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Шановні колеги!Шановні колеги!
Від колективу Полтавської державної аграрної академії та 

від мене особисто прийміть щиросердечні вітання зі світлими 
і радісними першотравневими святами та Днем Перемоги! 
Ці дні – наша героїчна і духовна історія, яка приносить Віру 
у день прийдешній, дарує Надію на краще майбутнє, сповнює 
серце Любов’ю до близьких людей і місця, де ти народився, 
живеш і працюєш. 

У День солідарності та взаємної підтримки трудящих 
усього світу хочу щиро подякувати за щоденну кропітку працю, 
відданість обраній справі, вміння вміло реалізовувати задумане 
на благо нашої академії. Мені надзвичайно приємно вітати 
тих, хто є взірцем високого професіоналізму та наполегливості 
у роботі.

Я переконана, що всі наші бажання і мрії можуть стати 
реаліями лише за умов спільної праці, згуртованості та 
спільного прагнення сьогодні жити краще, ніж учора, а завтра –
краще, ніж сьогодні.

Нехай на нашій благословенній землі завжди панує мир, спокій та добро, а ці чудові свята 
і наші щирі побажання додадуть усім нам нових сил, оптимізму і натхнення для здійснення 
майбутніх сподівань і трудових звершень на благо України!

Бажаю всім міцного здоров’я, бадьорості духу, довгих років життя, тепла людських стосунків 
і непохитної віри в світле та щасливе майбутнє.

Вічна пам’ять і слава тим, хто зі зброєю у руках захистив свободу і незалежність нашої Вічна пам’ять і слава тим, хто зі зброєю у руках захистив свободу і незалежність нашої 
країни, тим, хто не повернувся з фронтів Великої Вітчизняної… Цими травневими днями країни, тим, хто не повернувся з фронтів Великої Вітчизняної… Цими травневими днями 
давайте вшануємо воїнів-визволителів, які живуть поруч із нами, та гідно пом’янемо загиблих давайте вшануємо воїнів-визволителів, які живуть поруч із нами, та гідно пом’янемо загиблих 
і тих ветеранів, що назавжди відійшли від нас. Низько схиляємо голови перед героїзмом, силою і тих ветеранів, що назавжди відійшли від нас. Низько схиляємо голови перед героїзмом, силою 
духу, мужністю та самопожертвою в ім’я Батьківщини. духу, мужністю та самопожертвою в ім’я Батьківщини. 

З найкращими побажаннями, З найкращими побажаннями, 
ректор академії  ректор академії  

Валентина АранчійВалентина Аранчій
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9 травня 70 років тому закінчилася найкровопролит-
ніша війна людства, що ввійшла в історію як Велика 
Вітчизняна.

1418 днів і ночей солдати всіх народів і народностей 
колишнього Радянського Союзу воювали з німецько-
фашистськими загарбниками, закривали своїми тілами 
німецькі дзоти, йшли на таран із ворожими літаками, ки-
далися зі зв’язкою гранат під фашистські танки, захищаю-
чи свою Вітчизну, за свободу і незалежність якої полягло 
20 мільйонів.

Немає жодної сім’ї у нашій державі – Україні, яка б не 
втратила в тій війні когось із рідних, густо вкрита україн-
ська земля могилами відомих і невідомих солдат.

Я – дитина війни. Я бачив, що залишили після себе фа-
шисти, на моїх очах відбудовувалася держава і для мене 
День Перемоги – «Это праздник со слезами на глазах» – 
сльозами радості за врятований світ і сльозами смутку за 
тими, хто поліг на полі брані.

Дивишся фільми про Велику Вітчизняну війну, слухаєш
пісні воєнних літ, які беруть за душу – пісень такого глибо-
кого змісту, такої душевності, милуєшся буйноцвітом са-
дів, співом солов’їв, і мимоволі згадуєш слова: «Соловьи, 
соловьи, не тревожте солдат. Пусть солдаты немного по-
спят…».

Саме в ці прекрасні теплі весняні дні закінчилася 
Велика Вітчизняна війна, солдати повернулися до мирно-
го життя. Небувала страшна війна закінчилася, залишив-
ши за собою спалені міста і села, мільйони покалічених 
людських доль, мільйони тих, хто навічно залишився мо-
лодим.

І, мабуть, невипадково майже завжди на День Перемоги – 
9 Травня проходить хоч невеликий дощ, як свідок проли-
тих за війну сліз…

Промайнули десятиліття, небагато залишилося тих, 
хто пройшов вогненними шляхами війни, в кого й понині 
ниють зарубцьовані рани, і які ще сьогодні з нами.

А через кілька років піде у Вічність останній солдат 
Великої Вітчизняної і залишиться вічна пам’ять, що пе-
редаватиметься з покоління в покоління, пам’ять про тих, 
хто вистояв і переміг у тій страшній, нещадній війні 1941–
1945-х, війні, яка назавжди зафіксована в кілометрах кіно-
стрічок, фотознімків, мільйонах книг, викарбувана на г ра-
нітних плитах, стелах, тисячах пам’ятників – свідках тих 
вогненних літ, яка навіки залишиться  для прийдешніх по-
колінь яскравим прикладом героїзму, витривалості, патрі-
отизму, відданості Батьківщині.

Микола Опара

Протягом попередніх 24 років 
незалежна Україна відзначала День 
Перемоги за усталеним радянським 
зразком.  Завдяки Указу Президента, 
наша держава розпочинає нову 
традицію святкування 8 та 9 травня 
в європейському дусі пам’яті та 
примирення з нагоди перемоги 
над нацизмом у Європі та 
завершення Другої світової 
війни. Указ спрямований на 
вшанування внеску українців 
у перемогу антигітлерівської 
коаліції і консолідацію 
співвітчизників навколо ідеї 
захисту країни.

Україна понесла надзви-
чайні втрати внаслідок ві-
йни 1941–1945 років. Під час 
бойових дій та в полоні по-
лягло 3–4 мільйонів військо-
вих, 4–5 мільйонів цивільних 
загинуло через окупаційний 
терор та голод у тилу, до 5 мільйонів 
жителів були евакуйовані або приму-
сово вивезені до Німеччини. Загалом, 
безповоротні втрати нашої держа-
ви склали понад 10 мільйонів осіб... 

Внаслідок бойових дій було зруйнова-
но тисячі сіл, міст та містечок. Війна 
стала національною трагедією, яка че-
рез десятиліття й покоління не стерла 
з пам’яті невимовний біль українсько-
го народу. 

Символом відзначення Дня пам’яті 
та примирення і Дня перемоги стала 

квітка червоного маку, яка починаючи 
з 1914 року, є емблемою жертв Першої 
світової війни, а згодом – жертв усіх 
військових та цивільних збройних 
конфліктів. В Україні мак вперше 

використано на заходах, приурочених 
до річниці завершення Другої 
світової війни у 2014 році. Графічне 
зображення з одного боку уособлює 
квітку маку, з іншого – кривавий слід 
від кулі. Поруч з квіткою розміщено 
дати початку і закінчення Другої 
світової війни та гасло. Минулорічним 

було «Ніколи знову». 
Цього року з нагоди 

70-ої річниці перемоги над 
нацизмом запропоновано 
нове гасло: «Пам’ятаємо. 
Перемагаємо». 

Ми пам’ятаємо, якою 
страшною трагедією для 
українців була Друга світова 
війна. 

Ми пам’ятаємо, що 
агресора зупинили спільними 
зусиллями об’єднані нації. 

Ми пам’ятаємо, що той, 
хто захищає свою землю, 

завжди перемагає. Ця пам’ять робить 
нас сильнішими. Вона – запорука 
неминучості нашої перемоги сьогодні.

Вікторія Лихопій
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Головним напрямком розвитку 
Полтавської державної аграрної ака-
демії є реалізація практичних захо-
дів, направлених на інноваційний роз-
виток нашого вузу, який забезпечить 
постійний ріст якості освітніх послуг. 
Основним інструментом регулюван-
ня якості освітньої діяльності є про-
цедура ліцензування та акредитації. 
Можемо констатувати, що з кожним 
роком вимоги Міністерства освіти і 
науки до акредитації вищих навчаль-
них закладів ростуть. Для будь-якого 
вузу ця процедура є найголовнішою й 
від того, як вона буде пройдена, зале-
жить подальша робота навчального за-
кладу.

У 2014-2015 навчальному році всі 
факультети поетапно здійснювали ор-
ганізаційну роботу з підготовки прохо-
дження акредитації. На першому  ета-
пі працювали над самоаналізом освіт-
ньої діяльності: вчасно були підготов-
лені та затверджені окремі справи на 
кожну спеціальність і напрям підго-
товки й подані на експертизу до управ-
ління ліцензування та акредитації 

МОН України. Після 
проходження їх ана-
лізу, Міністерством 
було направлено 
12 комісій на пере-
вірку освітньої ді-
яльності в академії.

Всі комісії відмі-
тили що кадрове, на-
укове, методичне та 
матеріальне забез-
печення, результати 
освітньої діяльнос-
ті, якість підготов-
ки фахівців відпові-
дають встановленим 
вимогам і забезпечу-
ють державну гарантію якості освіти.

На черговому засіданні Акредита-
ційної комісії України 27 січня 
2015 року було розглянуто питан-
ня щодо акредитації та ліцензування 
ПДАА за всіма заявленими напряма-
ми і спеціальностями без скорочення 
їх обсягів.

Окремо хотілося б відмітити по-
тужний потенціал факультету еконо-

міки та менеджменту, який не тіль-
ки підтвердив свої ліцензійні обся-
ги, але і відкрив новий напрям під-

готовки 6.030507 
«Маркетинг» на 50 
осіб. 

Також Інститут 
післядипломної осві-
ти та дорадництва 
успішно пройшов 
акредитацію з пере-
підготовки спеціаліс-
тів за спеціальностя-
ми, що є в академії.

Вважаємо це ви-
знанням високого 
рівня підготовки в 
ПДАА фахівців усіх 
рівнів.

Бажаємо колективу 
академії й надалі плід-

ної праці та нових звершень, творчого 
натхнення, здійснення планів і надій. 
Нехай Полтавська державна аграрна 
академія ще незліченну кількість де-
сятиліть виконує свою почесну місію 
підготовки кадрів високої кваліфіка-
ції для галузі сільського господарства 
України.

Олена Костенко

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО
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ТВОЇ ЛЮДИ, АКАДЕМІЄТВОЇ ЛЮДИ, АКАДЕМІЄ

2 квітня 2015 року відбулося засідання Вченої ради ака-
демії.

Перед початком розгляду планових питань у ду-
шевній, теплій атмосфері відбулися проводи на заслу-
жений відпочинок 20-ти викладачів академії, а саме: 

М. Г. Тютюнника, Г. М. Русанової, 
О. О. Ковбаси, Г. А. Паламарчука, 
А. П. Коломійця, А. В. Парія, 
М. В. Кіндера, Л. М. Шляхової, 
С. П. Лихвенко, А. А. Ландаря, 
А. А. Смердова, Л. О. Колєснікова, 
Г. П. Жемели, О. Г. Бєляєвої, 
О. С. Горба, М. Г. Ільїної, П. П. Яро-
шенка, В. М. Бовсуновського, 
В. П. Плугатирьова, Т. П. Булавкіної.

Зі словами щирої вдячнос-
ті за багаторічну, плідну науково-
педагогічну діяльність  до них звер-
нулася ректор академії, професор 
Валентина Іванівна Аранчій: 

«Ми запросили, щоб ще раз ска-
зати Вам слова вдячності за багато-
річну роботу по засіву на освітян-
ській ниві розумного, доброго, ві-
чного, по підготовці та вихованню 
спеціалістів для найважливішої га-
лузі – галузі сільського господар-
ства.

Мабуть кожен з Вас подумки 
оглянув шлях, пройдений у вузі. 
Частина з Вас все своє трудове жит-
тя присвятила Полтавському сіль-
ськогосподарському інституту, а 

нині – академії, Ви стояли у витоків 
становлення вузу. Кожен з Вас ста-
рався покласти цеглинку у ту будо-
ву, якою сьогодні є ПДАА. І у вели-
кій мірі, дякуючи Вам, наша акаде-
мія займає ведучі позиції по всіх на-
прямках діяльності серед аграрних 
вузів нашої держави.

Але історія не стоїть на місці, 
змінюються покоління викладачів, 
на жаль, швидко життєвий годин-
ник відраховує роки. І ось сьогодні 
ми проводжаємо на заслужений від-
починок когорту наших викладачів, 
які творили історію вузу і які будуть 
вписані в 95-річну історію академії, 
яка нині готується.

Я хотіла б, щоб сьогоднішня зу-
стріч була не останньою, щоб Ви не 
поривали зв’язки з академією, і щоб 
у трудових колективах Ви були ба-
жаними, ділилися своїм багато-
річним досвідом із молодим поко-
лінням викладачів. Тож, доброго 
здоров’я Вам, шановні колеги, щас-
ливого довголіття, мирного неба. 
Ми не говоримо Вам  «Прощавайте», а говоримо Вам «До 
побачення!»

Кожному були вручені символічні дипломи професора, 
доцента, заслуженого працівника Полтавської державної 
аграрної академії, а також Почесні грамоти та квіти.

Прес-центр ПДАА
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28 квітня цього року відзначила своє 
50-ліття кандидат біологічних наук, до-
цент, доцент кафедри фінансів і кредиту 
Лариса Анатоліївна Некрасенко. У день її 
ювілею хотілося б розповісти про життє-
вий шлях і наукову діяльність цієї чарівної 
та працелюбної жінки.

Народилася Лариса Некрасенко в м. 
Кременчуці, закінчила середню школу й у 
1989 році отримала диплом Харківського 
державного університету за спеціальністю 
«Біологія». Після закінчення вузу прояви-
ла себе талановитим інженером-хіміком на 
Кременчуцькому колісному заводі у гру-
пі охорони навколишнього середовища. 
В 1990 році переїхала в м. Харків, де чо-
тири роки працювала в Ботанічному саду 
Харківського державного університету 
молодшим науковим співробітником.

Повернувшись до рідного Кременчука, Лариса 
Анатоліївна працювала у Кременчуцькому відділенні АК 
«Промінвестбанк України» економістом, паралельно здо-
буваючи другу вищу освіту в Кременчуцькому державно-
му політехнічному інституті за спеціальністю «Економіка 
підприємства».

У 2001 році доля пов’язала ювілярку з Полтавською дер-
жавною аграрною академією – Л. А. Некрасенко вступила 
до аспірантури на кафедру ботаніки і в 2004 році захисти-
ла дисертацію на звання кандидата біологічних наук. 

Працюючи на посаді доцента кафедри фінансів і креди-
ту, Лариса Анатоліївна постійно удосконалює свій профе-
сійний рівень та компетентність як викладача економіч-
них дисциплін. Вона є співавтором двох навчальних по-
сібників для студентів вищих навчальних закладів, які ма-
ють гриф Міністерства освіти та науки України; має 60 пу-
блікацій, з них 38 наукових та 22 навчально-методичного 
характеру, займається популяризацією науки і має публі-
кації у засобах масової інформації (VoxUkraine). 

Сферу наукових інтересів становлять питання фінан-
сових механізмів раціонального природокористування та 
еколого-економічної безпеки України. Викладає дисци-
пліни: інформаційні системи і технології у фінансах, бю-
джетний менеджмент, бюджетування діяльності суб’єктів 
господарювання, інформаційні системи і технології обліку 
у фінансах, платіжні системи, агроекологія. Використовує 
під час читання лекцій мультимедійні технології, що до-
зволяє студентам краще засво-
їти навчальний матеріал. Її лек-
ції є змістовно насиченими, ці-
кавими, логічно побудованими, 
а практичні заняття викликають 
особливий інтерес у студентів 
завдяки досконалому володінню 
методикою та необхідним досві-
дом практичної роботи. 

Л. А. Некрасенко постійно 
розширює інформаційний зміст 
лекційних i практичних занять, 
стежить за періодичними видан-
нями, надходженням нової літе-
ратури й знайомить з ними сту-
дентів, систематично оновлює 
методичний фонд з дисциплін, 
які викладає.

Лариса Анатоліївна регуляр-

но проходить стажування та підвищує 
рівень кваліфікації за фаховим спря-
муванням. У 2013 р. пройшла оn-line 
курси Fundamental of Personal Financial 
Planning та Introduction to Finance і 
отримала сертифікати Coursera. У 2012 
році виступила на конференції в Празі, 
у 2013 –  відвідала Освітній семінар у 
Будапешті та взяла участь у конферен-
ції наукового товариства, що проходила 
у Франції у місті Ліль. Є членом між-
народного товариства «The International 
Society for Ecological Economics». Двічі 
брала участь у семінарах економічного 
освітньо-дослідницького консорціуму, 
які проходили в Київській школі еконо-
міки.

За 14 років роботи в Полтавській 
державній аграрній академії 

Л. А. Некрасенко проявила себе як вдумливий, таланови-
тий педагог, високий професіонал своєї справи. Вона за-
вжди бере участь в організаційній та виховній роботах 
факультету обліку та фінансів та в цілому по академії, 
активно займалась озелененням території рідного вузу. 
Впродовж багатьох років відповідала за сайт факультету 
та кафедри фінансів і кредиту, була учасником в організа-
ції лабораторії фінансових досліджень. З 2013 року є завід-
увачем лабораторії.

Викладач приділяє багато уваги всебічному розви-
тку та вихованню молоді. У спілкуванні тактовна, чуй-
на, уважна, вміє знайти індивідуальний підхід до кожно-
го. Працюючи зі студентами, вона поєднує вимогливість 
із доброзичливістю, що є запорукою міцних знань. Лариса 
Анатоліївна є досвідченим науково-педагогічним праців-
ником, відрізняється високим рівнем працездатності, ці-
леспрямована, вимоглива до себе, вміє самостійно стави-
ти та вирішувати конкретні наукові завдання i доводити їх 
до логічного завершення. 

Саме завдяки цим якостям Л. А. Некрасенко користу-
ється авторитетом у професорсько-викладацькому та сту-
дентському середовищі. 

Тож, шановна Лариса Анатоліївна, прийміть наші сер-
дечні привітання з Днем народження! Зичимо Вам не-
впинного руху вперед, успішного здійснення усіх планів 
та задумів. Бажаємо, щоб підґрунтям щасливого життя та 
плідної професійної діяльності були міцне здоров’я, сер-

це сповнене любові, натхнен-
на думка й щирі почуття. Нехай 
людська шана буде подякою Вам 
за плідну працю, чуйність, умін-
ня творити добро.
На килимі життя, 
немов чарівна м’ята,
Розквітла Ваша 
ювілейна дата,
Хай квіт життя 
повік не одцвітає,
Нехай добро до Вас 
щоднини прибуває!

Колектив кафедри 
фінансів і кредиту
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Скільки б ти не жив, 
усе життя слід навчатися

Сенека

20 березня цього року кандидату фі-
лологічних наук, доценту, доценту ка-
федри бухгалтерського обліку, заступ-
нику декана факультету підготовки іно-
земних громадян Полтавської держав-
ної аграрної академії Юрію Дмитровичу 
Скиданенку виповнилося 60 років.

Народився ювіляр у ст. Дон 
Водоп’янівського району Липецької 
області у сім’ї службовців Дмитра 
Федоровича та Анни Нефедівни. Раннє 
дитинство та перші шкільні роки навчан-
ня пройшли в м. Іркутськ. Потім сім’я 
переїхала до м. Фролово Волгоградської 
області, де у 1972 році закінчив 10 кла-
сів середньої школи. Після закінчення 
школи працював монтером зв’язку на 
Фроловському сталеливарному заво-
ді.

Далі – армійська служба у прикор-
донних військах Закавказького  окру-
гу. За рекомендацією політичного 
відділу прикордонного загону у 1975 
році вступив до Університету друж-
би народів (нині – РУДН) ім. Патріса 
Лумумби на історико-філологічний 
факультет. Під час навчання Юрій 
Дмитрович брав активну участь у 
громадському житті студентства, 
обирався секретарем комсомольської 
організації групи, курсу та факуль-
тету. Також був штатним інструкто-
ром Черемушкинського райкому комсо-
молу м. Москви. Сім разів виїжджав у 
складі інтернаціональних студентських 
будівельних загонів на забудову міста 
Москви, Казахстану та Сибіру, зокре-
ма на будівництво Байкало-Амурської 
магістралі. За часи навчання Юрій 
Дмитрович був відмінником та отриму-
вав стипендію ім. В. І. Леніна.

Після закінчення УДН імені 
П. Лумумби, отримавши кваліфікацію 
філолога, викладача російської мови та 

літератури, перекладача з іспанської та 
португальської мов, вирішив пов’язати 
своє професійне життя з науковою та 
викладацькою діяльністю. У 1985 році 
він успішно захистив дисертацію на 
тему: «Семантичні відносини в росій-
ській лексиці та їх відображення у іде-
ографічних словниках», одержавши на-
уковий ступінь кандидата філологіч-
них наук. Після закінчення аспіранту-
ри Ю. Д. Скиданенку було запропонова-
но залишитися викладати у Alma Mater. 
Але любов до Полтавщини, до рідних 
батьківських країв, де ще маленьким 
хлопчиком проводив літні канікули в 
гостях у бабусі та дідуся у с. Яреськи 
Шишацького району, привела його до 
Полтавського сільськогосподарського 
інституту. 

З того часу, з 1984 року, з ним і 
пов’язане все професійне життя юві-
ляра. «З дитинства пам’ятаю чаруючу 
красу Полтавського краю, – каже Юрій 
Дмитрович, – квітучі луги, зелені ді-
брови, глибочінь та дзеркальну чистоту 
вод Псла, як золотом котяться пшенич-
ні хвилі на степових просторах полів…».

У 1986 році він стає деканом підго-
товчого факультету для іноземних гро-
мадян, який на сьогоднішній день має 
35-річний досвід навчання та вихован-
ня студентів з різних країн світу. Свого 
часу підготовчий факультет ПДАА вхо-
див до складу 14 підготовчих факуль-
тетів України і був єдиним, який готу-
вав іноземних студентів до подальшо-
го навчання у вищих навчальних закла-
дах сільськогосподарського профілю 
України і країн СНД. 

У 1998 році разом з ініціативни-
ми колегами брав участь у створенні 
Полтавського ліцею ПДАА для надан-
ня середньої освіти учням 9-11 класів, 
де працівники підготовчого факульте-
ту викладали загальноосвітні дисциплі-
ни, такі як: біологія, хімія, фізика, еконо-
міка, іноземні мови, правознавство та іс-
торія.

У 1997 році ректором тоді ще 
Полтавського державного сільсько-
господарського інституту професором 

В. М. Писаренком, Юрію Дмитровичу 
було запропоновано здобути дру-
гу вищу освіту за економічною спеці-
альністю та невдовзі завідувач кафе-
дри бухгалтерського обліку, професор 
Д. М. Фесенко приймає спеціаліста до 
складу кафедри. Перші кроки в опану-
ванні нових дисциплін давалися гума-
нітарію вкрай важко. Але наполеглива 
праця, жага до нових знань та доброзич-
ливі колеги, що допомагали освоїтися у 
професії, призвели до бажаного резуль-
тату – заслуженого отримання вченого 
звання доцента у 2005 році. По сьогод-
нішній день ювіляр глибоко вдячний ко-
легам, які навчали та підтримували, зо-
крема: М. В. Єрмолаєвій, З. М. Левченко, 
К. Д. Костоглоду, К. А. Пилипенко. 

Проте Ю. Д. Скиданенко не полишає 
і вже рідний за багато років факультет 
підготовки іноземних громадян, адже 
досі виконує обов’язки заступника де-
кана, бере активну участь в організа-
ції навчального та виховного процесу. 
Зізнається, з колективом як на підготов-
чому факультеті, так і на кафедрі бух-
галтерського обліку, йому пощастило, 
адже працюють тут злагоджено і друж-
но. 

Навзаєм добре відгукуються викла-
дачі кафедри бухгалтерського обліку і 
про свого колегу, зокрема к.е.н., доцент 
Марина Валентинівна Єрмолаєва, про-
фесор кафедри говорить: «Мене завжди 
дивувала здатність Юрія Дмитровича 
до комплексного та глибокого підхо-
ду щодо вирішення будь-якої пробле-
ми, чи то питання професійне чи життє-
ве. За довгі роки спільної роботи Юрій 

Дмитрович став для нас не тільки ко-
легою, але і другом, радником у бага-
тьох питаннях, прикладом того, яким 
має бути вчений, чоловік, батько, а 
потім і люблячий дідусь. Часто, для 
того, щоб охарактеризувати людину, 
визначають пішли б з нею у розвідку, 
чи ні. Так ось. З Юрієм Дмитровичем 
ми у розвідку пішли б не вагаючись!»

Усім, чого досяг у житті, Юрій 
Дмитрович завдячує своїй родині: 
коханій дружині Світлані та дочкам 
Анні й Анастасії, які свого часу на-
вчалися у Полтавській державній 
аграрній академії. «У житті все роби-
мо заради сім’ї. Всі здобутки, радос-

ті та печалі, перемоги і поразки людина 
несе додому» – каже ювіляр. Він має за-
слуги та звання не тільки на професій-
ній ниві, а й у сімейному житті. А для 
сім’ї він завжди залишається люблячим 
чоловіком, дбайливим татом та завжди 
турботливим дідусем маленької онуч-
ки Аліси. 

Колектив кафедри 
бухгалтерського обліку
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МІЖНАРОДНІ ЗВМІЖНАРОДНІ ЗВ’’ЯЗКИЯЗКИ

15–24 березня 2015 
року відбувся візит ректо-
ра Полтавської державної 
аграрної академії Валентини 
Аранчій до Канади у рамках 
програми зміцнення партнер-
ства між українськими та ка-
надськими вищими навчаль-
ними закладами. У місії та-
кож брали участь керівники 
провідних вищих навчальних 
закладів аграрного спряму-
вання: Станіслав Ніколаєнко – 
ректор Національного універ-
ситету біоресурсів та приро-
докористування, Володимир 
Ладика – ректор Сумського 
національного аграрного університе-
ту, Дмитро Онопрієнко – перший про-
ректор Дніпропетровського держав-
ного аграрно-економічного універси-
тету, Андрій Попов – керівник відді-
лу міжнародних зв’язків Харківського 
національного аграрного університету 
ім. В. В. Докучаєва.

Метою даного візиту було зміцнен-
ня інституційного партнерства з канад-
ськими закладами вищої освіти у сфері 
сільського господарства, покращання 
існуючої та майбутньої спільної парт-
нерської діяльності.

Місією було передбачено досить на-
сичену робочу програму перебуван-
ня. Представниками українських уні-
верситетів були відвідані 3 канадських 
університети: Університет Манітоба, 
Університет Саскачеван, Університет 
МакЕван.

В університеті Манітоба відбули-
ся зустрічі з керівництвом універси-

тету, представником відділу міжна-
родних зв’язків, представниками фа-
культету агрономії та продоволь-
чих наук, а також із високопосадовця-
ми Міністерства сільського господар-
ства та сільського розвитку провін-
ції Манітоба. Досить продуктивною та 
пізнавальною була зустріч із керівни-
цтвом Річардсон центру функціональ-
ного продовольства та харчових до-
бавок. Відвідано також Національний 
центр тваринництва та охорони навко-
лишнього середовища, Дослідницький 
центр фермерства та продовольства, 
які входять до складу Університету 
Манітоба. Досить цікавим став візит до 
школи сільського господарства, де про-
водять підготовку менеджерів для ве-
дення фермерського бізнесу.

В університеті Саскачеван відбу-
лися зустрічі з ректором університету 
та деканом факультету сільського гос-
подарства та біоресурсів,  директором 
із міжнародного партнерства та дослі-

джень, представниками 
Міністерства сільсько-
го господарства та про-
довольства провінції 
Саскачеван. Делегація 
відвідалаЦентр довкіл-
ля, сталого розвитку та 
токсикології, школу до-
вкілля та сталого роз-
витку. Представників 
українських універси-
тетів було ознайомле-
но з учбовими примі-
щеннями, лабораторі-
ями, центрами прове-
дення досліджень мо-
локопродуктів, контро-

лю довкілля. 
У провінції Альберта відбулися зу-

стрічі з керівництвом Університету 
МакЕван, відвідані наукові лабораторії.

Підведенням підсумків візиту стало 
обговорення можливих моделей співп-
раці між канадськими та українськими 
навчальними закладами:

•• розробка нових спільних навчаль-
них курсів та програм;

•• обмін студентів та науково-
педагогічного колективу;

•• стажування студентів;
•• спільні наукові проекти, зокрема у 

сфері біоенергетики;
•• організація семінарів, конференцій.
Сподіваємося, що отримані знання 

обов’язково стануть у пригоді і зовсім 
скоро колеги з Канади приїдуть пере-
ймати і наш досвід.

Анна Тараненко, 
Тетяна Бардіна

Полтавська державна аграрна академія Полтавська державна аграрна академія 
зміцнює співпрацю з зміцнює співпрацю з КАНАДОЮКАНАДОЮ

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Відбулася Міжнародна науково-практична конференція Відбулася Міжнародна науково-практична конференція 
22-23 квітня 2015 року в 

Полтавській державній аграрній 
академії проходила Міжнародна 
науково-практична конферен-
ція «Генофонд рослин та його ви-
користання в сучасній селекції», 
присвячена пам’яті доктора біоло-
гічних наук, професора Миколи 
Михайловича Чекаліна. 

Відкрив засідання доктор сіль-
ськогосподарських наук, професор, 
завідувач кафедри селекції, насін-
ництва і генетики В. М. Тищенко. 
У роботі конференції взяли участь 
науковці з аграрних установ України, Росії, Білорусії, а та-
кож аспіранти та студенти. Учасники відмітили високий 
інтерес наукової спільноти до наукової спадщини М. М. Че-
каліна, яка з успіхом використовується у селекційній ро-
боті та навчальному процесі вищих аграрних закладів.

М. М. Чекалін є автором 4 мо-
нографій, навчального посібника 
«Селекція і генетика окремих куль-
тур», має 5 патентів на методи се-
лекції, авторські свідоцтва на сор-
ти сільськогосподарських культур: 
6 – на озиму пшеницю, 3 – на го-
рох посівний і 3 – на просо. З-під 
його пера вийшло понад 200 робіт 
у наукових журналах та збірниках 
України, Росії та інших країн з пи-
тань генетики та селекції озимої 
пшениці і зернобобових культур. 

Учасники конференції прийня-
ли резолюцію, в якій, зокрема, звертаються до Вченої 
ради ПДАА з клопотанням про присвоєння кафедрі селек-
ції, насінництва і генетики імені Миколи Михайловича 
Чекаліна.

Микола Опара
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УУ відповідності до пункту № 4 
Статті 3 Закону України «Про 
вищу освіту» одним з пріорите-

тів Державної політики є напрям інте-
ґрації системи вищої освіти України у 
Європейський освітній простір, за умо-
ви збереження і розвитку досягнень та 
прогресивних традицій національної 
вищої школи.

Разом із тим, останнім часом для 
української молоді вельми престижним 
є навчання в Європі з отриманням ди-
плома Європейського зразка.  Це іноді  
призводить до того, що українські ВНЗ 
втрачають контингент студентів.

Одним із варіантів вирішення про-
блеми зменшення контингенту студен-
тів для українських ВНЗ може стати 
впровадження паралельного (одночас-
ного) навчання українських студентів 
в українському та закордонному ВНЗ з 
отриманням двох дипломів.

Найкращим шляхом реалізації та-
кої можливості для українських студен-
тів є використання дистанційного на-
вчання, що дає можливість ще й суттє-
вої економії коштів. Зважаючи на еконо-
мічні проблеми, які склалися в Україні 
останнім часом, кількість студентів, ба-
жаючих навчатись за дистанційними 
технологіями, вже зараз досить велика. 

Певні кроки у розвитку та впрова-
дженні дистанційних технологій у на-
вчальний процес зроблені у багатьох на-
вчальних закладах України. Але пере-
важна більшість навчальних закладів, 
які використовують або намагаються 
використовувати технології  дистанцій-

ного навчання, потребують об’єднання 
їх зусиль разом з державними  інститу-
ціями для реалізації можливості одер-
жання українськими студентами осві-
ти у закордонних навчальних закладах 
з отриманням дипломів Європейського 
зразка.

Головною метою впровадження про-
екту «ПАРАЛЕЛЬНИЙ ЄВРОПЕЙСЬ-
КИЙ ДИПЛОМ» є забезпечення до-
ступу українських студентів до 
Європейських освітніх ресурсів шляхом 
використання сучасних інформаційних  
технологій та телекомунікаційних ме-
реж ДУ «Науково-методичний центр 
інформаційно-аналітичного забезпе-
чення діяльності ВНЗ «Агроосвіта» і 
створення умов для реалізації грома-
дянами своїх прав на інтернаціональну 
освіту шляхом паралельного дистанцій-
ного навчання. 

Враховуючи територіальну, мов-
ну та ментальну близькість Республіки 
Польща та України, першим етапом 
впровадження проекту «ПАРАЛЕЛЬ-
НИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДИПЛОМ» є 
залучення зацікавлених до співпраці  
польських ВНЗ, у яких існують системи 
дистанційного навчання студентів.

Паралельне дистанційне навчан-
ня українських студентів у польських 
ВНЗ здійснюється одночасно з навчан-
ням студентів за своїм основним напря-
мом в українському виші, тобто майже 
без відриву від навчального процесу в 
Україні!

Переваги для українських сту-
дентів, які беруть участь у проекті 

«ПАРАЛЕЛЬНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
ДИПЛОМ» полягають у наступному:

••  вивчення іноземних мов та інтеґра-
ція в Європейський освітній простір;

••  отримання студентської польської 
візи на весь період навчання;

••  можливість оформлення посвідки 
на тимчасове проживання в Польщі;

••  можливість вільного перебування 
в інших країнах ЄС;

••  можливість проходження практи-
ки під час навчання в Польщі або ін-
ших країнах ЄС з отриманням заробіт-
ної плати (300–500 Євро щомісяця);

••  можливість самому заробити ко-
шти на оплату навчання у польському 
ВНЗ; 

••  отримання економічної незалеж-
ності від батьків;

••  більша конкурентоспроможність 
на ринку праці в Україні. 

«ПАРАЛЕЛЬНИЙ ЄВРОПЕЙСЬ-
КИЙ ДИПЛОМ» дає можливість пра-
цевлаштування випускників у країнах 
ЄС без нострифікації українського ди-
плому та без отримання дозволу на пра-
цевлаштування іноземця.

Олег Горб

Освітній проект Освітній проект 
«ПАРАЛЕЛЬНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДИПЛОМ» «ПАРАЛЕЛЬНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДИПЛОМ» 

для студентів українських ВНЗ з використанням телекомунікаційних технологій та елементів для студентів українських ВНЗ з використанням телекомунікаційних технологій та елементів 
дистанційного навчання на базі ДУ «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного дистанційного навчання на базі ДУ «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного 

забезпечення діяльності ВНЗ «Агроосвіта»забезпечення діяльності ВНЗ «Агроосвіта»

У Полтавській державній 
аграрній академії 22-23 квітня 
2015 року проводилась сту-
дентська наукова конференція 
за підсумками наукових 
досліджень у 2014 році. 

Привітала учасників рек-
тор академії, професор 
Валентина Іванівна Аранчій, 
яка відмітила помітний ріст 
активності студентської молоді 
в науковій роботі.

На пленарному засіданні 
з доповідями виступили сту-
денти усіх шести факультетів. Особливу зацікавленість 
і пожвавлення в актовій залі викликали виступи 
студентів: Олександри Володимирівни Каланчі, Ігоря 
Володимировича Клеця та Романа Сергійовича Таратути.

Підвів підсумки пленарного засідання прорек-

тор з науково-педагогічної, 
наукової роботи, кандидат 
сільськогосподарських наук, 
доцент Микола Миколайович 
Опара, який підкреслив 
важливість наукової діяльності в 
підготовці спеціалістів для агро-
промислового комплексу.

Ректор академії, профе-
сор В.І. Аранчій вручила 
всім доповідачам пленарного 
засідання Почесні грамоти за ак-
тивну участь у проведенні нау-
кових досліджень за підсумками 

2014 року.
За матеріалами конференції видано збірник наукових 

праць студентів.

Прес-центр ПДАА

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Студентська наукова конференціяСтудентська наукова конференція
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22–24 квітня у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка 
відбувся підсумковий семінар-презентація 
результатів польсько-українського проекту 
«Інноваційний університет та лідерство», що з 
3 по 28 листопада проходив на базі факультету 
«Вільних мистецтв і наук» Варшавського 
університету за підтримки фонду «Інститут 
«Artes Liberales», Спілки ректорів вищих 
навчальних закладів України та Міжнародного 
фонду досліджень освітньої політики. За час 
перебування у Варшаві всі учасники, 
а їх було 30 з провідних ВНЗ України, 
мали можливість поспілкуватися із 
фахівцями університету: з 3 по 14 
листопада тривало навчання, лекції та 
семінари, під час яких обговорювалися 
питання якості надання освітніх 
послуг, особливості адміністративного 
управління ВНЗ, дистанційне навчання 
та інше. В період з 17 по 28 листопада 
для всіх учасників були організовані 
різні консультації та ряд зустрічей, спрямованих на 
ознайомлення з навчальним процесом та особливостями 
надання вищої освіти у Польщі. 

Протягом чотирьох тижнів представники академічної 
спільноти з різних регіонів України прослухали лекції 
та взяли участь у семінарах професорів Варшавського 
(Uniwersytet Warszawski) та Ягелонського (Uniwersytet 
Jagielloński) університетів з питань забезпечення якості 
освіти у вищому навчальному закладі (проф. Павел 
Стемпень), міжнародної співпраці ВНЗ (проф. Богдан 
Шляхта), організації базових підрозділів ВНЗ (проф. Адам 
Нєвядомскі), стратегії уникнення і боротьби з корупцією 

(проф. Іренеуш Бялецкі) та інших 
актуальних питань. Учасникам проекту 
буде надана можливість отримати 
індивідуальні консультації професорів 
та деканів інших Варшавських вишів.

Наступним етапом стала розробка 
мікро-проектів, презентація яких 
відбувалася у стінах Київського 
національного університету з 22 по 
24 квітня за участю представників 
освітнього простору Польщі та України. 
Полтавську державну аграрну академію 
представляла помічник ректора, 
аспірантка кафедри економічної 
кібернетики та інформаційних 
технологій – Тетяна Бардіна, 
презентувавши проект «Внутрішня 
мобільність студентів аграрних ВНЗ». 
Даний мікро-проект спрямований на 
можливість академічних обмінів між 

студентами аграрних закладів, детальніше з ним можна 
ознайомитися на сайті академії.
Метою проекту «Інноваційний університет та 

лідерство» є підготовка лідерів, що мають бажання та 
здатні впроваджувати інноваційні підходи в управлінні 
вищою школою і окремими навчальними закладами, 
орієнтовані на впровадження в українських університетах 
новітніх освітніх технологій.

Ми впевнені, що наша академія – один із кращих вищих 
навчальних закладів не тільки Полтавщини, а й України, 
тому потрібно «тримати марку» та покращувати свій 
результат кожного дня.

Тетяна Бардіна

ІННОВАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТА ЛІДЕРСТВОІННОВАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТА ЛІДЕРСТВО

Цього року за ініціативи Ради молодих вчених Полтавської 
державної аграрної академії вперше було проведено конкурс 
«Кращий молодий науковець 2014-2015 навчального року».

Головна мета проведення Конкурсу – виявлення 
талановитої молоді та її підтримка у наукових дослідженнях. 
Так, 20 березня 2015 року на плановому засіданні Ради 
молодих вчених академії, одним із питань було підведення 
підсумків Конкурсу та обрання його переможців. В цілому, у 
Конкурсі взяли участь п’ять молодих вчених академії:

•• Остапенко Ольга Миколаївна, кандидат економічних 
наук, доцент, доцент  кафе-
дри фінансів і кредиту;

•• Корчан Леонід Микола-
йович, кандидат ветери-
нарних наук, старший ви-
кладач кафедри патологіч-
ної анатомії та інфекційної 
патології; 

•• Кулик Максим Івано-
вич, кандидат сільськогос-
подарських наук, доцент, 
доцент кафедри селекції, 
насінництва та генетики; 

•• Чайка Тетяна Олек-
сандрівна, кандидат еконо-
мічних наук, доцент кафе-
дри землеробства і агрохі-
мії імені В. І. Сазанова; 

•• Дриженко Люд-
мила Михайлівна, 
молодший науковий 
співробітник. 

За результатами 
поданих матеріалів 
конкурсантів у кож-
ному із заявлених 
видів робіт та за роз-
рахунком інтеґрова-
ного показника оцінки діяльності конкурсанта, місця розпо-
ділено наступним чином:

1. Т. О. Чайка – 25,6 балів;
2. М. І. Кулик – 22,4 балів;
3. Л. М. Корчан – 13,1 балів;
4. О. М. Остапенко – 12,6 балів;
5. Л. М. Дриженко – 8,3 балів.
Отже, Радою молодих вчених академії було винесено рі-

шення щодо кандидатур переможців на звання «Кращий мо-
лодий науковець 2014-2015 навчального року»:

Чайка Тетяна Олександрівна – перше місце; 
Кулик Максим Іванович – друге місце. 
На засіданні Вченої ради академії, що відбулося 2 квітня 

2015 року, ректор Валентина Іванівна Аранчій та проректор з 
науково-педагогічної, наукової роботи Микола Миколайович 
Опара привітали переможців та нагородили їх Почесними 
грамотами «Кращий молодий науковець 2014-2015 навчаль-
ного року».

Світлана Зоря

Кращий молодий науковець рокуКращий молодий науковець року



Інна Єщенко, аспірант кафедри
фінансів і кредиту ПДАА стала учас-
ником Програми стажування у Вер-
ховній Раді України 2014–2015 років 
і наразі є інтерном Комітету ВРУ з 
питань агрополітики та земельних 
відносин. Ми поцікавилися в неї, як 
проходить стажування та як можна 
взяти участь у даній Програмі іншим 
студентам нашої академії.

Розкажи, будь ласка, про цю Про-
граму: яка її мета, місія?

– Програма стажування у Верхо-
вній Раді України та центральних ор-
ганах виконавчої влади започаткова-
на у 1995 році, тобто цього року свят-
кує свій ювілей. Протягом даного пе-
ріоду майже 1400 молодих фахівців 
у галузях права, політології, еконо-
міки, фінансів тощо пройшли ста-
жування у комітетах Верховної Ради 
та управліннях її апарату, інших ор-
ганах державної влади. Цього року й 
мені пощастило поповнити ряди ін-
тернів ВРУ. 

Головна iдея заснування Про-
грами полягала у наданні підтрим-
ки Верховнiй Радi України через за-
лучення найкращих студентів та ви-
пускників вузiв до роботи в комiтетах 
й апаратi українського Парламен-
ту. Супутньою метою було надання 
можливостi молодим фахiвцям долу-
читися до законотворчої роботи, здо-
бути практичний досвiд законодавчо-
го процесу, а також сприяння кадро-
вому оновленню Апарату Верховної 
Ради України.

А як ти дізналася про цей про-
ект?

– Мабуть, у сучасному світі соці-
альних мереж важко не дізнатися про 
щось цікаве й корисне. Саме Інтернет-
ресурс і допоміг мені знайти цю Про-
граму. Побачивши умови та можли-
вості, які вона дає, недовго думаючи, 
я подала заявку.

А як проходив конкурсний до-
бір? Чи було важко?

– Конкурсний добір проходив у два 
етапи: перший – конкурс анкет, дру-
гий – особиста співбесіда. Взагалі-то 
було не дуже важко, особливо якщо 
керуватися мотивацією й бажанням 
пройти конкурс. Анкета на конкурс – 
досить громіздка, вимагає ретельно-
го обдумування й опису громадської 
позиції, мотивації учасника, науко-
вих досягнень. Важливою складовою 
є мотивація, адже саме по тому, що 
ви напишете, вирішуватиметься доля 
подальшої участі.

Що ти відчула, дізнавшись про 
перемогу в конкурсі?

– Звісно, дуже зраділа, адже на про-
ходження етапів відбору було витра-
чено чимало сил та енергії. З іншого 
боку, відчула неабияку відповідаль-
ність, бо стажування проходитиме не 
деінде – а в стінах єдиного законодав-
чого органу нашої держави – Верхо-
вної Ради України. Порадувало й те, 
що мене розподілили саме до Коміте-
ту агрополітики та земельних відно-
син, адже саме туди я й хотіла потра-
пити з самого початку.

Як ти можеш описати весь про-
цес стажування? 

– Програма складається із трьох 
компонентів: безпосереднє стажу-
вання у комітетах та управліннях, на-
вчання та дозвілля. Ми ходимо на ста-
жування, як на звичайну роботу, ви-
конуємо завдання, які дають нам у ко-
мітетах. Крім того, ми маємо непере-
січну можливість відвідувати засі-
дання Верховної Ради України. 

Кожного четверга до нас запро-
шують відомих українських громад-
ських діячів, політиків, науковців з 
України та з-за кордону, які ділять-
ся з інтернами своїм досвідом, дум-
ками на різні теми. Також є можли-
вість пройти різні курси: по тендер-
ній політиці, законотворчій діяльнос-
ті, бізнес-плануванню тощо та отри-
мати додаткові сертифікати.

Також для нас постійно влаштову-
ють різні екскурсії та додаткові захо-
ди. Так, інтерни відвідували Консти-
туційний Суд України, Будинок Уря-
ду, Парламентську бібліотеку.

Мабуть, усіх цікавить питання, 
чи є можливість залишитися пра-
цювати в стінах ВРУ?

– Звісно, така можливість не ви-
ключена. Певна частина інтернів стає 
помічниками народних депутатів або 
лишається працювати в апараті. Учас-
ники Програми попередніх років до-
сягли вже досить значних висот – пра-
цюють у міністерстві, громадсько-
му секторі, стали депутатами ВРУ та 

місцевих рад, тому для того, хто ба-
жає – можливо все.

Що б ти порадила людям, які бу-
дуть подаватися на Програму? Чи є 
якісь секрети перемоги в конкурс-
ному доборі?

– Першою і найважливішою пора-
дою майбутньому учаснику, мабуть, 
є побажання не втрачати мотивацію 
у будь-яких обставинах. Коли ви ста-
вите перед собою ціль, то обов’язково 
ідіть до неї, не звертаючи. На будь-
якому конкурсному доборі найваж-
ливішим критерієм перемоги учас-
ника є його мотивація. І це не просто 
текст на 300 слів, де ви описуєте свої 
досягнення – це реальне бажання ста-
ти частиною чогось значущого в жит-
ті, адже доки ми живемо, у нас є шанс 
досягти вершини – кожному своєї.

А ще – будьте чесними, насампе-
ред, із собою. Визначтеся, що вам по-
добається робити, для чого, який со-
ціальний ефект це дасть і що ви може-
те дати цьому світу.

Які твої плани на майбутнє?
– Майбутнє має здатність міняти-

ся кожного дня. І будь-яке моє рішен-
ня сьогодні робить його вже не таким, 
як воно могло бути вчора. Так, дещо 
філософська відповідь, але єдине, що 
наразі можу відповісти на це питання: 
плани масштабні. Як вони втіляться в 
життя – це вже інша тема. Поки що я 
лише мрію і докладаю максимум зу-
силь для здійснення своїх бажань. Що 
вийде з цього рецепту – подивимось 
років за п’ять.

Бесіду вела Вікторія Лихопій

ТЕРИТОРІЯ ТВОЇХ МОЖЛИВОСТЕЙТЕРИТОРІЯ ТВОЇХ МОЖЛИВОСТЕЙ
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25 квітня відбулася V Школа ор-
ганів студентського самоврядування 
від Студентської ради ПДАА, яка що-
річно проводиться за підтримки ад-
міністрації академії. Школа ОСС за-
початкована ще за студентства Олега 
Слизька та Ірини Борисенко. Вона 
продовжує жити й розвиватися разом 
зі студентами нашої рідної академії й 
понині. 

Цього року захід набув змінено-
го формату. Протягом майже 12 го-
дин студенти-першокурсники на-
вчались чути один одного, працюва-
ти в команді й проявляти свої лідер-
ські якості. Як завжди школа роз-
почалась з офіційного відкриття, на 
якому були присутні поважні гості: 
Валентина Іванівна Аранчій – рек-
тор академії, професор; Микола 
Миколайович Опара – проректор з 
науково-педагогічної та наукової ро-
боти; Анатолій Андрійович Кочерга –
 проректор  науково-педагогічної та 
виховної роботи; Тетяна Олегівна 
Бардіна – радник ректора з молодіж-
них питань; Олег Сергійович Слизько – 

почесний голова студентської 
ради академії та міста.  

Кожен з гостей привітав 
учасників й відмітив, що в су-
часному суспільстві ми має-
мо розвиватися аби бути кон-
курентоспроможними сту-
дентами й з гордістю пред-
ставляти нашу академію. 
Після офіційного відкрит-
тя Олександр Глазов разом із 
Олегом Слизько провели фа-
культатив «Студентська рада, 
як унікальна в своєму роді 
інституція діяльності студентів». 
Кожен учасник із великою цікавіс-
тю та захопленням слухав про пере-
ваги й можливості студентської ради. 
Потім, розділившись на три команди, 
студенти відвідали тренінги з оратор-
ської майстерності, стресостійкості й 
проектного менеджменту. 

Тренінги проводились паралельно 
аби потім на рольовій грі кожен учас-
ник зміг поділитися отриманими зна-
ннями й створити спільний команд-
ний проект. Ну і звісно ж активнос-

ті на вулиці на побудову команди 
й вироблення командного духу. 
Тімбілдінг цього року був над-
звичайним, основна мета якого 
не просто виконати завдання на 
швидкість, а й на якість виконан-
ня та згуртованість. 

Отримавши основи з робо-
ти в команді й знання для напи-
сання проекту, школа дійшла до 
кульмінаційного моменту рольо-
вої гри. Суть її в тому, що кож-
ній команді задано тему проек-
ту «Студентська рада нашої мрії». 
Учасники мали обрати голову 

студентської ради факультету, ство-
рити нову структуру, провести вибор-
чу конференцію, написати план захо-
дів і розписати один із них повністю, 
а найголовніше – затвердити все це у 
адміністрації академії та діючої сту-
дентської ради.

Організаційний комітет зіграли 
представників адміністрації та сту-
дентської ради максимально набли-
жено до існуючого ладу в академії. В 
результаті три команди презентува-
ли свої проекти, після чого було ого-
лошено  4 переможця: Дарія Резвіцова 
(ФОФ); Максим Худолій (ІТФ); Ілля 
Яровий (ІТФ); Олександр Олефіренко 
(ФВМ). 

Кожен учасник отримав сертифі-
кат участі, а найкращі – сертифікати 
переможців та посаду радників голо-
ви студентської ради академії на рік й 
тренінг з ефективної комунікації від 
Дмитра Геращенка (власника тренін-
гового центру «Мрія»).

Організаційний комітет Школи 
ОСС 2015 хоче особливо подякувати 
адміністрації академії за допомогу в 
підготовці та проведенні заходу!

Школа органів студентського самоврядування Школа органів студентського самоврядування 20152015

ККомісія з питань освіти, науки та 
законності Студентської ради 
ПДАА в квітні провела ака-

демічний етап з інтелектуальної гри 
«Що? Де? Коли?». У ній взяло участь 
три команди, які представляли факуль-
тети: обліку й фінансів, інженерно-
технологічного й агрономії та еколо-
гії. Кожна з команд гідно представи-
ла свій факультет. Повеселили назви 
команд: ФОФ – БМС; ІТФ – ХАрАшо; 
ФАТЕ – Capsela burta pastoris. 

Від початку було зрозуміло, що час 
буде проведений не лише весело, але й досить жваво та ори-
гінально. Учасники зіграли у республіканську версію гри, 
яка складалась з 15 запитань, на які вони мали відповіда-
ти одночасно. За традицією, гра розпочалась з нагадування 
правил. Питання задавали різні, як складні, так і прості, що 
могло легко збити з пантелику наших сміливців, які трима-

лись гідно та достойно! З кожною відпо-
віддю інтелектуальні змагання ускладню-
вались та ставали більш цікавими, наси-
ченими й емоційними. Особливо останній 
додатковий тур, який давав шанс вибороти 
ХАрАшо чи Capsela burta pastoris бажану 
перемогу, бо в них була однакова кількість 
балів. Та все ж першість отримала коман-
да з чудернацькою назвою – Capsela burta 
pastoris (ФАТЕ). 

Хоча гра була не з легких, хотілось 
би відмітити терпіння та толерантність 
суперників. Кожен учасник отримав ди-

плом та сертифікат на безкоштовну гру з боулінгу.  
Ще раз вітаємо команду Capsela burta pastoris з перемо-

гою! Комісія з питань освіти не зупиняється на цьому, а й на-
далі планує проводити різні інтелектуальні ігри  для розви-
тку студентів академії. Приходьте, беріть участь та перема-
гайте!

Інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?»Інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?»

Сторінку підготувала Тетяна Шанда
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НЕЗАБУТНЄНЕЗАБУТНЄ

Цього навчального семестру стар-
тував новий проект від Студентської 
Ради академії – буккроссинг. Його 
суть полягає в тому, що люди 
обмінюються книжками в неорди-
нарних місцях. Ідея обміну книг ви-
никла спонтанно. Адже досить ба-
гато студентів з величезним задово-
ленням читають і ба-
жають ділитися свої-
ми книгами, але такої 
можливості не мали, бо 
не знали як і де можна 
це зробити. 

Взагалі обмін книга-
ми в Європі досить жвавий, головна 
відмінність цього молодіжного руху 
від інших –  пізнання чогось ново-
го, цікавого. Наприклад, залишивши 
книжку, обов’язково знайдеться лю-
дина, яка її візьме та прочитає, тим 
самим розділить ваші почуття та пе-
реживання у момент її читання. Тому 
ми вирішили допомогти студентам 
нашої академії та створили творчу 
кімнатку для буккроссингу. А та-

кож Полтавська державна аграр-
на академія заре-
єстрована офіцій-
но, як поличка для 
буккроссингу в 
Полтаві. Ми є дру-
гими за рахунком 
у місті, хто втілює 

в життя цей інте-
лектуальний мо-
лодіжний рух. 
Кожну книгу, 
яку нам прине-
сли студенти, ми 

реєструємо й вона має свій індивіду-
альний код, аби потім прослідкувати 
на сайті її шлях до себе, чи, навпаки 
– відпустивши свого паперового дру-
га, дізнатись куди вона потрапить і 
які коментарі залишать інші читачі. 

Ідея буккроссингу в ПДАА, сту-
дентам дуже сподобалось і на даний 
момент у нас близько 20 книг, ще 7 ми 
вже відпустили. До цієї ідеї долучи-
лись і викладачі, зокрема Олександр 

Володимирович Калініченко приніс 
свої екземпляри. 
Читайте книги, обговорюйте їх 

з друзями, обмінюйтесь ними, да-
руйте їх один одному. Для книги 
немає нічого гіршого, ніж бути забу-
тою на полиці. Коли ми їх читаємо і 
передаємо іншим – ми даруємо кни-
гам друге життя, а своїм друзям – за-
хопливий світ. У нашій академії, 
книги чекають  на поличках біля бу-
фету в творчій кімнаті!

Дякуємо за допомогу в створенні 
творчої кімнатки для обміну книга-
ми Анатолію Андрійовичу Кочерзі 
та Василю Миколайовичу Чузі.

Тетяна Шанда

ВІТАЄМО ЧЕМПІОНІВВІТАЄМО ЧЕМПІОНІВ
У Львові 16 квітня відбувся за-

вершальний етап Кубка світу зі змі-
шаних єдиноборств ММА, за під-
сумками якого полтавські спортс-
мени здобули командну перемогу. У 
турнірі виступали бійці з України, 
Туречини, Італії, Польщі, Росії, 
Латвії, Литви, Білорусії та інших 
країн. 

Одним із переможців Кубка 
Світу у своїй ваговій категорії (по-
над 100 кг) є наш студент, який 
навчається на 2 курсі інженерно-
технологічного факультету, Микуца 
Дмитро.

Щиро вітаємо з перемогою та 
бажаємо міцного здоровя й подаль-
ших досягнень!

Микола Явтушенко

ВІДПУСТИ КНИГУВІДПУСТИ КНИГУ

«БУККРОССИНГ» –
безкоштовний обмін 
та дарування книжок 

26 квітня 1986 року назавжди зали-
шиться у пам’яті українського народу як 
день чорнобильського лиха, смутку, пе-
рестороги, і забути його чи викреслити 
із пам’яті нації – неможливо.

Студенти Полтавської державної 
аграрної академії взяли участь у місько-
му мітингу-реквіємі, присвяченому Дню 
пам’яті героям-чорнобильцям, який від-
бувся біля пам’ятної стели пожежникам-
ліквідаторам цієї техногенної катастро-
фи. Чорнобиль – не лише велика трагедія,

СПОРТСПОРТ

Чорнобиль – біль України

а й символ безмежної мужності багатьох ти-
сяч наших земляків. Чорнобильська ката-
строфа, завдяки самопожертві ліквідато-
рів аварії стала символом жертовності в ім’я 
Батьківщини, в ім’я мільйонів людей та при-
йдешніх поколінь. Ризикуючи життям та 
здоров’ям, вони виконали свій обов’язок і за-
хистили людство від згубного впливу і по-
дальшого розповсюдження радіації. Бути 
гідними їх пам’яті та не забувати про їхній 
подвиг – завдання сучасного покоління. 

Прес-центр ПДАА



ДЕНЬ МАТЕРІДЕНЬ МАТЕРІ

12 аграрна академія моя

Аграрна академія моя, травень 2015 р. 
Засновник і видавець – Полтавська державна аграрна академія

Головний і відповідальний редактор – Вікторія Лихопій
Літературний редактор –  Вікторія Жукова
Верстка – Юлія Хрипко, Наталія Засельська
Відповідальність за достовірність інформації, вміщеної в номері, 
несе автор.
Редакція може не поділяти думку автора.

Адреса редакції: 36003, Полтава, вул. Сковороди, 1/3, корп. 4,
кімн. 510, редакційно-видавничий відділ
E-mail: viktoriia.lykhopii@pdaa.edu.ua
Свідоцтво про реєстрацію ПЛ №824-81Р від 03.12.2007.
Розповсюджується безкоштовно.

©ПДАА, 2015.

У другу неділю травня ми відзначаємо 
одне з найзворушливіших свят – День ма-
тері. Кожен із нас з дитинства несе в сво-
їй душі єдиний і неповторний образ – об-
раз своєї мами, яка все розуміє, пробачає, 
завжди пожаліє і буде самовіддано любити, 
незважаючи ні на що.

Що може бути ріднішим за матусині 
руки, які зігрівають нас обіймами? Що може 
бути ласкавішим за матусині очі, які осяю-
ють світ навколо? Немає нічого щасливішо-
го, ніж хвилини, коли матуся посміхається. І 
навіть коли вона сердиться – ближчої люди-
ни не існує.

Життя ніколи не стоїть на місці. Всі ми 
дорослішаємо, залишаємо рідний дім, рід-
ше бачимося з мамою. Але подумки вона за-
вжди поруч, завжди нас чекає. Лише вона го-
тує найкращі страви, дає наймудріші поради 
й завжди пишається нашими досягненнями. 
Вона любить нас понад усе і навіть більше. 

Бувають миті, коли так не вистачає її по-
руч – мудрої, доброї, лагідної і справедливої. Її слова рятують, а погляд вті-
шає. Саме тоді й усвідомлюєш, що без матері ти ніхто, і, забуваючи про всі 
справи й гордість, хочеться бігти-поспішати просити вибачення за недостатню 
увагу, спричинений біль, недоспані ночі… Добре, якщо не пізно...

Варто замислитися, чи не забули ми раптом про свою найдорожчу у світі 
людину, коли востаннє говорили їй як ми її любимо, цінуємо, як ми їй вдячні. 
Можливо, саме зараз варто це зробити?
Любіть маму, поки вона сміється і теплотою горять її ніжні очі…
Любіть маму, поки голос її на Ваші душі ллється святою водою.
Любіть маму, адже вона одна на світі, хто любить Вас і безупинно чекає. 
Вона завжди з усмішкою доброю зустріне,
Вона одна пробачить Вас і зрозуміє…

Вікторія Лихопій

ПОДЯКУЄМО МАМІПОДЯКУЄМО МАМІ
Мамулька милая моя,
Ты не волнуйся за меня,
Я глупостей не натворю,
Ты знаешь я тебя люблю.
Ты научила, помогла
И нужные слова нашла,
Пример ты мудрости, терпенья,
Дала мне жизнь ты в день рожденья.
Ты нежность, честность, доброта,
Ты светлый ум и красота.
Строга бываешь иногда,
Но справедливая всегда.
Моя ты радость на века,
В твоей руке моя рука.
Жди очень сильно наших встреч,
Ты обещай себя беречь.
Я Бога за тебя молю,
Так сильно я тебя люблю!!!

Марія Кудлай

Галя, Галка, Галочка – Галя, Галка, Галочка – 
                                это имя мамочки!                                это имя мамочки!
Мамочки моей родной!Мамочки моей родной!
Той, которая своим теплом Той, которая своим теплом 
                           обогреет всех на свете!                           обогреет всех на свете!
Той, которая в минуты сложные Той, которая в минуты сложные 
          защитит и словом нежным           защитит и словом нежным 
                     подбодрить всегда сумеет!                     подбодрить всегда сумеет!
Той, которая улыбкой милой Той, которая улыбкой милой 
        рассмешить сумеет в тот же час!        рассмешить сумеет в тот же час!
Это Галя, Галочка – наша мама, Это Галя, Галочка – наша мама, 
                                                  мамочка!                                                  мамочка!

Ольга ОстапенкоОльга Остапенко

Мамо, мамочко, матусю,
стільки в цих словах тепла!
На тебе я, мов на святу молюся,
ти стільки в цім житті мені дала.
Ти народила і поставила на ноги,
за це я буду вдячною повік.
Зі мною стільки клопоту й тривоги
переживала люба мама з рок у в рік.
Ми маємо любити й піклуватись
і як зіницю свою маму берегти.
Вона найкраща, любляча, терпляча,
ми на край світу маємо за нею йти!

За все, що в нашому житті було – 
за радощі життя, за дні казкові,
за почуття, що кожен день росло,
скажіть матусі всі слова любові.
Найкраща мама і кохана,
неначе та троянда, квітне повсякчас,
встає матуся кожного дня рано
й до вечора піклується про нас.
Вкладе дітей всих спати та присяде
і трішки відпочине від турбот,
по господарству усьому дасть раду,
бо діти – це не сонячний к урорт.

Вікторія Дюрдь


