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Від імені всього колективу Полтавської державної аграрної 
академії сердечно вітаю вас з професійним святом – Днем 
працівника сільського господарства!
Це свято усіх, хто серцем і душею, розумом і руками, щодня 

долучається до найважливішої галузі економіки, яка є основою 
життя держави та добробуту її громадян. Завдяки мудрості, 
досвідченості та працьовитим рукам сільських трударів живе 
наша українська нива.
Сьогодні успіхи і досягнення сільського господарства 

визначають висококласні фахівці-аграрії. Наша академія 
стараннями багатьох поколінь професорсько-викладацького 
складу утвердилася в статусі однієї із основних кузень кадрів 
для вітчизняного аграрного сектору. Ми вирізняємося серед 
аграрних закладів вищої освіти України високим рівнем якості 
навчання студентів і новітніми розробками науковців. Наші 
випускники спроможні вирішувати виробничі завдання будь-
якої складності, а тому серед них багато заслужених працівників 
сільського господарства, успішних фермерів та очільників 
агропромислових підприємств.

Тож бажаємо всім сільським трудівникам міцного здоров’я 
і благополуччя. Хай щедра осінь обдарує вас своїми плодами, 

принесе в кожну родину мир і спокій, достаток і велике людське щастя. 
Нехай усі дні вашого життя завжди будуть ясними, ниви рясними, а дощі вчасними.

Низький уклін всім, хто має честь належати до святого хліборобського роду! 

З повагою Валентина Аранчій, 
ректор академії, професор

x`mnbmR jnkech r` x`mnbmR jnkech r` 
qrsdemrqrbn!qrsdemrqrbn!
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Прийміть щирі вітання з нагоди 
Міжнародного дня студента!

Цей день гуртує молодих, розумних, талановитих 
та енергійних особистостей, які навчаються в Пол-
тавській державній аграрній академії!

Приємно сьогодні констатувати зростання попиту 
на вищу освіту. Прагнути пізнавати незвідане, твор-
чо мислити, висувати перед собою чітку мету і до-
биватися свого – таким є кредо сучасного студента. 
Майбутнє належить молодим, сповненим життєвої 

енергії людям. Я пишаюся своїми студента-
ми! Це освічені інтелектуальні особистості, 
майбутня еліта не лише Полтавщини, а й всієї 
України. Я вірю у вас, у вашу наполегливість, 
ваші таланти, і те, що саме ви зміните нашу 
країну на краще!
Тож зичу вам творчого натхнення, наполег-

ливості та успіхів у всіх добрих починаннях, 
здійснення мрій і життєвих планів. 
Нехай ваші молоді серця наповняться свят-

ковим настроєм і радістю.

Валентина Аранчій, 
ректор академії, професор

ÄÎÐÎÃ² ÞÍ² ÄÐÓÇ²! ØÀÍÎÂÍÅ ÑÒÓÄÅÍÒÑÒÂÎ!ÄÎÐÎÃ² ÞÍ² ÄÐÓÇ²! ØÀÍÎÂÍÅ ÑÒÓÄÅÍÒÑÒÂÎ!

«Бухгалтер може спокійно 
спати тільки тоді, коли 

зведений дебет з кредитом» 
(Лука Пачолі)

Останній місяць осені багатий на 
професійні свята: Міжнародний день 
бухгалтера, який щорічно відзначають 10 
листопада, та День працівника сільського 
господарства, який святкують в останню 
неділю листопада. З нагоди цих свят у 
Полтавській державній аграрній академії 
Інститутом післядипломної освіти 
спільно з Громадською організацією 
«Всеукраїнський бухгалтерський 
клуб» проведено семінар-практикум 
«Головний бухгалтер і безпека бізнесу». 

Захід відбувся 8 листопада 2017 року 
та пройшов на високому професійному 
рівні, в активній атмосфері, враховуючи 
важливість та актуальність питань земельних 
правовідносин, бухгалтерського і податкового 
обліку в сільськогосподарських підприємствах.

Головна мета проведення семінару – обмін 
досвідом та налагодження подальшої співпраці 
між практикуючими бухгалтерами, науковцями 
та студентами.

Відкрив семінар проректор з науково-
педагогічної, наукової роботи Олег 
Олександрович Горб. З вітальним словом 
звернулася до учасників Голова Полтавського 
обласного осередку Громадської організації 
«Всеукраїнський бухгалтерський клуб» Інна 
Володимирівна Фещенко.

З доповідями виступили: Любов Макотченко, 
адвокат; Антон Янко, лектор-експерт ГО 
«Всеукраїнський бухгалтерський клуб», 

переможець Всеукраїнського конкурсу 
«Кращий бухгалтер України»; Олександр 
Золотухін, консультант з бухгалтерського 
обліку та оподаткування.

Приємно відзначити,  що серед присутніх 
було багато бухгалтерів, які закінчили саме 
нашу академію. Гості в захваті крокували 
територією рідного вузу, який дав їм старт 
у професійному житті, спілкувалися з 
викладачами та студентами. 

Даний захід вже став доброю традицією, 
адже вже вдруге зібрав близько 200 слухачів, 
професія яких належить до числа тих 
професій, представники якої повинні постійно 
самовдосконалюватися і тримати руку на 
пульсі життя.

Тетяна Пономаренко, 
завідувач відділу Інституту 

післядипломної освіти

«ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР І БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ»«ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР І БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ»
АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО
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ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÎÌÓ ÔÀÊÓËÜÒÅÒÓ 25 ÐÎÊ²ÂÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÎÌÓ ÔÀÊÓËÜÒÅÒÓ 25 ÐÎÊ²Â
Чверть століття тому, вже в 

далекому 1992 році, наш учбовий 
заклад прийняв перших студентів 
факультету ветеринарної медицини.

Непростим було становлення 
факультету: відсутність належної 
матеріально-технічної бази, високо-
професійних ветеринарних кадрів. 
Проте, дякуючи наполегливості 
керівництва факультету та 
академії, дієвій допомозі з боку 
керівництва області, Головного 
управління ветеринарної медицини 
в Полтавській області, факультет 
розширювався, професійно зміцню-
вався викладацький склад.

За 25 років на факультеті 
підготовлено 2320 фахівців, зокрема 
426 бакалаврів, 1544 спеціалісти та 
350 магістрів, які суттєво поповнили 
сільськогосподарські підприємства 
Полтавщини, що певною мірою 
сприяло тому, що область є однією 
з провідних у державі в галузі 
ветеринарної медицини.

На сьогодні 33 випускника 
факультету захистили дисертації 
кандидата ветеринарних наук, шість 
стали докторами. Нині факультет 
має висококваліфікований кадровий 
потенціал, у складі якого 5 докторів 
та 44 кандидати ветеринарних 
наук. Зміцніла матеріально-технічна 
база: у кожній кафедрі функціонує 
навчально-наукова лабораторія, 
обладнана сучасними приладами, 
є науково-навчальна виробнича 
ветеринарна клініка, віварій.

Життя не стоїть на місці. Сучасне 
аграрне виробництво потребує 
фахівців нової формації. Тому 
факультет йде на пошук шляхів 
модернізації навчального процесу, 
максимально наближеного до 
виробництва, розширення наукових 
досліджень, надання максимальної 
уваги практичній підготовці 
студентів з тим, щоб факультет зайняв 
провідні позиції серед факультетів 
ветеринарної медицини нашої 
держави. З цією метою студенти 
проходять виробничу практику в 
численних сільськогосподарських 
підприємствах і організаціях, які є 
базовими, а також у філіях кафедр, 
факультету, академії.

Важливим у підготовці спеціаліс-
тів є проведення практичних 

занять у регіональній лабораторії 
ветеринарної медицини, якій у 
2016 році виповнилося 120 років 
з часу заснування. У 2009 році 
її включено до Міжнародного 
проекту «Зобов’язання України за 
умовами членства COT», компонент 
«Безпечність харчових продуктів».

Колектив факультету спрямовує 
подальшу роботу на удосконалення 
навчального процесу, підготовку 
висококваліфікованих спеціалістів 
для роботи в сучасних умовах.

Вітаючи працівників факультету 
з 25-річним ювілеєм, бажаємо 
міцного здоров’я, благополуччя, 
родинного затишку, подальших 
успіхів у підготовці спеціалістів 
ветеринарної медицини, здатних 

впевнено стояти на сторожі здоров’я 
сільськогосподарських тварин і 
забезпечення на цій основі достатку 
якісних продуктів тваринницької 
галузі!

Валентина Аранчій, 
ректор Полтавської державної 

аграрної академії, професор
Геннадій Пікуль, 

начальник управління 
Держпродспоживслужби в 

Полтавській області
Василь Бердник, 

Голова Асоціації спеціалістів 
ветеринарної медицини в 

Полтавській області, професор

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

ТИЖДЕНЬ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУТИЖДЕНЬ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
З 23 по 27 жовтня 2017 р. в Полтавській державній 

аграрній академії гучно відзначалося свято «Тиждень 
Інженерно-технологічного факультету».

З нагоди даної події на факультеті проводились урочисті 
культурно-масові, спортивні та науково-практичні заходи.

Відкриття торжества «Тижня ІТФ» було відмічене 
проведенням студентського флешмобу «Dancing with the 
Mechanics» та імпровізованою фотосесію. У другий день 
свята проводився круглий стіл наукових і навчально-
методичних здобутків викладачів та студентів факультету 
й інших навчальних закладів.

У рамках свята відзначався «День здоров’я» з 
проведенням спортивних змагань з волейболу серед 
команд факультетів ПДАА.

Завершення урочистості було відзначено привітанням 
від керівництва факультету, професора І. А. Дуднікова та 
академії, в особі ректора, професора В. І. Аранчій, а також 
проведенням концертно-розважальної програми.

МИ – СИЛЬНІШЕ ВСІХ! АВЖЕЖ!
Олег Іванов, 

к. т. н., доцент кафедри «Технології та обладнання 
переробних та харчових виробництв»
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6 жовтня 2017 року в 
актовій залі Полтавської 
державної аграрної ака-
демії виступив з лекцією 
на тему: «Агропромисло-
вий комплекс України та 
шляхи подальшого його 
інноваційного розвит-
ку» колишній випускник 
зоотехнічного факульте-
ту, доктор сільськогоспо-
дарських наук, професор, 
Заслужений працівник 
сільського господарства 
України, академік Україн-
ської академії наук, дійс-
ний член Російської акаде-
мії природничих наук, По-
чесний професор ПДАА, 
заступник директора Ін-
ституту післядипломної освіти НУБіПу 
Віктор Олексійович Пабат.

З цікавістю понад 300 здобувачів 
вищої освіти, магістрів, аспірантів, ви-
кладачів слухали наведені в лекції ма-
теріали.

Він акцентував увагу на трьох важ-
ливих питаннях, які сьогодні хвилю-
ють людство: збереження землі як ос-
нови життя, екології і води.

Зупинився на шляхах підвищення 
ефективності рослинницької галузі, 
негативного впливу на продуктив-
ність сільськогосподарських культур 
монокультури, важливості глибокої 
переробки продукції рослинництва і 
тваринництва, адже ефективніше реа-
лізовувати не сировину, а продукти її 
переробки, а це і гроші, і робочі місця.

Були озвучені також питання ролі 
фермерства у виробництві сільсько-
господарської продукції, недопущення, 
на сьогодні, продажу землі, рейтингу 
областей по соціальному розвитку.

Його бачення у створенні в кожній 
області України пілотного проекту по 
використанню землі, враховуючи ґрун-
тові та природно-кліматичні умови, зо-
середити виробництво на тих чи інших 
культурах і галузі тваринництва.

Він говорив також про необхідність 
надання агрохолдингам статусу, яким 
передбачалось би вирощування не тіль-
ки сільськогосподарських культур, а й 
розвиток галузі тваринництва. Йшла 
розмова і про інші питання агропро-
мислового розвитку.

Потім Віктор Олексійович спілку-
вався зі студентами, оглянув навчальні 
аудиторії.

Конструктивною була розмова з ди-
ректором Селекційного центру акаде-
мії, доктором сільськогосподарських 
наук, професором, Заслуженим праців-
ником сільського господарства України 
Володимиром Тищенком, який презен-

тував результати 
роботи Центру, оз-
найомив із сортами 
озимої пшениці на 
сноповому матері-
алі і зразках зерна, 
розповів про плани 
на майбутнє.

Цікавою була 
розмова про ство-
рення і передачу в 
Державне сортови-
пробування сорту 
озимої пшениці 
– Пабатка. Віктор 
Олексійович щиро 
подякував своїй 
Альма-матер за по-
бачене, з теплотою 
згадав виклада-

цький склад, який навчав його. 
З особливою повагою він звернувся 

до тодішнього декана зоотехнічного 
факультету, нині завідувача кафедрою 
переробки продукції тваринництва, 
професора Тендітника Володими-
ра Сергійовича і вручив йому книгу 
«Стандартизація в тваринництві», од-
ним із авторів якої є Віктор Пабат.

Віктор Олексійович пообіцяв, що і у 
майбутньому, по запрошенню керівни-
цтва академії, ще завітає для читання 
лекцій з актуальних проблем агропро-
мислового комплексу, ознайомлення 
випускників з можливостями вступу 
на магістерські програми «Публічне 
управління та адміністрування», «Ме-
неджмент інноваційної діяльності», 
«Консалтинг, дорадництво, сільський 
туризм». 

Микола Опара,
к. с.-г. н., професор кафедри,

Заслужений працівник сільського 
господарства України 

ЛЕКЦІЯ ВИДАТНОГО ПРОФЕСОРА ЛЕКЦІЯ ВИДАТНОГО ПРОФЕСОРА 
У СТІНАХ ПДААУ СТІНАХ ПДАА
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14 жовтня вся Україна відзначає 
одночасно 4 державних свята: День 
святої Покрови Пречистої Богоро-
диці, 75-у річницю створення Укра-
їнської повстанської армії (1942 р.), 
День Українського козацтва та День 
захисника України (від 14 жовтня 
2014 р.). Значуща дата, яка щорічно 
переповнює гордістю та хвилюван-
нями серця мільйонів громадян на-
шої країни.  

Цього дня українці святкують 
День захисника України – свято зви-
тяги українського лицарства, а та-
кож день пам’яті та пошани всіх, хто 
впродовж століть боровся за державний суверенітет України. 
Протягом віків українські козаки йшли у бій зі святим обра-
зом Покрови Пресвятої Богородиці. Відомо, що свято Покро-
ви було на Січі найвеличнішим. Козаки вважали Пресвяту 
Богородицю своєю заступницею і захисницею, і вірили в її 
силу. 

До цього дня Україна йшла довгим і тернистим шляхом. 
Нагальна потреба у такому загальнодержавному святі і саме 
цього дня особливо гостро постала після російської анексії 
Криму та початку воєнних дій на території Донбасу. Безпре-
цедентні зразки мужності та відваги, проявлені нашими сол-
датами на передовій, віддані життя за Батьківщину потребу-
вали гідного вшанування з боку суспільства й держави.

Згідно зі свідченнями істориків, саме на Волині, в уро-
чищі Вовчак Турійського району, 14 жовтня 1942 року, на 

Покрову, зародилась Українська 
Повстанська Армія. Варто зау-
важити, що на території нашої 
країни споконвіків відбувалася 
величезна кількість воєн і зброй-
них конфліктів. За всю історію 
не було ще жодного покоління 
українців, на чию б долю не ки-
нула своєї тіні війна. Військові дії 
на території України тривають з 
ХVІІ століття і аж до сьогодні. 
Досі ллється українська кров за 
рідну землю.

Свято День захисника України 
офіційно встановлено 14 жовтня 

2014 року Указом Президента «…З метою вшанування муж-
ності та героїзму захисників незалежності і територіальної 
цілісності України, військових традицій і звитяг Українсько-
го народу, сприяння дальшому зміцненню патріотичного 
духу у суспільстві та на підтримку ініціативи української 
громадськості».

 Свято Покрови здавна є одним із найулюбленіших укра-
їнських свят, хоча воно і не входить до 12 головних церков-
них свят року. Покрова асоціюється із заступництвом і за-
хистом від ворога як видимого, так і невидимого. Особливо 
шанували Богородицю-Покрову запорізькі козаки. 

Тож, бережімо і примножуємо наше славетне історичне 
надбання і здобутки, поважаймо подвиги українських героїв, 
бережімо нашу землю, віру, нашу історію. 

Пам’ятаймо, що всі ми козацького роду!

ÊÎÇÀÖÜÊÀ ÊÐÎÂ Ó ÊÎÆÍÎÌÓ Ç ÍÀÑÊÎÇÀÖÜÊÀ ÊÐÎÂ Ó ÊÎÆÍÎÌÓ Ç ÍÀÑ

Відзначаємо Відзначаємо 
        День  міста        День  міста

Кожного року 23 вересня наше славне місто 
вбирається в особливі шати. До кожного державного свята 
Полтаву прикрашають особливою небуденною красою, 
притаманною нашому прекрасному місту. Проте восени 
святковому вбранню міста сприяють яскраві барви, якими 
воно грає, наче сад у вогняних незрівняних кольорах осені. 

Святкування Дня міста не обмежилося одним днем, а тим 
паче, що воно припадало на вихідний день містяни та гості 
міста мали змогу відвідати різноманітні заходи і концерти. 
23 вересня відбулося урочисте відкриття нового спортивного 
комплексу, яке зібрало чимало глядачів. 

24 вересня у Полтаві відбулися основні урочистості з 
нагоди Дня міста. Розпочалося свято о 12:00 на Соборному 
майдані, де, здавалося, зібралась уся полтавська молодь, 
школярі, їх вчителі, студенти, викладачі, військові, містяни 
та гості міста. У центрі парку школярі, студентство, 
представники різних сфер діяльності, спортсмени та місцеві 
підприємці крокували у вишиванках та вітали Полтаву 

з Днем народження запальними танцями та співами. 
Організована колона, приспівуючи національних пісень, 
рушила від Білої альтанки до парку «Перемога». Очолили 
парад ошатні парубок та дівчата у національних костюмах 
з короваєм на вишитому рушнику. Одним з гасел ходи був 
патріотичний напис на національному рушникові «Наша 
сильна та єдина вишивана Україна». Урочистою ходою 
вони рушили до парку «Перемога», де на них чекав фуд-
фестиваль, дегустація борщу та галушок, майстер-класи, 
демонстрація і продаж українських символічних виробів, 
розіграш призів, а також концерт за участі талановитих 
місцевих танцювальних і пісенних колективів та зірок 
української поп-естради. Святковий концерт відкрив хор 
української пісні та талановиті маленькі танцюристи. 
Близько 14:00 на великій сцені, яку змонтували на місці 
найстарішого фонтану міста, розпочався фестиваль 
народного танцю. Учасники підготували для глядачів 
номери, які вражали своєю синхронністю, майстерністю 
та глибоким змістом. Чимало полтавців у цей час 
зібралися в іншій частині парку, де для них організували 
фестиваль полтавської кухні. Не забули і про наймолодших 
гостей фестивалю, для них підготували окреме свято 
з безкоштовним морозивом, героями улюблених 
мультфільмів та шоу мильних бульбашок. 

Сподіваємось і віримо, що у всі подальші роки наше 
місто буде тільки ще більше розвиватися, процвітати, 
примножувати свої здобутки та надбання, а ми дбатимемо 
про нього, як про свою домівку, та докладатимемо 
максимум зусиль для міжнародної реклами, гордості і 
визнання Полтави серед світових передових міст.

Сторінку підготувала Вікторія Жукова,
літературний редактор
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СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯСТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

Ви коли-небудь бачили студента першого курсу із за-
смученими очима, принаймні до сесії?

А подивишся на випускників… Заклопотані, дорослі, 
поспішають, очі не сяють, а заглиблено думають про щось 
своє.

Це постійно 
змушує мене 
міркувати над 
своєю роботою. 
Я зараз веду 
мову не про по-
вагу і авторитет 
у студентів чи 
високі моральні 
якості та необ-
хідні організа-
торські здібно-
сті, як написано 
в положеннях. А 
про шлях, який 
доводиться ви-
бирати людині 
на посаді заступ-
ника декана з виховної роботи.

Переважна більшість моїх колег відноситься до такої 
посади дещо скептично (це ще м’яко сказано), мовляв: 
«…та що там з ними няньчитися, вже дорослі, нічому не 
навчиш, дома вчили, наше завдання: тему розповісти і 
контрольну дати…». І тільки невеликий відсоток знає і ро-
зуміє, який об’єм роботи лежить у цій площині.  

Обійнявши цю посаду я й сам не розумів цього. Важ-
ко? Тільки спочатку. Перш за все налагодив комунікатив-
ні зв’язки зі студентами, а далі – графіки, графіки, знову 
графіки, чергування, прибирання, перевірки – це рутина, 
до цього звикаєш. Результат моєї роботи вимірюється не 
виконанням цих графіків, результат – це, коли у студентів 
горять очі, у них є бажання творити, діяти, грати, виступа-
ти. І небагатьом відомо чого коштує підготовка та прове-
дення чемпіонату академії по «Брейн рингу», наприклад, 
чи пляжному волейболу. Та, коли ти в фіналі нагороджуєш 
переможців, – їх емоції, їх захват, їхнє «…давайте ще» – 
ось це результат.

Цей результат, на жаль, не цікавить студентів старших 
курсів. Починаючи з третього, четвертого року навчання 
вони, бачите, «стають дорослими». Їм нічого не цікаво, 
тільки одиниці продовжують виступати в колективах ху-
дожньої самодіяльності, а про розважальні заходи і чути 

не хочуть. Чому? Відповідь на це філософське питання хай 
кожен дасть собі сам. Як на мене, їм занадто швидко «хо-
четься у доросле життя», тобто на роботу, проте вони ще 
не готові і їхні очі занадто швидко згасають. Спробувавши 

себе на рівні касира-рекламщика, розчаруван-
ня занурює таких студентів у невизначеність, в 
якій вони втрачають інтерес і до навчання і до 
майбутнього працевлаштування. 

З першими курсами все зовсім інакше. На 
перший курс вступають ще вчорашні школя-
рі, яких відривають від звичного їм соціуму 
і занурюють в інший, чужий, невідомий. Не 
всім легко адаптуватися до таких умов. Тут на 
перший план виходить студентська рада фа-
культету, вона відіграє важливу роль у процесі 
адаптації, і навіть не через проведення адапти-
вів у Петрівці, а через передачу досвіду та ідей 
існування в соціумі «Академія». Моє завдання 
– координувати дії та допомагати студентській 
раді у таких починаннях.

Я навмисно не чіпаю тему навчання, оскіль-
ки без жодних пояснень зрозуміло, що навчан-
ня стоїть на першому місці. І обов’язкова умова 

до студентського активу – відвідувати пари й отримувати 

знання. Девіз – «одне іншому не заважає», на факультеті 
діє як аксіома.

А з першачками можна і «гори звернути». Вони з легкі-
стю беруться до виконання завдань, пробують свої сили в 
усіх цікавих заходах і подіях, розуміють сенс і значимість 
своїх дій. 

І от, період до моменту, поки їм не стукне в голову – 
«хочемо стати дорослими» є тим часом, що відведений 
мені для виховання в наших студентах якостей і здібнос-
тей, здобувши які, на випускному з гордістю дивитимешся 
на майбутніх професіоналів своєї справи.

Тому, коли мене питають або я сам задаю собі це пи-
тання: «Навіщо ти це робиш?», просто згадую сяючі очі 
першокурсників, які прагнуть розвиватися, прагнуть тво-
рити, адже будь-яка дія – це розвиток, а корисний чи ні 
залежить від мого ставлення та ідей, моїх дій та організа-
торських здібностей, того вектору, який я оберу для вихо-
вання у наших студентах яскравих, цікавих особистостей. 
І сподіваюсь я на правильному шляху, а сяючих очей у на-
шій рідній академії з кожним роком ставатиме все більше 
й більше.

Думками в голос з читацькою 
аудиторією поділився 

Роман Ліпський, заступник декана 
з виховної роботи факультету 

обліку та фінансів, к.е.н.

КОЛИ   СЯЮТЬ   ОЧІКОЛИ   СЯЮТЬ   ОЧІ
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Місце, де думка кожного буде 

врахована… ті, до кого ти можеш 
звернутися з будь-якого питання, яке 
турбує… група молодих, активних, 
цілеспрямованих людей, які докладають 
зусиль аби студентство почувало 
себе впевнено, а студентські роки 
запам’яталися найяскравішими. Це все – 
студентська рада Полтавської державної 
аграрної академії. 

Студентське самоврядування – 
це своєрідна школа життя, метою 
якої є захист інтересів студентства, 
формування у нього навичок майбут-
нього організатора, керівника, лідера. 
«На мою думку, нездоланних проблем 
не існує. А з підтримкою і довірою 
однодумців, бажанням, ціллю, 
прагненням до звершень стане можливим 
втілення в життя будь-якої ідеї» – фраза, 
яка стала початком діяльності нинішньої 
голови студентської ради ПДАА 
Анастасії Голос. 

Студентська рада 
ПДАА займається орга-
нізацією різноманітних 
заходів, які навчають 
командної роботи, лі-
дерству, створенню 
згуртованого колективу 
та інших гарних якостей, 
які знадобляться за 
подальшого вирішення 
життєвих ситуацій.

Структура органу 
студентського самовря-
дування в академії 
полягає в тому, що 
студентська рада акаде-
мії включає в себе 
голів студентських рад 
факультетів та трьох 
делегатів: 

● в.о. голови студент-
ської ради факультету 
економіки та менедж-
менту – Валерія Редька;

● голова студентської 
ради факультету ветеринарної медицини 
– Анастасія Бридихіна;

● голова студентської ради інженерно-
технологічного факультету – Станіслав 
Скоряк;

● в.о. голови студентської ради 
факультету агротехнологій та екології 
– в.о. студентської ради Тетяна 
Перепадченко;

● в.о. голови студентської ради 
факультету технології виробництва та 
переробки продукції тваринництва – 
Надія Головченко;

● в.о. голови студентської ради 
факультету обліку та фінансів – 
Володимир Дербенцев. 

З діяльністю СР ПДАА новоспечені 
студенти мають можливість познайо-
митися, починаючи з 1-го вересня, з 
офіційною та неофіційною посвятою 

в студенти, де вони мають змогу потиснути руки адміністрації та один 
одному, яскраво провести час  і зарядитися позитивними емоціями 
перед навчальним роком! Згодом, на «Вечорі першокурсника» молодь 
демонструвала свої таланти.  Нещодавно студенти мали нагоду поринути у 
діяльність студентської ради з іншого боку. «Школа органів студентського 

самоврядування» вчить слухати одне одного, працювати 
в команді, бути організованим та готовим брати на себе 
відповідальність. 

Діяльність СР ПДАА зосереджена також на 
організації, проведенні та участі в різноманітних 
заходах: «Студентська весна», «Студентська родина», 
«Студреспубліка», спортивних змаганнях, Кубку 
ректора з КВК, «Міс та Містер академії», відвідування 
дитячих будинків, заходи благодійності, «жіночий 
батальйон» та інше. У нас існує волонтерський центр 
«Пульс», долучитися до якого може кожен, студія 
студентських новин «Йо-майо», гуртки творчості: пісні, 
танцю та інше. Наші студенти також є чемпіонами 
аграрної ліги з КВК, дворазовими чемпіонами кубку 
міського голови. Доречі, студія «ЙО-МАЙО» розширює 
свої кордони! Якщо ТИ відчуваєш у собі творчі здібності, 
бажання розвиватися, відповідальність та просто хочеш, 
щоб тебе знала вся аграрочка, – приєднуйся до нашої 
команди.

У ПДАА завжди було найкраще студентське 
самоврядування в Україні. Випускники академії, 
колишні почесні голови студрад факультетів, академії, 
виходять з неоціненним досвідом по життю, пройшовши 
школу органів студентського самоврядування. 

Стають депутатами міської ради, 
поважними громадськими діячами, 
керівниками великих компаній та 
підприємств, випускники також 
є викладачами в нашій академії. 
Студентська рада започатковує в 
нас стержень, який і робить нас 
особистостями, індивідуумами, 
вчить нас досягати цілей та 
завжди мати при собі точку зору та 
відстоювати її. 

Якщо ти молодий, активний, 
амбіційний, сповнений цікавими 
ідеями та бажаєш працювати на 
благо студентства, тоді звертайся! 

Анастасія Голос,
голова студентської ради 

ПДАА 
(каб. 412, 0663030906)
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ДО УВАГИДО УВАГИ

Головною метою проведення Кон-
курсу є виявлення талановитої молоді 
та підтримка наукових досліджень 
молодих науковців Полтавської дер-
жавної аграрної академії.

Особливістю проведення даного кон-
курсу є відсутність написання великих 
конкурсних робіт, а лише надання 
необхідної інформації у відповідності 
до положення щодо наукової діяльності 
за попередній навчальний рік (із 
01.09.2016 р. по 31.08.2017 р.).

Термін подання документів – до 
22 грудня 2017 року.

Переможець конкурсу в березні 2018 
року на засіданні вченої ради академії 
буде нагороджений почесною грамотою 
«Кращий молодий науковець 2017 року» 
та винагородою визначеною ректором 
Полтавської державної аграрної ака-
демії.

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

З положенням про щорічний конкурс 
«Кращий молодий науковець року» 

Полтавської державної аграрної академії 
можна ознайомитися на офіційному 
сайті ПДАА в розділі «Наука» 
рубрика «Нормативна база проведення 
конкурсів, олімпіад, конференцій» 
(електронна адреса https://www.pdaa.edu.
ua/sites/default/fi les/node/1921/untitledfr11.
pdf).

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

Світлана Зоря, 
голова Ради молодих вчених 

Полтавська державна 
аграрна академія завжди 
щедра на розумних і 
талановитих студентів, 
які захищають честь 
академії і прославляють 
її за теренами нашого 
міста. Вже декілька років 
поспіль наш вуз пишається 
Владиславом Стеблівським, 
студентом факультету 
економіки та менеджменту. 
Ще з дитинства він гарно 
декламував вірші, брав 
участь у найрізноманітніших 
шкільних заходах, а згодом 
почав грати у шкільній команді КВК. 

Незважаючи на свій юний вік, Влад встиг завоювати 
чимало нагород та призів. Юний комік став Віце-
чемпіоном ліги КВК «Молодіжка»; дворазовим чемпіоном 
Аграрної ліги КВК України та володарем Кубку мера з КВК 

м. Полтава; фіналістом Ліги 
Сміху в м. Рівне; триразовим 
переможцем кубку ректора 
ПДАА з КВК та Ліги Сміху; 
володарем літнього кубку 
Полтавської ліги КВК, 
фіналістом Чернівецької 
ліги КВК «Торнадо»; 
організатором та учасником 
гумористичного шоу «THE 
COMEDY GAMES».

Нещодавно до архіву 
перемог Влада приєднався 
трофей у вигляді головного 
призу на телешоу «Розсміши 
коміка». 

Вже вдруге Володимир Зеленський та Євген Кошовий 
сміялись з жартів Влада та віддали йому максимальний 
виграш.

З гордістю і побажаннями подальших перемог 
студентська рада ФЕМ

ПДАА – моя любов,
сюди приходжу кожен ранок.
Тут скарб святий безцінних знань
студенти прагнуть увірвати.
Незмінно сильних фахівців
готує кожен рік аграрка.
Викладачів найкращий склад,
наставник наш і вихователь.
Хоч стежка знань така крута,
і йти по ній нам дуже складно.
В цей урочистий для нас день
Вітаємо студентів палко.

Владислав Демченко, 
магістрант факультету обліку 

і фінансів

Шановні колеги!Шановні колеги!      
Рада молодих вчених Полтавської державної Рада молодих вчених Полтавської державної 

аграрної академіїаграрної академії оголошує конкурс оголошує конкурс 
«Кращий молодий науковець 201«Кращий молодий науковець 2017 року»року»


