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Âідзначення Дня працівників сільського господарства – це визнання 

державою звитяжної хліборобської праці на благо України, це хвала 
мозолястим рукам, які знають справжню ціну хліба! 
Хліборобська праця неоціненна! Мимоволі згадую слова українського поета 

Максима Рильського:
Яке це славне слово – хлібороб, –

Що жартома ще звуть і гречкосієм!
До слів найкращих я вписав його б,
До тих, які ми серцем розумієм!

Дійсно, з давніх-давен Україна славилася добрими, талановитими і працьо-
витими людьми. Наша держава була й залишається осередком міцних сіль-
ськогосподарських традицій. Завдяки мудрості, досвідченості аграріїв живе 
наша українська нива.
Аграрний сектор економіки тому й іменується базовим, що разом з іншими 

складає основу життя держави та добробуту її громадян. 
Колеги! Ми з Вами, як ніхто інший, причетні до цього свята, адже навчити, виховати й благословити в 

добру життєву дорогу молоде покоління аграріїв – наша благородна й відповідальна місія. Від цього зале-
жить подальший розвиток найголовнішої галузі економіки нашої держави і добробут народу. Кому, як не 
нам, бути в авангарді усіх позитивних змін нашої країни, ставати рушійною силою нового часу?
Нам відомо, як нелегко сьогодні працювати на землі. Але тільки завдяки наполегливій праці та вмілому 

господарюванню досягнення в сільському господарстві останніх років стають загальновизнаними. 
Ми свідомі того, що для повного відродження села треба ще багато зробити. Передусім створити су-

часну і дієздатну інфраструктуру агропромислового комплексу, забезпечити належні умови для достойно-
го життя селян, виховати гідне молоде покоління, яке поведе нашу країну до нових перемог.
У ці нелегкі часи тільки наша згуртованість і наполеглива праця стануть запорукою успіху всього на-

роду!  Покладаю великі надії на студентів: Ваші енерґія й завзяття, оптимізм і наполегливість знаходять 
втілення в науці та на виробництві, спорті й мистецтві. Сумлінно навчайтесь, будьте ініціативними, роз-
кривайте свій потенціал. Уже сьогодні Ви є основою національної інтелігенції, новим суспільним класом. 
Від Вашої небайдужої життєвої позиції, активної участі в суспільно-соціальних перетвореннях великою 
мірою залежить майбутнє Полтавщини й України! Академія зі свого боку робить усе можливе для отри-
мання молоддю якісної освіти, підвищення соціальних стандартів життя студентів, забезпечення їх пер-
шим робочим місцем, підтримки села та нашої держави!
Нехай не переводиться селянський рід на українській землі, а праця відданих їй трударів буде належно 

поцінованою. Хай і надалі рясно колосяться щедрими врожаями Ваші ниви, хай втілюються в життя Ваші 
плани, задуми та сподівання на радість рідним, на благо розквіту України та піднесення добробуту всього 
українського народу. Хай життєві стихії обходять Вас стороною, а Ваші родини живуть у сімейному за-
тишку, щасті, благополуччі та в доброму здоров'ї!

З глибокою повагою Валентина Аранчій, ректор академії, професор
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Äîðîãi ñòóäåíòè!
Дух студентства – це 

справжня творча сила, сила 
молодості і юнацьких стрем-
лінь, творчих ініціатив і най-
сміливіших проектів! І, безпе-
речно, сьогоднішні студен-
ти – це непорушна опора май-
бутнього нашої країни завтра.
Це, безсумнівно, і свято на-

ших викладачів – усіх тих, хто 
працює в системі вищої осві-
ти. Саме Ваша щоденна копіт-
ка і трудомістка робота, Ваші 
глибокі знання і професійний до-
свід формують той багаж знань 
і умінь, з яким наші випускники 
залишають стіни Полтавської 
державної аграрної академії! 
Важко переоцінити значен-

ня молоді в громадських та по-
літичних процесах держави. 
Ваша наполегливість, креатив-
ність і завзятість підвищують 
престиж нашої академії, вно-
сять значний вклад у її розвиток.
У цей чудовий день я вітаю 

всіх студентів і викладачів зі свя-
том, бажаю нових творчих звер-
шень, професійних успіхів, відмін-
ного навчання, міцного здоров'я 
та родинного благополуччя!

З повагою, ректор 
академії, професор 

Валентина Аранчій

ВИРОБНИЦТВО І НАУКА ЄДИНІВИРОБНИЦТВО І НАУКА ЄДИНІ
Настав останній місяць осені. Тради-

ційно в листопаді ми відзначаємо наше 
професійне свято – День працівників 
сільського господарства.

Це свято тих, хто, незважаючи на до-
роговизну матеріально-технічних засо-
бів, фінансову скруту,  примхи погоди, 
особливо другої половини літа й осені, 
зібрали добрий урожай, досягли ваго-
мих показників у тваринництві.

За січень-вересень 2014 року вало-
ва продукція сільського господарства 
збільшилася на 25,6 %, зокрема у сіль-
ськогосподарських підприємствах – на 
38,6 %, в господарствах населення – на 
12,2 % до відповідного періоду минуло-
го року.

За оперативними даними станом на 
6 листопада зернові та зернобобові куль-
тури обмолочені на 91 % площ, намо-
лочено 4,1 млн тонн зерна за середньої 
урожайності – 48,5 ц/га.

Соняшник зібрано на 99 % площ, 
урожайність складає 24,9 ц/га, намоло-
чено 683,7 тис. тонн. На 98 % площ зі-
брана соя, намолочено 308,3 тис. тонн за 
урожайності – 15,7 ц/га. Кукурудза зібра-
на на площі 488,8 тис. га або на 85 %. Це 
найбільша площа посіву в Україні, на-
молочено 2,7 млн тонн, середня урожай-
ність – 54,4 ц/га.

На площі 38,5 тис. га (97 %) зібрано 
цукрові буряки, накопано 1,6 млн тонн, 
урожайність складає 423 ц/га. Очікува-
не виробництво цукру становить понад 
200 тис. тонн. Під урожай 2015 року по-
сіяно 269 тис. га озимих культур, зокре-
ма 264 тис. га віддано під зерно.

Постійно ведеться робота з оновлен-
ня машинно-тракторного парку. З по-
чатку року сільгосптоваровиробники 
області придбали 549 одиниць сільсько-
господарської техніки на суму 256,0 млн 
гривень, зокрема 190 одиниць вітчизня-
ного виробництва на суму 29,7 млн грн.

Непогані результати в галузі тварин-
ництва. Станом на 1 жовтня 2014 року в 
усіх категоріях господарств утримуєть-
ся 296,3 тис. голів великої рогатої худо-
би, зокрема 135,8 тис. корів, 419,9 тис. 
свиней,  5,7 млн птиці.

За 9 місяців поточного року в усіх ка-
тегоріях господарств області виробле-
но 620,9 тис. тонн молока, що на 3,1 % 
більше, порівняно з відповідним періо-
дом минулого року, реалізовано на забій 
52,3 тис. тонн худоби та птиці, що на 
10,3 % більше за минулий рік, отримано 
305,4 млн шт. яєць.

Серед регіонів України за поголів’ям 
великої рогатої худоби та за вироб-
ництвом молока в сільськогосподар-
ських підприємствах наша область за-
ймає перше місце, за поголів’ям свиней 
– п’яте. 

Надій молока на одну корову стано-
вить 4595 л, що на 6,3 % більше, ніж у 
відповідному періоді минулого року. 
Середньодобові прирости великої ро-
гатої худоби склали 563 г, що більше на 
9,1 %, свиней – 537 г, що більше на 
20,1 %, порівняно з відповідним періо-
дом минулого року. 

Окрім підготовки фахівців, під-
вищення кваліфікації керівників і 
спеціалістів сільгосппідприємств, 
професорсько-викладацький склад ака-
демії проводить плідну наукову робо-
ту з питань інтенсифікації всіх галузей 
сільськогосподарського виробництва.

Вчені академії беруть активну участь 
в обласній консультативній раді з пи-
тань розвитку агропромислового комп-
лексу та сільських територій.

Сорти озимої пшениці Науково-
дослідного інституту агрономії ПДАА 
займають в Полтавській області понад 
13 тис. га, а ранньостиглі сорти сої та го-
роху – понад 16 тис. га.

В академії обладнано виставково-
навчальний клас німецької компанії 
«Хака», успішно працює Школа іннова-
ційних технологій у тваринництві.

На базі ПДАА за фінансової під-
тримки Польщі створена навчально-
наукова лабораторія відновлюваних 
джерел енерґії, яка за своїми технічними 
можливостями не має рівних в Україні.

Успішно працює Центр органічного 
землеробства «Полтава-органік», а та-
кож єдина в області сертифікована лабо-
раторія, призначена для агроекологічної 
оцінки ґрунтів області з метою визна-
чення їх придатності для ведення орга-
нічного землеробства.

Вчені академії брали участь у роз-
робці першої в державі комплексної про-
грами соціального розвитку сільських 
населених пунктів, провели паспорти-
зацію сільських населених пунктів, на-
вчання голів селищних рад.

Професорсько-викладацький склад 
через 40 філій кафедр на виробництві 
надає консультації сільгоспвиробникам, 
виступає в засобах масової інформації з 
різних питань агропромислового комп-
лексу.

Словом, колектив академії, не див-
лячись на непросту ситуацію в держа-
ві, зустрічає професійне свято з вагоми-
ми здобутками і готовий до подальшої 
ефективної співпраці з сільгоспвироб-
никами в плані наукового супроводу су-
часних технологій в рослинництві і тва-
ринництві, і забезпечення на цій основі 
продовольчої безпеки країни.

Микола Опара, 
проректор з науково-педагогічної, 

наукової роботи, кандидат сільськогос-
подарських наук, Заслужений 

працівник сільського господарства 
України
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На вирішальному етапі битви за 
Україну радянські війська, зосеред-
жені на теренах України, мали значну 
перевагу над ворогом. Так, у скла-
ді І, II, III та IV Українських фрон-
тів налічувалося понад 2,3 млн осіб, 
28,8 тис. гармат і мінометів, 2 тис. 
танків і самохідних артилерійських 
установок (САУ), 2 370 літаків. Укра-
їнські фронти, відповідно, очолювали 
відомі полководці. Їм протистояло ні-
мецьке угруповання армій «Південь» 
(командувачі Е. Манштейн і В. Мо-
дель), яка налічувала 1,8 млн солдат і 
офіцерів, 16,8 тис. гармат і мінометів, 
2,2 тис. танків і штурмових гармат, 
1 460 літаків.

За 1944 р. на теренах України ра-
дянські війська здійснили 35 військо-
вих операцій, значна частина яких є 
виявом вищих зразків військового 
мистецтва. 24.01.1944 р. війська І та II 
Українських фронтів перейшли в на-
ступ на Корсунь-Шевченківському 
виступі. У «котлі» опинилися 10 гіт-
лерівських дивізій, загалом майже 
80 тис. солдат і офіцерів. На честь 
«Нового Сталінграда», як назвали 
Корсунь-Шевченківську операцію, 
Москва салютувала Українським 
фронтам 20-ма залпами з 224 гар-
мат.  Майже одночасно з Корсунь-
Шевченківською операцією війська 
І Українського фронту розпочали на-
ступальні дії у Рівненсько-Луцькому 
напрямі. Наступ радянських військ 
відбувався у складних умовах забо-
лоченої місцевості та бездоріжжя. 
Значну допомогу радянським час-
тинам надали партизанські загони 
О. Сабурова, О. Федорова, В. Бегми та 
ін. 2 лютого 1944 року звільнено від 
окупантів Луцьк і Рівне. У результа-
ті наступу радянських військ визво-
лено Проскурів, Тернопіль, Вінницю. 
30–31 січня 1944 року війська III та 
IV Українських фронтів розгорнули 
наступ у Нікопольсько-Криворізь-
кому напрямі. Гітлерівське коман-
дування надавало великого значен-
ня збереженню під своїм контролем 
Нікополя та Кривого Рогу – районів, 
багатих на марганцеві й залізні руди. 
Війська генералів Р. Малиновського 
та Ф. Толбухіна раптовими ударами 
прорвали оборону німців і, переслі-
дуючи частини вермахту, визволи-
ли Нікополь (8 лютого) та Кривий Ріг 
(22 лютого). 

У березні – квітні 1944 року розпо-
чався другий етап грандіозної битви 
на Правобережжі. Війська І Україн-
ського фронту з 4 березня по 17 квітня 
1944 року здійснили Проскурівсько-
Чернівецьку операцію, у результаті 
якої вороже угрупування було роз-
колоте на дві частини. Радянські вій-
ська вийшли до передгір'я Карпат. 
5 березня – 17 квітня 1944 року вій-
ська II Українського фронту в ході 
Умансько-Ботошанської операції роз-
громили VIII німецьку армію, 
26 березня 1944 року вийшли до дер-
жавного кордону СРСР і перенесли 
бойові дії на територію Румунії – 
країни-сателіта фашистської Німеч-
чини. Війська III Українського фрон-
ту за підтримки сил Чорноморсько-
го флоту успішно здійснили Одеську 
операцію. 28 березня вони визволили 
Миколаїв, а 10 квітня – Одесу. 

8 квітня 1944 року розпочалися бої 
за Крим. 11 квітня визволено Керч, 
13 квітня – Сімферополь. 5 травня по-
чався штурм севастопольських ук-
ріплень ворога. Особливо жорсто-
кі бої розгорнулися на Сапун-горі. 
Після дев’ятиденного штурму вона 
вже була в руках радянських військ. 
9 травня 1944 року Севастополь 
звільнено від загарбників. 12 травня 
1944 року Крим повністю визволи-
ли від фашистів. 17-та німецька ар-
мія втратила десятки тисяч осіб уби-
тими та полоненими, а також майже 
всю бойову техніку.

Влітку 1944 року розпочався за-
ключний етап визволення України 
від німецько-фашистських загарб-
ників. 13–14 липня розгорнулися бої 
з угрупуванням гітлерівських армій 
«Північна Україна» на Рава-Руському 
та Львівському напрямах. У резуль-
таті потужного наступу були оточе-
ні значні сили ворога під Бродами 
(Львівська область) – 8 дивізій чи-
сельністю до 60 тис. осіб. У боях зни-
щено понад 38 тис. гітлерівців, по-
над 17 тис. узято в полон. З оточен-
ня вирвалося тільки 3 тис. осіб, решта 
(3,7 тис.) потрапила в полон, заги-
нула або перейшла в УПА. У ході 
успішного здійснення Львівсько-
Сандомирської операції (13 липня 
– 29 серпня 1944 року) була знище-
на група армій «Північна Україна». 
Війська II та III Українських фронтів 
унаслідок Яссько-Кишинівської опе-
рації (20–29 серпня 1944 року) розби-
ли групу армій «Південна Україна». 
У жовтні 1944 року в ході Карпатсько-
Ужгородської операції завершило-
ся визволення всієї території Украї-
ни: 27 жовтня був звільнений від оку-
пантів Ужгород, а наступного дня, 28 
жовтня – решта населених пунктів 
Закарпатської України.

Полтавська державна аграрна ака-
демія не могла не долучитися до вша-
нування пам'яті тих незабутніх днів... 
Так, студенти різних факультетів від-
дали шану загиблим воїнам – геро-
ям тієї страшної війни. Творчо пі-
дійшовши до цієї дати, вони читали 
вірші, згадували загиблих хлопців і в 
сьогоднішніх воєнних діях, викону-
вали музичні композиції. 

Сьогодні, коли Україна зіткнулася 
із великим горем – війною – ми про-
сто не можемо стояти осторонь. На-
разі, як ніколи, слід згуртовуватися, 
долучатися до суспільного й громад-
ського життя країни.

Найактивніше себе проявили сту-
денти факультету обліку і фінансів: 
Д. Балабуха, Я. Самсоненко, Д. Рез-
віцова, Г. Моргун; факультету вете-
ринарної медицини: У. Григоровська, 

Н. Михайлець, І. Худолій, І. Клець, 
М. Болошенко, К. Дуденко, В. Коліс-
ніченко, М. Яремчук та студент фа-
культету ТВППТ А. Шейко.

Сторінку підготувала
Тамара Шаравара,

завідувач кафедри іноземних мов 
та українознавтва, 

професор

Наразі маємо віддати шану загиблим во-
їнам. Водночас варто підкреслити, що Укра-
їна знов у війні. Ми тримаємося й віримо, що 
вистоїмо і переможемо будь-яку зовнішню 
агресію, адже ми на своїй землі! І все ж зга-
даємо, якою ціною була здобута ота дале-
ка перемога 1944-го, адже Україну визволи-
ли саме 28 жовтня 1944 року.

Вшановуючи пам'ять
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130-річчя Полтавського дослідного поля. Історичні аспекти130-річчя Полтавського дослідного поля. Історичні аспекти
НЕЗАБУТНЄНЕЗАБУТНЄ

28 жовтня 2014 року виповнило-
ся 130 років з дня заснування першої 
постійно діючої казенної інституції – 
Полтавського дослідного поля.

У 1865 році в Полтаві організова-
но сільськогосподарське товариство, 
яке вважало 
одним із го-
ловних за-
вдань пока-
зати на прак-
тиці, які сіль-
с ь ко г о спо -
дарські культури найвигідніше виро-
щувати в даних умовах.

У 1866 році, через рік після засну-
вання, Полтавське товариство сіль-
ського господарства поставило пи-
тання про створення власної дослід-
ної установи. Вирішення цього пи-
тання було спрямовано в конструк-
тивне русло тільки після звернення 
Правління Товариства і Полтавсько-
го губернського земства у січні 1882 
року до державних інстанцій.

Не менш вагомими обставинами, 
що спонукали до створення Полтав-
ського дослідного поля, стали рішен-
ня в цьому ж році Обласного з'їзду 
земських представників восьми пів-
денних губерній Російської імперії.

Загальні збори земства затверди-
ли 10 жовтня 1884 року Статут, а 28 
жовтня цього ж року Товариство об-
рало першу Раду дослідного поля.

Загальні збори Товариства обрали 
першим директором Полтавського 
дослідного поля випускника колиш-
ньої Петровської академії  Б. П. Чере-
пахіна. Перед організаторами дослід-
ного поля постало важливе завдання 
– необхідно було створити для Росії 
тип сільськогосподарського дослід-
ного поля, розробивши для нього і 
організаційну структуру, і програму, 
запропонувати найбільш точні мето-
ди роботи. В основу своєї діяльності 
Полтавське дослідне поле поставило 
допомогу місцевому сільському гос-
подарству в вирішенні найбільш важ-
ливих і актуальних питань.

Створення Полтавського дослід-
ного поля через рік після виходу в 
світ монографії геніального В. В. До-
кучаєва «Русский чорнозем» (1883) 
поклало початок розвитку нової на-
уки – сільськогосподарської дослід-
ної справи – складової культури і аг-
рономії, яку вважали основою основ 
сільського господарства. У першу 
програму робіт Дослідного поля були 
внесені питання агротехніки виро-
щування кукурудзи і випробування 
урожайності різних її сортів, вивчен-
ня агротехніки картоплі, а з осені 
1885 року різночасне випробування 
озимої пшениці. Тоді ж вперше був 
проведений беззмінний висів озимо-
го жита.

Друга програма, що була роз-
роблена через 10 років з урахуван-
ням придбання додаткових дослід-
них площ, передбачала розширен-
ня попередніх знань і вивчення бага-
тьох нових питань. Були введені дру-

га і третя три-
пільні сівозмі-
ни, оскільки 
досліди ста-
вилися в три-
пільній сівоз-
міні – найпо-

ширенішій в Полтавській губернії. У 
березні 1891 року Б. П. Черепахін за-
лишив роботу на Дослідному полі, а 
директором обрали його помічника 
В. М. Дьякова. 

Із 1899 року історія Полтавсько-
го дослідного поля пов’язана з іме-
нем Сергія Федоровича Третьякова. 
Ознайомившись із діяльністю окре-
мих сільськогосподарських установ 
півдня України та узагальнивши до-
свід їх роботи, він розробив третю 
програму дослідів у зв’язку з резуль-
татами інших полів Полтавської і су-
сідніх губерній.

Програма передбачала про-
довження вивчення агротехнічних 
прийомів за три- і багатопільних сі-
возмінах. Зокрема, сорти озимої пше-
ниці вивчалися в п’ятипільній сівоз-
міні: пар – озимі – картопля – яра 
пшениця – овес. У 1910 році Дослідне 
поле було реорганізоване в Полтав-
ську дослідну станцію, а її директо-
ром призначено С. Ф. Третьякова. За 
його ініціативою на дослідній станції 
були створені ентомологічний і агро-
хімічний відділи, у 1912 році – відділ 
тваринництва, у 1913 році – метеоро-
логії і в 1914 році – вивчення бур'янів.

Науковою установою Сергій Фе-
дорович керував до травня 1918 року.

Після нього до керівництва стала 
Алевтина Павлівна Сталинська. Але, 
на жаль, сучасним історикам сіль-
ськогосподарської науки мало відомо 
про її перебування на цій посаді.

В 1920 році установу прийняв 
В. І. Сазанов. За часів його керів-
ництва на позачерговому засідан-
ні Бюро Науково-Консультаційної 
Ради НКЗС УРСР від 30 червня 1928 
року згідно з листом Укрпрофосвіти 
НКО було зроблено спробу приєдна-
ти Полтавську дослідну станцію до 
теперішньої Полтавської державної 
аграрної академії.

У жовтні 1930 року на базі Пол-
тавської сільськогосподарської до-
слідної станції була утворена Укра-
їнська науково-дослідна станція кор-
мових рослин. Через рік за постано-
вою Президії ВАСГНІЛ і колегії Нар-
комзему УРСР вона була перетворена 
в Український науково-дослідний ін-
ститут кормів.

У 1931 році з Полтавської сіль-
ськогосподарської дослідної станції в 
самостійну установу виділяється ме-
теорологічний відділ. Рішенням ви-
конавчого комітету Полтавської об-
ласної Ради народних депутатів від 
22 грудня 1987 року був створений 
центр наукового забезпечення агро-
промислового комплексу Полтав-
ської області з головною установою – 
Полтавською державною ордена Тру-
дового Червоного Прапора сільсько-
господарською дослідною станцією 
імені М. І. Вавилова Полтавського 
НВО «Еліта».

У 1992 році В. К. Чуйка на посаді 
директора змінив М. М. Опара, який 
керував установою до 2000 року. З 
2000 по 2012 рік на чолі станції був 
І. О. Чекрізов. А з 2012 року по те-
перішній час Полтавську державну 
сільськогосподарську станцію імені 
М. І. Вавилова Інституту свинарства 
і АПВ НААН очолює А. В. Кохан.

28 травня 2009 року у Держав-
ній науковій сільськогосподарській 
бібліотеці УААН (м. Київ) відбулася 
V Всеукраїнська конференція моло-
дих учених і спеціалістів, присвячена 
125-річчю заснування Полтавського 
дослідного поля. Під час цієї конфе-
ренції доктор сільськогосподарських 
наук, професор, член-кореспондент 
НААН, директор ДНСГБ В. А. Вер-
гунов запропонував створити і від-
крити у Полтаві філію Національ-
ного музею сільського господар-
ства у Полтавському інституті АПВ 
ім. М. І. Вавилова. Також була озву-
чена пропозиція присвоєння досліду 
беззмінного посіву озимого жита ста-
тусу національного надбання.

22 травня 2014 року в Національ-
ній науковій сільськогосподарській 
бібліотеці НААН було проведено 
ІХ Всеукраїнську конференцію мо-
лодих учених та спеціалістів «Істо-
рія освіти, науки і техніки в Україні» 
(до 130-річчя появи сільськогосподар-
ської дослідної справи як організації 
та створення Полтавського дослідно-
го поля). На громадськість чекає ще не 
один захід, присвячений цій знаковій 
події. Значення Полтавської станції на 
території України і Великої Росії час-
то порівнюють з Ротамстедом Джиль-
берта і Лооза, але таке порівняння я 
вважаю невірним. Невірне воно за різ-
номанітністю постановки самої до-
слідної справи і за тим впливом, яке 
вона здійснювала на свою національ-
ну культуру. Праці Ротамстедської 
станції не знайшли собі такого визна-
ння в Англії, яке знайшла Полтавська 
станція у своїй Вітчизні…

Надія Опара, 
кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри БЖД

«… Пусть солнце Украины бесконечно светит 
над Полтавским Опытным Полем… Пусть длинная 
вереница деятелей, подобных Черепахину, Дьякову, 
Соколовскому, Третьякову, Курдюмову, Сазанову, 
высоко держит знамя агрономической науки».

 Академік М. І. Вавилов (1924 р.)
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АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

У жовтні ПДАА відвідала бельгійська делегація з 
Провінції  Ено. Відбувся круглий стіл за участю викла-
дачів, аспірантів, студентів академії з представниками 
бельгійської делегації. 

Від бельгійської сторони з привітальним словом 
звернувся та представив делегацію Шарль Вастерза-
гер. У складі делегації були: Жюльєн Лувйо, представ-
ник Центру агрономії Провінції Ено, керівник по до-
слідженнях рослин; Ліонель Анюіз, представник Цен-
тру агрономії Провінції Ено; керівник служби депута-
та Провінції Ено пана Жеральда Моргата Чарльз Вас-
терсайгер; представник Агентства розвитку Провінції 
Ено, керівник проекту співробітництва з Полтавською 
областю Каролін Доріньо. 

Презентували діяльність Центру агрономії Провін-
ції Ено  Жюльєн Лувйо і Ліонель Ануіз. Вони розповіли 

про напрямки роботи по селекції озимої пшениці, ріпаку та 
заходах боротьби з фітофторою картоплі. 

Аграрний сектор Полтавської області презенту-
вав директор Департаменту агропромислового роз-
витку Полтавської обласної державної адміністрації 
С. О. Фролов.

Гості з Бельгії побували також в ПП «Агроекологія» Ши-
шацького району. Засновник господарства Герой Соціаліс-
тичної Праці, Герой України С. С. Антонець ознайомив їх з 
господарством, концепцією органічного землеробства, сис-
темою обробітку ґрунту, технологією внесення органічних 
добрив, вирощуванням сидеральних культур. Результатом 
перебування бельгійської делегації було проведення спіль-
них  наукових досліджень з питань селекції озимої пшени-
ці, ріпаку та боротьби з фітофторою картоплі.

Прес-центр ПДАА

16 жовтня 2014 р. кафедра бізнес-
адміністрування та права Полтав-
ської державної аграрної академії 
провела «круглий стіл» на тему: «Ак-
туальні питання управління земель-
ними ресурсами: економічні та пра-
вові аспекти».

Модератором «круглого столу» 
виступив завідувач кафедри бізнес-
адміністрування та права, доктор 
економічних наук, професор Ханлар 
Зейналович Махмудов.

Із вітальним словом до учасни-
ків «круглого столу» звернувся про-
ректор з науково-педагогічної та на-
укової роботи ПДАА, кандидат сіль-
ськогосподарських наук, доцент Ми-
кола Миколайович Опара.

Цей захід відбувся за активної 
участі представників органів дер-
жавної влади та управління, науков-
ців ПДАА, представників громад-
ських організацій та широкого кола 
аграріїв-практиків.

В обговоренні проблем управ-
ління земельними ресурсами взяли 
участь представники Департамен-
ту агропромислового розвитку Пол-
тавської ОДА, Головного управлін-
ня Держземагентства у Полтавській 
області, Головного управління юсти-
ції у Полтавській області, комуналь-
ного підприємства «Полтавський ра-
йонний центр земельного кадастру», 
Управління земельних ресурсів та зе-
мельного кадастру м. Полтави, Дер-
жавної фітосанітарної інспекції Пол-
тавської області. Важливою складо-
вою роботи «круглого столу» була 
участь аграріїв з господарств ТОВ 
«Агрофірма «Маяк» Котелевського 
району, СТОВ «Спілка селян «Трос-
тянець» Полтавського району, ПАФ 
«Подоляка» Диканського району.

В дискусії щодо актуальних пи-
тань управління земельними ресур-
сами  взяли участь: Валентина Іва-
нівна Аранчій – ректор Полтавської 
державної аграрної академії, профе-

сор; Тетяна Михайлівна Корост – Го-
лова Наглядової ради ТОВ «Агро-
фірма «Маяк» Котелевського району 
Полтавської області, Герой України; 
Григорій Іванович Шарий – перший 
заступник начальника Головного 
управління Держземагентства у Пол-
тавській області; Ірина Станіславівна 
Пашко – начальник Головного управ-

ління юстиції у Полтавській області; 
Вікторія Юріївна Безцінна – началь-
ник відділу реєстрації речових прав 
на нерухоме майно Головного управ-
ління юстиції у Полтавській області; 
Роман Вікторович Бедюх – головний 
спеціаліст відділу функціонування 
аграрного ринку, харчової та пере-

робної промисловості, розвитку сіль-
ської місцевості (Департамент агро-
промислового розвитку Полтавської 
ОДА); Алла Іванівна Косик – началь-
ник управління земельних ресурсів 
та земельного кадастру м. Полтави; 

Вікторія Борисівна Бойко – началь-
ник відділу землеустрою, моніторин-
гу, охорони, оцінки та ринку земель; 
Тетяна Володимирівна Свирид – на-
чальник відділу державного нагляду 
Державної фітосанітарної інспекції 
Полтавської області; Павло Вікторо-
вич Писаренко – перший проректор 
Полтавської державної аграрної ака-
демії, доктор сільськогосподарських 
наук, професор; Петро Миколайо-
вич Макаренко – завідувач кафедри 
економіки підприємства ПДАА, док-
тор економічних наук, професор; Та-
мара Миколаївна Лозинська – завід-
увач кафедри менеджменту ПДАА, 
доктор наук з державного управлін-
ня, професор; Юрій Олександро-
вич Бойко – директор рекламно-
виробничої агенції «Бойко», Голова 
Полтавської обласної організації ре-
кламістів; Ніна Володимирівна Кузь-
менко – генеральний директор Регі-
онального фонду підтримки підпри-
ємництва Полтавської області; Ми-
кола Борисович Білозор – заступник 
директора ПАФ «Подоляка» з рос-
линництва, заслужений працівник 
сільського господарства України; 
Володимир Олексійович Каменцев 
– СТОВ «Спілка селян Тростянець» 
Полтавського району; Михайло Гри-
горович Тютюнник – кандидат сіль-
ськогосподарських наук, професор ка-
федри бізнес-адміністрування та пра-
ва ПДАА; Олександр Михайлович 
Демченко – доцент кафедри бізнес-
адміністрування та права ПДАА; 
Микола Іванович Сьомич – кандидат 
наук з державного управління, до-
цент кафедри бізнес-адміністрування 
та права ПДАА; Наталія Василів-
на Дем’яненко – кандидат економіч-
них наук, доцент кафедри бізнес-
адміністрування та права ПДАА; 
Любов Миколаївна Назарук – здобу-
вач кафедри бізнес-адміністрування 
та права ПДАА.

 Прес-центр ПДАА

Академія зустрічала бельгійську делегаціюАкадемія зустрічала бельгійську делегацію
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Мабуть, немає серед аграрної 
спільноти України, країн СНД і на-
віть всього світу людини, яка б не 
знала і не шанувала цього знано-
го аграрія – академіка-агроеколога, 
першопрохідника сучасного органіч-
ного землеробства, мецената, щиру, 
доброзичливу і чуйну Людину. 

Семен Свиридонович Антонець 
став прикладом людини, яка, знай-
шовши своє покликання, жодного 
разу не зрадила його, не засумнівала-
ся у своєму виборі. Закоханий у Зем-
лю і Природу, він із благословенним 
трепетом відноситься до всього жи-
вого, бо ж Земля – жива: вона дихає, 
спить, відчуває турботу й доброту... 

Не дарма кажуть, що тільки три 
професії у світі від Бога: хлібороба, 
лікаря і вчителя.

Хлібороб – за покликанням; вчи-
тель – за станом і покликом душі; 
лікар землі української. Все це він – 
Семен Свиридонович Антонець.

З 17 червня 1975 року його життє-
вий шлях пов'язаний з с. Михайлики 
Шишацького району. Спочатку кол-
госп імені Орджонікідзе, потім САТ 
«Обрій», а згодом ПП «Агроеколо-
гія».

І ось вже понад 40 років ця люди-
на є «Свідомим носієм відповідаль-
ності за родючість землі» (Еренфрід 
Пфайффер). І не боїться цього! Він 
любить свою роботу, ставиться до 
неї, як до найбільшого у своєму жит-
ті дару.

Навчатися всім премудростям ор-
ганічного землеробства за всі ці роки 
їдуть сотні і тисячі людей з найвідда-
леніших куточків світу.

Недарма ПП «Агроекологія» вже 
багато років є базою для проходжен-
ня практики студентами нашого 
навчального закладу.

Але не тільки проблемами зем-
лі зайнятий Семен Свиридонович. 

Він відомий меценат-благодійник. 
За його сприянням відновлена дача 
В. Г. Короленка у селі Хатки, побудо-
ваний Храм на честь праведного Си-
меона Богоприїмця у Михайликах, 
Свято-Пантелеймонівська церква у 
с. Ставковому Зіньківського району, 
відродився дитячий табір «Псьол» в 
Яреськах, добігає завершення будів-
ництво центру органічного земле-
робства.

А ще ця людина дуже добре обі-
знана в історії, літературі. Досить 
часто декламує вірші відомих поетів, 
цитує видатних письменників.

Організовує екскурсії видатними, 
відомими і маловідомими куточками 
нашої країни.

Яскравій особистості Семена Ан-
тонця присвячені книги «Життя, що 
стало долею», «Бентежний талант 
хлібороба», «Автограф на землі».

Хочеться побажати Семену Сви-
ридоновичу довголіття, міцного 
здоров’я, здійснення усіх заповітних 
мрій. А найзаповітніша мрія в нього 
одна вже багато-багато років – ство-
рити на базі ПП «Агроекологія» на-
ціональний центр органічного земле-
робства. Нехай його життєвий шлях 
буде таким же гладким, широким і 
красивим, як дорога Михайлики – 
Воскобійники – Ковалівка, побудова-
на під його керівництвом у 70-х роках 
ХХ сторіччя.

Життя людини характеризу-
ють її вчинки, шана людей і заслу-
жені нагороди держави. Майбутнім 
фахівцям-аграріям, які навчаються у 
ПДАА і щодня проходять повз бюст, 
встановлений біля 1-го навчально-
го корпусу на честь знаного Героя, 
випускника нашої академії, хочеть-
ся нагадати про його заслуги перед 
людьми, аграрною наукою і країною:

1988 – Відмінник освіти України;
1988 – Заслужений працівник 

сільського господарства;
1991 – Герой Соціалістичної Пра-

ці;
1995 – дійсний член (академік) 

Української екологічної академії 
наук;

1996 – Лауреат Міжнародної пре-
мії «Дружба»;

1999 – Почесний професор Пол-
тавського сільськогосподарського ін-
ституту;

1999 – Герой України;
1999 – почесний академік, член 

Президії Національної академії 
аграрних наук України;

2003 – Лауреат обласної ювілейної 
премії імені В. Г. Короленка Полтав-
ської обласної ради;

2004 – Лауреат Міжнародної пре-
мії  імені Володимира Винниченка 
Українського фонду культури;

2004 – Лауреат Полтавської місь-
кої премії імені В. Г. Короленка;

2005 – Лауреат Міжнародного 
Академічного Рейтингу популярнос-
ті «Золота Фортуна»;

2006 – почесний професор Україн-
ської медичної стоматологічної ака-
демії;

2008 – Лауреат премії імені Панаса 
Мирного Полтавської обласної ради;

2009 – Почесний Громадянин Ши-
шаччини.

Нагороджений:
1965 – медаллю «За трудовую 

доблесть»;
1970 – медаллю «За доблесный 

труд»;
1971 – орденом Леніна;
1978 – Грамотою Президії Вер-

ховної Ради УРСР;
1982 – бронзовою медаллю ВДНГ 

СРСР;
1991 – орденом Леніна, золотою 

медаллю «Серп і молот»;
1999 – орденом Держави;
2000 – орденом Миколи Чудотвор-

ця «За примноження добра на Землі»;
2003 – Почесною грамотою Кабі-

нету Міністрів України;
2003 – Міжнародною нагородою 

«Лаври Слави»;
2004 – орденом князя Ярослава 

Мудрого V ступеня;
2005 – Грамотою Верховної Ради 

України «За заслуги перед україн-
ським народом»;

2005 – Почесною грамотою Прези-
дії УААН;

2005 – нагородою Європейської 
асамблеї бізнесу (Оксфорд, Англія);

2006 – орденом Нестора Літопис-
ця;

2010 – орденом Почаївської ікони 
Божої Матері;

2013 – Почесною грамотою Прези-
дії НАН України.

Насамкінець хочеться привести 
цитату М. Планка: «… в науке боль-
шое значение имеет правило – только 
смелые побеждают…»

Звісно, життя готує немало 
завдань, немало зльотів і падінь, але 
одне відомо точно: роблячи справу 
натхненно, із пристрастю, людина ні-
коли не буде переможеною.

Він – переміг, Він – Переможець. 
І Земля завдячує йому за всі його не-
легкі перемоги…

Надія Опара, 
кандидат сільськогосподарських 

наук, доцент кафедри БЖД

Ми працюємо заради людей, бо інакше вже не моМи працюємо заради людей, бо інакше вже не можемо...жемо...
С.  АС.  Антонецьнтонець
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Тетяна Михайлівна Корост на-
родилася 13 січня 1954 року в селі Бе-
резова Лука Гадяцького району Пол-
тавської області. У 1973 році закін-
чила Полтавський сільськогосподар-
ський технікум; у 1982 році – агроно-
мічний факультет Полтавського сіль-
ськогосподарського інституту.

У 1973–1982 роках працювала 
агрономом-хіміком, головним агро-
номом колгоспу «Маяк»; з 1987 року 
– голова колгоспу «Маяк» Котелев-
ського району Полтавської області. 
У 2004 році колгосп було перейме-
новано у ТОВ «Агрофірма «Маяк», а 
Т. М. Корост обійняла посаду дирек-
тора.

Основною діяльністю ТОВ «Аг-
рофірма «Маяк» є сільськогоспо-
дарське виробництво – рослинни-
цтво і тваринництво, реалізація то-
варної продукції та сировини, пере-
робка сільськогосподарської продук-
ції власного виробництва, створення 
підсобних промислів та виробництв, 
виготовлення й реалізація промис-
лової продукції й товарів широкого 
вжитку, оптова і роздрібна торгівля 

продукцією і товарами власного ви-
робництва (фірмова торгівля через 
власну мережу є пріоритетним напря-
мом галузі переробки власної сиро-
вини). Достатньо укомплектований 
вітчизняною та зарубіжною тех-
нікою машино-тракторний 
парк, зерноочисний комп-
лекс із сушаркою, центра-
лізоване виготовлення 
збалансованих кормів на 
власному комбікормово-
му заводі, виробництво 
високоякісного молока на 
реконструйованій фермі 
сприяють збільшенню рен-
табельності та якості виро-
бленої продукції. 

Значна увага приділяється бу-
дівництву: будуються виробни-
чі споруди й житло, виконуються 
ремонтно-будівельні та опоряджу-
вальні роботи, виготовляються буді-
вельні матеріали. 

Указом Президента України Лео-
ніда Кучми № 1415/2004 від 16 листо-
пада 2004 року за визначний особис-
тий внесок в організацію та забезпе-

чення одержання найвищих показни-
ків з виробництва сільськогосподар-
ської продукції, впровадження су-
часних форм господарювання, бага-

торічну самовіддану працю 
директору товариства 

«Агрофірма «Маяк»  
Тетяні Михайлів-
ні Корост присво-
єно звання Герой 
України з вручен-
ням ордена Дер-
жави.
З а с л у жен и й 

працівник сіль-
ського господар-

ства України, нагоро-
джена орденом княги-

ні Ольги ІІІ ступеня (2003), 
знаком ордена «Свята Анна» ІV сту-
пеня (Українська Православна Церк-
ва, 2002), орденом Святої великому-
чениці Варвари (Українська Право-
славна Церква, 2004). 

Микола Маренич,
декан факультету 

агротехнологій та екології

Олександр Григорович Короста-
шов народився 22 січня 1942 року в 
селі Камінне Котелевського райо-
ну Полтавської області у селянській 
родині. У 1979–1982 роках навчався 
на факультеті механізації сільського 
господарства Полтавського сільсько-
господарського інституту за фахом 
інженер-механік. 

З 2000 року – керівник сільсько-
господарського виробничого коопе-
ративу «Батьківщина», який є висо-
коорганізованим багатогалузевим 
господарством на приватній основі 
молочно-зерно-бурякового напряму з 
розвинутим м'ясним тваринництвом. 
Це – насінгосп із виробництва репро-
дукційного насіння озимих і ярих 
культур, має племені ферми великої 
рогатої худоби української червоно-
рябої породи, тонкорунних овець 
прекос і полтавських глинястих ку-

рей. Кооператив є засновником СТОВ 
«Правда», інвестує в його діяльність. 

З ініціативи О. Г. Коросташова за-
проваджено енергоресурсозберіга-
ючі технології, комплексну механі-
зацію виробничих процесів, повний 
внутрішньогосподарський розраху-
нок, чекову форму контролю затрат 
зі стимулюванням за кінцеві резуль-
тати роботи, комп'ютеризовано бух-
галтерський облік. За час його робо-
ти побудовано більше 262 квартир, 
розвинуто побутово-торговельну  й 
соціально-культурну сфери, малі 
переробні підприємства. Надаєть-
ся благодійна і спонсорська допомо-
га дитячим та лікувальним закладам, 
бюджетним організаціям. 

Указом Президента України Ле-
оніда Кучми № 47/2002 від 19 січ-
ня 2002 року за визначні особисті за-
слуги перед Українською державою 
в розвитку сільського господарства, 
впровадження сучасних форм гос-
подарювання О. Г. Коросташову при-
своєно звання Герой України з вру-
ченням ордена Держави. 

Голова постійної комісії з питань 
аграрної політики та земельних від-
носин Полтавської обласної ради 
(1998–2002, 2002–2006); голова по-
стійної комісії з питань АПК, земель-
них реформ, природокористуван-
ня та екології Котелевської районної 
ради; голова ради об'єднання сіль-
ськогосподарських товаровиробни-
ків Котелевського району; член На-

ціональної спілки журналістів Укра-
їни (з 2003 р.); академік Української 
академії наук національного прогре-
су (1992); почесний професор Пол-
тавської державної аграрної академії 
(1998); почесний член УААН (Відділ 
аграрної економіки і земельних від-
носин (2001). 

Заслужений працівник сільсько-
го господарства УРСР (1989); лауре-
ат обласної премії імені Панаса Мир-
ного (2002). Нагороджений двома ме-
далями (1970, 1975); орденом «За за-
слуги» III ступеня (22.02.1999, за ва-
гомий особистий внесок у збільшен-
ня виробництва сільськогосподар-
ської продукції, багаторічну сум-
лінну працю); орденом Миколи Чу-
дотворця (2001), орденом «Почес-
ний хрест» (2003, УПЦ), орденом «За 
патріотизм» II ступеня (2003). По-
чесний громадянин селища місько-
го типу Котельва (2002). Занесений у 
«Книгу пошани» Полтавської облас-
ної ради (2003). 

 Автор книги «Я люблю тебе, зем-
ле, я люблю вас, люди», співавтор книг 
«Ціни, витрати, прибутки агровироб-
ництва та інфраструктура продоволь-
чих ринків»  і «Внутрішньогосподар-
ські організаційно-економічні меха-
нізми забезпечення прибутковості 
сільськогосподарських підприємств» 
(2003), має більше 50 публікацій.

Володимир Лавренко,
заступник декана ІТФ

Її сила у рідній землі...Її сила у рідній землі...

Звитяжна праця - зцілення душіЗвитяжна праця - зцілення душі
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участь представники України (журналіст Віталій Портні-
ков), Росії (журналіст Максим Шевченко), а також представ-
ники ЄС, Грузії, Республіки Польща.

Цього ж дня у концертному залі «Сокол», де проходив 
Форум, відбулося відкриття виставки «Гідність, Свобода й 
Незалежність. Євромайдан», присвяченої подіям Революції 
Гідності в Україні.

Ввечері проходила між-
культурна програма, де 
учасники представляли свої 
країни, їх традиції, стра-
ви тощо. Кожен мав можли-
вість доторкнутися до іншої 
культури, спробувати за-
морських смаколиків та по-
спілкуватися.

Найцікавішим був тре-
тій день Форуму, коли всі 
учасники мали змогу відві-
дати Економічний Форум у 
Криниці, куди щороку при-
їжджають імениті політики, 
громадські діячі, аби обго-
ворити найактуальніші пи-

тання сучасного світу й Європи зокрема. Саме тут учасники 
могли відвідувати різноманітні сесії і брати участь в обго-
вореннях. Торкалися й питань України та національної без-
пеки, питань інновацій тощо. Насиченість програми, живе 
спілкування та відмінна організація не могли залишити 
байдужим жодного з учасників заходу.

Уже традиційно на початку вересня 300 молодих лі-
дерів із 42 країн світу мали змогу зустрітися на вже 9-му 
Економічному форумі, що проходив у місті Новий Сонч 
(Польща).

Захід відбувався паралельно із всесвітньовідомим 
Економічним Форумом (м. Криниця), куди учасники 
молодіжного зльоту також мали можливість потрапити.

Представником від на-
шої академії стала аспі-
рантка кафедри фінансів і 
кредиту Інна Єщенко. Фор-
мат заходу передбачав ін-
терактивні воркшопи, бе-
сіди, спілкування та об-
говорення як між учасни-
ками, так і з запрошеними 
гостями-експертами.

Питання, що обговорю-
валися, в основному стосу-
валися ситуації в Україні, 
міжнародної безпеки, де-
мографічної кризи в Євро-
пі, а також освіти й моло-
діжних старт-апів.

Перший день Форуму запам’ятався жвавими обго-
вореннями запропонованих самими учасниками тем. 
Розділившись на групи за інтересами, ми обговорюва-
ли між собою проблеми й пропонували способи їх вирі-
шення, після чого представляли їх на загальний розсуд. 

Наступний день став днем спілкування зі спікерами 
(відомими політиками, громадськими діячами, журна-
лістами). Особливо запам’яталася дискусія «Україна-
Росія-Європа – шляхи виходу з кризи», у якій взяли 

Перед кожною людиною рано чи 
пізно постають закономірні питан-
ня: «Хто я?», «Ким я себе вважаю?», 
«Яку місію виконую?». За останній 
час, певно, це спадало на думку чи 
не кожному з нас. Рано чи пізно ці ж 
питання постають і перед країною, 
що свідчить про її розвиток і якісні 
зміни. Наша держава переживає час 
трансформацій, перетворень, час пе-
реходу до нової парадигми мислення 
і сприйняття. 

У цих непростих питаннях нама-
галися розібратися учасники шко-
ли «Ідентичність та різноманіття. Ін-
струментарій молодого лідера. Укра-
їнський і Європейський виміри», ор-
ганізованої «Центром демократич-
ного відродження». Цей захід прохо-
див у Києві з 29 жовтня по 2 листопа-
да цього року. 

Серед більш ніж 200 претендентів 
на участь було відібрано 20 кращих, 
яким пощастило стати учасниками 
програми. Уже з першого дня врази-
ла згуртованість команди, багатовек-
торність думок та ерудиція кожного, 
відкритість до діалогу й обговорення 
болючих питань сьогодення.

На нас чекали тренінги, завдан-
ня, лекції, цікаві доповіді, вправи, 

які крок за кроком допомагали краще 
зрозуміти себе, свою історію, торкну-
тися питання самовизначення та від-
крити з нового боку, здавалось би, ві-
домі й закономірні поняття – такі, як 
«нація», «етнос», 
«народ», «дер-
жава», «діалог», 
«мова» тощо.

Кожного дня 
на учасників че-
кали нові тре-
нінги і занят-
тя. Робота в гру-
пах згуртувала й 
допомагала зна-
йти спільну мову, 
вчила нас чути 
один одного, ро-
зуміти й довіряти 
іншим. Надзви-
чайно корисний досвід, як на мене!

Серед спікерів, які працювали з 
учасниками були: політолог Олек-
сандра Азархіна, голова ГО «Центр 
демократичного відродження» Олек-
сандра Кудрицька, директор Центру 
розвитку суспільства Ігор Харченко, 
викладач Києво-Могилянської бізнес-
школи Валерій Пекар. Тренерами, які 

працювали з нами протягом цих днів 
були Ер Жо, представниця Initiative 
Mittel und Osteuropa e.V. (Німеччи-
на) та Олег Овчаренко, голова ради 
ГО «Кременчуцький інформаційно-

п р о с в і т н и ц ь к и й 
центр «Європей-
ський клуб». Разом 
зі спікерами й трене-
рами учасники обго-
ворили ряд питань, 
що стосуються іден-
тичності, розвитку 
нації та особистого 
розвитку людини, 
питання діалогу та 
міжособист існого 
спілкування. Кожен 
виніс для себе чима-
ло корисного, оцінив 
свої можливості до 

співпраці, навчився слухати і чути 
інших людей, розуміючи й відчуваю-
чи їх. Це був безцінний досвід, який 
запам’ятається на все життя й допо-
може кожному в майбутньому. 

Інна Єщенко, 
аспірант кафедри фінансів і кредиту

ФОРУМ МОЛОДИХ ЛІДЕРІВ У ПОЛЬЩІФОРУМ МОЛОДИХ ЛІДЕРІВ У ПОЛЬЩІ

МОЛОДЬ ОБГОВОРЮВАЛА ПИТАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІМОЛОДЬ ОБГОВОРЮВАЛА ПИТАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ

Інна Єщенко, 
аспірант кафедри фінансів і кредиту
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11–13 вересня 2014 року в м. Київ 
відбулася 11-та щорічна зустріч Ял-
тинської Європейської Стратегії 
(YES), найбільшої на Сході Євро-
пи платформи публічної дипломатії 
з розробки стратегії розвитку Укра-
їни та Широкої Європи і сприяння 
євроінтеграції України. Цей форум 
раніше завжди проходив у Ялті, од-
нак цього року в зв’язку з окупацією 
Криму організатори вирішили пере-
нести захід до Києва.

Сто молодих людей з усієї України 
було відібрано на конкурсних заса-
дах для участі в 11-й щорічній зустрі-
чі Ялтинської Європейської Страте-
гії. Основними вимогами до канди-
датів були активна громадська та по-
літична позиції, готовність обгово-
рювати економічні, політичні та со-
ціальні проблеми України й 
світу, а також вільне володін-
ня англійською мовою. Фахо-
ва спеціалізація студентів зна-
чення не мала. Окрім відвіду-
вання основних панельних зу-
стрічей, майбутні лідери бра-
ли участь у діалогових сесі-
ях формату «питання – відпо-
відь».

Цього року серед учасників 
YES були і представники Пол-
тавської державної аграрної 
академії (стипендіати Фонду 
Віктора Пінчука), які долучи-
лися до заходу, зокрема: Інна 
Володимирівна Єщенко, Юлія 
Олександрівна Постіл, Альона 
Станіславівна Лесюк.

Молоді учасники YES мали мож-
ливість поспілкуватися з: 

- Мухаммедом аль-Барадаї, в. о. 
Віце-Президента Єгипту (2013); ди-
ректором Міжнародної агенції з 
атомної енергетики (1997–2009); Ла-
уреатом Нобелівської премії миру 
(2005);

- Річардом Бренсоном, засновни-
ком Virgin Group;

- Томасом Меліа, заступником по-
мічника Державного секретаря, за-
ступником керівника Бюро з питань 
демократії, прав людини і праці Дер-
жавного департаменту США;

- Карлосом Паскуалем, науковим 
співробітником Гарвардського уні-
верситету, Послом США в Україні 
(2000–2003);

- Джиммі Вейлзом, засновником 
Вікіпедії та фонду Вікімедія;

- Валдісом Домбровскісом, чле-
ном Європейського Парламенту, 
Групи Європейської народної пар-
тії; Прем’єр-міністром Латвії (2009–
2014);

- Веслі Кларком, генералом Ар-
мії США у відставці; Головнокоман-

також брав участь у дискусії, заявив, 
що в угоді «не змінять ні коми».

Крім того, Брок сказав, що Євро-
па хоче мати хороші стосунки з Росі-
єю, зацікавлена в хороших стосунках 
України та РФ, але Росія має поважати 
міжнародне право.

«Громадяни України мають 
об’єднатися для боротьби з корупцією 
у державі, бо поодинці з цим явищем 
не впоратися», – заявив Томас Меліа, 
заступник помічника державного се-
кретаря, заступник керівника Бюро 
з питань демократії, прав людини і 
прав Державного департаменту США, 
під час сесії «Боротьба з корупцією, 
забезпечення верховенства права: від 
слів до діла».

«Молоді люди – і дослідники, і 
журналісти, і юристи, й деякі політи-

ки – дійсно віддані справі бо-
ротьби з корупцією. Українці 
повинні об’єднатися, щоб ви-
рішити цю проблему, в них 
є друзі – Сполучені Штати 
прагнуть допомогти. Кіль-
ка днів тому ми зустрічалися 
з ГПУ, Міністерством юсти-
ції, мої колеги з департаменту 
юстиції пропонували прак-
тичну допомогу. Але все за-
лежить від українців та їхніх 
державників», – сказав Меліа.

Децентралізація сама по 
собі не створює мир, але вона 
може використовуватися для 
вирішення різних конфліктів, 
заявив Ів Летерм, Прем’єр-

міністр Бельгії (2009–2011), генераль-
ний секретар International IDEA, під 
час сесії «Гартування через децентра-
лізацію». «Децентралізація не є твор-
цем миру, вона може використовува-
тися для вирішення різноманітних 
конфліктів. Умова для децентралізації 
– це мир в тому сенсі, що усі люди в 
Україні і всі, хто сидять за столом пе-
реговорів, сприймають і готові сприй-
мати те, про що домовилися на всій те-
риторії», – заявив Летерм.

Отже, Форум підтвердив, що для 
України сьогодні настав критичний 
момент. З одного боку – велика під-
тримка міжнародної спільноти та зна-
чна активність громадянського сус-
пільства. З іншого – війна, складні 
домовленості, складна економіка, на-
пруга у суспільстві, підготовка до ви-
борів. 

Ми готові пройти цей шлях та ста-
ти сильною, демократичною, сучас-
ною і розвиненою країною. Наш по-
тенціал надзвичайно великий!

Юлія Постіл
лаборант відділу сільскогоспо-
дарського дорадництва ІПОД

дувачем Вищого штабу союзних дер-
жав Європи, НАТО (1997–2000);

- Ронні Чаном, головою Hang Lung 
Properties Ltd;

- Тімоті Снайдером, професором 
історії Єльського університету;

- Андерсом Аслундом, старшим 
науковим дослідником Інституту 
міжнародної економіки Петерсона;

- Юлією Тимошенко, головою 
партії «Батьківщина»; Прем’єр-
міністром України (2007–2010);

- Пейдж Александр, керівником 
Бюро з питань Європи та Євразії 
Агенства США з Міжнародного Роз-
витку (USAID);

- Тоні Блером, засновником Фонду 
Віри Тоні Блера; Прем’єр-міністром 
Великобританії (1997–2007).

Протягом 3-х днів близько 300 
провідних політиків та бізнесменів 

говорили про ситуацію в Україні та 
світі. 

В рамках 11 офіційних сесій по-
рушувалися питання: «Світова еко-
номіка та геополітичні ризики. Ім-
пульси з «полігону» Україна», «Ме-
діа та цифрові комунікації як інстру-
мент у революціях і війнах: інформа-
ція/дезінформація», «Війна в Украї-
ні: чи може вона перерости в європей-
ську? Світову? Як ми можемо її зупи-
нити?», «Як бізнес може сприяти до-
сягненню миру для України», «Друзі, 
вороги, союзи майбутнього. Хто з ким 
і проти кого?» та ін.

Молоді учасники, окрім дискусій 
з провідними політиками та фахівця-
ми зі всього світу, встигали і познайо-
митися, і поспілкуватися (адже цього 
року вперше в конкурсному доборі на 
YES могли брати участь і студенти з 
інших ВНЗ України).

Звісно, з першого дня зустрічі гово-
рили, що світ повинен сформулювати 
і дотримуватися єдиної позиції щодо 
того, як змусити Росію припинити 
агресію проти України.

Голова комітету Європарламенту із 
закордонних справ Ельмар Брок, який 

Скажи "YES" змінам!Скажи "YES" змінам!
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СТАЖУВАННЯ У ФРАНЦІЇ: РОЗШИРЮЮЧИ КОРДОНИ СТАЖУВАННЯ У ФРАНЦІЇ: РОЗШИРЮЮЧИ КОРДОНИ 
ТЕРИТОРІЯ ТВОЇХ МОЖЛИВОСТЕЙТЕРИТОРІЯ ТВОЇХ МОЖЛИВОСТЕЙ

Франція… Країна парфумів, вина 
і сирів… Батьківщина Ейфелевої 
вежі… Що ми ще знаємо про неї?

Дякуючи багаторічному співро-
бітництву ПДАА з асоціацією FEFU 
CPCU (Федерація Обміну Франція–
Україна регіону Пуату-Шарант), я 
отримала можливість лінгвістично-
го та педагогічного стажування в од-
ному з навчальних закладів цієї за-
хоплюючої країни. 

Пуату-Шаранта (фр. Poitou-Cha-
rentes) – регіон на заході Фран-
ції, який славиться козячими сира-
ми, вином, коньяком і вирощуван-
ням устриць. Адміністративним 
центром регіону є дивовижне міс-
то Пуатьє, в якому знаходиться один 
з найстаріших університетів Фран-
ції (фр. Université de Poitiers), засно-
ваний ще в 1431 році Карлом VII. До 
його складу входить 6 інститутів, 2 
вищі інженерні школи і вища школа 
економіки та менеджменту. 

Сучасна система освіти Франції на 
сьогодні вважається однією з найкра-
щих у світі. Основна її особливість – 
доступність безкоштовного навчання 
для всіх в державних вищих учбових 
закладах. Прийнята у Франції систе-
ма шкільної освіти розділена на три 
блоки: початкова школа (5 років на-
вчання), коледж (4 роки), ліцей (2–3 
роки). Ліцей – завершальна ланка 
системи середньої освіти й одночас-
но перехідний щабель до вищої осві-
ти. Для людини, яка не ставить собі 
за мету одержати вищу освіту, є при-
йнятний шлях – ліцей професійної 
освіти. Багато хто зупиняється саме 

на цьому щаблі, поскільки такий до-
кумент дає можливість знайти пре-
стижну високооплачувану роботу.

Перебуваючи 4 тижні у Франції, 
я детально ознайомилась саме з сис-
темою освіти й організацією навчаль-
ного процесу в професійному ліцеї. 
Це стало можливим завдяки запро-
шенню сільськогосподарського лі-
цею імені Ксавьє Бернара (Un lycée 
d'enseignement général et technologique 
agricole (LEGTA Xavier Bernard). 

Даний навчальний заклад створе-
ний в 1953 році й знаходиться в 40 кі-
лометрах на південь від Пуатьє. 

Основна місія ліцею – задоволен-
ня потреб молодих людей, зацікавле-
них у кар’єрі в галузі сільськогоспо-
дарського виробництва.

Під час стажування я мала мож-
ливість відвідувати заняття, які мене 
цікавили в першу чергу з професій-
ної точки зору: податкова система, 
економіка, фінансовий аналіз, марке-
тинг. Важливими стали численні зу-
стрічі з учасниками сільськогоспо-
дарських кооперативів, представни-

ками Фондів соціального страхуван-
ня, а також візити до фермерських 
господарств, де студенти проходять 
свою практичну підготовку.

Цінним відкриттям для мене ста-
ло ознайомлення з оригінальними 
методами викладання на основі мо-
дульної освіти, постійного моніто-
рингу в процесі навчання, застосу-
вання індивідуальних методик засво-
єння знань студентами (групова ро-
бота, персональні проекти, ознайом-
люючі поїздки тощо).

Звісно, не обійшлося без туристич-
них візитів, під час яких я зрозумі-
ла, що Франція – це не лише Париж. 
Франція – це величні  королівські па-
лаци на березі Луари, це узбережжя 
Атлантичного океану з його магічної 
сили енергією… Це мальовничі міс-
течка, загублені серед природи; зви-
чайні люди, які дещо по-іншому ор-
ганізовують свій побут, мають свій 
погляд на життя, дуже гостинні та 
привітні. Не можу не пригадати не-
ймовірну французьку кухню, про яку 
можна говорити годинами і відкри-
вати для себе щоразу нові дивовиж-
ні страви.

Підсумовуючи, хочеться зазна-
чити, що стажування у Франції – це 
надзвичайні враження та неоцінен-
ний досвід для мене, які я планую 
в подальшому реалізувати в моєму 
професійному житті.

Вікторія Лихопій, 
старший викладач кафедри 

фінансів і кредиту

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯСТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

Студенти нашої академії актив-
ні в усьому: їхні молодість і завзяття, 
розум і кмітливість, любов до всього 
нового спонукають їх до постійних 
дій, учас-
ті в чомусь 
новому.

І н т е -
лектуаль-
ні ігри ко-
ристують-
ся неаби-
якою по-
п у л я р -
ністю се-
ред нашо-
го моло-
дого поко-
ління. Ко-
мандний дух та завзяття ведуть на-
ших студентів до все нових і нових 

вершин.
Так, у четвер, 30 жовтня, було 

проведено змагання розуму та інте-
лекту, мозкову битву, гру «Що? Де? 

Коли?». На реєстра-
цію з’явилося чоти-
ри команди, які пред-
ставляли збірні 1–3 
курсів. Це команди 
«Марья Ивановна», 
«Мінімум», «Путев-
ка в Крым» та «Птица 
Говорун».

За правилами гра 
складалася з трьох ту-
рів – по 10 запитань у 
кожному. Атмосфера 
була невимушеною, 
а вся гра проходила 

у рівній боротьбі команд і по запа-
лу пристрастей нічим не поступалася 

фіналу Чемпіонату Світу з футболу. 
Студенти проявили себе як інте-

лектуали, здивувавши присутніх сво-
єю ерудицією, жагою до перемоги.  
Гра видалася напрочуд напруженою 
та сповненою азарту й запалу.

Переможцями стала команда 
«Птица Говорун», яку представляли 
студенти 1 курсу напряму підготов-
ки «Облік і аудит», що підтвердило 
високий інтелектуальний рівень на-
ших першокурсників.

Всі учасники були нагородже-
ні почесними грамотами, а пемож-
ці отримали приз та звання кращих 
гравців «Що? Де? Коли?» факультету 
обліку та фінансів 2014 року.

Добре, коли слова не розходяться 
із діями!

Прес-центр ПДАА

"ЩО? ДЕ? КОЛИ? " "ЩО? ДЕ? КОЛИ? " знають наші студентизнають наші студенти
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"Я ЛЮБЛЮ СВОЄ "Я ЛЮБЛЮ СВОЄ 
РІДНЕ СЕЛО"РІДНЕ СЕЛО"
Де б ти не народився, тебе завжди в 

житті зігріватиме любов до маленької 
Батьківщини, що пропахла полином і 
бабусиним любистком… Спогади про 
рідне село не зрівняти ні з чим – це те, 
що залишиться в душі навіки й супро-
воджуватиме на всіх дорогах і стеж-
ках…

У нашій академії 3 листопада від-
бувся конкурс студентських фото-
графій на тему: «Я люблю своє рід-
не село» в рамках дисципліни «Ста-
лий розвиток сільських територій». 
Конкурс організувала кафедра бізнес-
адміністрування та права. У ньому бра-
ли участь студенти 3 курсу напряму 
підготовки «Економіки підприємства» 

та 1-го курсу напряму підготовки «Ме-
неджмент». Оцінювання в кількох но-
мінаціях провели: Л. М. Капаєва, к. е. н., 
доцент, М. М. Опара, к. с.-г. н., доцент, 
О. А. Галич, к. е. н., доцент, Х. З. Мах-
мудов, д. е. н., професор.

Серед величезної кількості чудових 
і надихаючих фото було надзвичайно 
складно визначити переможців. 

Одразу помітно, наскільки тре-
петно студенти відносяться до сво-
їх рідних сіл, як творчо підходять до 
завдання. 

Тож, найкращі роботи все-таки ви-
значилися. Так, кращими робота-
ми за номінаціями стали: «Найпа-
тріотичніша фотографія»: автори 
Т. В. Ковтун та А. В. Кошулько; «На-
ймальовничіший краєвид села»: ав-
тор О. С. Простак; «Духовні перли-
ни села»: автор Є. Ю. Бибик; «Агро-
бізнес – це добробут селян»: автор 
А. О. Тенянко; «Найкреативніше фо-
то»: автори В. Р. Дашко та М. А. Баран-
ська.

Наталія Дем'яненко
к.е.н., доцент кафедри 

бізнес-адміністрування та права

9 жовтня в актовій залі першого 
навчального корпусу нашої академії 
відбулася найдовгоочікуванаша та 
найулюбленіша подія всіх студентів-
першачків «Вечір першокурсника», 
завдяки якому бажа-
ючі студенти ПДАА 
мають можливість 
долучитися до ху-
дожньої творчості 
й показати свої здо-
бутки.

На початку кож-
ного навчально-
го року відбуваєть-
ся набір нових учасників до колек-
тивів і саме це свято допомагає вия-
вити таланти наших новачків, адже в 
академії для студентів є багато мож-
ливостей не тіль-
ки для здобуття фа-
хових знань, а й 
для всебічного роз-
витку: занять нау-
кою, спортом, ху-
дожньою творчіс-
тю. У нас щорічно 
проходять різнома-
нітні творчі конкур-
си: «Міс Академії», «Брейн-ринги», 
«Що? Де? Коли?», є своя ліга КВК, де 
змагаються факультетські команди 
тощо. У нас працює багато художніх 
колективів, серед яких декілька ма-
ють звання народних, ставали лауре-

атами багатьох творчих конкурсів та 
фестивалів не лише в Україні, але й 
за її межами.

Кожен факультет представив себе 
у вигляді міні-концерту й пораду-

вав нас талановити-
ми учасниками. Зі 
сцени лунало чима-
ло милозвучних пі-
сень, прекрасне де-
кламування віршів, 
студенти представ-
ляли танцювальні 
номери та жартівли-
ві постановки. На-

прикінці свята ректор академії Ва-
лентина Іванівна Аранчій; проректор 
з науково-педагогічної роботи Ана-
толій Андрійович Кочерга та прорек-

тор з наукової робо-
ти Микола Микола-
йович Опара виго-
лосили подяку всім 
студентам та викла-
дачам, побажавши 
успіхів і натхненної 
праці. А декани вру-
чили солодкі пода-
рунки всім учасни-

кам свята. 
Дорогі першокурсники, запрошу-

ємо вас до колективів та гуртків на-
шої рідної академіі, де ви зможете 
знайти своє творче натхнення! Ми за-
вжди вам раді!

ВЕЧІР ПЕРШОКУРСНИКАВЕЧІР ПЕРШОКУРСНИКА

Сьогодні ми маємо тримати руку 
на пульсі й не забувати, що захист 
Вітчизни і любов до рідного краю є 
рушійною силою майбутнього.

Тож, наприкінці вересня у полтав-
ській області пройшла гра «Заграва» 
для студентів усіх ВНЗ міста. Уже 
протягом декількох років вона є тра-
д и ц і й н ою , 
адже відділ у 
справах сім’ї 
та молоді, 
відділ освіти 
і відділ з пи-
тань фізич-
ної культури 
і спорту ОДА 
проводять її 
щороку, при-
урочуючи до 
Дня парти-
занської сла-
ви. Загалом близько 100 студентів з 
усіх навчальних закладів Полтави 
взяли участь у змаганнях. 

Усі натхненно, творчо і з войовни-
чим запалом брали участь у конкур-
сі військової пісні, триборстві, спор-

тивному конкурсі «Дартс», медично-
му змаганні, конкурсі з приготуван-
ня їжі та перетягування канату.

У результаті активної боротьби 
наша команда отримала звання най-
енерґійнішої.

Найбільш емоційним та бурхли-
вим був конкурс перетягування кана-

ту, де відзначилися наші 
учасники.

Команди-переможці 
були нагородженні при-
зами: баскетбольними 
м’ячами, тенісними на-
борами, наборами шахів 
та бадмінтону.

У цьому заході є лише 
переможці, адже кожен те-
пер має нових друзів, отри-
мав позитивний досвід від 
участі в змаганнях.

А ми вітаємо наших 
«найенерґійніших» учасників та ба-
жаємо подальших успіхів, перемог і 
натхнення!

Тетяна Шанда
студентка 2 курсу факультету ТВППТ

АКТИВНИЙ ВІДПОЧИНОК ІЗ КОРИСТЮАКТИВНИЙ ВІДПОЧИНОК ІЗ КОРИСТЮ
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У цій статті ми хочемо поділитися з вами, як за 52 тижні прочитати 52 книги. 
Тож сідайте зручніше і почнемо мандрівку в світ книг та нової інформації…

Навіщо взагалі це?
1. Ідеї, ідеї, ідеї: це допомагає генерувати ідеї не тільки для навчання, 

роботи, але й для всього життя.
2. Знання / освіта: якщо ви не використовуєте свій мозок, то він атрофується. 

А читання дозволяє постійно бути в курсі тем, які цікавлять сучасну молодь.
3. Вам буде чим поділитися: що більше ви читаєте, тим більше маєте 

інформації, що допоможе підтримати цікаву розмову на гідному рівні.
4. Це виклик: хто не любить хороший виклик? Ми завжди повинні робити 

те, що штовхає нас уперед і змушує 
розвиватися. 

5. Ви починаєте бачити далі свого 
носа і стрибати вище голови: читання 
привчає виходити за межі своєї 
ментальної зони комфорту і дізнаватися 
нові ідеї, теорії та вірування. 

6. Книги – найкращі вчителі: ви 
отримаєте доступ до найкращих думок 
і найуспішніших викладачів усіх часів і 
народів!

7. Комунікації: читання дозволить вам побудувати кращі соціальні 
відносини, відчути, що воно робить вас більш цікавою людиною.

8. Це просто неймовірно цікаво і дивно!
Цей список можна продовжити і далі, проте варто тільки почати читати – і 

кожен знайде власну мотивацію відкрити першу сторінку наступної книги.
Наскільки реально читати по одній книзі щотижня?
Перейдемо до найцікавішого. Ви напевно хочете дізнатися, як цей задум 

можна втілити в життя. Насправді це набагато простіше, ніж ви думаєте.
1. Ставте правильні цілі – від цього залежить успіх всієї справи. Цілі мають 

бути значущими для вас, конкретними, вимірними, реалістичними. І не 
забудьте про приємну винагороду за їх досягнення.

2. Вибір книг. Суботній вечір присвятіть вибору наступної для прочитання 
книги. Можна обирати їх на основі рекомендацій друзів, викладачів або просто 
у відповідності зі своїми особистими інтересами з предметів, які ви вивчаєте.

3. Поділ на невеликі кроки. Завдання прочитати товсту книгу за один 
тиждень може виглядати досить складним, але, якщо поділити кількість 
сторінок на шість днів (один день варто залишити для відпочинку), то це 
виявиться не так уже й складно. 

4. Спеціальний час. Головна перешкода для всіх подібних починань – 
постійний брак часу. Тому виділіть спеціальний час у своєму розпорядку, який 
буде призначено тільки для читання. 

5. Гнучкість графіку. Не кожна книга, яку ви читатимете, міститиме в собі 
300 сторінок. Будуть і значно товстіші книги, здолати які за тиждень просто 
неможливо. В такому випадку можна компенсувати відставання однією або 
декількома тоншими виданнями, залишаючись таким чином в руслі графіку 
читання.

6. Читайте в будь-який вільний момент. Будьте готові прочитати пару 
сторінок щохвилини. У цьому вам допоможуть електронні, аудіо-книги тощо. 
Насправді сучасні дива техніки можна використовувати не лише для ігор…

7. Читайте, що цікавить особисто вас. Якщо ви займаєтеся улюбленою 
справою і дізнаєтеся нову інформацію на цікаву для вас тему, то процес 
читання проходить легко і непомітно. В цьому полягає головний секрет успіху!

І що в результаті?
За рік читання ви дізнаєтеся багато нового про життя, філософію, способи 

досягнення успіху, про себе і світ навколо. Це буде не легкий рік, але за його 
підсумками ви відчуєте себе абсолютно іншою людиною. 

Інформацію підготували Інна Єщенко та Вікторія Жукова

ЯЯк прочитатик прочитати  
52 кн52 книги за 52 тижніиги за 52 тижні

***
Мислю кругами, овалами,   

                                  стрілами…
Бачу не хмари, а цілі сюжети…
Чую не дощ, а звучання кларнету…
Знаю, веселка вишита квітами!
Я пам’ятаю і в січні, і в лютому
Запах бузк у фіолетово-ніжний…
Юне стебло на отаві торішній…
Липовий цвіт павутинкою 

                                 сплутаний…

***
Почався дощ…Знайду у ньому 

                                          втіху…
Відкрию вікна навстіж , 

                                  як до сонця!
Зберу прозорі краплі у долонці
Й нап’юсь дощу…
Я спраглими вустами доторкнусь

                                     Ріки Небес.
Потоки з Неба не міняють 

                                      своє русло.
Вони біжать-біжать, 

                        спішать так густо 
Очистить все…
Осяяні дощем вологі мої руки,
І краплі-кришталі 

                          міняють кольори.
Так чисто, світло стало навкруги! 
Скінчився дощ…

Юлія Гаркуша
к.е.н., випускниця факультету 

обліку та фінансів ПДАА
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