установ,
відзначення кращих працівників та студентів відділення
забезпечили усім присутнім гарний настрій, естетичне задоволення та ще раз підтвердили важливість та значимість
професії юриста як однієї з найнеобхідніших у сучасному
українському суспільстві, яке впевнено йде до євроінтеграції та самоутвердження у світі.

Виставка «Осінній калейдоскоп»
у Шепетівському коледжі
«Яка ж то осінь видалась погожа,
Давно, давно такої не було.
Вона і справді на царівну схожа,
Дарує нам і радість, і тепло.
І кольори такі, що не збагнути,
І дні хороші, й ночі чарівні.
Й красу, яку не можна оминути,
І небеса блакитні та ясні.
Хоч жовтень ще, а досі все квітує
І радує нам очі дивина.
Вона любов і щастя всім дарує,
Красива осінь, просто чарівна!»
Чудова осіння пора надихнула студентів коледжу та їх кураторів до проведення
виставки композицій «Осінній калейдоскоп».
У фойє закладу шумно… Усі з радістю розглядають цікаві та барвисті композиції,
виготовлені студентами власноруч. Тут і лісова галявина, і букет із овочів, і осінній оберіг… Розмаїттям барв виграють квіти у вазах, смачно і яскраво виглядають
фрукти та овочі в корзинках. Особливу увагу привертає яскравий і чудовий осінній
фотокуточок, де усі бажаючі могли сфотографуватись.
Чимало зусиль приклали для створення композиції студенти групи І-11 спеціальність «Інформаційна діяльність підприємства» (куратор групи Подлєсна К. С.),
аби завоювати симпатії глядачів. Їх композиція «Осінній ренесанс» стала справжньою затишною фотозоною для усіх присутніх.
Багато видумки і ручної роботи вклали студенти групи Б-21 спеціальності «Бухгалтерський облік» (куратор групи Крижанівська О. Д.) у створення по-справжньому
осінньої казки через підручні матеріали осені. Робота групи «В осіннім лісі всюди
казка» також була відзначена увагою присутніх.
Усі дари осені, фрукти та овочі знадобились для створення композицій студентам груп Ф-11 спеціальності «Фінансиі кредит» (куратор групи Вікоренко А. Л.)
та група Б-11 спеціальності «Бухгалтерський облік»(куратор групи Столярчук Н. І.)
Роботи груп «Дари осені» та «Осінній оберіг» виділялись з-поміж усіх композицій
яскравістю та привабливістю.
У коледжі вже стало традиційним щороку організовувати подібні виставки і
тільки так, через природню красу і багатство, передати всю велич і неповторність
нашої природи і її чудової пори року – ОСЕНІ.
В.В. Дмитрик, заст. дир. з навч. роботи

екскурсія до ПраТ «Зернопродукт»
11 вересня 2017 р. студенти Cнятинського коледжу
ПДАТУ спеціальностей «Агроінженерія» і «Агрономія»
(групи: ЕРМ – 31, ЕРМ – 32, ВПР – 31, ОТ-41) та викладачі
технічних дисциплін побували на екскурсії-семінарі у філії «Перспектив» ПрАТ «Зернопродукт МХП» (Рашківський
відділ).
Студенти мали змогу наочно побачити роботу сучасної
сільськогосподарської техніки, ознайомитись із новими технологіями вирощування продукції рослинництва, новими
сортами культур та багато іншого.

Екскурсію провів особисто директор філії «Перспектив»
Потомський Павло Григорович. Розповідь була цікавою і
доступною. Студенти та викладачі мали змогу поставити запитання і отримати докладну відповідь.
Сподіваємось, що між філією «Перспектив» ПрАТ «Зернопродукт МХП» і Снятинським коледжем надалі буде тісна
співпраця, наші студенти проходитимуть практику, де матимуть можливість брати безпосередню участь у виконанні
основних технологічних процесів у галузі сільськогосподарського виробництва.

ПОДАРУЙ
ПОСМІШКУ сОЛДАТУ
З метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових
традицій і звитяг українського народу, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві Президент
України підписав Указ «Про День захисника України» від
14.10.2014 року № 806, встановивши День захисника України
святом, яке щорічно відзначається 14 жовтня. Це свято відзначається на державному рівні.
День захисника України нероздільно пов’язане із розвит
ком війська та військових традицій. Традиції в житті суспільства і окремої людини відіграють важливу роль. На їх основі
створюються моральні ідеали, принципи, переконання і норми, які визначають стосунки між людьми і ставлення громадян
до своєї держави. У свою чергу, ставлення людини до країни
уособлюється у таких поняттях, як «Вітчизна», «Батьківщина»,
а найвищим проявом любові до рідної землі є готовність боронити її ціною власного життя. Сучасні захисники територіальної цілісності та незалежності України зберігають і примножують таку святу військову традицію, як традицію військового
товариства.
У Кіцманському коледжі також вже стало доброю
традицією відзначати цей день з особливим розумінням.
Так, студенти відділення «Агроземлевпорядкування, «спе
ціальності «Агрономія» під керівництвом викладачів Кара
сьової М.В., Корсей О.І., Мамаєвської Л.О., Мироник Л.І.
долучилися до патріотичного танцювального флешмобу
в підтримку воїнів АТО під назвою «ПОДАРУЙ ПОСМІШКУ
СОЛДАТУ».
Почесним гостем даного заходу був працівник нашого коледжу, який перебував в зоні АТО – Бойда Віталій. Захисник
України розповів про своє перебування в зоні АТО, наголосив
молоді про святий обов’язок захищати рідну землю за будьяких обставин. У подарунок для воїна студентки групи ПВ-21
Карасьова Д. та Гикова К. виконали пісню «В нашому серці».
Усі присутні мали змогу долучитись до патріотичного
флешмобу. І викладачі, і студенти прикріплювали листівкусонечко з найкращими побажаннями, теплими словами на
імпровізованому стенді із зображенням усміхненого сонця,
передаючи свою посмішку солдату, що саме в цей момент
захищає кордони України.
З огляду на гібридний характер війни на сході нашої держави ми відзначаємо День захисника України у широкому
розумінні. Маємо сьогодні говорити про те, що захисниками
України є не лише військовослужбовці, а й усі громадяни, які
своєю сумлінною професійною і громадською діяльністю забезпечують економічний, гуманітарний, освітній й інформаційний захист держави. Ці люди стали мирними воїнами і надійними захисниками Батьківщини, а їхня діяльність – зразком
самовідданості та патріотизму.
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Розпочато навчання
в Університеті
третього покоління

4 жовтня 2017 року в актовій залі ПДАТУ відбулося перше
у 2017–2018 навчальному році заняття в Університеті третього покоління, який діє при територіальному центрі соціального
обслуговування «Турбота» Кам’янець-Подільської міської ради.
Підготовці цього заняття передувала зустріч ректора Університету третього покоління Надії Костянтинівни Підскоцької,
проректора з навчальної роботи Стелли Олександрівни Латишевої та голови первинної ветеранської організації університету, професора Анатолія Володимировича Рудя з ректором

університету, доктором економічних наук, професором, Заслуженим працівником сільського господарства України Володимиром Васильовичем Іванишиним, який залюбки дав згоду на
проведення першого заняття в очолюваному ним закладі.
Перше заняття відкрила ректор Університету третього покоління Н.К. Підскоцька. З привітальним словом до слухачів
звернувся голова Кам’янець-Подільської міської організації
ветеранів Л.І. Рогаль.
Директор центру соціального обслуговування «Турбота»
В.В. Солодковська у своєму виступі привітала слухачів Університету з початком навчального року і відзначила подяками ювілярів.
Презентував ПДАТУ проректор з науково-педагогічної і
виховної роботи Т.Д. Гуцол. Голова первинної ветеранської
організації А.В. Рудь обмінявся досвідом роботи і побажав слухачам Університету третього покоління успіхів у навчанні та
особистому житті.

«Увага всім!» або як потрібно діяти
при надзвичайній ситуації

У Подільському державному аграрно-технічному університеті згідно планованого графіка було проведене об’єктове
тренування на тему: “Дії керівного складу, комісії з надзвичайної ситуації, штабу, служб та формувань цивільного захисту,
персоналу університету у разі терористичної загрози (мінування приміщень університету)”.
Метою тренування було:
– перевірити реальність плану реагування на надзвичайні
ситуації підприємства у мирний час;
– набуття практики у виконанні функціональних обов’язків
при введенні в дію плану реагування під час надзвичайних ситуацій;
– удосконалення знань та навичків в організації керівництва виконанням заходів ЦЗ у разі виникнення надзвичайних
ситуацій;
– вивчення питань, пов’язаних з виконанням організаційно–технічних та інших заходів, що виключають або зменшують
до мінімуму наслідки надзвичайних ситуацій;

– організація заходів із здійснення аналізу, характеру,
масштабу і вірогідності проведення робіт у разі виникнення
надзвичайних ситуацій.
– удосконалення практичних навичок особового складу
формувань ЦЗ з виконання завдань за призначенням у разі
виконання рятувальних та інших невідкладних робіт.
Усі співробітники, студенти і персонал університету відпрацювали етапи тренувань та навчальні питання.
До тренувань були залучені співробітники «Центру розмінувань» Збройних сил України (ЗСУ) у складі групи з розмінування та медичної служби, а також екіпаж Державної служби
медицини катастроф, які продемонстрували всім присутнім
вибухові пристрої, що найчастіше зустрічаються та розповіли
як потрібно діяти при виявленні сумнівних предметів.
Микола Білий

Засідання навчально-методичної комісії
Хотинського коледжу ПДАТУ

27-28 вересня 2017 року на базі Хотинського коледжу
ПДАТУ відбулось засідання навчально-методичної комісії
аграрних технікумів і коледжів зі спеціальності 208 «Агро
інженерія» (за ОПП «Експлуатація та ремонт машин і облад
нання агропромислового виробництва).
У роботі засідання взяли участь заступники директорів та
завідувачі відділень механізації 9 кращих аграрних навчальних закладів України: Глухівського агротехнічного інституту,
Шевченківського коледжу Уманського НУС, Рогатинського
державного аграрного коледжу, Житомирського агротехнічного коледжу, Золочівського коледжу Львівського НАУ, Чернятинського коледжу Вінницького НАУ, Охтирського коледжу
Сумського НАУ, Борщівського агротехнічного коледжу, Коледжу ПДАТУ. Очолював делегацію Борхаленко Ю.О., к.т.н., методист НМЦ «Агроосвіта».
Представники делегації ознайомилися з матеріально-технічною базою, навчально-методичним забезпеченням кабінетів, лабораторій та майстерень Хотинського коледжу ПДАТУ.
На засіданнях було розглянуто ряд важливих питань діяльності аграрних коледжів і технікумів, де є відділення механізації
сільського господарства. Зокрема: методика розроблення
електронних підручників із навчальних дисциплін спеціальності 208 «Агроінженерія»; внесення змін і доповнень в тестові завдання з навчальних дисциплін; налагодження співпраці
аграрних ВНЗ із заводами – виробниками сільськогосподарської техніки та агропромисловими підприємствами різних

форм власності; удосконалення практичної підготовки техніків-механіків сільськогосподарського виробництва.
Після засідання учасники семінару відвідали одну з баз
практик Хотинського коледжу ПДАТУ – фермерське господарство «Тарас» (село Білівці Хотинського району).
Для гостей була проведена екскурсія до Державного історико-архітектурного заповідника «Хотинська фортеця».
На завершення було підведено підсумки роботи комісії,
затверджено план видання навчально-методичної літератури
на 2018 рік, підготовлено рекомендації щодо удосконалення
практичної підготовки техніків-механіків сільськогосподарського виробництва.

Завершилося перше заняття святковим концертом, який
підготували художні колективи Подільського державного
аграрно-технічного університету і теплим спілкування слухачів Університету третього покоління.
Ректор Університету третього покоління Н.К. Підскоцька
щиро подякувала ректору ПДАТУ В.В. Іванишину, колективу навчального закладу за підтримку та за сприяння у проведенні
першого заняття в Університеті третього покоління.
А. В. Рудь

Всеукраїнський
день бібліотек
30 вересня країна відзначає Всеукраїнський день бібліотек
З нагоди свята в науковій бібліотеці ПДАТУ відбувся урочистий захід «Бібліотека – світ інформації, знань, успіху».
Гості заходу із задоволенням ознайомились з виставкоюекспозицією «Естафета поколінь» (фотоісторія бібліотеки
ПДАТУ); експозицією «Безцінний світ ретрокниги».
Студентам був представлений екскурс «До книжкових пірамід. Скарбниця мудрості людської».
Співробітників бібліотеки з професійним святом привітав
перший проректор Гаврилянчик Руслан Юрійович.
О.М. Циганок

Патріарх
української байки

27 вересня 2017 р. читачі наукової бібліотеки ПДАТУ були
запрошені на вечір-портрет «Поет-байкар Микита Годованець:
творчість і доля», присвячений дню народження українського
поета-байкаря.
М. П. Годованець – патріарх української байки. Його твори
знані і шановані в Україні і за її межами. Особливу повагу і
любов виявляють до великого байкаря кам’янчани, бо Микита
Годованець – наш земляк. Він довгий час жив у Кам’янці на
Поділлі.
Почесним гостем свята байки був письменник, журналіст
М.І. Красуцький.
Твори М. Годованця звучали у прекрасному виконанні
учасників літературно-мистецького театру «Ольвія» (Керівник
доцент Ольга Прокопова)
Народу рідному – усе!
На жертовник святого діла
Нехай з нас кожен принесе
Огонь душі і силу тіла!
(М. Годованець)
Захід організовано за сприяння кафедри історії і філософії
(зав. кафедри, професор Попович М. Д.).
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навчання з вогневої підготовки
15 серпня на полігонах
Хмельниччини проходили нав
чання в рамках програми «Єдиний стрілецький день» підготовка з вогневої підготовки
для підрозділів охорони військкоматів та загонів територіальної оборони, яке проводив
Кам’янець-Подільський
навчальний центр. До таких навчань долучилися і студенти
Подільського державного аг
рарно-технічного університету
на чолі з представником виховного сектору офіцером запасу Миколою Білим.
Інструктори розповіли та продемонстрували навчальний
курс безпечного поводження зі зброєю, навчили усіх присутніх як правильно розбирати та збирати автомат Калашникова
та споряджати магазин. Завершальним етапом навчань стали
стрільби на спеціально обладнаному полігоні. Усі присутні,
одягнувши спеціальну екіпіровку (кевларову каску та бронежилет), спробували себе у ролі захисників Вітчизни.

Дивогонка
Під час стрільби кожен учасник виконав дві вправи: постріли одиночними та короткими чергами. Відповідальними
від Кам’янець-Подільського об’єднаного військового міського
комісаріату були заступник військового комісара майор ЗСУ
Вадим Жураківський та офіцер військкомату капітан Василь
Авінов.
В. Добровольський

Нагороди до Дня фізичної культури та спорту
З нагоди Дня фізичної культури та
спорту 8 вересня 2017 року відбулося нагородження викладачів фізичної культури, тренерів та спортсменів за високі досягнення у професійній спрямованості.
Викладач фізичної культури ПДАТУ
Олександр Хомовський отримав грамоту
за багаторічну плідну працю з фізичного
виховання підліткового покоління та підготовку спортсменів високого класу.
Студент-магістрант
агрономічного
напряму підготовки Роман Головатюк
отримав сертифікат грошової винагороди за отримання бронзового призера
Всесвітніх ігор з кікбоксингу.

На стадіоні ПДАТУ відбулась «Дивогонка» – змагання
юних велосипедистів, організовані Національною скаутською організацією України «Пласт». У ній взяло участь
быльше 60 дітей. Змагання проходили окремо серед хлопців
і дівчат у вікових категоріях від 2 до 5 (велосипеди і самокати), від 6 до 8 і від 9 до 15 років. Основною метою заходу була
пропаганда здорового способу життя і, зокрема, велоспорту
серед дітей і підлітків.
Учасники провели час у напружених і емоційних змаганнях, а їх батьки, організатори і волонтери чудово відпочили
на свіжому повітрі, повболівали за своїх фаворитів, поспілкувалися з однодумцями і завели нові знайомства.
Ніхто з «дивогонщиків» не пішов зі стадіону з порожніми
руками: кожен одержав медаль (золоту, срібну, бронзову чи
пам’ятну) і призи від спонсорів. Приємно, що серед переможців були й діти співробітників університету.
Дякуючи спільним зусиллям, захід перетворився у справжнє свято позитиву, молодості і здоров’я.
Організатори змагань висловлюють щиру вдячність керівництву університету за надану можливість провести змагання на затишному стадіоні ПДАТУ і надіються на подальшу
співпрацю.

Турнір з нагоди
Дня фізичної культури та спорту
Футбол. XXIX Всесвітня
літня Універсіада
15 вересня відбувся турнір
із паркового волейболу. У змаганні взяли участь 4 команди. За
результатами ігор 1 місце посіла
команда м. Дунаївці, 2 місце посіла команда ПДАТУ та 3 місце –
коледж ПДАТУ.
Іллю Глабая (коледж ПДАТУ),
Василя Гросуляка (ПДАТУ), Вадима Макогончука (Дунаївці) визначено кращими гравцями турніру.

І знову перемоги
наших студентів

Вітаємо
віце-чемпіона
Європи!!!

14–17 вересня 2017 року відбувся Чемпіонат України
з кікбоксингу. Місто Кам’янець-Подільський представляла
збірна команда, до якої ввійшли студенти Подільського державного аграрно-технічного університету Антоніна Осецька
та Роман Головатюк, отримавши право представляти Україну
на Чемпіонаті світу 4–12 листопада в Будапешті (Угорщина).
Щиро вітаємо Антоніну та Романа зі здобутою перемогою
та бажаємо подальших значних здобутків у спортивних досягненнях!

У складі української збірної на чемпіонаті Європи з кікбоксингу WAKO серед молоді (2–10 вересня 2017 року, Македонія) віцечемпіонкою Європи стала студентка другого курсу спеціальності
«Менеджмент» економічного факультету ПДАТУ Осецька Антоніна
(к.м.с. з кікбоксингу) у розділі лоу-кік в категорії до 56 кг.
Тетяна Хрунь
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