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Останній місяць осені – 
листопад – багатий на свята, які 
пов’язані з аграрною освітою. 
Приємно, що пряму причетність 
до щорічних святкувань 
професійного Дня працівників 
сільського господарства має 
не тільки виробнича, але й 
інтелектуальна сфера, до якої 
належить колектив Полтавської 
державної аграрної академії. 
Адже саме тут готують тих, 
хто маючи глибокі знання з 
обраної професії, продовжує 
славетні хліборобські традиції 
українців.

Аграрній сфері завжди бу-
дуть потрібні висококваліфіко-
вані агрономи, які працюють 
за найсучаснішими техноло-
гіями; ветеринарні лікарі, які 
забезпечують профілактику, 
діагностику та лікування сіль-
ськогосподарських тварин; ме-
ханіки, що вміють ефективно 
використовувати найсучаснішу 
техніку; інженери-технологи з 
виробництва та переробки про-
дукції тваринництва, які гаран-

тують якість та безпеку про-
дуктів харчування; і, звісно, 
економісти, фінансисти, бух-
галтери та менеджери – щоб 
ефективним був весь агропро-
мисловий комплекс!

Працівники сільсько-
го господарства, працюючи 
плідно та наполегливо, що-
року демонструють усе знач-
ніші успіхи. Багато складних 
завдань вирішується й завдя-
ки самовідданій праці колек-
тиву Полтавської державної 
аграрної академії. Нині не 
знайдеться жодного куточка 
та території області, жодного 
господарства, де б не працю-
вали наші випускники. Пере-
конана, що плідна співпраця 
колективу і надалі сприятиме 
розвиткові аграрної галузі та 
зростанню іміджу нашої аль-
ма-матер.

Дорогі працівники сільського 
господарства, викладачі, нау-
ковці, студенти… 

Дорогі хлібороби, зі святом 
Вас!

Низько вклоняюся Вам за 
Вашу працю, любов до землі, 
самовідданість справі! Бажаю 
міцного здоров’я, наснаги, 
благополуччя та добра! 

Валентина Аранчій,  
ректор академії, професор

З ДНЕМ ПРАЦІВНИКА  
СІ ЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА!
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17 листопада – Міжнародний 
день студента, день оптимізму, 
молодості, перспектив. Це час 
великих сподівань, сміливих 
кроків уперед! 

Студентські роки – це чудова пора, яка відкриває 
безліч можливостей. З ними пов’язані перші серйозні 
уроки життя, перші глибокі пізнання обраної професії, 
перші пошуки власних цінностей. Саме в студентські 
роки формується громадянська і життєва позиція лю-
дини. 

Вища освіта – невід’ємна складова сучасного життя. 
Творчо мислити, прагнути пізнавати незвідане, ста-
вити перед собою мету і домогтися свого – таким має 
бути кредо сучасного студента.

Наче зовсім нещодавно ми святкували 1 вересня й 
прийняли до лав студенства наших першачків.

Після важкої підготовки до зовнішнього незалеж-
ного оцінювання, випускного року в школі, після не-
стерпного періоду очікування та страху перед невідо-
мим... Вони зробили свій вибір і поповнили ряди студентів 
нашої академії, наші першокурсники!

Перше вересня 2016 року було теплим та повним пози-
тивних емоцій. З радістю до роботи та навчання поверну-
лись декани, викладачі, методисти та студенти старших 
курсів. 

Проте для когось цей день був суцільною загадкою з 
безліччю запитань: «Куди, де, хто?». Щоб ненадовго їх 

відволікти та «ввести в курс справ», на наших першокурс-
ників очікував концерт та ціла програма посвяти у велику 
студентську родину. 

Лінійка, пісні, привітання, перше знайомство з пото-
ком, кураторами своїх груп, екскурсія по академії. Пере-
ступивши поріг ПДАА, ставши її студентами, вони, наче 
найкращі квіти, пустили свої корінці в землю, щоб зали-
шити свій слід в академії. Вони так і зробили, тільки в ре-
альності, засадивши паростки троянд на території.  

А скажіть мені, де ще пригощають салом у шоколаді на 
неформальній посвяті? Нові знайомства, фотосесія в різ-
них фотозонах, знайомство зі студентськими деканами, 
безліч конкурсів та холі-фест… Ні, я впевнена, так тільки 
у нас.

Переконана, що студентство Полтавської державної 
аграрної академії – це активні учасники і творці нашої 
держави, висококваліфіковані спеціалісти у майбутньо-
му, палкі патріоти та наша гордість.

Кажуть, що у студента є два свята: День студента і 
кожен день. Бажаю, щоб кожен день був незабутнім: на-
ближав до цілі, був повен радості спілкування, кохання 
та яскравих вражень.

Дорогі студенти! Успіхів вам, творчих досягнень, 
упевненості в собі та благополуччя. 

Зі святом!

Валентина Аранчій, 
ректор академії, професор

ЩИРІ ВІТАННЯ З ДНЕМ СТУДЕНТА!
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Полтавська державна аграрна ака-
демія налічує майже століття славної 
історії і вже 50 років інженерно-техно-
логічний факультет є одним із базових її 
факультетів. 

Інженерно-технологічний факультет 
(тоді факультет механізації сільського 
господарства Полтавського сільсько-
господарського інституту) був створе-
ний відповідно до наказу Мініс-
терства сільського господарства 
СРСР № 135 від 18 квітня 1966 
року.

У той час велася розбудова 
інституту та факультету. На-
вчальний процес поєднувався з 
виконанням значного обсягу бу-
дівельних робіт. Зокрема силами 
викладачів та студентів був побу-
дований новий навчальний корпус 
площею більше 6 тис. м2. Функції 
практичного навчання виконувало 
господарство у с. Бречківка, а для 
проходження навчальної і вироб-
ничої практик використовувався полі-
гон. Паралельно, за великої підтримки 
керівництва області та інституту, йшли 
поставки техніки та лабораторного об-
ладнання. 

Великим святом для факультету 
став у 1971 році перший випуск інже-
нерів-механіків. Перші 50 випускників 
успішно захистили дипломні проекти й 
отримали дипломи інженерів-механіків.

Першим деканом факультету був 
призначений Савенко Дмитро Петрович, 
який понад 20 років був організатором і 
душею створеного колективу, і разом зі 
співробітниками кафедр закладали фун-
дамент факультету.

Далі деканами були к.т.н., доцент 
Дзюба Володимир Несторович; к.т.н., 
доцент Брагінець Микола Володимиро-
вич; к.т.н., професор кафедри Лапенко 
Григорій Олександрович. У 2008 році 
факультет перейменовано на інженер-
но-технологічний, а з 2011 року і понині 
факультет очолює випускник факульте-
ту, к.т.н., професор Дудніков Ігор Ана-
толійович.

Пройшло півстоліття і зараз інже-
нерно-технологічний факультет є скла-
довою великого навчально-наукового 
комплексу, що включає і технікуми і 
коледжі. Факультет налічує 6 кафедр, 47 
викладачів, з них – 1 член-кореспондент 
інженерної академії наук України, 5 док-
торів наук, 6 професорів, 38 кандидатів 
та доцентів. 

За роки існування факультету викла-

дачами захищено 
36 кандидатських 
та 2 докторські 
дисертації, вида-
но 30 монографій, 
опубліковано по-
над 2000 статей та 
одержано понад 
200 авторських сві-

доцтв і патен-
тів. На факуль-
теті навчається 
більше 1000 
студентів ден-
ної та заочної 
форм навчан-
ня.

За час існу-
вання факультету підготовлено понад 
7000 інженерів-механіків сільськогоспо-
дарського виробництва. На Полтавщині 
немає жодного господарства чи підпри-
ємства агропромислового комплексу, де 
б не працювали випускники факультету. 
Їх можна зустріти майже в усіх областях 
України і в близькому зарубіжжі.

Нині на факультеті функціонує кілька 
наукових шкіл:

● Школа Анатолія Андрійовича 
Дуднікова – кандидата технічних наук, 
професора, завідувача кафедри «Ремон-
ту машин і ТКМ», члена Національної 
редакційної колегії Всеукраїнського 
науково-технічного журналу «Вібрації 
в техніці та технологіях». Науковий на-
прям діяльності – підвищення довговіч-
ності й надійності сільськогосподарської 
техніки, відновлення деталей вібрацій-
ним методом. За період із 1995 року за-
хищено 6 кандидатських дисертацій.

● Школа Ігоря Анатолійовича Дуд-
нікова – декана інженерно-технологіч-
ного факультету, кандидата технічних 
наук, професора кафедри «Загальнотех-
нічних дисциплін». Науковий напрям 
діяльності – підвищення довговічності 
та надійності сільськогосподарської тех-
ніки. За період із 2011 року захищено 3 
кандидатські дисертації.

● Школа Олексія Володимирови-
ча Горика – доктора технічних наук, 
професора, завідувача кафедри «За-
гальнотехнічних дисциплін», керівни-
ка Полтавського осередку Всеукраїн-

ського наукового товариства 
з механіки руйнування. На-
уковий напрям діяльності 
– створення новітніх ком-
позитних матеріалів на ос-
нові розробки некласичних 
моделей їх розрахунку для 
засобів механізації агропро-
мислового комплексу. За 
період із 2005 року захищено  
1 кандидатську дисертацію.

Колектив викладачів та 
співробітників академії і фа-
культету разом зі здобувача-

ми вищої освіти долають усі негаразди 
сьогодення. 

З нагоди 50-річчя факультету відбу-
лася XV Міжнародна науково-практич-
на конференція «Вібрації в техніці та 
технологіях», за результатами якої було 
опубліковано Всеукраїнський науко-
во-технічний журнал  наукових праць. 
Прибуло багато високоповажних гостей 
із навчальних закладів України,  якими 
було сказано багато щирих та теплих 
слів з побажанням подальшого розвитку 
та розквіту інженерно-технологічному 
факультету.

Пленарне засідання конференції 
продовжилось чудовою концертною 
програмою з привітанням, врученням 
грамот і подяк викладачам та співробіт-
никам факультету.

Привітати факультет з 50-річчям за-
вітали представники ректорату, на чолі 
з ректором Аранчій Валентиною Іванів-
ною, декани інших факультетів академії, 
представники Департаменту агропро-
мислового розвитку Полтавської ОДА 
та Полтавської обласної організації 
профспілок працівників АПК, профе-
сорсько-викладацький склад аграрних 
та технічних ВУЗів України, працівники 
минулих років, художні колективи та 
випускники факультету, які зі словами 
щирої вдячності згадували прекрасні 
роки навчання.

Ректорат Полтавської державної 
аграрної академії висловлює глибоку 
подяку всім співробітникам факультету, 
минулим та теперішнім, за їхній внесок 
у його розвиток, за їхню відданість своїй 
справі, за високий професіоналізм та з 
нагоди 50-річчя із дня заснування інже-
нерно-технологічного факультету. 

Володимир Лавренко, 
 заступник декана ІТФ  

з виховної роботи



4 аграрна академія моя

ДЕНЬ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

СЫР – 
ТВОРЕНИЕ ПРИРОДЫ И 

ИСКУССТВО ТЕХНОЛОГА

Сверкнув, как солнца луч, нарезка сыра  
Словно магнитом тянет нас к столу.
Она приятна всем народам мира.
Приятна глазу, сердцу и уму.

Сыр – концентрат веществ, нужных 
                                                        для жизни.
В нем сила духа и здоровье нации.
Употребляйте сыр до самой тризны 
При любой общественной формации.

Белки, жиры, в нем вся природа.
Немало в нем и минералов.
Он создан для всего народа,
Не только лишь для генералов.

То раньше сыр доступен был «верхушке»,
Не так давно показан был и тем,
Кто пребывал у госкормушки.
Теперь же он доступен всем.

Сыр нужен в дни любого торжества,
В простой семье или за трапезою барской 
Он на столе от Рождества до Рождества.
Сыр был и есть закуской Царской.
Быть лучше сыра может только сыр.
Он с медом доведет Вас до восторга,
По-новому посмотрите на мир 
И жить красиво будете и долго.

Да, внешний вид и аромат, и вкус 
Нас привлекают в сыре том.
И европеец, и даже индус 
Писали прозу и стихи о нем.

И не случайно, что еще до нашей эры 
Воспет был сыр и Гиппократом, и Гомером. 
Что ценят его в мире все народы.
Ведь сыр – божественный продукт  
                                                       природы.

Я тоже здесь совсем не исключение.
Вот, исписав бумагу всю до дыр,
Дарую Вам свое стихотворение 
И призываю Вас: ЛЮБИТЕ СЫР!

Сторінку підготував
Володимир Тендітник, 

завідувач кафедри ТВППТ, професор

(Ода сыру, посвящается мастерам-
технологам сыроделия ко дню работников 

пищевой промышленности,
студентам ФТПППЖ – будущим 
сыроделам и всем, кто любит или 
полюбит сыр в его многосотенном 

разнообразии наименований).

Ви тримаєте в руках газету «Аграрна 
академія моя», кожного з Вас і в Вашій 
особі весь колектив академії – від студен-
та до ректора, – співробітники кафедри 
«Технології переробки продукції тварин-
ництва» вітають з Днем працівника хар-
чової промисловості (16 жовтня 2016), а до 
неї всі ми з вами маємо найбезпосередніше 
відношення. Виробництво деяких харчо-
вих продуктів людина освоїла понад 8000 
років тому, проте виробництво окремих 
продуктів, як товару для реалізації, зокре-
ма і на експорт, відзначається тільки XV 
століттям. Технологія близька до так званої промислової датується 
XVIII століттям, хоча ця технологія була досить примітивною і ос-
нована переважно на ручній праці.

Воістину промислова харчова технологія в сучасному її баченні в 
Україні почала розвиватися з 30-х років минулого століття.

Основним завданням харчової промисловості як у світі, так і в 
Україні зокрема було, є і буде виробництво достатньої кількості про-
дуктів харчування високої якості за найменших затрат праці і коштів, 
які задовольняють вимоги споживачів з точки зору їх біологічної, 
енергетичної та харчової цінності, і є безпечними до вживання. Тому 
харчова промисловість України є головною складовою її агропромис-
лового комплексу, пріоритетною і стратегічно важливою для вирішен-
ня продовольчої безпеки країни та її соціальної стабільності, а якщо 
поглянути глибше, то і не тільки для потреб внутрішнього ринку.

Не можна допустити, щоб Україна з країни-експортера перетво-
рилася в країну-імпортера, і я сподіваюся, що цього не станеться, 
тому що харчова промисловість України дуже тісно інтегрована з її 
сільським господарством, оскільки її підприємства переважно пере-
робляють саме сільськогосподарську сировину, а таких підприємств 
різної продуктивності в харчовій промисловості України понад 600, 
які представляють більше 40 її галузей: молоко- і м’ясопереробні, 
масло-жирова, борошномельно-круп’яна, кондитерська, лікеро-го-
рілчана, консервна, хлібопекарська та багато інших. Вісімнадцять її 
галузей представлені і в Полтавській області, які за даними Головного 
управління статистики області в 2015 році виробили 32,8 тис. тонн 
хлібобулочних виробів, 93,7 тис. тонн борошна, 45,4 тис. тонн молока 
обробленого, 18,9 тис. тонн вершкового масла, 23,2 тис. тонн різних 
видів сирів, 48,3 тис. тонн м’яса, 36,9 тис. тонн ковбасних виробів, 
209,6 тис. тонн бурякового цукру, 67,4 тис. тонн кондитерських виро-
бів, 11,9 млн дкл. мінеральних вод і багато іншого.

На Полтавщині на одного жителя показник споживання молока і 
молочних продуктів, овочів, плодів і ягід, винограду, риби, м’яса і 
м’ясних продуктів у 2015 році був вище, ніж середній показник по 
Україні. За рівнем споживання цих продуктів Полтавщина входить у 
першу десятку і тільки за споживанням картоплі 16-те, а за споживан-
ням цукру 21-те місце. Тобто по структурі спожитої продукції резуль-
тат вельми позитивний. Однак, якщо виходити з науково обґрунтова-
них фізіологічних норм споживання, розроблених науково-дослідним 
інститутом харчування і гігієни Академії медичних наук України, то 
підприємствам аграрного сектора в подальшому доведеться значно 
збільшити свої виробничі потужності. 

Серед усіх галузей харчової промисловості найбільшу питому вагу 
в структурі її вартісного вираження доводиться на молочну та м’ясну 
промисловість. До 2020 року планується подальше значне збільшення 
виробництва м’ясо-молочних та інших продуктів харчування, а також 
підвищення їх якості. Значить є надія значного збільшення ємності 
ринку продовольства, що за успішної роботи сільськогосподарського 
сектора зробить харчову промисловість досить привабливою для ін-
вестицій і з’явиться можливість зниження ціни на продовольчі товари 
на внутрішньому ринку. 

Що ж, будемо сподіватися. Vivat аграрному сектору!

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ –  
ОСНОВА ПОВНОЦІННОГО  
ХАРЧУВАННЯ ЛЮДИНИ
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ВІЗИТИ

Полтавська державна аграрна ака-
демія – це сучасний навчальний за-
клад, де значну увагу у підготовці 
фахівців приділяють практичним 
знанням. Саме тому студенти акаде-
мії постійно беруть участь у виїзних 
заняттях на провідних підприємствах 
України, зустрічаються з представ-
никами органів місцевого самовря-
дування, бізнесу, вивчають попит та 
пропозицію на ринку Полтавщини.

19 жовтня 2016 року для студентів 
факультету економіки та менеджмен-
ту I курсу скороченого терміну навчан-
ня спеціальності «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність», сту-
дентів I курсу скороченого терміну 
навчання спеціальності «Економіка» 
та студентів III курсу спеціальнос-
ті «Менеджмент» було організовано 
екскурсію до Великобагачанського 
району Полтавської області. Зокрема, 
студенти ознайомилися з виробни-
цтвом молока та його переробкою на 
ПП «Білоцерківська агропромислова 
група».

Оглядову екскурсію цікаво та зміс-
товно провела заступник директора з 
якості продукції ТОВ «Білоцерківська 
агропромислова група» Ірина 
Коржова. Студенти мали змогу озна-
йомитись як з історією та перспекти-
вами розвитку підприємства, так і з 
напрямами діяльності на сучасному 
етапі. Також наголошено, що підпри-
ємство радо чекає на фахівців молоч-
ної промисловості, надаючи їм гідну 
заробітну плату та умови праці.

ПП «Білоцерківська агропромис-
лова група» − провідний виробник на-
туральних, високоякісних молочних 
продуктів, що здобули визнання спо-
живача не тільки у більшості облас-
тей України, а і далеко за її межами. 

Під час екскурсії студенти усві-
домили, що досягнення цього стало 
можливим завдяки впровадженню на 
підприємстві сучасних систем управ-
ління щодо забезпечення якості та 

безпечності харчових продуктів у від-
повідності до стандартів: продукція 
виробляється на сучасному європей-
ському обладнанні провідних компа-
ній Німеччини, Швеції, Швейцарії і 
особлива увага приділяється ретель-
ному контролю відповідності про-
дукції, на всіх етапах виробництва за 
принципом «від поля – до столу».

Підприємство системно спрямовує 
інвестиції у вдосконалення процесу 
виробництва, покращання мобільності 
та безпечності умов доставки власної 
продукції.

Перспективу своєї діяльності пра-
цівники цього потужного виробництва 
та переробки молока вбачають 
у створенні сучасного комп-
лексу із виробництва повного 
спектру високоякісних про-
дуктів харчування з оптимізо-
ваним співвідношенням ціни 
та якості для задоволення сма-
ків найвибагливішого спожи-
вача.

Під час екскурсії вироб-
ництвом ПП «Білоцерківська 
агропромислова група», сту-
денти Полтавської держав-
ної аграрної академії також 
отримали чіткі уявлення 
щодо можливостей місце-
вого ринку праці в Україні 
на прикладі підприємств 
Великобагачанського району.

Також у рамках проведення екс-
курсії студенти стали учасниками 
семінару з енергоефективності та 
енергозбереження, використання від-
новлювальної енергії на об’єктах со-
ціальної сфери та на сільських терито-
ріях Полтавщини, в рамках співпраці 
з Проектом ЄС/ПРООН «Місцевий 
розвиток, орієнтований на громаду» у 
Великій Багачці. 

Учасників заходу привітало ке-
рівництво Великобагачанського ра-
йону. Координатор обласного під-
розділу впровадження Проекту 

Віталіна Старчик предста-
вила презентацію на тему 
«Енергоефективність та від-
новлювальні джерела енер-
гії в рамках проекту МРГ», 
наголосивши, що Проект по-
кликаний змінити ситуацію, 
підвищуючи рівень обізна-
ності місцевого населення і 
органів влади, дотримуючись 
використання новітніх техно-
логій для вирішення локаль-
них енергетичних проблем у 
безпечний для довкілля спо-
сіб.

Під час зустрічі розгляда-
лися питання щодо реалізації 

Проекту ЄС/ПРООН на території ра-
йону у напрямі впровадження енергоз-
береження.

Не могли оминути стороною і са-
наторій «Псел», що знаходиться у ра-
йонному центрі. Затишний і охайний, 
з чудовими краєвидами, він зачарував 
студентів. Приємно усвідомлювати, 
що Полтавщина – це край багатий не 
тільки родючим чорноземом, а і має 
потужний рекреаційний потенціал.

Тиждень виявився насиченим на 
події і 20 жовтня студенти I курсу спе-
ціальності «Менеджмент» відвідали 
ТОВ «Лубенський молочний завод», 
де після перегляду фільму про діяль-

ність підприємства та його історію, оз-
найомилися з процесом виробництва. 

Ми висловлюємо щирі слова подя-
ки тим людям, які сьогодні розуміють 
значення практичної підготовки для 
студентства, тим, хто має можливість і 
дає змогу формувати високопрофесій-
них фахівців для нашої держави.

Участь у таких заходах сприяє ста-
новленню у студентів усвідомленого 
бачення власного майбутнього у кон-
тексті розвитку регіональної економі-
ки, формує активну громадську пози-
цію.

Ми щиро дякуємо за надану мож-
ливість ознайомитися з діяльністю 
ПП «Білоцерківська агропромислова 
група» голові ради директорів Віктору 
Володимировичу Кордубану, ТОВ 
«Лубенський молочний завод» ди-
ректору Володимиру Миколайовичу 
Дорошу, координаторам Спільного 
проекту ЄС/ПРООН «Місцевий 
розвиток, орієнтований на грома-
ду» у Полтавській області Віталіні 
Миколаївні Старчик та Галині 
Геннадіївні Бут та представникам 
органів місцевого самоврядування 
Великобагачанського району.

Станіслав Романенко,
студент I курсу стн, спеціальності 

«Економіка».

Кваліфіковані випускники – результат  
практичної підготовки студента



6 аграрна академія моя

ТЕРИТОРІЯ НАШИХ МОЖЛИВОСТЕЙ

У багатьох розвинутих країнах світу 
вже стало фактом, що нова актуальна 
інформація, нові технології в 21 столітті 
– столітті інформаційної епохи – є най-
більш цінним товаром, також вже мен-
ше цінується тривалий досвід в одній 
справі, ніж властивість швидко навча-
тися та коригувати свою точку зору. На 
заміну аграрній та індустріальній епосі 
приходить чи прийшла  інформаційна, 
деякі вже говорять про наступну епоху 
– емоційну. Сьогоднішні студенти чет-
вертих-п’ятих курсів вже починають 
замислюватися, як вони знайдуть своє 
місце під сонцем через рік-два, багато з 
них ще літає у своїх мріях, впев-
нені в тому, що на таких молодих, 
енергійних та грамотних стоїть 
черга роботодавців. 

Дійсно, певний попит на ча-
стину випускників є, проте ча-
сто умови оплати праці у нас в 
Україні на досить низькому рів-
ні. І молода людина, якщо вона 
запланувала мати класичний та 
бажаний перебіг життя: знайти 
високооплачувану роботу, потім 
купити своє житло, вмеблювати 
його, придбати хороший автомо-
біль для подорожей і потім мати 
сім’ю, щоб із нею жити довго та 
щасливо, зіткнеться із тим, що 

тривалий період свого життя буде от-
римувати зарплатню в межах, які від-
тягують реалізацію поставлених цілей 
на десятки років. 

Як говорять соціологи: «Щасливе 
суспільство буде таким у разі, якщо 
в сім’ї буде більше злагоди». Як же її 
досягти, коли у багатьох сім’ях не за-
безпечені первинні потреби – на їжу, 
одяг, не говорячи вже за лікування чи 
навчання, за закордонні подорожі чи 
купівлю житла можна й не говорити, – 
це все стає дуже непростим і віддале-
ним! Ці проблеми значно погіршують 
взаємовідносини, що є закономірним 
явищем. Ось із таким буттям змушені 
будуть зустрітися наші майбутні ви-

пускники. На запитання «що робити» є 
безліч відповідей. 

Сам автор у свій час, проходивши за-
кордонну практику в Німеччині, думав 
про те, щоб залишитися по легальній 
програмі в тій країні, але зв’язок із ро-
диною та бажання реалізувати себе в 
Україні взяли верх. У  нас легше себе 
реалізувати! Чому? Бо в нас майже 
немає конкуренції, що не візьми, все 
можна покращувати, вдосконалюва-
ти і за це отримувати гідну платню. У 
тій же Німеччині конкуренція в бізнесі 
настільки розвинута, що бізнес працює 
на 5-10 % рентабельності, у нас це може 

бути в кілька разів більше. Значить, 
наші приватні підприємства, тобто 
бізнес особливо аграрного напря-
му, як найбільш динамічно розви-
нутого напряму, мають прибуток, 
щоб наймати на роботу цінних фа-
хівців. Тобто попит є. Треба тільки 
зробити пропозицію – запропону-
вати роботодавцям вигідний товар 
– цінних фахівців, які оволодіють 
новими знаннями, під час застосу-
вання яких агропідприємства змо-
жуть зробити прорив у технологіях 
та підняти прибутковість їхнього 
аграрного бізнесу. 

З такою місією – передачею най-
більш передового світового досвіду 
від найбільш ефективних у світі 

інвесторів – приватних закордонних 
та вітчизняних фірм, які є найбільш 

успішними у 
своєму сег-
менті для сту-
дентів ПДАА 
та практиків 
нашого регіо-
ну, – створено 
ще рік тому 
Школу єв-
ропейського 
тваринництва із офісом у ПДАА. 

Реалізація цієї ідеї була б неможли-
ва без прямого розуміння та допомоги 
в організаційних питаннях як ректора 
нашої академії В. І. Аранчій, так і про-

ректора по науці О. О. Гор-
ба. Спасибі їм за це! 

Ми вже провели три 
модулі Школи: по вирощу-
ванню телят за німецькою 
технологією та по індикар-
ству. Чим це було б цінним 
для наших студентів? За-
раз близько третини сіль-
госппідприємств мають 
молочно-товарні ферми, 
більшість яких є практич-
но низькорентабельними 
по різним причинам, одна 
із них та, що генетичний 
потенціал нашого дійного 
поголів’я є на досить низь-

кому рівні, бо, на жаль,  ще на більшо-
сті вітчизняних ферм порівняно екстен-
сивно вирощують телят, у порівнянні з 
інтенсивним вирощуванням у більшо-
сті країн світу, де мають надій від корів 
майже вдвічі більший, ніж в Україні. 

Тому, прослухавши модуль нашої 
школи по темі вирощування телят, 
можна зробити висновок, як це потріб-
но робити. Потім, влаштовуючись на 
роботу, можна написати в резюме «во-
лодію знаннями, як підняти рентабель-
ність молочного бізнесу вашого агро-
підприємства на 10-15 % за два роки 
без великих інвестицій, тому прошу 
дати мені можливість на практиці це 
реалізувати». Що означає реалізувати 
– налаштувати вирощування телят по 
стандартам німецьких ферм? Це озна-
чає підняти прибутковість молочної 

Відгук про Школу європейського тваринництва від студентки 
п’ятого  курсу факультету ТВППТ Зал Маргарити: «Я в минулому році 
з успіхом провчилася два модулі Школи європейського тваринництва на 
базі підвищених знань у напрямку інтенсивного вирощування телят та 
годівлі ВРХ, написала резюме і пройшла успішне стажування в українсько-
німецькій фірмі. Зараз паралельно із навчанням в академії працюю в цій 
фірмі, заробляю гідну оплату праці та отримую велике задоволення від 
своєї роботи. Колеги-студенти, раджу використовувати всі можливості, 
які ведуть вас до кращого життя. Я переконана, що у нас в Україні можна 
жити та отримувати оплату нашої праці не гіршу, ніж за кордоном, для 
цього треба ставити високі цілі і йти до них  із максимальною швидкістю, 
не зважаючи на закономірні труднощі!»

Як краще підготуватися нашим завтрашнім  
випускникам до дорослого життя?
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ферми, тобто бізнесу засновника і під-
няти свій авторитет на високий рівень, 
що є одним із найголовніших наших 
внутрішніх мотиваторів. 

Дуже сміливо, як для молодого май-
бутнього співробітника! Це означає, 
що в нього є амбіція, є потенціал. За це 
ми, роботодавці, позитивно реагуємо 
першочергово на таких кандидатів на 
працевлаштування. Тобто користь від 
навчання двічі в рік на модулях у Шко-
лі європейського тваринництва може 
бути суттєвою. Або, приміром, яку ко-
ристь може принести навчання на чет-
вертому модулі Школи європейського 
тваринництва 29 листопада цього року 
в ПДАА по темі «Кормовиробництво»? 

Інформацію про наші модулі можна 
знайти на сайті академії чи на інфор-
маційній дошці ваших розкладів.  Хто 
буде передавати нашим студентам свій 
досвід? Спеціально з Німеччини при-
летять представники з двох всесвітньо-
відомих фірм із URBAN та Buschhoff, 
щоб розказати про вирощування телят 
за найінтенсивнішою у світі техноло-
гією та приготування кормів в умовах 
господарств на найбільш автоматизо-
ваній комбікормовій лінії. Автор статті 
розкаже про німецький досвід вирощу-

вання та силосування кукурудзи та лю-
церни (а це ще плюс 10-25 % резервів 
підвищення рентабельності молока), 
один із кращих товаровиробників об-
ласті АФ «Маяк» розповість про свій 
досвід співпраці із німецьким експерта-
ми від фірми AHRHOFF та ТОВ «Ефек-
тивні системи у тваринництві» про за-
готівлю дуже якісного за німецькими 
стандартами кукурудзяного силосу. 
Ще буде родзинка – коротка презента-
ція про кормовиробництво Китаю, бо 
багато країн світу вже орієнтуються на 
китайські технології в багатьох галу-
зях. Впевнений, що від них можна взя-
ти кілька хороших ідей. 

Кому варто навчатися у Школі єв-
ропейського тваринництва? Всім сту-
дентам, викладачам та практикам, які 
хочуть розширити свої горизонти та 
планують пов’язати своє майбутнє із 
аграрною сферою, – це, в першу чер-
гу, студенти факультету ветеринарної 
медицини та ТВППТ. Також треба вра-
хувати, що більшість директорів, за-
ступників директорів аграрних підпри-
ємств є за освітою агрономи, інженери, 
аграрні менеджери, тобто це навчання 
для них буде вкрай корисним, бо допо-
може завоювати авторитет на своєму 

робочому місці, що наблизить їх до по-
ставленої мети, як кажуть, «вибитися в 
люди». 

Які питання найчастіше ставлять 
студенти та практики щодо нашої 
Школи європейського тваринництва: 
яка вартість навчання? – безкоштовне; 
як часто і де відбувається навчання? – 
двічі чи тричі на рік, теорії навчають 
у ПДАА, а практики – в умовах гос-
подарств України, які зробили в себе 
певний технологічний прорив; яка три-
валість навчання? – один чи два дні; 
хто будуть лекторами? – переважно 
закордонні фахівці світових фірм галу-
зі тваринництва чи передові вітчизняні 
практики; як зареєструватися на мо-
дуль? – дивіться на рекламі Школи; що 
треба зробити, щоб отримати диплом 
Школи європейського тваринництва 
державного зразка? – прослухати те-
орію, пройти практику та  написати й 
захистити звіт. Хто зрозумів свій зиск, 
тоді до зустрічі!

 Олег Чуб,  
випускник ПДАА 2000 року, к.с.-г.н.,   
засновник та координатор Школи  

Європейського тваринництва. 
Контакти : 067 555 9604 

Продовження ст. 6

Якщо під час здачі зовнішнього не-
залежного оцінювання Ви не набрали 
необхідної кількості балів і не може-
те вступити на навчання в український 
ВНЗ  –  НЕ РОЗЧАРОВУЙТЕСЬ!   
ВИХІД Є!

Вступайте БЕЗ СЕРТИФІКАТУ 
ЗНО на навчання до польського УНІ-
ВЕРСИТЕТУ БІЗНЕСУ за спеціальніс-
тю МЕНЕДЖМЕНТ та НАВЧАЙТЕ-
СЯ В ПОЛТАВІ.

Заняття  відбуваються за звичайною 
українською схемою заочної форми 
навчання  – тобто 2 сесії по 15 днів кож-
на за один навчальний рік, які проходять 
в Полтаві. 

Предмети  викладаються польськи-
ми або українськими (акредитованими 
в польському Університеті) професора-
ми та доцентами українською мовою за 
польськими навчальними планами. 

Частина занять, які викладають 
польські викладачі, може відбуватися 
у з використанням елементів системи 
дистанційного навчання через мережу 
Інтернет чи у формі відеоконференцій. 

У навчальному плані є обов’язковий 
предмет – ПОЛЬСЬКА МОВА, яка  ви-
кладається під час сесій висококваліфі-
кованою польською викладачкою, яка 
є професійним викладачем польської 
мови як іноземної за інтенсивними ме-
тодиками. Це гарантує швидкий успіх у 
її вивченні.

На весь час навчання Ви будете 
мати польську студентську візу, яка 
при Вашому бажанні, дозволяє пере-

бувати Вам як в Польщі, так і в інших 
країнах Європейського Союзу.

Період навчання у польському Уні-
верситеті до отримання диплому бака-
лавра з МЕНЕДЖМЕНТУ триває 3 роки 
(6 сесій). 

Диплом можна писати українською, 
російською, англійською або польською 
мовами.

За Вашим бажанням, після закінчен-
ня першого курсу навчання у польсько-
му Університеті, Ви можете взяти «ака-
демічну довідку» та перевестися для 
продовження Вашого навчання вже на 
другому курсі  в українському вищому 
навчальному закладі. 

Також, починаючи з другого курсу, 
за Вашим бажанням, ви зможете од-
ночасно навчатися в двох університе-
тах і отримати паралельно 2 дипломи 
УКРАЇНСЬКОГО та ЄВРОПЕЙ-
СЬКОГО зразка.

Польський диплом ЄВРОПЕЙ-
СЬКОГО зразка дає можливість пра-
цевлаштування в будь-якій країні 

Європейського союзу без оформлен-
ня дозволу на роботу та без процедури 
нострифікації українського диплому.

Щоб бути прийнятим на навчання, 
необхідно:

Зареєструватися за  тел.:  
+380674091242, +380661237826  
або заповнивши анкету на сайті   
www.bezzno.com.ua. 

Вислати скановані копії нижчезазна-
чених документів на електронну адре-
су: tatyana.kapitalova@mail.ru
	Свідоцтво про народження;
	Лікарська довідка про стан здоров’я 

форми 086-о;
	Атестат про закінчення повної за-

гальної середньої освіти та додаток 
до нього;

	Закордонний паспорт;
	Фото (20mm x 25mm, роздільна 

здатність 300 dpi)
Олег Горб,  

проректор  науково-педагічної,  
наукової роботи, професор

Міжнародний освітній  проект: «НАВЧАЙСЯ В ПОЛЬЩІ –  ЖИВИ В УКРАЇНІ»

Działalność
Polskiego Centrum

przy Połtawskiej Państwowej
Akademii Rolniczej
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Упродовж багатьох років Полтав-
ська державна аграрна академія офіцій-
но співпрацює з Асоціацією Пуату-Ша-
рант-Україна (CPCU), що входить до 
складу Федерації обмінів Франція–
Україна (FEFU). Щорічно Президент 
CPCU Філіп Жене особисто проводить 
конкурсний відбір серед студентів та 
викладачів – потенційних учасників 
програм стажування (відбір учасників 
на 2017 рік відбудеться 22 листопада 
2016 року).

Програми CPCU орієнтовані на 
проходження лінгвістичного, профе-
сійного та практичного стажування, 
культурного та особистісного розвит-
ку, що у подальшому відкриває мож-
ливості для безкоштовного навчання у 
французьких університетах та вищих 
сільськогосподарських школах, а також 
працевлаштування за фахом на фран-
ко-українських підприємствах.

З 26 по 30 вересня 2016 року у Фран-
ції відбувся тиждень підведення під-
сумків роботи CPCU за активної уча-
сті представників українських вузів, 
зокрема й від Полтавської державної 
аграрної академії.

Слід зауважити, що на відміну від 
попередніх років, програма підведен-
ня підсумків CPCU у 2016 році вперше 
набула нового, розширеного формату, 
що передбачав урахування конкретних 
побажань української сторони стосов-
но можливих візитів та встановлення 
нових контактів із представниками 

французьких науково-дослідних 
установ, навчальних закладів та 
підприємств з метою виявлення 
спільних ідей та інтересів, а також 
налагодження тісних партнерських 
відносин щодо обмінів у науковій, 
навчальній та практичній сферах 
міжнародного масштабу. Зокрема, 
програмою заходів було передбаче-
но:

1) відвідання вищої ветеринар-
но-агрономічної школи «VetAgroSup» у 
Клермон-Феран та Зустріч з Габріелою 
Соноа, директором відділу міжнарод-
них відносин;

2) знайомство з досвідом роботи ре-
гіонального відділення насіннєвої ком-
панії «Limagrain» у місті Рьом, концеп-
туальна основа діяльності якої включає 
організацію і контроль усіх послідов-
них процесів створення продукції: від 
наукових досліджень до виробництва, 
переробки та збуту. Це дає змогу ком-
панії «Limagrain» бути абсолютним 
лідером у Європі серед компаній, що 
спеціалізуються на селекції сільсько-
господарських культур, а за обсягом і 
результатами діяльності – займати чет-
верту позицію в світі;

3) відвідання національного інсти-
туту аграрних досліджень «INRA» у 
Клермон-Феран, а також відеоконфе-
ренція з дослідниками «INRA» з Мон-
пельє;

4) зустріч з офіційними представни-
ками «GMP+ International»;

5) зустріч з директором відділу 
міжнародних відносин університету 
Université d’Orléans (IUT de l’Indre) у мі-
сті Шатору.

Також програмою тижня було пе-
редбачено: візити на підприємства, що 
приймають стажерів з України; про-
ведення тематичних круглих столів з 
урахуванням заявлених питань та інте-
ресів української делегації.

Ефект від проведення подібних захо-
дів є очевидним: партнерські відносини 

у сфері обмінів між CPCU, ПДАА та ін-
шими українськими вузами тривалий 
час обмежувалися, як правило, стажу-
ванням студентів та викладачів. Так, 
наприклад, цього року від ПДАА ста-
жування за програмами CPCU прохо-
дили 2 студенти (Валентин Дона, Ан-
тон Кравченко) та 1 викладач. Проте, з 
2016 року відкрилися реальні можливо-
сті для співробітництва за новими на-
прямами, актуальними як для України, 
так і для Франції, а саме: 1) узгодження 
навчальних програм та академічна мо-
більність учасників освітнього проце-
су; 2) участь у розробці спільних про-
ектів; 3) розширення кордонів науко-
во-дослідницької діяльності здобувачів 
вищої освіти, аспірантів та викладачів.

У досягненні таких результатів 
співпраці слід віддати належне дієвій 
команді наших партнерів у Франції, що 
активно сприяють становленню нового 
рівня університетських взаємовідно-
син, якісно нового формату, орієнтова-
ного на інтеграцію науки і освіти Укра-
їни в Європейський простір. Розвиток 
та практична реалізація спільних ідей у 
міжнародній площині завжди залиша-
ється одним із пріоритетних напрямів 
освітньої діяльності Полтавської дер-
жавної аграрної академії, що протягом 
вже майже сторіччя забезпечує потреби 
держави та суспільства у висококвалі-
фікованих фахівцях.

Наталія Канцедал, 
заступник декана факультету  

обліку та фінансів, к.е.н., доцент, 

ПДАА крокує у майбутнє: нові горизонти співробітництва 
у форматі УКРАЇНА-ФРАНЦІЯ

27 жовтня 2016 року у Полтавській 
державній аграрній академії відбувся 
ІІ Міжнародний семінар SoilBiotics – 
Argus Biotics. 

Компанія SoilBiotics, створена у 
США агрономом та хіміком-техноло-
гом Тоддом Зером, сьогодні є одним 
з лідерів американського ринку з ви-
робництва біологічних добавок для 
ґрунту та стимуляторів росту рослин. 
У світі продукцію американської ком-
панії SoilBiotics знають досить добре, 
а от на українському аграрному рин-
ку вона з’явилася нещодавно. 

Особистим досвідом вирощу-
вання сільгоспкультур за допомо-
гою гуматів SoilBiotics поділилися 
представники аграрних госпо-
дарств Полтавщини. Тут обгово-
рили результати використання 
препаратів для підвищення вро-
жайності сої, кукурудзи, пшениці 
та картоплі на власних полях.

Також в 2016 році в академії укла-
дено угоду про співробітництво з 
Проектом «SoilBiotics», в рамках яко-
го науковці факультету агротехноло-
гії та екології здійснюють науковий 

супровід, а також тестові випробу-
вання інноваційних технологій та 
продуктів у галузі рослинництва. 

Микола Маренич,
 декан факультету агротехноло-

гій та екології, к. с.-г. наук, доцент

Американські інновації  
для українського врожаю
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11 жовтня 2016 р. з нагоди 175-річчя від дня народжен-
ня визначного українського науковця, історика, етнографа, 
політичного та громадського діяча Михайла Драгоманова в 
Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевсько-
го відбувся культурно-просвітницький захід «М. Драгома-
нов – видатний науковець та громадський діяч XIX ст.».

Здобувачі вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» 
спеціальності «Ветеринарна медицина» 11 та 13 групи із за-
доволенням узяли участь у цьому заході, під час якого оз-
найомилися із життям та багатогранною діяльністю нашого 
земляка. Цікавою є «географія» життя Михайла Петровича: 
народився у м. Гадяч Полтавської області, його студентські 
роки минули в Києві, а останній період життя пов’язаний з 
м. Софія (Болгарія).

Палкий патріот і глибокий знавець рідної та світової 
культури М. Драгоманов характеризував українську літера-

туру, народну й писемну, як такі, що не поступаються іншим 
слов’янським літературам. 

Національному, політичному й соціальному визволенню 
української нації, утвердженню її гідного місця серед наро-
дів світу він віддавав не лише всі свої інтелектуальні сили та 
здоров’я, а й усі матеріальні статки, подаючи приклад особи-
стої жертовності й побутової скромності багатьом.

Тогочасні роздуми М. Драгоманова суголосні, як вияви-
лося, устремлінням сучасних українців: «… стоячи ногами й 
серцями на нашій Україні, ми будемо держати свої голови в 
Європі, а руками обнімати по меншій мірі всю Слов’янщину» 
і «лишень тоді, коли ми покажемо свою силу хоч на частині 
своєї землі, зверне на нас увагу і Європа».

Матеріал підготували викладачі кафедри  
іноземних мов та українознавства

МИХАЙЛО ДРАГОМАНОВ – ВИДАТНИЙ НАУКОВЕЦЬ ТА ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ XIX СТ.

Цього року Духовна столиця святкувала День 
міста не один, а цілих три дні, починаючи з 23-го 
і закінчивши вночі 25-го вересня. В цей день ми 
вшановуємо визволення Полтави від нацистських 
окупантів, яке відбулося 23 вересня 1943 року. Пер-
шим масштабним заходом у рамках святкування 
Дня міста був чотириденний фестиваль «Майстер-
ня міста»: концерти, кінопокази, вирішення місь-
ких проблем і дискусії. На громадський огляд було 
запропоновано десятки найактуальніших планів 
і пропозицій щодо того, як можна модернізувати і 
розвинути наше рідне місто.

Традиційно свято розпочалося покладанням кві-
тів до Монумента Солдатської Слави.

Міська влада презентувала полтавцям дев’ятиме-
тровий знак «I love Poltava», який так чекала молодь. 
Подібний символ є в більшості міст 
нашої країни, тепер і в нашому буде 
ще одна візитівка. На честь Дня міста 
на Театральній площі таланти нашого 
краю порадували городян святковим 
концертом.

А 24 вересня відбувся щорічний па-
рад «Полтава вишивана». Полтавчани 
та гості міста зібралися на Соборному 
Майдані і рушили, здавалось, нескін-
ченною вишиваною колоною до Парку 
Перемоги. На чолі колони йшов місь-
кий голова зі своїми заступниками. Їм 
компанію склала заслужена артистка 
України, солістка ансамблю збройних 
сил України Ярослава Руденко та пол-
тавська поетеса Марія Бойко.

На параді були присутні представники полтавських шкіл, 
університетів, коледжів, фірм, банків, медичні працівники, 
представники етнічних меншин і общин у вишиванках і 
власних традиційних костюмах та спеціальні гості – делега-
ція з Німеччини. Не залишились осторонь святкування і сту-
денти нашої славної Полтавської державної аграрної акаде-
мії. Одягнувши святкові вишиванки, вони йшли численною 
колоною зі знаменом академії. Наші студенти мали змогу 
долучитися до багатьох майстер-класів народних умільців, 
побувати на виставці-продажу продукції бджільництва, ви-
ставці старовинних автомобілів, відвідати презентацію робіт 
літературної студії «Голос ветеранів» під назвою «В обіймах 
слова» у нещодавно облаштованому павільйоні біля Полтав-
ського музичного училища ім. М. Лисенка, виставку світлин 
Сергія Назаркіна «Іванова гора» у музеї І. П. Котляревського, 
взяти участь у конкурсах, зробити пам’ятні фото на тематич-

них, облаштованих фотозонах і скуштувати різноманітні 
смаколики, зокрема наші традиційні галушки, пригото-
вані волонтерами міста. Також усі учасники святкування 
мали змогу спробувати самостійно приготувати полтав-
ські страви або насолодитися виробами ручної роботи чи 
повчитися їх виготовляти власноруч.

Після розіграшу призів, відбувся Всеукраїнський кон-
курс талантів та моди «Скарби нації», на який приїхали 
гості з усієї України. 

Одним із наймасштабніших і найпопулярніших захо-
дів став пізнавальний велопохід «Пам’ятаємо про коза-
ків». Організатори запропонували проїхатися на велоси-
педі містом і поза ним та довідатися про пам’ятні місця 
українського козацтва і деякі факти періоду Північної 
війни. Похід розпочався із Соборного майдану (пам’ятник 
гетьману Івану Мазепі), звідки учасники рушили до вул. 

Пилипа Орлика (пам’ятник Козацької слави), вул. Зіньків-
ської (пам’ятний знак козакам, що загинули за волю Украї-
ни на полі Полтавської битви у 1709 р.). Також прихильни-
ки цього корисного для здоров’я виду транспорту відвідали 
Яківці (Ротонда примирення, пам’ятник шведам від росіян), 
пам’ятник Шведам від Шведів, с. Жуки (меморіальний комп-
лекс пам’яті загиблих козаків, пам’ятний знак на честь ко-
зацького літописця С. Величка, пам’ятний знак словацькому 
просвітителю Д. Крману), звідки й повернулись до Полтави, 
проїхавши близько 30 км.

Крапкою в низці заходів до Дня міста став фестиваль 
«Мазепа-фест», який відбувся на Співочому полі вперше піс-
ля п’ятирічної перерви. 

Тож, бачимо, що цьогорічний День міста видався досить 
насиченим.

Вікторія Жукова,
літературний редактор

МИ ЛЮБИМО ТЕБЕ, РІДНА ПОЛТАВА
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День української писемності та 
мови – свято, яке щороку відзнача-
ється в Україні 8 та 9 листопада. Це 
свято було встановлено в 1997 році 
Указом Президента України Леоніда 
Кучми з метою відзначення важливої 
ролі української мови в консолідації 
українського суспільства і спрямо-
ване на підтримку рідної мови, її ви-
вчення, розвиток і популяризацію та 
водночас демонстрацію її багатства, 
милозвучності та краси. В Указі за-
значено: «Установити в Україні День 
української писемності та мови, який 
відзначати щорічно 9 листопада в день 
вшанування пам’яті Преподобного 
Нестора-Літописця». 

Преподобний Нестор (близько 
1050–1114) – киянин – у сімнадцять 
років прийшов у Києво-Печерську 
обитель послушником. Головним його 
послухом у монастирі стала книжко-
ва справа. Найдавніший із літописів, 
який дійшов до нас, був написаний 
у 1377 році на пергаменті – вичине-
ній телячій шкірі. Він носить назву 
Лаврентіївського, за ім’ям монаха-пе-
реписувача Лаврентія. Як і багато ін-
ших, цей літопис відображає більш 
давні тексти. Зокрема до нього вхо-
дить пам’ятник вітчизняного літопису 
«Повість временних літ», написаний 
на початку XII століття. Автором «По-
вісті» був монах Києво-Печерського 
монастиря преподобний Нестор-лі-
тописець. Його ми по праву можемо 
вважати батьком не лише вітчизняної 
історії, а й словесності. 

Нестор створив монументаль-
ний історичний твір, давню історію 
слов’ян він уписав в історію світову. 
З нього ми дізнаємось про життя та 
походи князів Аскольда, Олега, Ігоря, 
Святослава, княгині Ольги. Преподо-
бний Нестор працював до останнього 
дня свого земного життя. 

У День української писемності та 
мови за традицією:

● покладають квіти до пам’ятника 
Несторові-літописцю;

● відзначають найкращих популя-

ризаторів українського слова;
● заохочують видавництва, які випус-

кають літературу українською мовою;
● стартує Міжнародний конкурс 

знавців української мови імені Петра 
Яцика – конкурс проводився за під-
тримки Міністерства освіти та науки 
України та Ліги українських мецена-
тів. Щорічна кількість учасників по-
над 5 млн із 20 країн світу;

● з 2000 року відбувається щоріч-
ний Всеукраїнський радіодиктант 
національної єдності, в якому беруть 
участь не тільки студентська молодь, а 
й викладачі, інженери, політики, веду-
чі телепередач тощо. Всі охочі можуть 
не стільки з’ясувати, чи добре знають 
українську мову, як продемонструвати 
єдність з усіма, хто любить і шанує 
українське слово. 

Полтавська державна аграрна ака-
демія не лишилась осторонь і долучи-
лась до святкування. 9 листопада 2016 
року здобувачі вищої освіти факульте-
ту агротехнологій та екології разом з 
викладачами кафедри іноземних мов 
та українознавства завітали на кру-
глий стіл, проведений з нагоди від-
значення державного щорічного свята 
– Дня української писемності та мови. 
Захід відбувся завдяки небайдужим 
полтавцям, патріотам України, людям 
зі щирою душею. У затишній залі об-
ласної універсальної наукової бібліо-
теки імені І. П. Котляревського рідне 
слово звучало віршами, пісенними ме-
лодіями й науковими рядками.

І в стінах нашої рідної академії 
об’єдналися всі небайдужі до україн-
ської мови: диктант написали 60 здо-
бувачів вищої освіти першого курсу. 

Любити, шанувати і плекати рідну 
мову, як закликали видатні письмен-
ники, поети, художники та всі, хто 
примножував любов народу до «со-
лов’їної» – святий обов’язок кожного 
українця, а надто сьогодні, в такі не-
спокійні часи для нашої держави. 

Наостанок хочеться згадати, з якою 
любов’ю вони говорили про нашу рід-
ну мову у своїх віршах і прозі:

Мова – це наша національна ознака, 
в мові - наша культура, сутність на-
шої свідомості.  (Іван Огієнко)

Мова вдосконалює серце і розум на-
роду, розвиває їх. Доля нашої мови за-
лежить і від того, як відгукнеться на 
рідне слово наша душа, як рідне слово 
бринітиме в цій душі, як воно житиме 
в ній. Мова – це доля нашого народу, і 
вона залежить від того, як ревно ми її 
плекатимемо. (Олесь Гончар)

Щоб любити – треба знати, а щоб 
проникнути в таку тонку й неосяжну, 
величну й багатогранну річ, як мова, 
треба її любити.  (Василь Сухомлин-
ський)

Бринить-співає наша мова, 
Чарує, тішить і п’янить.
(Олександр Олесь)
Нації вмирають не від інфаркту. 

Спочатку їм відбирає мову.  (Ліна 
Костенко)

Рідна мова дається народові Бо-
гом, чужа – людьми, її приносять на 
вістрі ворожих списів.    (Василь За-
харченко) 

Скільки української мовної терито-
рії, стільки й української державності. 
(Іван Заєць)

Чужою мовою розмовляє у дер-
жаві або гість, або найманець, або 
окупант, який нав’язує їй свою мову.  
(Карл Маркс)

Слова росли із ґрунту, мов жита.
Добірним зерном колосилась мова.
Вона як хліб. Вона мені свята.
І кров’ю предків тяжко пурпурова. 

(Ліна Костенко)
Слово, моя ти єдиная зброє,  

Ми не повинні загинуть обоє.  
(Леся Українка)

Мова росте елементарно, разом з 
душею народу.   (Іван Франко)

Є в української нації найбільший 
герой, який зазнав найжорстокіших 
нападів і якого росіяни намагалися 
знищити у першу чергу, бо знали, що 
з ним ми нездоланні. Це – наша мова.   
(Василь Шкляр)

Вікторія Жукова, 
Вікторія Лихопій

Поки жива мова – житиме й народ…

I етапу VII Міжнародного мовно-
літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка

Зеленського Руслана, здобувача вищої освіти II курсу 
II групи спеціальності «Процеси, машини та обладнання 
агропромислового виробництва»;

Гарун Катерину, здобувача вищої освіти I курсу II 
групи спеціальності «Ветеринарна медицина».

ІІ етапу  Міжнародного конкурсу  
з української мови імені Петра Яцика

Костенко Анастасію – здобувача вищої освіти І 
курсу, спеціальності «Ветеринарна медицина»;

Гарун Катерину – здобувача вищої освіти I курсу 
спеціальності «Ветеринарна медицина»;
Сингаївського Андрія здобувача вищої освіти І курсу, 

спеціальності «Агроінженерія».
Вітаємо переможців! Бажаємо наполегливості в 

досягненні поставленої мети, творчих і наукових 
злетів, подальших перемог!

Висловлюємо вдячність і тим здобувачам вищої освіти, 
які виявили мовно-літературну активність у конкурсі.

Матеріал підготували викладачі кафедри  
іноземних мов та українознавства

ВІТАЄМО  
ПЕРЕМОЖЦІВ!
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Хто б там що не казав, але все ж най-
веселіші та найталановитіші студенти 
навчаються в Полтавській державній 
аграрній академії. Всі викладачі та сту-
денти, що відвідали наш концерт та ба-
чили виступи наших першачків, у цьо-
му впевнені. Концерт передбачав гарний 
настрій та безліч емоцій. Сталося так, як 
гадалося, бо виступ кожного факульте-
ту, в якому студенти демонстрували свої 
таланти та любов до гарного гумору, 
були неймовірні! 

Кого тільки ми не зустріли на сцені в 
той день! Всі пам’ятають таракана Віктора, Шерлока Холмса та компанію Екзорцистів? 
Звичайно так. На моїй пам’яті такого ще не було і я сподіваюсь, що для них це не остан-
ній дебют, бо попереду ще не одне свято, на якому вони зможуть себе показати.

Дякуємо деканам усіх факультетів, які солодощами поздоровили своїх студентів, дя-
куємо всім, хто прийшов, тим, хто взяв участь в організації свята «Вечір Першокурсни-
ка». А також особливо хочеться висловити свою подяку всім нашим першокурсникам, 
без яких 1 листопада цього чудового вечора не було б. 

Наталія Михайлець, студентка 3 курсу спеціальності  
«Ветеринарна медицина»

Студентське життя вже з перших 
днів цього навчального року стрімко 
набрало обертів та розпочалося справді 
яскраво та різнокольорово для наших 
першокурсників. 1 вересня після офі-
ційної посвяти, де новачків прийняли 
до великої та дружньої родини Пол-
тавської державної аграрної академії, 
для них Студентською радою та за під-
тримки адміністрації був влаштований 
сюрприз – неофіційна посвята у студен-
ти. 

Вишикувавшись колоною по 
факультетам до студентського 
парку, який облаштовувався Сту-
дентською радою та просто ініці-
ативними студентами, вони ще не 
знали, що на них чекає. Вже пізні-
ше новоприбулі студенти зізнали-
ся, що вони не очікували такого.     

Ведучі студент-
ських новин «Йо-ма-
йо» влаштовували 
для першокурсників 
конкурси, в яких вони 
могли проявити себе 
та виграти подарун-
ки. Студія «СМТ» 
розважала своїми 
жартами. Також було облаштовано фо-
тозони, працювало 3 фотографи, сту-
дентів частували компотом, печивом та 
яблуками, а головним сюрпризом став 
флешмоб із фарбами «Холі». Різноко-
льорові та щасливі студенти прожили 
перший день у стінах рідної академії. 

З 12 вересня по 6 жовтня на базі 
оздоровчого табору Полтавської дер-
жавної аграрної академії в с. Петрівка 
було проведено адаптивно-тренінговий 
курс, що включав у себе сім завдань, 
які навчали першокурсників команд-
ної роботи та адаптації до змінних 

умов і розумі-
ти один одного 
зі швидкістю 
думки. 

Кожен фа-
культет зміг 
с ф о р м у в а т и 
команду з від-
пові да л ьн и х 

старшокурсників, які змогли 
організувати злагоджену ро-
боту. 

Лише за півгодини дороги, 
в якій студенти з веселим на-
строєм співали пісні, всі опи-
нились на базі, зробили заряд-

ку, розділились на команди та почали 
спільну роботу. 

Модератори приводили студентів 
на точки, де потрібно було виконати 
завдання, на яке давалося 20–25 хв. 

Хтось проходив швидше, хтось по-
вільніше, але головним було навчитися 
працювати в команді, довіряти одне од-
ному та долати свої страхи. Після всіх 
пройдених точок, першокурсників че-
кало останнє і найважливіше завдання 
на довіру, а у когось і подолання страху. 

Ставши спиною до всіх, потрібно 
було впасти в надійні руки знайомих.    

І як після такого не довіряти цим лю-
дям, які за день стали такими близьки-
ми. Після всього першокурсників че-
кала смачна каша, сосиски, салат, чай. 
Тепер можна і повертатись до академії. 

По приїзді проводилась рефлексія, 
на якій кожен висловлював свою думку. 

Побувавши на адаптивах кожного 
факультету можу процитувати най-
популярніші фрази: «Я не очікував, 
що буде так класно», «Я думала, що 
ми їдемо прибирати листя», «Дякуємо 
організаторам за можливість потова-
ришувати з людьми не тільки зі своєї 
академічної групи», «Я не шкодую, що 
поступив саме в Полтавську державну 
аграрну академію», «Думаю, що всі 
ВНЗ Полтави заздрять нам і хочуть на 
нас рівнятися».

Підсумовуючи, хочеться сказати, що 
з перших днів рідна академія зі щирою 
душею приймає студентів і відкриває 
багато можливостей, які ініціюють 
самі студенти, а адміністрація підтри-
мує ідеї та починання. Полтавська дер-
жавна аграрна академія – це місце, де ти 
зможеш себе реалізувати.

Ліана Покас, 
студентка 5 курсу спеціальності 

«Менеджмент»

ДЕБЮТ ПЕРШОКУРСНИКІВ

Початок яскравого життя
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Шановні колеги!   Рада молодих вчених Полтавської державної аграрної академії  
оголошує конкурс «Кращий молодий науковець 2016 року»

Головною метою проведення Конкурсу є виявлення тала-
новитої молоді та підтримка наукових досліджень молодих 
науковців Полтавської державної аграрної академії.

Особливістю проведення даного конкурсу є відсутність 
написання великих конкурсних робіт, а лише надання необ-
хідної інформації у відповідності до положення щодо науко-
вої діяльності за попередній навчальний рік (із 01.09.2015 р. 
по 01.09.2016р.).

Термін подання документів – до 20 грудня 2016 року.
Переможець конкурсу в березні 2017 року на засіданні 

вченої ради академії буде нагороджений почесною грамо-
тою «Кращий молодий науковець 2016 року» та винагоро-
дою визначеною ректором академії.

Головними вимогами до претендентів на здобуття звання 

«Кращий молодий науковець року» є те, що основним міс-
цем роботи претендента повинна бути Полтавська держав-
на аграрна академія, а також учаснику конкурсу на момент 
подання документів має бути не більше 35 років.

З положенням про щорічний конкурс «Кращий молодий 
науковець року» Полтавської державної аграрної академії 
можна ознайомитися на офіційному сайті ПДАА в розділі 
«Наука», рубрика «Нормативна база проведення конкурсів, 
олімпіад, конференцій».

Повна інформація щодо проведення конкурсу та його ре-
зультатів буде висвітлюватися на офіційному сайті ПДАА в 
рубриці «Рада молодих вчених».

Світлана Зоря,  
Голова Ради молодих вчених ПДАА

Ми, українці, не можемо відставати від більш розвинутих 
країн і народів, слідкуємо за модою. Проте чи варто відкри-
вати двері і вікна, запускаючи всіх і все? Тепер вже, у ніч з 31 
жовтня на 1 листопада, дехто святкує Хелловін, але поглянь-
мо, що то таке це «свято»? Зараз мало хто з українців знає 
його походження. По нічних клубах «гримлять» дискотеки 
з похмурим антуражем. Люди переодягаються у карнавальні 
костюми і розважаються до світанку. Щоб зрозуміти чи пра-
вильно українці зустрічають дане свято і звідки воно бере по-
чаток, зануримося в історію.

Перші згадки про Хелловін припадають ще на XVI століт-
тя, оскільки його прообраз – язичницьке свято Самайн, яке 
асоціювалося зі смертю, потойбічним і надприродним, – від-
значалося ще кельтами. Потім Самайн стали відзначати в усіх 
країнах Британських островів. 

У ХIХ столітті хвилі ірландської еміграції принесли свято 
в США, де він відзначається з 1846 року. З кінця ХХ століття в 
ході процесу американізації і глобалізації мода на атрибутику 
Хелловіна з’явилася також у більшості неангломовних країн 
Заходу і Східної Європи.

За переказами, в ніч перед Хелловіном духи, що живуть у 
потойбічному світі, повертаються на землю, саме тому свя-
то, а точніше його переддень, називають Днем всіх святих. 
А легенда згадує, що одним з основних атрибутів Хелловіна 
є «світильник Джека » (англ. jack-o'-lantern) у вигляді голови 
з вирізаного гарбуза із запаленою свічкою або електричним 
підсвічуванням всередині. Відповідно до першоджерел фер-
мер на ім’я Джек був любителем азартних ігор і міцних напо-
їв. Він двічі обманював диявола, а після смерті не потрапив ні 
до раю через своє порочне життя, ні до пекла, так як диявол 
ще за життя Джека присягнувся не забирати його душу. Він 
був приречений поневірятися по світу з гарбузовою головою з 
тліючою вуглиною всередині неї.

Світ відзначає Хелловін у ніч із 31 жовтня на 1 листопада. 
Що цікаво, кожна держава це робить по-різному.

Так, наприклад, у Німеччині люди свято не уявляють без 
замка Франкенштейна. Саме тут відбуваються найбільш ма-
сові гуляння. Людям хочеться побачити нечисть, і саме для 
того в останній день жовтня до замку з’їжджаються тисячі 
людей.

У Китаї свято Хелловіна нази-
вається Днем поминання предків. 
Звичайно, було б дивно чекати 
тут появи американських гарбу-
зових ліхтарів та інших традицій 
«із Заходу», але все ж свічки і ліх-
тарі – невід’ємний атрибут китай-
ського Хелловіна.

В Україні святкування Хелло-
віна менш масове, але все ж тра-
диція прижилася і стала одним з 
найпопулярніших осінніх захо-
дів. У багатьох містах організову-
ють тематичні вечірки, фестивалі, дитячі свята. Святкування 
на честь Хелловіна починається вже з 28 жовтня. 

Так, не оминуло святкування Хелловіна і нашу академію. 
В гуртожитках проводилися конкурси на найкращу секцію. 
Журі відзначало ту секцію, яка буде найбільш тематично та 
креативно прикрашена. 

Розповім вам про свій другий дім – про 5-й гуртожиток.
Тут пройшли найкращі роки мого життя. І я повинна вам 

відверто сказати, що вже 7-й рік поспіль спостерігаю за тим, 
як у гуртожитку триває запекла боротьба між секціями. Тому 
що кожна секція на будь-який конкурс намагається вибороти 
перше місце і свято Хелловіна – це не виключення. 

Цього року підготовка до прикрашання секцій не була 
спонтанною. У конкурсі, на жаль, брали участь не всі секції 
гуртожитку, але незважаючи на кількість учасників за перше 
місце потрібно було поборотися. 

Всі учасники конкурсу не пошкодували ні фантазії, ні сил. 
Змагання пройшло достойно, тому кожну секцію, що брала 
участь у святі Хелловіна, можна вважати переможцем. 

Серед призерів потрібно відмітити 4, 13 і 15 секції – на да-
них секціях студенти проявили найбільшу креативність, тому 
були нагороджені почесними грамотами та солодощами. 

Всім учасникам конкурсу, що не отримали призові місця, 
потрібно побажати не падати духом, досягати нових вершин і 
наступного разу ви отримаєте призове місце!

Вікторія Даценко, 
аспірант кафедри фінансів і кредиту

СВЯТКУЄМО ХЕЛЛОВІН

ДО УВАГИ


