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Шановні співробітники, колеги і друзі!
Від щирого серця вітаю вас з професійним святом –  

Днем працівника сільського господарства! 

Полтавщина славетна прадавніми землеробськими традиціями, 
щирими та працьовитими людьми. Виконуючи високий обов’язок 
щодо формування продовольчого потенціалу держави, наші 
невтомні сільські трударі щоденною кропіткою працею роблять 
вагомий внесок у зміцнення економіки Полтавщини, покращання 
добробуту її жителів. 

Висловлюємо шану і подяку всім, хто з року в рік забезпечує 
стабільне зростання агропромислового комплексу області – 
вченим-аграріям, хліборобам, агрономам, тваринникам, майстрам 
овочівництва та садівництва – всім, чиє життя невід’ємно пов’язане 
із сільськогосподарським виробництвом. 

Ваша невтомна праця і любов до землі – взірець служіння 
суспільству і державі. Попри сьогоденні труднощі ви зберігаєте 
добрі традиції своїх попередників, отримуєте вагомі здобутки у 
господарюванні, робите значний вклад у продовольчу безпеку 
України та її громадян. 

Хай обходять вас стороною природні стихії, а ваші родини 
живуть у сімейному затишку, щасті, благополуччі та в доброму 
здоров’ї! Нехай не переводиться селянський рід на українській 
землі. 

Нехай і надалі рясно колосяться щедрими врожаями ниви, хай втілюються у життя ваші плани, 
задуми та сподівання на радість вашим рідним, на благо розквіту рідної України та піднесення 
добробуту всього українського народу. 

Велика подяка вам за любов до землі, терпіння і витримку. Щастя, злагоди в кожну домівку! Нехай 
здоров’я міцніє, трудові успіхи примножуються, а серця сповнюються надіями на краще майбутнє!

Валентина Аранчій, 
ректор академії, професор



знаку Ігор Яцук, депутат обласної ради Тетяна 
Корост, представники територіальних підрозділів 
центральних органів виконавчої влади, структурних 
підрозділів ОДА, наукових закладів, підприємств 
агропромислового комплексу області, громадськість 
та студентська молодь.

У цей же день в приміщенні академічного 
обласного українського музично-
драматичного театру ім. М.В. Гоголя 
зібралися почесні гості, представники 
сільськогосподарських підприємств, 
науковці регіональних наукових 
установ, викладачі й студенти академії 
та аграрно-економічного коледжу, щоб 
в урочистій обстановці  
в сімейному колі 
аграрної спільноти 
області відсвяткувати 
три епохальні події –  
150 річницю від 
заснування Полтавсь- 

академія вітає
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               Дорогі студенти Полтавської державної аграрної академії!

           Прийміть найщиріші привітання з нагоди 

МіжнароДного Дня стуДента –  
свята молодих, невтомних до знань та творчого пошуку! 

Як АкАдеміЯ ювілеї відзнАчАлА

Від небайдужої життєвої позиції нашої молоді, їх 
активної участі у суспільних перетвореннях великою 
мірою залежить майбутнє України.

Переконана, що студентство нашої Полтавської 
державної аграрної академії за роки навчання 
використає весь потужний науковий потенціал для 
здобуття знань і духовного зростання. Сьогодні перед 
нами стоїть відповідальне, соціально важливе завдання 
– вихід на рівень світових зразків.

Я вірю, що спільними зусиллями ви зможете зайняти 
чільне місце в цьому процесі. Ми хочемо бачити вас 
активними учасниками і творцями майбутнього нашої 
держави, палкими патріотами свого народу.

Бажаю вам енерґійного творчого життя, здоров’я, 
щасливих студентських років, вірних друзів, вдалої долі 
та нових творчих досягнень.

Валентина Аранчій

29 вересня академія святкувала 150 річницю Полтавського товариства 
сільського господарства та свої славні 95 років із дня заснування. Спочатку на 
території академії було відкрито пам’ятний знак, встановлений з цієї нагоди.

Знак урочисто відкрили: заступник голови Полтавської обласної ради 
Володимир Микійчук, директор Департаменту агропромислового розвитку 
облдержадміністрації Сергій Фролов, директор Національної наукової 
сільськогосподарської бібліотеки НААН України, доктор сільськогосподарських 
наук, член-кореспондент НААН, член Національної спілки журналістів 
України Віктор Вергунов, почесний гість зі Швейцарії 
Алекс Кочубей, меценат встановлення пам’ятного 

кого товариства сільського 
господарства, 95 річницю з дня 
заснування Полтавської державної 
аграрної академії і 120  років від дня 
заснування аграрно-економічного 
коледжу. Про історії створення, 
діяльність та здобутки цих 
аграрних формувань зі сцени театру 

говорили: Віктор Анатолійович  Вергунов – директор 
Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки 
НААН України, доктор сільськогосподарських наук, 
член-кореспондент НААН, член Національної спілки 
журналістів України; Валентина Іванівна Аранчій 
– ректор Полтавської державної аграрної академії, 

професор; Микола Янаєвич Шевніков – директор аграрно-
економічного коледжу, професор.

Присутніх та ювілярів вітало керівництво області 
– голова обласної державної адміністрації  Валерій 
Анатолійович Головко та голова обласної ради Петро 
Васильович Ворона. Вони вручили нагороди великій 
групі вчених та виробничників. Серед нагороджених:  
Аранчій В.І., Писаренко В.М., Опара М.М., Опара Н.М., 

Писаренко В.В., Кочерга А.А., Самородов В.М., Ватуля І.Д., Горик О.В., Шарава- 
ра Т.О., Шейко С.В., Чумак В.Д., Плаксієнко В.Я., Матюха В.В., Піщаленко М.А., 
Снітко Л.О. Привітання з нагоди свята також звучали від народних депутатів 
України Івана Григоровича Кириленка та Тараса Вікторовича Кутового, а також 
прямого нащадка роду Кочубеїв – Алекса Кочубея.

Аматори сцени та митці Полтавської обласної філармонії подарували 
глядачам цікавий концерт.

Микола Опара,  
Анатолій Кочерга



день козацтва
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14 жовтня – не пересічна дата 
для України, вона має велике 
історичне значення і поєднує в собі 
три загальнонаціональні події. Тож, 
згадаймо історію свята і кожну подію 
окремо.

Не дарма 14 жовтня, на свято Покрови 
Пречистої Богородиці, відзначається 
День українського козацтва. З давніх-
давен Пречисту Богородицю козаки 
вважали своєю покровителькою. 
Богородиця була заступницею козаків у 
походах, її зображення було вибите на 
хрестах, які вони носили. На Покрову 
козаки проводили загальновійськову 
Раду, де переобирали кошового 
отамана і старшину. Саме феномен 
козацтва сприяв виробленню такого 
способу життя українського етносу, 
який допоміг йому вижити в умовах не 
тільки відсутності власної держави, але 
й за часів тотального знищення всього 
національного, самобутнього. За останні 
три з половиною століття український 
народ тричі піднімався на боротьбу за 
встановлення державної Незалежності. 

Першу церкву на честь Покрови 
запорожці побудували в 1659 р. на 
Чортомлицькій Січі. За час існування 
Січей збудовано 13 церков Покрови 
Богородиці. 

Упродовж кількох століть українське 
козацтво захищало свій народ від 
експансії з Півдня і Заходу. Епоха 
козацтва створила багатогранну, 
глибоку духовність, що стала гордістю 
і окрасою української культури.

14 жовтня 1942 року також 
вважається днем створення Української 
повстанської армії, метою якої було 
звільнення України від німецького, 
польського та радянського панування 
задля відновлення незалежної держави. 
Воїни УПА обрали свято Покрови за 
день заснування, віддавшись під опіку 
Божої Матері.

Українські повстанці, незважаючи на 
те, що не отримували жодної зовнішньої 
допомоги, лише за підтримки свого 
народу, продовжували боротьбу аж 
до кінця 50-х років XX століття. Слід 
зазначити, що діяльність УПА насправді 
не обмежувалась територією Галичини і 
Волині, а поширювалася на інші регіони 
України, особливо Правобережної.

Україна більше не буде відзначати 
чужого свята 23 лютого. Саме з огляду 
на традиції та глибокий історичний 
зміст цього дня Президент України 
П. О. Порошенко з метою вшанування 
мужності та героїзму захисників 
незалежності і територіальної цілісності 
України, військових традицій і звитяг 
українського народу, сприяння 
дальшому зміцненню патріотичного 
духу у суспільстві та на підтримку 
ініціативи громадськості підписав Указ, 
яким в Україні встановлено свято –

День захисника України, що 
відзначатиметься щорічно 14 
жовтня. У Зверненні до народу 
Глава держави зазначив: 
«Уже багато років поспіль 14 
жовтня ми відзначаємо величне 
християнське свято Покрови 
Пресвятої Богородиці. Для нас 
це свято не тільки народне і 
релігійне, а й національне. Воно 
єднає країну, закликає усіх до 
згуртованості перед сучасними 
викликами та загрозами. 
Нині, коли на східних теренах 
України точиться боротьба 
за Незалежність і суверенітет 
держави, маємо бути гідними 
спадкоємцями духовних цінностей та 
продовжувачами багатих традицій і 
славних справ предків. Цим зумовлено 
рішення встановити День захисника 
України саме 14 жовтня, який повинен 
стати святковим для сучасних воїнів 
та суспільства в цілому. Він має 
символізувати нерозривний зв’язок 
усіх поколінь захисників України. На 
Покрову слід вшановувати пам’ять 
і тих, хто у різні часи боронив нашу 
землю від ворога».

Пресвята Богородиця й нині 
залишається заступницею усіх 
українських військових. На прапорах 
українських частин замість червоної 
зірки з’явилися козацькі хрести і 
національний герб – тризуб, а іменами 
козацьких полководців стали називати 
військові навчальні заклади і частини.

14  жовтня  цього  року  полтавці та  
гості міста, як і більшість міст нашої 
славної країни, долучились до 
святкування Дня захисника Вітчизни. 
Полтава вкрай відповідально і креативно 
підійшла до створення святкового 
настрою містян. Учасники бойових 
дій у зоні АТО та військовослужбовці 
Полтави пройшли маршем центральною 
вулицею міста. На Театральній площі 
відбувся Парад військової техніки, 
на якому всі охочі мали змогу не 
тільки побачити, сфотографувати чи 
доторкнутись до найкращих зразків 
сучасних вітчизняних військових 
розробок, а й потрапити в середину 
справжніх танків та інших бойових 
машин. Там же, на площі ми мали 
можливість побувати на співочому 
концерті. Уздовж вулиці Жовтневої 
представники різних міст пропонували 
свої творчі набутки: вироби ручної 
роботи, посуд, прикраси, одяг, картини, 
іграшки, етнічні страви та багато іншого. 

Соборний майдан того дня 
перетворився у справжню ярмаркову 
площу, де волонтери, учасники АТО та 
інші бажаючі мали змогу запропонувати 
свої послуги і продемонструвати 
вміння: дітям проводили майстер-
класи з малювання та боді-арту, всі 

відвідувачі мали змогу побачити 
виставку старовинних рушників, 
експозицію фотографій наших земляків 
у зоні АТО та прапори з їх підписами 
і побажаннями. На території майдану 
було кілька тематичних фотозон, які 
відносили нас у старовинний побут 
полтавців. У повітрі відчувався 
аромат смачних страв, що готувалися 
поряд. На майдані був представлений 
довгоочікуваний монумент І. С. Мазепі, 
що власним коштом сприяв побудові 
собору. На площі також дефілювали 
молоді дівчата в національних 
костюмах, демонструючи їх красу 
та самобутність. На сцені виступала 
талановита молодь. Всі відвідувачі 
стали свідками їх співочого, художнього 
та акторського таланту.

Полтавська державна аграрна 
академія не залишилась осторонь 
святкування цієї визначної дати. 
Представники академії брали участь у 
ярмарці, демонструючи свої таланти.

Дещо заздалегідь, 12 жовтня 2015 року 
в академії відбулися збори трудового 
колективу, де було підбито підсумки 
святкування 150-річчя Полтавського 
товариства сільського господарства, 
95-річчя Полтавської державної 
аграрної академії та вручено нагороди 
численній групі співробітників та 
студентів. Серед нагороджених: Тендіт- 
ник В. С., Дудніков А. А., Нагаєвич В. М., 
ЦиганГ. С., Поспєлов С. В., Пипко О. С., 
Ульянко С. О., Передера С. Б., Бердник 
В. П., Лапенко Г. О., Якименко М. А., 
Обревко В. В., Грінченко Г. В., Воло- 
вик О. Л., Олефіренко Олексій, Мойсєєв 
Євгеній, Яровий Ілля, Шевченко Богдан, 
Мусієнко Віталій, Лободанов Дмитро, 
Плохута Назар.

Тож, не забуваймо якою ціною 
протягом сотень років ми здобували 
Незалежність нашої держави і згадаймо 
наших захисників, які і зараз виборюють її 
на східному фронті. Хочеться подякувати 
та побажати нехай Бог їх береже, а 
нашим колегам-чоловікам і студентам – 
натхнення для нових звершень, міцного 
здоров’я та мирного неба. 

Жукова Вікторія

Згадаймо, що ми «козацького роду»



Полтавська державна аграрна академія має 
широке коло міжнародних зв’язків, в яких Польща 
є одним із основних стратегічних партнерів. 
Із метою координації і поширення ділового 
партнерства науковців та викладачів академії 
з навчальними закладами, організаціями та 
установами Польщі, збільшення академічної 
та студентської мобільності з 2013 року на базі 
академії діє Польський центр. Його діяльність 
спрямована на подальше зміцнення українсько-
польської співпраці, стабільного розвитку 
двосторонніх відносин та обміну досвідом.

Важливим елементом політики співробітництва 
є мобільність студентів. Ми підтримуємо прагнення 
нашої молоді до отримання європейської вищої 
освіти у польських вищих навчальних закладах за 
програмою Подвійних дипломів. Наші студенти 
навчаються у магістратурі Люблінської політехніки, 
Вищої Школи Торгівлі та Послуг у Познані, 
Люблінському природничому університеті та 
інших ВНЗ Польщі. 

У цьому році стартувала нова освітня програма, 
згідно з якою студенти мають можливість отримати 
європейський диплом Вищої Школи Бізнесу, 
проходячи навчання на базі Полтавської державної 
аграрної академії.

Польський центр сприяє заохоченню молоді 
брати участь у різних стипендіальних програмах. 
У цьому році студентка факультету менеджменту 
Тетяна Бут здобула стипендію імені Стефана 
Банаха на навчання у магістратурі Вроцлавського 
природничого університету. 

За стипендіальною програмою «Польський 
Еразмус для України»  у Познанській політехніці 
навчається студент інженерно-технологічного 
факультету Едуард Куртінін, у Кошалінській 
політехніці – студентка факультету економіки та 
менеджменту Олександра Забєліна. 

За програмою «Study Tours to Poland» проходить 
стажування студентка факультету 
економіки та менеджменту Дар’я 
Джос.

Особливе значення має мобільність 
студентів, пов’язана із закордонними 
практиками. З грудня 2014 року 
бажаючі мають можливість пройти 
ознайомчу практику на польських 
підприємствах під час канікул. 
Зараз готується пакет документів 
для студентів, що бажають пройти 
стажування взимку цього року.

Важливим питанням у розвитку 
співпраці є знання мови. З 2012 року 
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в академії працює носій та викладач польської мови, 
яка рекомендована Міністерством освіти і науки, 
лекторка Моніка Лотош. Заняття проходять два 
рази на тиждень по 2 академічні години у групах по 
6-8 осіб. По закінченню курсу слухачі отримують 
сертифікат, а кращі з них – поїздку на місяць до 
Літньої мовної школи у Польщі. 

У цьому навчальному році ми впровадили 
інтенсив-курси польської мови – це коли за короткий 
період часу слухачі проходять матеріал усього 
звичайного курсу, водночас вони займаються майже 
щодня по декілька годин. У вересні 45-годинне 
навчання пройшла група студентів перед виїздом на 
навчання до Польщі. У жовтні – тижневий інтенсив-
курс освоїли школярі із м. Гадяча. 

Щороку студенти та викладачі академії мають можливість пройти 
двотижневий інтенсив-курс польської мови на базі нашого польського 
партнера Люблінської політехніки.

Крім того, в  ПДАА проходять дні польського кіно, й щороку 
наш вуз представляє Польщу на «Дні Європи». 27 листопада 2015 
року в академії буде організовано День Польщі «Poznajemy regiony 
Polski». 

Діяльність Польського Центру здійснюється за підтримки 
Генерального Консульства РП у Харкові.

Олена Кощенко

Україна – Польща: досвід міжнародної співпраці 
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З урочистого засідання розпочав 
свою роботу Ресурсний центр зі 
сталого розвитку при Полтавській 

державній аграрній академії, який 
успішно функціонує протягом 
останнього року. Під час зустрічі 
студенти різних спеціальностей 
ділилися власними здобутками та 
представили результати своєї роботи 
для всіх присутніх. У Полтавській 
державній аграрній академії 
приділяється значна увага сталому 
розвитку у всіх напрямах, особливо, 
якщо це стосується студентства. Таким 
чином ми маємо значні здобутки у 
різних сферах: навчальній, науковій, 
культурній, дослідницькій та інших.

На першій у цьому навчальному році 
офіційній зустрічі своїми здобутками 
поділилися студенти, які протягом 
року брали участь у різних заходах, 
ініційованих «Партнерською Мережею 
ВНЗ і сталий розвиток громад», а також 
Спільним Проектом ЄС та ПРООН 
«Місцевий розвиток, орієнтований 
на громаду», а саме: про Студентські 
дебати в Ужгороді, про участь у 
IV Літній школі, про перемогу у 
цьогорічному конкурсі наукових робіт 
та про виробничу практику.

Всі запрошені особи на дану 
зустріч були не випадковими – кожен 
з присутніх відіграє важливу роль у 
роботі Ресурсного центру зі сталого 
розвитку при Полтавській державній 
аграрній академії.

З вітальним словом до всіх присутніх 
звернувся Олександр Анатолійович 
Галич, к.е.н., доцент, декан факультету 
Економіки та менеджменту, він же 
ініціатор створення даного Ресурсного 
центру, який одним із перших підписав 
угоду про співпрацю з даним Проектом 
та підтримує сталий розвиток і 
сьогодні.

Віталіна Миколаївна Старчик – 
координатор Проекту у Полтавській 
області, яка є постійним учасником 
всіх заходів, які проходять в академії та 
стосуються роботи нашого Ресурсного 
центру.

Ханлар Зейналович Махмудов – 
д.е.н., професор, завідувач кафедри 
бізнес-адміністрування та права ПДАА, 
на базі якої і функціонує Ресурсний 
центр. Саме завдяки спільним 
зусиллям Олександра Анатолійовича 
і Ханлара Зейналовича, приміщення, 
де зараз знаходиться наш Ресурсний 
центр є відремонтованим, затишним, 
комфортним та пристосованим до 
творчих пошуків та плідної роботи 
наших студентів.

Наталія Василівна Дем’яненко – 
к.е.н., доцент, викладач кафедри бізнес-
адміністрування та права ПДАА, яка 

координує наукову роботу наших 
студентів.

Євген Олегович Кончаковський 
– к.е.н., доцент, викладач кафедри 
економічної теорії та економічних 
досліджень ПДАА, який займається 
роботою створеного в академії 
Дебатного клубу.

Даний центр створений і успішно 
функціонує для студентів нашої 
академії, до послуг яких комфортне 
приміщення, постійні консультації 
провідних викладачів та науковців 
академії, сучасні друковані та 
електронні матеріали. Щомісяця 
активними учасниками Центру 
випускається збірка матеріалів з 
переліком конференцій, соціальних 
та наукових конкурсів, корисних 
сайтів та посилань. Вже традиційними 
стали для студентів та викладачів 
академії ознайомчі поїздки до об’єктів 
Спільного Проекту ЄС та ПРООН 
«Місцевий розвиток, орієнтований 
на громаду». Так, на початку жовтня 
студенти академії відвідали декілька 
об’єктів Проекту у Кременчуцькому 
та Козельщинському районі. Подібні 
виїзні заняття, які носять ознайомчий 
характер, відбуваються не вперше і вже 
стали гарною традицією.

Студенти академії на власні очі 
могли оцінити проведений капітальний 
ремонт в одному з перших в Україні 
гуртожитків соціального типу. Оскіль- 
ки головною метою Проекту являється 
не фінансування певних об’єктів, а 
мобілізація громад, їх об’єднання 
заради спільної мети, то подібні 
зустрічі є надзвичайно корисними. Ця, 
колись нікому не потрібна і занедбана 
будівля, сьогодні для когось стала чи не 
єдиним порятунком, теплою домівкою, 
надійним тилом, що є результатом 
тільки спільних зусиль.

Окрім відновлення об’єкту для 
розміщення внутрішньо-переміщених 
осіб у Новій Галещині ми відвідали 

ще один – у Комсомольську. Завдяки 
капітальному ремонту готелю 
«Славутич» близько 100 переселенців 
забезпечено нормальними умовами 
для проживання. Готель «Славутич» 
знаходиться у дуже мальовничому місці 
на березі річки Дніпро. Там затишно та 
гарно: є пляж, спеціально відведені та 
облаштовані місця для відпочинку.

Ще одним об’єктом нашої поїздки, 
зовсім не очікувано для нас, виявилося 
відвідування ОСББ (Об’єднання 
спільників багатоповерхових будинків) 
у м. Комсомольськ.

Здавалося б, що ми, мешканці 
обласного центру, можемо побачити 
цікавого чи незвичайного у місті 
з 50-тисячним населенням, а коли 
підійшли до подвір’я – думка змінилася: 
прохідна зі шлагбаумом та охоронцями, 
різноманітні скульптури, фонтан, 
охайні квітники, лави з кованими 
спинками, спеціальне відведене місце 
для стоянки велосипедів, гарний 
дитячий майданчик і це лише враження 
з першого погляду. 

Даний Проект має дуже благородну 
мету, він дає людям надію на гарне 
життя та втілює їх мрії. Завдяки 
поштовху Проекту «Місцевий 
розвиток, орієнтований на громаду» 
мешканці сіл та міст, розуміють, що 
якщо сидіти склавши руки, нічого не 
буде, що людям потрібно об’єднуватися 
однією ціллю та втілювати омріяне – і 
тільки тоді життя українців, наше з 
вами життя, буде покращуватися.

Якщо не ми, то хто замість нас? З 
цим питанням ми маємо засинати і 
прокидатися, змінювати себе, своїх 
рідних та змінювати своє життя, бо 
тільки об’єднавшись ми зможемо все!

Тож, запрошуємо всіх бажаючих, 
кому цікава тематика сталого розвитку, 
приєднуватися до роботи Центру зі 
сталого розвитку при Полтавській 
державній аграрній академії. 

Тетяна Бардіна

Ресурсний центр зі сталого розвитку при академії –  
з новими силами в новий навчальний рік
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тепер про всі переваги навчання у полтавській державній 
аграрній академії знають у києві, кіровограді та кременчуці

Полтавська державна 
аграрна академія – це 
потужний навчальний, 
науково-просвітницький, 
культурний і молодіжний 
центр Полтавщини, що 
відповідає сучасному 
рівню вищої освіти, активно реагує 
на запити ринкової економіки, сприяє 
розвитку аграрного сектора держави, 
національної культури, формуванню 
еліти українського суспільства і ми 
хочемо, щоб про це знали не тільки у 
Полтаві, а слава про наш навчальний 
заклад облетіла, як мінімум, усю 
Україну.

Саме тому, з великим задоволенням 
представляли академію на щорічній 
виставці освітніх закладів «ЗНО-2016. 
Освіта в Україні. Освіта за кордоном», 
що проходила з 24 по 27 вересня у 
м. Київ. До участі у виставці були 
запрошені представники провідних 
вищих навчальних закладів з усієї 

України, щоб кожен випускник мав 
можливість обрати той навчальний 
заклад, який стане йому до вподоби.

На початку жовтня не оминули 
увагою і Національну агропромислову 
виставку «AgroExpo», що проходила 
у Кіровограді, до участі в якій 
були запрошені представники 
найсучасніших українських та 
закордонних підприємств аграрного 
спрямування. 

Масштаби виставки вражаючі: 
найсучасніша техніка, новітні наукові 
розробки, величезний вибір насіння, 
засобів захисту рослин та багато 
іншого. Окремою складовою виставки 
були вищі навчальні заклади, які 
сьогодні готують фахівців для 

забезпечення успішного 
функціонування аграрної галузі 
нашої країни.

Полтавщина – аграрний 
регіон, з гарними, майже 
віковими традиціями 
підготовки високопрофесійних 

фахівців у цій галузі. Тому не 
випадковою є постійна участь 
представників нашої академії у 
виставці «Освіта», що відбулася у  
м. Кременчук на початку листопада. 

Участь у подібних виставках 
надзвичайно важлива, оскільки від 
того, яким буде вибір випускника 
сьогодні, буде залежати його 
майбутнє, тож представники академії 
не втомлювалися розповідати про всі 
переваги здобуття вищої освіти саме 
у Полтавській державній аграрній 
академії. 

Пам’ятаймо, ми самостійно 
будуємо своє майбутнє, робімо 
правильний вибір!

Хліб – це тяжкий витвір праці багатьох людей. В 
усі роки найтяжчою, але водночас і найшанованішою є 
професія хлібороба. Ми впевнені, для того, щоб сільські 
території розвивалися, мають бути створені відповідні 
соціально-економічні умови і наше завдання – навчити 
цьому наших студентів.

У рамках роботи Ресурсного центру зі сталого 
розвитку при Полтавській державній аграрній академії 
на постійній основі проводяться виїзні заняття для того, 
щоб студенти змогли на власні очі побачити як самі 
жителі тієї чи іншої місцевості можуть впливати на своє 
життя, якими є особливості розвитку певної території, 
як функціонують різні підприємства, не залежно від 
форми власності та видів діяльності. Це надзвичайно 
важливий та необхідний напрям роботи, оскільки вже 
через кілька років студенти нашої академії починають 
свій шлях, і кому, як не новому, молодому поколінню 
розвивати країну, покращувати якість життя та брати 
все у свої руки.

Як добре, що важливість напряму сталого розвитку 
розуміють в аграрній академії і завжди йдуть назустріч, 
саме завдяки підтримці викладача кафедри бізнес-
адміністрування та права Наталії Василівни Дем’яненко 
та асистента кафедри маркетингу Ілони Олександрівни 
Яснолоб і відбулося дане заняття. 

Аналіз даних наукового дослідження, проведеного 
нашими студентами, показав, що сьогодні у багатьох 
населених пунктах сільської місцевості відчувається 
дефіцит пекарень, створення яких може забезпечити 
нові робочі, місця, здешевлення вартості хлібобулочних 
виробів, додаткові надходження до місцевих бюджетів та 
інше. 

Таким чином, 22 жовтня зовсім не випадковим виявився 
ознайомчий візит студентів факультету «Економіки та 
менеджменту» до ТОВ «Полтавський хлібокомбінат 

«Кулиничі». Екскурсія виявилася дуже цікавою, теплою 
та з ароматом хлібу. Всі присутні побачили процес 
виробництва, оцінили скільки зусиль потрібно докласти, 
щоб кожного дня ми мали змогу принести додому 
свіженький хліб.

Щирі слова подяки висловлюємо керівництву ТОВ 
«Полтавський хлібокомбінат «Кулиничі» за надану 
можливість відвідати одне з провідних підприємств 
з виготовлення хлібобулочних виробів у Полтавській 
області. Нам дуже приємно, що соціальна відповідальність 
підприємства – це не пусті слова для ТОВ «Полтавський 
хлібокомбінат «Кулиничі». Адже ми робимо корисну 
справу – спільними зусиллями будуємо власне майбутнє, 
навчаємо студентів, показуємо, що все в нашому житті 
залежить від нас, і все в наших силах – варто тільки 
захотіти!

 Сторінку підготувала Тетяна Бардіна

ВіЗиТ З АрОМАТОМ хліБу



24 жовтня за ініціативою 
студентської ради Полтавської 
державної аграрної академії 
пройшла вже традиційна 
«Школа органів студентського 
самоврядування». ШОСС 
проводять для студентів, зокрема 
першокурсників, з метою навчити 
їх працювати в команді, знайти 
однодумців та дати змогу показати 
себе та свої здібності.

Було багато цікавого: ранкова 
зарядка, різноманітні, цікаві 
тренінги, кава-брейки, квест-ігри 
та багато іншого. Також хочеться 
відмітити рольову гру, мета якої 
була показати учасникам, деякі 
«робочі» моменти студентської ради. 
А по завершенню пройшла рефлексія, 

де кожен повинен був висловити свою 
думку та отримані враження щодо 
проведення ШОСС.

Головним завданням 
студентської ради було показати, 
що студент живе так, як хоче, і 
що він сам будує своє життя та 
майбутнє і вже не перший рік 
поспіль їм це вдалось. Школа 
завершилась на веселій та дещо 
сумній нотці, бо учасники не 
хотіли повертатись додому. До 
речі, всі, хто отримали червоний 
сертифікат із відзнакою про 
проходження ШОСС, організували 
роботу самоврядування 
Виконавчого комітету, який 
займається реалізацією ідей  щодо 
покращання нашої Академії. 
Бажаємо їм успіху! 

Сторінку підготувала  
Наталія Михайлець 

стУдентське життя
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премiя "оскар" ДЛЯ першокурсника
21 жовтня в першому 

навчальному корпусі 
великої актової зали 
Полтавської державної 
аграрної академії пройшов 
урочистий захід «Вечір 
Першокурсника». Він ніс 
свою тематику «Вручення 
Оскара», а по закінченню 
урочистої частини кращий 
факультет повинен був 
бути нагороджений 
статуеткою. Це змусило 
наших першокурсників 
добре попрацювати та 
понервувати, бо кожен, хто 
брав участь, хотів зробити 
все, щоб вибороти для свого 
факультету цю нагороду. 
Те, що цей, як здавалось, 
традиційний вечір уперше зробили на конкурсній основі, 
під час виступу показало своє. 

На урочисту частину свята прийшли всі поважні гості 
нашої Академії, а саме декани факультетів та ректор 
Валентина Іванівна Аранчій, яка по закінченню виступу 
останніх номінантів, повинна була нагородити Оскаром 
кращу команду. Це було б дуже непросто, бо кожен 
виступ був динаміч- 
ним, яскравим та 

відрізнявся від попереднього. Кожен 
факультет показав, на що здатен 
і тільки з кращого боку: смішний 

КВН, неймовірні таланти 
та ведучі, від яких було 
складно відвести свій 
погляд. Якщо б не один 
маленький секрет, який 
приховувала адміністрація, 

мені здається, що було 
б дуже складно обрати 
найкращих. 

У цей хвилюючий 
момент, коли всі 
команди стояли на 
сцені та очікували 
всім серцем почути  

назву свого факультету, виявилось, що Премію «Оскар» 
отримають всі, хто брав участь, бо головне – це дружба між 
першокурсниками та факультетами. В цей момент, коли 
таємниця стала відкритою, напруга пройшла і всі видихнули 
з полегшенням… 

Усім вручили по статуетці, але на цьому вечір не 
скінчився. Для кожного факультету окремо студентські 
декани зробили так звану «Посвяту», яка на всі 100 % 
була неперевершеною! Потім дискотека в п’ятому корпусі, 
запальна музика, фуршет, спільні теми для балачок звели 
всіх і створилась молода, але Велика Студентська Родина 
Полтавської державної аграрної академії. 

Школа органів студентського самоврядування
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Матеріали підготувала Вікторія лихопій

ШАновні колеги!
Рада молодих вчених Полтавської державної 

аграрної академії оголошує конкурс 
«Кращий молодий науковець 2015 року»
Головною метою проведення Конкурсу є виявлення талановитої 

молоді та підтримка наукових досліджень молодих науковців 
Полтавської державної аграрної академії.

Особливістю проведення даного конкурсу є відсутність написання 
великих конкурсних робіт, а лише надання необхідної інформації у 
відповідності до положення щодо наукової діяльності за попередній 
навчальний рік.

Термін подання документів – до 18 грудня 2015 року.
Переможець конкурсу в березні 2016 року на засіданні Вченої 

ради академії буде нагороджений почесною грамотою «Кращий 
молодий науковець 2015 року» та винагородою визначеною ректором 
Полтавської державної аграрної академії.

Головними вимогами до претендентів на здобуття звання 
«Кращий молодий науковець року» є те, що основним місцем роботи 
претендента повинна бути Полтавська державна аграрна академія, а 
також, учаснику конкурсу, на момент подання документів, має бути 
не більше 35 років.

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

ВітаєМо юВіляріВ 
листоПаДа!

Панікара і. і. – професора кафедри 
патологічної анатомії та інфекційної 
патології
Протас н. М. – доцента кафедри 
економічної кібернетики та 
інформаційних технологій
Михайлову о. С. – доцента кафедри 
бізнес-адміністрування та права
Бондаренко М. о. – методиста  
ІІ категорії факультету економіки 
та менеджменту
Щетініну Т. о. – доцента кафедри 
бізнес-адміністрування та права 
Сорокотягу С. М. – завідувач 
лабораторії інноваційних 
технологій та якості освіти 
Навчально-наукового інституту 
економіки та бізнесу
Дубину А. в. – оператор кафедри 
економічної кібернетики та 
інформаційних технологій
Федорченка в. С. – водія службового 
автомобіля

У прагненні ознаменувати День захисника України 
студентська профспілкова організація підготувала захід у вигля- 
ді випічки кексів у лабораторії якості зерна під керівництвом 
Ольги Валеріївни Бараболі, доцента кафедри рослинництва, 
кандидата сільськогосподарських наук. Організований захід під 
назвою «Кава Брейк» пройшов 15 жовтня у навчальному корпусі 
№ 4 на великій перерві.

Там можна було випити чашку кави або чаю, а також 
поласувати кексами, яких було приготовано понад 200 штук. 
Були запрошені всі студенти та викладачі нашого вузу. 
Голова профспілкової організації 
ПДАА В. В. Матюха та голова 
студентської профспілкової 

кекси до дня захисника україни

організації С. М. Писаренко висловлюють 
велику подяку профоргам, які брали 
участь у приготуванні кексів, а також  
О. В. Бараболі за суміщення практичних 
занять із благодійністю. 

Також висловлюємо вдячність Голові 
обласної організації профспілки працівників АПК – Галині Михайлівні 
Харченко за спонсорську допомогу  у придбанні необхідних складових для 
приготування кексів.




