
*Сказане забувається, написане залишається!

ДОРОГІ СТУДЕНТИ, ВИКЛАДАЧІ, СПІВРОБІТНИКИ! ДОРОГІ СТУДЕНТИ, ВИКЛАДАЧІ, СПІВРОБІТНИКИ! 
У перший день навчального року від імені всього ко-

лективу Полтавської державної аграрної академії сердечно 
бажаю усім нам бути на рівні високих вимог сучасного жит-
тя. Країні надзвичайно потрібні наші знання, наш реальний 
внесок у велику справу розвитку демократичної процвітаючої 
України. Наш досвід та професіоналізм визначатимуть долю 
всієї держави вже в недалекому майбутньому. 

Особливого привітання заслуговують наші першокурсни-
ки, яким ми дякуємо за безпомилковий вибір нашого навчаль-
ного закладу. Запевняємо Вас, що роки, проведені в Академії, 
стануть найкращим періодом вашого життя. Ви здобудете но-
вих друзів і мудрих наставників, отримаєте нові якісні знання 
та навички, престижну професію. 

Бажаю і викладачам, і студентам уміння примножувати свою 
енерґію, успіхів у навчанні та роботі й нових досягнень. 
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Наша Академія унікальна, – вона 
має славну історію, значні здобут-
ки, серйозну репутацію. Її науково-
освітній комплекс є найпотужнішим 
в області, належить до найбільших в 
Україні профільних вищих навчаль-
них закладів. 

За даними Міністерства аграрної 
політики та продовольства України, 
Полтавська державна аграрна акаде-
мія входить до десятки найкращих із-
поміж аграрних вищих навчальних 
закладів. А, виходячи з підсумків ві-
тчизняних та міжнародних рейтин-
гових аґентств, наш навчальний за-
клад є лідером у вищій освіті області.

Полтавська державна аграрна 
академія була й залишається флагма-
ном аграрної освіти та науки, одним 
із найкращих аграрних ВНЗ Украї-
ни із багатою історією та потужними 
здобутками. Всі наші майбутні пла-
ни пов’язані з прагненням займати 
лідерські позиції в освіті, у тому чис-
лі аграрній освіті та науці, адже Пол-
тавщина – одна з головних сільсько-
господарських областей України. 
Стало очевидним, що у селі можна 
заробляти навіть більше, ніж у місті. 
Маючи хороші знання й добру прак-
тику, варто використовувати їх для 
розвитку кар’єри чи власної справи.

Наші випускники давно і впев-
нено зарекомендували себе на рин-
ку праці як висококласні фахівці. За 
багаторічну історію існування на-
вчального закладу вони стали визна-
ними в регіоні та аграрному секторі 
країни. В академії успішно діє Асо-
ціація випускників, яка опікується 
життям академії, підтримує її. Про-
відні сільськогосподарські підприєм-
ства області, очолювані нашими кра-
щими випускниками, стали філіями 
кафедр та факультетів академії. 

У більшості випадків молодь роз-
починає навчання за цільовим на-
правленням роботодавця, що озна-
чає нині державні гарантії працевла-
штування. Тобто, знаючи проблеми 
та перспективи діяльності сільгосп-
виробника, можна зрозуміти кінцеві 
цілі свого навчання, вимоги до про-
фесійної кваліфікації.

Студенти аграрних ВНЗ мають 
можливість проходити практику в 
сільськогосподарських підприєм-
ствах, своїх територіальних грома-
дах. Академія має тісний ефектив-
ний зв’язок з аграрними підприєм-
ствами області та сільськими (се-
лищними) радами. Налагоджені кон-
такти й здобутий студентами досвід 
дозволяє їм не тільки побачити су-

часні завдання, а й сприяти їх вирі-
шенню в майбутньому.

За бажанням та зі знанням іно-
земної мови наші студенти можуть 
здійснювати закордонне стажуван-
ня. Воно надзвичайно корисне, по-
скільки дає можливість ознайоми-
тися з практикою господарюван-
ня в аграрному секторі інших кра-
їн. Отриманий від такого стажуван-
ня досвід сприяє у працевлаштуван-
ні, в тому числі у міжнародні компа-
нії. Важливо, щоб наші молоді аграр-
ні спеціалісти, вивчивши закордон-
ний досвід, із новим світоглядом по-
верталися в Україну, аби змінити її 
на краще. Добре, коли студенти піс-
ля такої практики та закінчення ака-
демії започатковують власну справу 
за зразком і з використанням новіт-
ніх світових технологій.

В академії активно працює сту-
дентське наукове товариство, науко-
ві гуртки. Наші студенти поступово 
здобувають визнання на різноманіт-
них наукових конкурсах, предмет-
них олімпіадах, спартакіадах най-
вищого рівня, і усі їхні досягнення є 
найголовнішими для нас !

Валентина Аранчій, 
ректор Полтавської державної 

аграрної академії, професор
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ПІДСУМКИ ВСТУПНОЇ ПІДСУМКИ ВСТУПНОЇ 
КАМПАНІЇ 2013 РОКУКАМПАНІЇ 2013 РОКУ

Рейтинг  і спанських  аналітик ів  про  прийом  у  ВНЗ  в  2013  роц іРейтинг  і спанських  аналітик ів  про  прийом  у  ВНЗ  в  2013  роц і

Полтавські ВНЗ
місце

за українським 
рейтингом

за світовим 
рейтингом

Полтавська державна аграрна академія 66 8960

Українська медична стоматологічна академія 70 9157
Національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 131 12196
Полтавський університет економіки та торгівлі 135 12374
Національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 155 13183

Першого липня 2013 року у Полтавській держав-
ній аграрній академії стартувала літня приймальна 
кампанія. Прийом заяв проводився за всіма освітньо-
кваліфікаційними рівнями та формами навчання. 

Прийом документів від вступників за ОКР «Ба-
калавр» (повний термін навчання) проводився до 31 
липня включно. У поточному році від абітурієнтів 
надійшло 2560 заяв, що на 5,5 % менше, ніж у 2012 
році, в тому числі за цільовим прийомом – 309 заяв. 
Кількість поданих заяв від абітурієнтів за квотою 
прийому сільської молоді скла-
ла 12,1 %. Конкурс заяв на одне 
місце абітурієнтів, які мали ці-
льове направлення, становив 1,5 
особи. Кількість поданих заяв 
від абітурієнтів, котрі мають зо-
лоту/срібну медаль становила 
243 особи (без урахування елек-
тронних заяв). Ориґіналів доку-
ментів було подано 331, що на 
9,2 % більше, ніж торік. Конкурс 
на одне місце державного замов-
лення за ОКР «Бакалавр» (по-
вний термін навчання) до ПДАА 
становив 10,3 особи.

Слід зазначити, що найбільша кількість заяв на-
дійшла від абітурієнтів, які бажали навчатися за на-
прямом підготовки «Ветеринарна медицина», «Агро-
номія» та «Облік і аудит» (348, 346 та 322 заяв відпо-
відно). 

Зарахування до складу студентів проведено на за-
сіданні приймальної комісії, де враховувалися осно-
вні вимоги, що відображені у розділах 8, 9, 10, та 11 
Правил прийому до ПДАА у 2013 році. На перший 
курс за ОКР «Бакалавр» (повний термін навчання) 
денної форми навчання зараховано всього 500 осіб, 
із яких за державним замовленням – 252 особи, за ко-
шти фізичних та юридичних осіб – 248. Серед зарахо-
ваних за державним замовленням: 28 осіб – медаліс-
ти, 21 особа зарахована поза конкурсом (діти-сироти 
та особи з їх числа, діти-інваліди, інваліди І та ІІ груп, 
діти загиблих військовослужбовців, діти постражда-
лі внаслідок аварії на ЧАЕС). Із загальної кількості 
зарахованих сільська молодь становить близько 87 %, 
квота цільового прийому виконана на 100 %.

За підсумками вступної кампанії за ОКР «Бака-
лавр» (повний термін навчання) денної форми на-

вчання найбіль-
ше поповнилися лави 
студентів за напрямом під-
готовки «Ветеринарна медици-
на» (102 особи), «Агрономія» (86 осіб) 
й «Технологія виробництва та переробки 
продукції тваринництва» (79 осіб). Серед зараху-
вання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб 
лідирує напрям підготовки «Ветеринарна медицина» 
(46 осіб) та «Облік і аудит» (42 особи).

Також приймальна комісія 
займалася прийомом докумен-
тів від абітурієнтів, які закін-
чили навчання за ОКР «Бака-
лавр», успішно склали вступні 
випробування та побажали про-
довжити навчання за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «Спеці-
аліст» або «Маґістр».

У співпраці з деканатами про-
ведено значний обсяг робіт зі 
створення 25 комісій для прове-
дення вступних фахових випро-
бувань для вступників за ОКР 

«Бакалавр (із нормативним терміном навчання на 
2 або 3 курси та зі скороченим терміном навчання), 
«Спеціаліст» та «Маґістр» на денну і заочну форми 
навчання, а також комісії для проведення випробу-
вань з іноземної мови для випускників за ОКР «Ма-
ґістр». 

У цілому за ОКР «Бакалавр» (із нормативним тер-
міном навчання на 2 або 3 курси та зі скороченим тер-
міном навчання) зараховано 504 особи (197 – денна 
форма, 307 – заочна форма); з них: за рахунок держ-
замовлення – 69 осіб і за кошти фізичних та юридич-
них осіб – 435 осіб). 

Усього за ОКР «Спеціаліст» зараховано 430 осіб, із 
яких на денну форму навчання – 276 осіб (194 особи 
за рахунок державного бюджету, 82 особи за рахунок 
коштів фізичних і юридичних осіб), на заочну форму 
навчання – 154 особи.

За ОКР «Маґістр» зараховано 349 осіб на денну 
форму навчання (з них 59 осіб – за рахунок коштів 
державного бюджету) та 23 особи на заочну форму 
навчання.

Валерія Осташова, відповідальний секретар 
приймальної комісії, к.ю.н. 
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ШКОЛІ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ШКОЛІ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
У ТВАРИННИЦТВІ – БУТИ!У ТВАРИННИЦТВІ – БУТИ!

На виконання доручення заступника голови Полтав-
ської обласної державної адміністрації, на підставі рі-
шення вченої ради академії та у відповідності з рішен-
ням секції тваринництва обласної Консультативної ради 
з питань агропромислового розвитку та сільських тери-
торій при Полтавській державній аграрній академії ство-
рено школу інноваційних технологій у тваринництві.

Виходячи з Державної цільової програми розвитку 
українського села на період до 2015 року, Програми роз-
витку сільського господарства Полтавської області на 
період 2010–2014 рр., метою Програми діяльності школи 
є: підвищення через Інститут післяди-
пломної освіти та дорадництва кваліфі-
кації головних зоотехніків, зоотехніків 
із племсправи, техніків зі  штучного осі-
меніння, головних агрономів сільсько-
господарських підприємств із акцентом 
у навчальній програмі на питання  тех-
нологій вирощування кормових куль-
тур, заготівлі та зберігання кормів; про-
ведення семінарів, конференцій, «кру-
глих столів» із питань кормовиробни-
цтва й технологій виробництва молоч-
них і м’ясних продуктів; надання кон-
сультативних послуг із питань тварин-
ництва та кормовиробництва; залучен-
ня до навчального процесу провідних учених галузі тва-
ринництва, спеціалістів провідних зарубіжних фірм; ви-
їзди спеціалістів, які проходять підвищення кваліфіка-
ції, в передові господарства для ознайомлення із сучас-
ними технологіями заготівлі кормів, виробництва моло-
ка, м’яса; направлення на виробничу практику студен-
тів у господарства, що спеціалізуються на виробництві 
продуктів тваринництва; залучення до навчання в шко-
лі працівників робітничих професій,  зокрема,  майстрів 
машинного доїння, операторів із відгодівлі молодня-
ку великої рогатої худоби, свиней; проведення цільових 
навчань зі створення та діяльності молочарських сіль-
ськогосподарських обслуговуючих кооперативів; надан-
ня консультацій щодо діяльності сільськогосподарських  
обслуговуючих кооперативів молочного напряму; по-
ліпшення культури введення галузі тваринництва як у 
громадських сільськогосподарських підприємствах, так 

і в особистих селянських господар-
ствах.

В академії створена певна 
матеріально-технічна база для ор-
ганізації роботи школи, визначені 
шляхи реалізації програми, окрес-
лені завдання в галузі тваринни-
цтва, перепідготовки кадрів тва-
ринницької галузі в напрямі інно-
ваційних технологій, підготовка 

кадрів у ПДАА, розроблено план роботи школи іннова-
ційних технологій у тваринництві на 2013–2014 роки.

Перебуваючи на Полтавщині з робочою поїздкою, 
Міністр аграрної  політики та продовольства України 
Микола Присяжнюк 16 липня урочисто відкрив шко-
лу інноваційних технологій у тваринництві на базі Пол-
тавської державної аграрної академії. Разом із Міністром 
у відкритті взяли участь представники обласної влади 
– голова Полтавської обласної адміністрації Олександр 
Удовіченко та його заступник Володимир Замикула.

Ознайомившись із матеріально-технічною базою 
школи, Микола Володимирович Присяжнюк зазначив: 
«Це чималий крок до того, щоб ми мали змогу працюва-
ти на технологічному рівні й були конкурентними».

Микола Опара,  проректор із науково-
педагогічної, наукової роботи, професор, Заслужений 

працівник сільського господарства України

Шановний Володимире Сергійовичу!
Усьому колективові Полтавської держав-

ної аграрної академії, усім, хто пройшов і 
йде з Вами нелегкими професійними доро-
гами, надзвичайно приємно привітати Вас 
із 75-РІЧЧЯМ! Саме скільки виповнилося Вам 
26 серпня цього року.

27 років Ви були беззмінним деканом од-
ного із факультетів, що пізніше розділився 
на два – технології виробництва і переробки 
продукції тваринництва та ветеринарної ме-
дицини. Зараз – завідувач кафедри техноло-
гії переробки продукції тваринництва.

Усі, кому протягом тривалих років дово-

дилося працювати і працюється нині пліч-о-
пліч із Вами, завжди з приємністю згадують 
моменти як ділового, так і простого люд-
ського спілкування. Вимогливість як керів-
ника, вміння чітко ставити завдання, вказу-
ючи найоптимальніші шляхи їх вирішення, 
і, водночас, здатність розуміти колег, їхні по-
треби й проблеми – ось що завжди відрізня-
ло Вас від багатьох інших людей, наділених 
владою і відповідними повноваженнями. 

Тож із Днем народження! Міцного, бо-
гатирського здоров’я Вам, молодечого запа-
лу, міцності духу й наснаги для здійснення 
всього задуманого на всі довгі-довгі роки! Проф. В.С. ТендітникПроф. В.С. Тендітник



ПРОФЕСІЙНІ СВЯТА, КОНФЕРЕНЦІЇПРОФЕСІЙНІ СВЯТА, КОНФЕРЕНЦІЇ
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ССьомого серпня 2013 року лі-
карі ветеринарної медицини 
Полтавської області відзна-

чили своє професійне свято – День 
працівників ветеринарної медици-
ни України.

На захід, що відбувся у Полтав-

ській державній аграр-
ній академії, були за-
прошені кращі фахів-
ці області з ветери-
нарної медицини, а та-
кож заступник голови 
облдержадміністрації 
Володимир Васильо-
вич Замикула.

Із привітаннями 
працівників виступи-
ли начальник управ-
ління ветеринарної медицини в Пол-
тавській області Сергій Васильович 
Аранчій, заступник голови облдерж-
адміністрації Володимир Васи-
льович Замикула та голова управ-
ління агропромислового розвитку 
Полтавської області Сергій Олек-
сандрович Фролов. Вони вручили 
грамоти та нагороди від облдерж-
адміністрації та обласного управ-
ління ветеринарної медицини. 

Серед нагороджених грамотами 
були:

- Передера Сергій Борисович, де-
кан факультету ветеринарної меди-
цини, кандидат ветеринарних наук;

- Локес Петро Іванович, доктор 
ветеринарних наук, професор, за-
відувач кафедри терапії;

- Кулинич Сергій Миколайович, 
доктор ветеринарних наук, доцент.

Зі святковим концертом висту-
пили гурт «Краяни», ансамбль су-
часної пісні «Мал-а-хіт» та студен-
ти ПДАА.

Прес-центр ПДАА

ВІДСВЯТКУВАЛИ!ВІДСВЯТКУВАЛИ!

Уже стало традицією проведення в Полтавській дер-
жавній аграрній академії заходів, присвячених пам’яті 
видатного політичного діяча, доктора сільськогосподар-
ських наук, Героя Соціалістичної праці Федора Трохи-
мовича Моргуна, який протягом п’ятнадцяти років очо-
лював обласну партійну організацію і зробив неоцінен-
ний внесок у розвиток українського села.

Під його керівництвом в області проводився крупно-
масштабний експеримент із впровадження ґрунтозахис-
ного безплужного обробітку ґрунту.

Учений особливо багато зробив також у плані соці-
ального розвитку сільських населених пунктів.

Ось і нинішнього року в академії відбулися ІІІ Все-
українські Моргунівські читання на тему: «Вернадські-
анська ноосферна революція у розв’язанні екологічних і 
гуманітарних проблем». У читаннях взяло участь чима-
ло відомих вчених України і Росії.

Захід проводився по двох секціях: «Природна ноос-
фера, урбанізація і агроекологія» та «Гуманітарна ноос-
фера, історія України та освіта».

Учасники читань побували в Котелевському районі, 
де ознайомилися з об’єктами соцкультпобуту, історією 
ковпаківського партизанського руху, відвідали Більське 
городище.

У прийнятій учасниками читань резолюції, зокрема, 
записано:

- До сучасної агроекології входить вчення фізичної 
економії С. Подолинського, В. Вернадського, М. Ру-
денка про абсолютну додану вартість, яку забезпечу-
ють ґрунт, сонячна енерґія та людська праця. Реаліза-
ція цього вчення у спадщині Є. Овсинського, Т. Маль-
цева, О. Бараєва, Ф. Моргуна у природному землероб-

стві стає маґістральним напрямом сучасної агроеколо-
гії. Екологічні проблеми землеробства включають низ-
ку загроз: порушення сівозмін, надмірне науково не об-
ґрунтоване внесення синтетичних мінеральних добрив, 
пестицидів, гербіцидів, плужна оранка, що знищує біо-
ту й зменшує вологість ґрунтів, несучи загрозу від вітро-
вої та водної ерозій.

- Необхідно приділити увагу відновленню замулених 
джерел і малих річок України і держав-сусідів.

- Окремою проблемою є нищівна вирубка лісів Укра-
їни, швидке розв’язання якої в масштабах країни запро-
поноване в останніх працях Ф. Моргуна. Без поновлен-
ня природовідповідних площ лісів, утворення заповід-
них зон не можуть бути чистими повітря і води Украї-
ни. Прикладом у розв’язанні цих проблем є система ор-
ганічного землеробства С. Антонця.

- Творчо розвиваючи досвід природного землероб-
ства Ф. Моргуна, Полтавщина демонструє перехід від 
екопоселення в Михайликах (С. Антонець) до універ-
сального екологічного району на Котелевщині (Т. Ко-
рост).

- Враховуючи виховну цінність наукових і публіцис-
тичних творів Ф. Моргуна для молоді, рекомендувати 
внести основні його праці до навчальних програм шкіл 
і вищих закладів освіти з агрономічних, екологічних, іс-
торичних та культурологічних дисциплін.

Учасники читань також намітили окремі заходи у га-
лузях екології та сільськогосподарського виробництва, 
освіти, науки та з увічнення пам’яті Федора Трохимови-
ча Моргуна.

Микола Опара,  проректор із науково-
педагогічної, наукової роботи, професор, Заслуже-

ний працівник сільського господарства України

ВСЕУКРАЇНСЬКІ МОРГУНІВСЬКІ ЧИТАННЯВСЕУКРАЇНСЬКІ МОРГУНІВСЬКІ ЧИТАННЯ



ЩЩиро вітаємо колектив Науково-дослідного селекційного центру 
Полтавської державної аграрної академії й особисто його очіль-

ника ВОЛОДИМИРА ТИЩЕНКА з черговим отриманням авторських сві-
доцтв про державну реєстрацію сорту рослин. Цього разу визнано сор-
ти пшениці озимої ОРЖИЦЯ і ЦАРИЧАНКА. Дані культури за результата-
ми сортодослідних станцій, господарств України та Полтавської облас-
ті протягом 3-х років дали урожай  у межах 55-92 центнерів із гектара.
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КОНФЕРЕНЦІЇ, ВИЗНАННЯКОНФЕРЕНЦІЇ, ВИЗНАННЯ

Нещодавно у Полтавській дер-
жавній аграрній академії за учас-
ті відомих учених провідних науко-
вих установ нашої держави відбула-
ся Всеукраїнська науково-практична 
конференція, присвячена 150-річчю 
від дня народження Володимира Іва-
новича Вернадського – геніального 
вченого, видатного громадського ді-
яча, організатора та першого прези-
дента Української академії наук.
Даний захід не випадково відбув-

ся саме у стінах ПДАА, адже життя 
і діяльність цієї видатної людини тіс-
но пов’язані з Полтавщиною, зокре-
ма, з Полтавою і Шишаками, Яресь-
ками й Новими Санжарами, Кремен-
чуком і Градизьком, Хорольщиною 
та Лубенщиною. 
Володимир Іванович близько 20 

разів приїздив у Полтаву, зупинявся 
по вулиці Інститутській, нині – Пер-
шотравневий проспект (на жаль, будівля не збереглася) 
або ж  провулку Познанському (нинішня вулиця Воло-
дарського), а також у родичів, які проживали в Кремен-
чуці й Пирятині.
Наукові інтереси В. І. Вернадського досить широко-

планові – він основоположник геохімії, біогеохімії, радіо-
біології, разом із В. Докучаєвим вивчав ґрунти Полтав-
щини, походження солонців, всесвітньовідомими є його 
вчення про живу речовину, біосферу і ноосферу. Свого 
часу він із тривогою зазначав: «Нема тиші і нема могут-
ності природних сил, які ще недавно були в степу, які ми 
знаємо за попередніми описами і можемо відновити на 
основі не багатьох уцілілих куточків давнішнього світу. 
Порівнював із теперішнім степом, обчищеним, пустель-
ним, гладким. У балках немає лісів, трави не ростуть гус-
то, всюди тягнуться поля, а в інших місцях – піски, со-
лончаки. Колишні жителі степів знищені, заплави Дні-
пра стоять пустельні; життя дрібнішає на нашій плане-
ті діяльністю людини… все більш велике, більш силь-
не зникає і губиться безповоротно і нещадно. Цей про-
цес іде повсюди».
Складається враження, що йдеться про сучасний стан 

природи. Проте разом із її втратами В. І. Вернадський зу-
мів побачити красу степу, те, що в подальшому призве-
де до глобального наукового узагальнення про живу ре-
човину та її роль у природі: «Але інколи степ і тепер гар-
ний. Гарний він вранці, коли усі предмети дають дивні 
тіні, коли сонячні промені немов би торкаються кінця ви-
димого простору. Тоді пробуджується життя… Адже у 

цьому житті є краса, є вона у формі, 
барвах – є вона і у своєму власному 
хорові, у вічному змінюванні».
Учений під час вивчення природи 

Кременчуцького повіту безпосеред-
ньо зібрав 422 зразки ґрунтів і 36 зраз-
ків гірських порід.
Опрацювання всього матеріалу ля-

гло в основу багатотомного видання 
експедиції В. В. Докучаєва «Матеріа-
ли до оцінки земель Полтавської гу-
бернії».
Саме у Шишаках, на Бутовій горі, 

Володимир Іванович опрацював 
дев’ять розділів майбутньої  «Живої 
речовини». Під такою назвою книга 
відома у всьому світі. Вона приваблює 
науковців висновками про те, що біо-
сфера – нероздільна зона життя, по-
хідним від якої є Людство.
Вернадському належить найбільш 

повна й глибока концепція біосфе-
ри. У книзі «Біосфера» учений розглядає її як особливе 
біологічне тіло, будова і функції якого визначаються осо-
бливостями Землі й космосу. А живі організми, популя-
ції, види і вся жива речовина – це форми, рівні організа-
ції біосфери.
Три магістральних передбачення залишив нам Вер-

надський:
ідею про геологічну вічність життя – біосферу;
ідею про геологічну роль людини і людства;
розуміння людьми зростаючої ролі науки взагалі і як 

основної сили;
будову ноосфери і біосфери.
Ноосферою ж дослідник назвав біосферу Землі, змі-

нену науковою думкою і організованою людською пра-
цею та перетвореною для задоволення всіх потреб чи-
сельно зростаючого людства. В. І. Вернадський віддзер-
калював цілу епоху в розвитку природознавства не тіль-
ки як учений, а й як громадянин: він брав участь у скла-
данні першої в Росії карти ґрунтів Полтавської губернії, 
проявив себе як ґрунтознавець-еколог, талановитий аг-
роном, основоположник Полтавського Товариства люби-
телів природи.
Питання такого характеру та взаємозв’язки тої науки 

із сучасною й оговорювалися учасниками конференції. У 
ході заходу наскрізно звучала думка про те, що геніаль-
ний учений В. І. Вернадський немов би пов’язує в єдине 
вік нинішній і вік минулий, а ще – вік прийдешній!

Наталя Швець,
редактор газети

У пам’ять про видатну людинуУ пам’ять про видатну людину
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СТУДЕНТСЬКІ МОЖЛИВОСТІСТУДЕНТСЬКІ МОЖЛИВОСТІ

Навчання у ВНЗ для більшості студентів уявляєть-
ся виснажливим та нудним. І є лише один спосіб зміни-
ти своє ставлення – полюбити те, що ти робиш. А для 
цього просто необхідно зробити навчання цікавим. Той, 
хто думає, що це завдання стосується лише викладачів, 
дуже помиляється. Ми самі створюємо для себе ті умо-
ви, в яких нам комфортно. Саме тому у цій статті хоті-
лося б донести до кожного інформацію про можливос-
ті та способи урізноманітнити своє студентське життя.

Хто б що не говорив, але в Україні створені всі умо-
ви для навчання й саморозвитку: діють стипендіальні 
та освітні програми, проводяться конкурси, літні шко-
ли, дебатні клуби, функціонують програми обміну сту-
дентами, організації, що об’єднують ініціативну мо-
лодь. Тому «відмазка» про «не ті умови», «не ту краї-
ну», «не ту владу», погодьтеся, є смішною. Не забувай-
те просту істину: кому багато дано, з того багато спита-
ють. А дано нам немало, чи не так?

Мабуть, кожен студент нашої академії чув про Сти-
пендіальну програму Фонду Віктора Пінчука «Завтра.
UA». Якщо ні, то радимо обов’язково ознайомитися та 
взяти участь у конкурсі. Це – перша приватна загаль-
нонаціональна програма з підтримки талановитої мо-
лоді, головною метою якої 
є формування та зміцнен-
ня нового покоління інте-
лектуальної й ділової елі-
ти країни. Офіційний сайт 
програми: zavtra.in.ua. 

За підтримки Фонду 
функціонують й інші освіт-
ні проекти. Це – «Всесвітні 
студії», «Київська школа 
економіки», «Аспен Україна», «Публічні лекції». Кожен 

із них має можливості 
для спілкування, на-
вчання, підвищення 
свого освітнього рів-
ня та, зрештою, ціка-
во і з користю прово-
дити час. Офіційний 

сайт Фонду: http://pinchukfund.org/ua.
У нас діє також Президентський фонд Леоніда Куч-

ми «Україна», метою якого є сприяння розбудові та кон-
солідації громадянського суспільства, захисту прав та 
свобод людини і грома-
дянина в Україні. Кож-
ного року Фондом оголо-
шується конкурс для мо-
лодих науковців із метою 
підтримки талантів у сфе-
рі освіти. Ти теж можеш 
спробувати свої сили. По-
вір, жоден переможець не 
залишився незадоволе-
ним. Офіційний сайт Фонду: http://www.kuchma.org.ua. 

Окрім приватних програм в Україні діють і державні 
конкурси. Найпопулярнішим із них є Всеукраїнський 
конкурс студентських наукових робіт із природничих, 
технічних та гуманітарних наук Міністерства освіти і 

науки України. Прово-
диться він щорічно з ме-
тою активізації наукової 
роботи студентів. 

Для тих, хто любить подорожувати, активно про-
водити час, спілкуватися із цікавими та небайдужими 
людьми, брати участь у різних заходах, існує AIESEC 
– міжнародна організація, що об’єднує ініціативну мо-
лодь із 113 країн світу. Щорічно AIESEC проводить без-
ліч конференцій у напрямах HR, маркетингу IT та фі-
нансів. Міжнародні програми дозволяють не лише 
отримати нові знання та навички, підвищити рівень во-
лодіння англійською мовою, поринути у нову культу-
ру та подорожувати, а й краще пізнати себе, розвинути 
особистісні якос-
ті та виховувати в 
собі лідера. Офі-
ційний сайт орга-
нізації AIESEC в 
Україні: aiesec.ua. 

Якщо ти відчуваєш, що все-таки освітні програми – 
це не твоє, не засмучуйся, адже, маючи бажання, будь-
хто може приєднатися до ініціативних та молодих ліде-

рів. В Укра-
їні діє Все-
українська 
мо л од і ж -
на громад-
ська органі-

зації «Фундація Регіональних Ініціатив» (ФРІ). Це по-
тужний центр підтримки молодіжного руху, молодіж-
них організацій та підготовки молодих лідерів в Украї-
ні. До освітніх заходів Фундації відносяться ФРІ-табори 
– щорічні освітньо-мотиваційні проекти, що проходять 
у формі наметових таборів із метою активізації молоді, 
а також базові ФРІ-школи. Офіційний сайт організації: 
http://fri.com.ua.

Якщо влітку ти не знаєш, чим себе зайняти, маєш 
можливість відвідати літні школи, які кожного року 
проводяться як в Україні, так і за кордоном. На цих за-
ходах ти матимеш можливість не лише збагатитися ін-
формацією, але й активно та з користю відпочити, по-
спілкуватися з успішними людьми, знайти нових дру-
зів. Такі школи проводяться різними організаціями. 
Так, цього літа наші студенти мали можливість відві-
дати такі заходи: Друга Літня школа «Мобілізація гро-
мад задля вирішення територіальних проблем», орга-
нізована за підтримки Проекту Європейського Союзу 
та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орі-
єнтований на громаду», «ІІІ Безпековій школі молодих 
лідерів», організованій Молодим Народним Рухом за 
підтримки Центру інформації та документації НАТО 
в Україні, літній школі в рамках проекту «Вищий на-
вчальний заклад для студентів, а не студенти для вищо-
го навчального закладу».

І це ще не весь перелік тих можливостей, які дає тобі 
студентське життя. Варто запам’ятати, що момент, про-
пущений сьогодні, завтра вже не повернути. Нікому не 
цікаво слухати про те, чому в тебе не вийшло зроби-
ти щось, які перешкоди тобі заважали. Всі хочуть чути 
лише про твої успіхи. І все в твоїх руках!

Інна Перетятько, 
аспірант кафедри фінансів і кредиту

СТАНЬ ЗМІНОЮ У ЦЬОМУ СВІТІСТАНЬ ЗМІНОЮ У ЦЬОМУ СВІТІ
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Стало доброю традицією для студентів ПДАА 
щороку брати участь у молодіжному Форумі сти-
пендіальної програми «Завтра.UA», який цього-
річ відбувався 25–27 травня в м. Києві під гаслом 
«Від ідеї до дії» («From Idea to Action»). Учасни-
ками форуму традиційно стали переможці що-
річного загальнонаціонального конкурсу програ-
ми – понад 300 студентів, відібрані експертною 
комісією за результатами цьогорічного конкурсу 

КРАЩІ СЕРЕД КРАЩИХКРАЩІ СЕРЕД КРАЩИХ
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із близько 1900 кандидатів з 
усієї України.

Одним із головних за-
вдань цьогорічного Форуму 
було стимулювати таланови-
ту молодь генерувати власні 
ідеї та втілювати їх у життя. 
Впродовж трьох днів роботи 
Форуму стипендіати програ-
ми «Завтра.UA» мали змо-
гу випробувати на практи-
ці механізми створення стар-
тапів, перевірити власні ідеї 
на життєздатність, а також 
довести їх до стадії бізнес-
моделі та прототипу. Парт-
нером цьогорічного Форуму 
виступив проект EastLabs – 
київський стартап акселера-
тор, що шукає амбітні проек-
ти в сфері ІТ, надає їм інвес-
тиції, офіс, менторську під-
тримку, а також допомагає 
з пошуком інвестора на на-
ступному етапі.

Спеціальним гостем Фо-
руму став Перший віце-
прем’єр-міністр України 
Сергій Арбузов, який взяв 
участь у церемонії нагоро-
дження. Він виступив з про-
мовою перед стипендіатами 
та вручив нагороду команді, 
чий проект за результатами 
голосування Великого Журі 
став переможцем Форуму.

Гостем 6-го Форуму став 
також Мічіо Каку, відомий 
фізик-теоретик, футуро-
лог, автор низки науково-
популярних бестселерів, ак-
тивний популяризатор науки 
та ведучий програм на кана-
лах Discovery, BBC, Science 
Channel, який на запрошен-
ня Фонду Віктора Пінчука 
вперше відвідав Україну. Ві-
домий науковець приєднав-
ся до привітання перемож-
ців Форуму, а також висту-
пив перед молоддю з про-
мовою, в якій дав кілька по-
рад: «Майте таку людину, 
яка була б для вас взірцем. 
Думайте і мрійте про велике, 
будьте амбітними. Не бійте-
ся помилок, адже вони є клю-

чем до успіху. І, нарешті, ніколи не зда-
вайтеся після першої ж невдачі, тому 
що винагорода приходить пізніше. Не 
йдіть короткими стежками. Найкращі 
цінності, місія, креативність, енерґія, 
молодість – все це є у вас! Ви – наше 
майбутнє!».

До складу ж Великого Журі, яке у 
фіналі Форуму визначило команду-
переможця, ввійшли: засновник про-
грами «Завтра.UA» Віктор Пінчук, 
cпівзасновник та голова Ради дирек-
торів Холдингу емоцій «Інфест» Ан-
дрій Худо, віце-прездент Агрохолдін-
гу «Мрія» Андрій Гута, співзасновник 
та президент компанії «KM Core» Єв-
ген Уткін і народний депутат України, 
співзасновник EastLabs Ольга Бєлько-
ва.

Серед запрошених менторів, які до-
помагали командам протягом трьох 
днів роботи Форуму, були відомі пред-
ставники бізнесу, громадські діячі та 
засновники успішних стартапів такі 
як: директор Google в Україні Дмитро 
Шоломко, заступник директора МБФ 
«Відродження» Інна Підлуська, парт-
нер EastLabs Кен Лівер, генеральний 
директор News Front PR Agency Воло-
димир Дегтярьов, операційний дирек-
тор Ciclum Роман Хміль та інші. Впро-
довж трьох днів Форуму ментори кон-
сультували учасників, виступали пе-
ред ними з мінілекціями, а також ді-
лилися власним досвідом та своїми се-
кретами успіху.

Відпочивати стипендіатам часу не 
було, тому одразу ж почали працюва-
ти над стартапами. Зранку і до пізньої 
ночі вели дискусії, ділилися досвідом, 
зверталися за допомогою до менторів і 
працювали, працювали, працювали…

Наші студенти долучилися до со-
ціального проекту «Завтра для сиріт», 
що передбачав створення Інтернет-
платформи для взаємозв’язку між ке-
рівництвом дитячих будинків, волон-
терами, стипендіатами, владою, по-
тенційними інвесторами та благодій-
никами. Маючи потужну координа-
ційну систему, досить легко було б 
знайти відповідний дитячий будинок 
(так як на сайті була б база дитячих бу-
динків України по всіх регіонах), роз-
клад запланованих заходів на квартал, 
що проводилися б за допомогою во-
лонтерів.

Фондом В. Пінчука Полтавську 
державну аграрну академію нагоро-
джено дипломом 5-го місця за рівень 
наукової підготовки студентів.

Варто відзначити наукових ке-
рівників студентів, які допомага-
ли їм у написанні конкурсних нау-
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УУ рамках проекту «Рід-
не село», ініційованого 
Міністерством аграр-

ної політики та продоволь-
ства України, студенти Пол-
тавської державної аграрної 
академії протягом 2012–2013 
навчального року здійсню-
вали наукові дослідження з 
історії рідних сел. Участь у 
проекті взяли студенти всіх 
факультетів та курсів нашої 
Альма-матер. 

Науковими пошуками на фа-
культетах ТВППТ, агротехноло-
гій та екології, ветеринарної меди-
цини та інженерно-технологічному 
здійснювала керівництво профе-
сор Шаравара Т.О., на факультетах 
економіки та Менеджменту, обліку 
та фінансів – доц. Якубенко О.П., 
ст. викл. Лєщина О.Г. Загальне ке-
рівництво проектом відбувалося 
Інститутом післядипломної освіти 
та дорадництва за активної учас-
ті Капаєвої Л.М., яка синтезувала 
студентські ініціативи та спрямо-
вувала їхній пошук. Активність на-
шої молоді не залишилася не помі-
ченою, й наприкінці липня 2013 р. 
телерадіокомпанія «Лтава» відзня-
ла передачу про наше студентство. 
Вся область могла пишатися юни-
ми талантами аграрної академії!

Найактивнішими виявилися До-
вжий В., Ляшенко В., Пирлик О., 

Озаров О., Маленко О., Коротен-
ко І., Радченко О., Сацька М., При-
мак І., Гусак О. та багато інших.

Учасники проекту дослідили й 
ще раз підтвердили вічну істину 
про те, що більшість видатних по-
статей, які вершили історію нашої 
країни, були вихідцями з малень-
ких сіл. На перший погляд здава-
лося б, що сотні сіл, розкиданих 
по Україні, мало кому відомі. Ви-
никає питання: а що в них особли-
вого? Чим вони примітні? Яка їхня 
роль у нашому житті? Виявилося, 
що роль колосальна. Адже малень-
кий хутір Трудолюб було заснова-
но видатним агрономом В. Ломи-
ківським ще на межі ХVІІІ–ХІХ 
століть. Його новаторські ідеї щодо 
обробки ґрунтів стали дійсно рево-
люційними, а знання стали нам до-
рогоцінним спадком. Наші студен-
ти виявили, що з маленького села 
походить і Герой Радянського Сою-

зу С. Фенько, який згодом очо-
лив Білоруський фронт. Істо-
рія квітучих нині містечок і сіл 
вражає розмаїттям фактів і три-
вожить душу. Тож студенти не-
дарма пишаються Великою Ба-
гачкою, Великими Кринками, 
Кукобівкою, Солошиним, Се-
лещиною, Писарівкою та ба-
гатьма іншими. Їхня маленька 
Батьківщина дала світу видат-
них героїв, письменників, агро-
номів, ветеринарів тощо. Такі 
історичні дослідження підні-

мають як самооцінку студентства, 
так і їхню впевненість у майбут-
ньому.

Студенти старших курсів Вла-
сенко А., Рижикова О., Деркач Л.О., 
Іваненко К.М., Кучур А.І., Ки-
риленко А.В., Матвєєва Я., Піро-
гов М., Шарай Ю.Ю., Сєнічкін В., 
Мокляк А.С., Пшенична Ю., Жи-
ленко І. під керівництвом ст. викла-
дача Лєщиної О.Г. та доцента Сер-
дюк О.І. вже запропонували про-
ект розбудови сільських територій, 
виклали власне бачення етапів від-
родження сіл України. Ми можемо 
пишатися нашими молодими нау-
ковцями, поскільки саме вони дали 
всім зрозуміти: «Немає на карті на-
шої держави маленьких сіл, а є єди-
на й потужна велика Україна!»

Тамара Шаровара, доктор 
історичних наук, професор

кових робіт, готували до проходження відбору пси-
хологами, підставляли своє плече під час трудно-
щів і завжди приходили на допомогу. Це, перш за все, 
Калініченко Олександр Володимирович, кандидат 
економічних наук, доцент кафедри економіки підпри-
ємства – під його керівництвом отримало перемогу 6 
студентів; Прасолов Євген Якович, професор кафедри 
безпеки життєдіяльності; Махмудов Ханлар Зейнало-
вич, доктор економічних наук, професор, завідувач ка-
федри бізнес-адміністрування та права; Панікар Ігор 
Ігоревич – кандидат ветеринарних наук, доцент кафе-
дри патологічної анатомії та патофізіології. Також ко-
манда ПДАА отримала перемогу за кращий соціаль-
ний проект 2012–2013 рр. «Дворові ігри.UA», лідером 
якого є Грінчишина Вероніка. Всі, хто брав участь у 
проекті, допомагав в організації та проведенні – це і 
ваша перемога також!

Переможці Полтавської державної аграрної акаде-
мії:

1) Косовська Інна Володимирівна, студентка 3-го 
курсу факультету обліку та фінансів

2) Постіл Юлія Олександрівна, студентка ОКР 
«Маґістр» факультету економіки та менеджменту

3) Олійник Аліна Сергіївна, студентка ОКР «Ма-
ґістр» факультету економіки та менеджменту

4) Будник Анна Михайлівна, студентка 4-го курсу 
факультету обліку та фінансів

5) Власенко Аліна Олександрівна, студентка 2-го 
курсу факультету економіки та менеджменту

6) Локес Терезія Петрівна, ОКР «Маґістр» факуль-
тету ветеринарної медицини

7) Ватага Людмила Володимирівна, студентка 3-го 
курсу факультету обліку та фінансів

8) Есаулова Яна В’ячеславівна, студентка ОКР 
«Спеціаліст» факультету економіки та менеджменту

9) Педора Євгеній Володимирович, студент ОКР 
«Маґістр» інженерно-технологічного факультету

Вітаємо переможців Стипендіальної програ-
ми Фонду Віктора Пінчука «Завтра.UA»! Так 
тримати!!!

Прес-центр ПДАА

НЕМА                            НЕМА                                МАЛЕНЬКИХ СІЛ – МАЛЕНЬКИХ СІЛ – 
                                                                                              ЄДИНА ВЕЛИКА ЄДИНА ВЕЛИКА УКРАЇНАУКРАЇНАЄЄ
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З 31 липня по 2 серпня 2013 року 
на Дніпропетровщині (санаторій 
«Новомосковський») відбулася «ІІІ 
Безпекова школа молодих лідерів», 
організована Молодим Народним 
Рухом за підтримки Центру інфор-
мації та документації НАТО в Укра-
їні. Цього року школа вже вдруге 
мала статус міжнародної. Окрім мо-
лодих лідерів з усіх регіонів Украї-
ни, участь у даному заході взяла мо-
лодь із Росії та Замбії.

З-поміж 70 учасників Полтав-
ську державну аграрну академію  
представили Постіл Юлія, студент-
ка ОКР «Маґістр» факультету еко-
номіки та менеджменту та Пере-
тятько Інна, аспірант кафедри фі-
нансів і кредиту.

Учасники заходу прослухали 
лекції від провідних експертів у га-
лузі безпеки та зовнішньої політи-
ки України. Директор Центру ін-
формації та документації НАТО в 
Україні Наталія Немилівська розпо-

віла молоді про політику партнер-
ства НАТО, роль України в Альян-
сі, досвід і можливості співпраці, 
підкресливши, що НАТО сьогодні 
прагне до партнерських стосунків 
і мирного вирішення всіх конфлік-
тів. Директор Департаменту міжна-
родної безпеки та роззброєння Мі-
ністерства закордонних справ Укра-
їни Олександр Александрович по-
дискутував із учасниками школи на 
тему «Політика національної безпе-
ки України: сучасний стан та пер-
спективи». Молодь отримала фахо-
ві відповіді на всі поставлені запи-
тання, а також представила свою по-
зицію. Варто відзначити, що пред-
ставник МЗС такого високого рангу 
брав участь у школі вперше. Напри-
кінці робочої сесії Директор центру 
євроатлантичної інтеграції Тетяна 
Брежнєва та Заступник Голови Ат-
лантичної Ради України Олег Коко-
шинський презентували учасникам 
нові загрози та виклики у сучасно-
му глобалізованому світі, механіз-

ми їх подолання, роль партнерства 
у цьому.

Другий день літньої школи був 
повністю присвячений проведенню 
симуляційної гри «Робота Атлан-
тичної Ради НАТО. Подолання кри-
зи у Патрії». Всі учасники були по-
ділені на 28 країн-членів НАТО та 
отримали завдання щодо подолан-
ня кризи в одній уявній країні. Піс-
ля проведення десятків нарад, пере-
говорів і засідань, задану проблему 
все ж вдалося вирішити.

Кожен учасник школи отримав 
сертифікат, а найактивніші 10 (яки-
ми стали й представники академії) 
– подарунки від Центру інформації 
та документації НАТО в Україні.

Варто відзначити високий рівень 
організації школи, що дало змогу з 
комфортом і користю провести час. 
Усі учасники проявили обізнаність і 
глибокі знання в поставленій тема-
тиці, проявивши лідерські якості та 
вміння досягати поставленої мети.

Прес-центр ПДАА

ВЧИМОСЯ БУТИ ЛІДЕРАМИВЧИМОСЯ БУТИ ЛІДЕРАМИ

Студенти Полтавської держав-
ної аграрної академії беруть актив-
ну  участь у міжнародних конкурсах 
студентських наукових робіт. ІІ Все-
український конкурс наукових ро-
біт із напряму «Сталий розвиток за 
участі місцевих громад» організова-
ний за підтримки Проекту Європей-
ського Союзу та Програми розвитку 
ООН «Місцевий розвиток, орієнто-
ваний на громаду» не став винятком. 

Даний захід проводиться з-поміж 
23-х вищих навчальних закладів – 
партнерів Проекту «Місцевий роз-
виток, орієнований на громаду». Го-
ловним напрямом студентських нау-
кових робіт є дослідження основних 
аспектів розвитку та функціонуван-
ня громад в Україні.

На ІІ Всеукраїнський конкурс на-
укових робіт із напряму «Сталий 
розвиток за участі місцевих громад» 
у 2013 році від Полтавської держав-
ної аграрної академії було надіслано 
32 студентські наукові роботи.

За результатами конкурсного 
відбору 15 авторів було запроше-
но на Другу Літню школу «Мобі-

лізація громад задля вирішення те-
риторіальних проблем», що прохо-
дила 23–26 червня 2013 року на базі 
Євпаторійського відділення Кримсь-
кого факультету Східноукраїнського 
національного університету імені 
Володимира Даля у м. Євпаторія, 
АР Крим. Переможцями ІІ Всеукра-
їнського конкурсу наукових робіт із 
напряму «Сталий розвиток за учас-
ті місцевих громад» та учасниками 
Літньої школи стали четверо сту-
дентів Полтавської державної аграр-
ної академії: Власенко Аліна та Бой-
ко Оксана студенти факультет еконо-
міки та менеджменту; Яблонько Оле-
на та Лесюк Альона – факультет об-
ліку та фінансів.

На відкритті Літньої школи була 
присутня заступник директора Про-
грами розвитку ООН в Україні Оле-
на Панова, яка представила учасни-
кам школи глобальне бачення шля-
хів розвитку людства і підсумки на-
ціональних консультацій із питань 
розвитку України після 2015 року.

Крім того учасники Літньої шко-
ли мали нагоду прослухати лекцію 

міжнародного менеджера Про-
екту «Місцевий розвиток, орі-
єнтований на громаду» Джей-
сінга Саха, який доповідав про 
аспекти соціальної мобілізації 
громад.

Окрім лекцій учасники Літньої 
школи мали змогу на практичному 
досвіді переконатися у дієвості Про-
екту «Місцевий розвиток, орієнтова-
ний на громаду», відвідавши ресурс-
ний центр Сакського району та гро-
маду с. Геройське Сакського району 
АР Крим.

По закінченню Літньої школи всі 
учасники були нагороджені сертифі-
катами про участь за підписом між-
народного менеджера Проекту «Міс-
цевий розвиток, орієнтований на гро-
маду» Джейсінга Саха, а також отри-
мали цінні призи.

У загальному підсумку конкурсу 
Полтавська державна аграрна акаде-
мія посіла перше місце серед ВНЗ – 
партнерів Проекту «Місцевий розви-
ток, орієнтований на громаду».

На засіданні вченої ради Пол-
тавської державної аграрної акаде-
мії ректор Аранчій Валентина Іва-
нівна особисто привітала студентів-
переможців конкурсу.

Олена Яблонько, студентка 
факультету обліку та фінансів

Наукові здобутки студентів ПДАА Наукові здобутки студентів ПДАА 
визнано на міжнародному рівнівизнано на міжнародному рівні
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Саме для того, щоб виховати в 
студенті справжнього лідера, ко-
мандного гравця і просто особис-
тість із певними життєво необхід-
ними знаннями була створена «Сту-
дентська республіка». Для Полтав-
ської державної аграрної академії це 
не новинка, а, швидше, традиція.

Формат заходу набув форми гри, 
тому учасникам надається можли-
вість не тільки навчитися чогось но-
вого, але й відпочити серцем і ду-
шею. У цьому році Студреспубліка 
відбувалася з 7 по 9 червня 2013 р. 
у селі Петрівка на базі табору для 
відпочинку, люб’язно наданого для 
проведення заходу адміністраці-
єю ПДАА. Здавалося б, чому мож-
на навчитися, граючи, – і всього за 
три дні? 

Для тих, хто не знає, Студреспу-
бліка – це держава зі своєю владою 
та законами, валютою, економікою 
й виборами. Так-так, саме виборами. 
У кожного «жителя-громадянина» 
Студреспубліки була можливість 
влаштуватися на роботу й отримати 
неоціненний досвід першої заробіт-
ної платні, відкрити своє власне під-
приємство. У реальному житті такі 
спроби, на жаль, не завжди закінчу-
ються успішно, проте в цій «держа-
ві»… можливо все!

Гра розпочалася з низки тре-
нінгів для всіх учасників на теми, 
пов’язані зі Студреспублікою та сту-
дентським самоврядуванням. Після 
офіційного відкриття й традиційної 
посвяти в «студреспубліканці», роз-
почалася сама гра. Ще з вечірніх до-
мовленостей (де гравці починали 
підкупати та схиляти на свою сто-
рону виборців) вранці після нака-
зу про працевлаштування, всі одра-
зу оточили центр зайнятості. Однак 
були й такі сміливці, які вирішили 
розпочати власну справу. За невели-
кий термін на території Студреспу-
бліки було створено 10 підприємств, 
гравці влаштовувалися на роботу 
один до одного й заробляли ігрові 

гроші.
Політична бо-

ротьба загомоні-
ла після реєстрації 
чотирьох партій: 
«Синдикат», «Ба-
бочки», «Орки» та 
«Чорний квадрат». 
На жаль, на деба-
тах партії показа-
ли свою бездієвість 
і досить несерйоз-
ний підхід. Тому 
Те р в и б о р ч к о м 
спільно з Радою 
мудрих були виму-
шені прийняти рі-
шення про своєрідне перезаванта-
ження й ліквідували всі партії. Крім 
того було видане рішення про за-
борону проведення суб-фестивалів 
та інших активностей доти, допоки 
не запуститься якісний політичний 
процес. 

Для ускладнення життя грома-
дян оргкомітет ввів змішану сис-
тему виборів, було створено 5 ви-
борчих округів і загальнореспу-
бліканський, на яких висувалися 
кандидати-мажоритарники та, влас-
не, партії відповідно. Після декіль-
кох годин роздумів і клопіткої пра-
ці політична ситуація поліпшилась, 
а суб-фести відновлено. У результа-
ті роботи знову було зареєстрова-
но чотири нових політичних партії: 
«Синдикат», «Дій сьогодні», «Пар-
тія радикальних змін» і «Дератиза-
тор». Для допуску партії до виборів 
лідери повинні були погодити свою 
програму як мінімум із чотирма 
представниками Ради мудрих: Ан-
тона Супруна (Студентського мера 
Полтавщини-2011), Анатолія Ми-
шелова (діючого Голови Студент-
ської ради ПДАА), Олега Слизь-
ка (Голови обласної Студреспублі-
ки), Максима Петренка (голови Сту-
дентської ради ПДАА 2003-2007) та 
Юлії Бобир (депутата Студентсько-
го парламенту України-2012/2013).

На дебатах усі 
кандидати показали 
справжню роботу та 
запал до змін у Студ-
республіці. На ранок 
перед дебатами кан-
дидатів у мери від-
булася надзвичайна 
подія: народ сам ви-
сунув свого канди-
дата Віталія Мусієн-
ка. Поскільки в на-

шій Студреспубліці демократія, то 
він був зареєстрований.

На дебатах були присутні 3 кан-
дидати: Олександр Глазов («Дій 
сьогодні»), Ігор Журбенко («Синди-
кат») і самовисуванець Віталій Му-
сієнко, які дали чіткі відповіді по 
своїм програмам і плідно поспілку-
валися з народом.

Мером Студреспубліки-2013 
року Полтавської державної аграр-
ної академії став Ігор Журбенко з 
факультету обліку та фінансів. Ба-
жаємо йому успіху на регіонально-
му етапі Студреспубліки! 

Протягом трьох днів відбува-
лися незабутні суб-фестивалі, такі 
як «Перша леді», «Містер Сту-
дреспубліки», «Квест», «Мафія», 
«Нічна туса», «Спортивні ігри» та 
«Студреспубліка має талант».

Підготували «академічну гру» 
депутати Студентської ради ПДАА 
й активісти академії. За традицією 
в кінці гри на рефлексії кожному 
учаснику надавалася можливість 
висловити свої емоції, думки та по-
бажання. Кожен із гравців наголо-
сив, що отримав неоціненні емоції, 
досвід та багаж знань на все життя!

Оргкомітет Студреспубліки 
щиро вдячний за надану допомогу 
в організації вишівської Студрес-
публіки адміністрації академії (рек-
тору Аранчій В.І., проректору Ко-
черзі А.А), Полтавському міському 
центру соціальних служб для сім̀ ї, 
дітей та молоді (Будниковій О.Л., 
Іванюк А.С.) та Полтавському РВ 
УМВС України у Полтавській об-
ласті. 

Тож у наступному 2014 році Сту-
дентська рада Полтавської держав-
ної аграрної академії запрошує взя-
ти участь у такому заході всіх бажа-
ючих студентів! Ми на вас чекаємо!

Прес-центр ПДАА

СтудРеспублікаСтудРеспубліка -  - 20132013



ААкадемія і цьогоріч взяла активну участь у 
виставково-торговому дійстві – традиційному 
«Сорочинському ярмарку – 2013», який відбувся 

в с. Великі Сорочинці Миргородського району.
Як і в попередні роки, експозиція, що її підготували 

для демонстрації широкому загалу ярмаркуючих, відо-
бражала досягнення нашого колективу 
в освітній діяльності та науковій роботі.

Крім демонстраційних стендів були 
запропоновані здобутки селекціонерів 
академії та матеріали, які популяризу-
вали можливості використання віднов-
лювальних джерел енерґії в Полтав-
ському регіоні, профорієнтаційні дже-
рела.

У день офіційного відкриття ярмар-
ки зі здобутками академії ознайомили-
ся офіційні особи – віце-премєр-міністр 
України Олександр Юрійович Вілкул, 
голова Полтавської обласної держав-
ної адміністрації Олександр Васильо-
вич Удовіченко, директор Департамен-
ту агропромислового розвитку Полтав-
ської ОДА Сергій Олександрович Фролов та інші по-
важні гості.

Стисло, але всебічно про діяльність та здобутки ака-
демії гостям розповіла ректор академії, професор Ва-
лентина Іванівна Аранчій.

Виставкова експозиція академії, наукові надбання в 
селекції польових культур були цікавими й для ярмар-
куючих і, в першу чергу, для фермерів, керівників сіль-
ськогосподарських підприємств, яких цікавили адапто-
вані до умов вирощування в області і в Україні сорти 
пшениці озимої, гороху, сої, проса, створені селекціо-
нерами академії. Відвідувачі ярмарки задавали безліч 

запитань щодо урожай-
ності сортів, якісних по-
казників зерна тощо. По-
яснення зацікавленим да-
вав автор сортів, керівник 
селекційно-генетичного 
центру, доктор сільсько-
господарських наук, про-
фесор Володимир Мико-
лайович Тищенко.

Пишатися ж нашим се-
лекціонерам було чим! 
Адже на ярмарці було 
представлено 17 сортів 
пшениці озимої, 9 із яких внесені до Державного реє-
стру сортів України. Сорти мають високу врожайність 
(на рівні 8–10 т/га) та високі якісні показники зерна, за 
якими вони віднесені до групи сильних пшениць. За 
останні чотири роки селекціонери академії передали 
до Державного сортовипробування такі сорти пшениці 
озимої: Сидір Ковпак, Говтва, Лютенька, Полтавчанка, 
Кармелюк, Зелений гай, Радивонівка, Аріївка. Нові сор-
ти мають високу зимостійкість, стійкі до вилягання, ви-
соковрожайні, характеризуються високою якістю зерна 

та мають комплексну стійкість 
до хвороб.

Цікавим є той факт, що сорт 
пшениці озимої Диканька, 
створений нашими селекціоне-
рами, визнаний світовою спіль-
нотою одним із кращих сортів 
і пропонований до зберігання 
його у всесвітньому Свальбард-
ському сховищі (королівство 
Норвегія) й у CIMMYT (Мек-
сика) для нинішніх і майбутніх 
поколінь, а також використання 
його для виробничих та науко-
вих цілей. 

Неабияку зацікавленість у 
ярмаркуючих викликали мате-

ріали з дослідження альтернативних джерел енерґії та 
демонстраційна установка сонячної батареї, що дають 
можливість популяризації знань стосовно можливості 
використання відновлювальних джерел енерґії в Пол-
тавському регіоні. Пояснення з питань відновлюваль-
них джерел енерґії надавав доцент кафедри фізики, ав-
томатизації та механізації виробничих процесів Воло-
димир Миколайович Калініченко.

За активну участь у даному заході та вагомий внесок 
у розвиток агропромислового комплексу Полтавщини 
оргкомітет відзначив академію Дипломом.

Анатолій Кочерга, проректор із науково-
педагогічної , наукової роботи, доцент 

аграрна академія моя

СЛАВНІ ТРАДИЦІЇСЛАВНІ ТРАДИЦІЇ

11

АКАДЕМІЯ ЯРМАРКУВАЛА!АКАДЕМІЯ ЯРМАРКУВАЛА!

У 2013 році лави науковців ПДАА поповнилися 
двома докторами та двома кандидатами наук. 

Докторами ветеринарних наук стали ПЕТРО ІВАНОВИЧ 
ЛОКЕС – завідувач кафедри терапії, професор та СЕРГІЙ 
МИКОЛАЙОВИЧ КУЛИНИЧ, професор кафедри харургії 

та акушерства. Кандидатом технічних наук став 
АНТОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ КЕЛЕМЕШ, викладач кафедри 
ремонту машин і ТКМ; кандидатом ветеринарних наук – 
ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА БУБЛИК, доцент кафедри ана-
томії та фізіології тварин.
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ЗНОВУ ПЕРШІЗНОВУ ПЕРШІ
Підведені підсумки проведення 

ХІ літньої Універсіади Полтавщи-
ни серед спортивних клубів ВНЗ 
III–IV рівнів акредитації у 2012–
2013 навчальному році.

Змагання проводилися на спор-
тивних базах вищих навчальних 
закладів із 19 видів спорту.

Спортивний клуб ПДАА втре-
тє за останні роки посів І місце в 
командному заліку, виборовши 11 
перших місць. У змаганнях взяли 
участь 193 студенти академії.

Колектив академії з визначни-
ми спортивними перемогами при-
вітали начальник Обласного відді-
лення Комітету з фізичного вихо-
вання та спорту Міністерства осві-
ти і науки України Олена Вікто-
рівна Кучеренко, яка нагородила 
спортивний клуб академії Кубком 
та Грамотами за перемогу в Уні-
версіаді; начальник обласного Ко-

мітету з питань 
фізичної куль-
тури та спорту 
Полтавської дер-
жавної облас-
ної адміністрації 
Ігор Володими-
рович Петраш та 
віце-президент 
г а н дбол ьног о 
клубу «Динамо-
Академія» Олек-
сандр Миколайович Кобізький. 
Спортсменів гандбольної коман-
ди «Динамо-Академія» нагороди-
ли дипломами та медалями брон-
зових призерів Чемпіонату Украї-
ни з гандболу Вищої ліги серед чо-
ловічих команд сезону 2012–2013 
років.

У своєму виступі І. В. Петраш 
передусім відзначив вклад ректо-
рату та особисто ректора Полтав-

ської державної аграрної академії 
професора В. І. Аранчій у створен-
ні й підтримці гандбольної коман-
ди Вищої ліги, яка складається зі 
студентів академії та Аграрно-
економічного коледжу. 

Вітаємо учасників ХІ літньої 
Універсіади Полтавщини і бажає-
мо подальших досягнень!!!

Костянтин Білодід, 
керівник спортивного

клубу ПДАА

Вітаємо Вітаємо ЧЕМПІОНА ЧЕМПІОНА 
Всесвітньої Універсіади!Всесвітньої Універсіади!

На Всесвітній Універсіаді в Ка-
зані (Росія) студент інженерно-
технологічного факультету КАМЕ-
РИЛОВ ДЕНИС у змаганнях із веслу-
вання на байдарках і каное (в складі 
човна каное-червірки студентської 
збірної України) завоювали золоту 
медаль на дистанції 1000 метрів.

В останній день веслувальної 
програми на байдарках і каное (15 
липня) студентська команда завою-
вала срібну медаль на каное-четвірці 
на дистанції 500 м.

Щиро вітаємо Дениса та його 
друзів по команді з вагомою пере-
могою!!!

12–18 серпня  2013 року в 
м.  Монреаль (Канада) під егідою 
Міжнародного параолімпійського 
комітету відбувся Чемпіонат світу 
з плавання, в якому в складі збір-
ної України брали участь 5 полтав-
ських спортсменів. 
На світовій першості в Канаді 

національна параолімпійська ко-
манда України з плавання вибо-
рола 84 нагороди: 33 золотих, 22 
срібних і 29 бронзових медалей. У 
змаганнях взяли участь 500 плав-

ців із 60 країн.
Названий результат дав можли-

вість збірній України очолити за-
гальний залік Чемпіонату світу. На 
другому місці – команда Росії, на 
третьому – Великобританії.
У чоловічій збірній нашої краї-

ни мультимедалістом став 28-річ-
ний ДМИТРО ВИНОГРАДЕЦЬ – ко-
лишній випускник нашого на-
вчального закладу. У його активі 
7 золотих, срібна і бронзова наго-
роди. А ще вже другий раз поспіль 
він визнаний кращим спортсме-
ном чемпіонату світу з плавання. 
Відзначився успішним резуль-

татом і студент 2 курсу факульте-
ту ТВППТ ЄВГЕН БОГОДАЙКО, здо-
бувши 7 нагород, 3 з яких – золоті. 
Вдалим є також і виступ дебютан-
та збірної команди України, сту-
дента 5 курсу факультету ТВППТ 
ЮРІЯ БОЖИНСЬКОГО, який у складі 
естафетної команди 4х100 здобув 
бронзову нагороду Чемпіонату. 

Прес-центр ПДАА

ЗОЛОТО - УЗОЛОТО - У НАШИХ ЧЕМПІОНІВ! НАШИХ ЧЕМПІОНІВ!




