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Прийміть наші сердечні вітання та найщиріші побажання 
з нагоди Вашого Дня народження!
Як знаний учений, ректор потужного навчального закладу 

Ви робите великий внесок у розвиток вітчизняної освіти 
і науки, виховуєте нове покоління громадян України, 
передаючи кожній молодій людині неоцінений скарб високої 
освіченості  та духовності. 
Жити улюбленою справою, щиро ділитися своїми 

знаннями, бути відкритим світові – гідне визнання. Нехай 
світло, що Ви випромінюєте, повертається до Вас. Зичимо Вам творчих злетів, натхнення й 
любові – до справи, до людей, до себе, до життя! 
Нехай у Ваших задумах завжди буде мудрість, у службових справах – підтримка однодумців, 

у серці – сонячно від людської вдячності. Вами вже зроблено немало, проте попереду ще великі 
звершення, грандіозні перспективи і щасливі повороти долі.

Нехай літа не стануть тягарем, Нехай літа не стануть тягарем, 
Нехай душі не вигасне зірниця, Нехай душі не вигасне зірниця, 

Хай повниться до краю день за днем Хай повниться до краю день за днем 
Добра і щастя золота криниця. Добра і щастя золота криниця. 
Нехай життя наснаги додає Нехай життя наснаги додає 

Десятки літ ще мріяти, творити, Десятки літ ще мріяти, творити, 
Щоб Ви змогли усе життя своє Щоб Ви змогли усе життя своє 

В здоров’ї й радості багато літ прожити!В здоров’ї й радості багато літ прожити!

Шановна Шановна 
Валентино Іванівно!Валентино Іванівно!
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2 аграрна академія моя

На виконання статті 44 Закону Укра-На виконання статті 44 Закону Укра-
їни «Про вищу освіту» наказом Мініс-їни «Про вищу освіту» наказом Мініс-
терства освіти і науки України від 15 терства освіти і науки України від 15 
жовтня 2015 року № 1085 затверджені жовтня 2015 року № 1085 затверджені 
Умови прийому на навчання до ви-Умови прийому на навчання до ви-
щих навчальних закладів України в щих навчальних закладів України в 
2016 році. На їх основі розроблено та 2016 році. На їх основі розроблено та 
затверджено 25 листопада 2015 року затверджено 25 листопада 2015 року 
Правила прийому до Полтавської дер-Правила прийому до Полтавської дер-
жавної аграрної академії у 2016 році жавної аграрної академії у 2016 році 
(далі Правила). На підставі наказу Мі-(далі Правила). На підставі наказу Мі-
ністерства освіти і науки України від ністерства освіти і науки України від 
6 червня 2016 № 622 «Про затверджен-6 червня 2016 № 622 «Про затверджен-
ня Змін до наказу Міністерства освіти і ня Змін до наказу Міністерства освіти і 
науки України від 15 жовтня 2015 року науки України від 15 жовтня 2015 року 
№ 1085», зареєстрованого в Міністер-№ 1085», зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 14 червня 2016 р. стві юстиції України 14 червня 2016 р. 
за № 860/28990, внесено зміни до Пра-за № 860/28990, внесено зміни до Пра-
вил прийому до Полтавської державної вил прийому до Полтавської державної 
аграрної академії у 2016 році.аграрної академії у 2016 році.

Серед нововведень вступної кампа-Серед нововведень вступної кампа-
нії 2016 року слід зазначити наступне. нії 2016 року слід зазначити наступне. 
Вперше Правила охоплюють ступінь Вперше Правила охоплюють ступінь 
доктора філософії. В останній раз пе-доктора філософії. В останній раз пе-
редбачено набір на освітньо-кваліфіка-редбачено набір на освітньо-кваліфіка-
ційний рівень спеціаліста. ційний рівень спеціаліста. 

Набір студентів до академії на всі Набір студентів до академії на всі 
ступені (бакалавр, магістр, доктор фі-ступені (бакалавр, магістр, доктор фі-
лософії) та освітньо-кваліфікаційний лософії) та освітньо-кваліфікаційний 
рівень спеціаліста буде здійснюватись рівень спеціаліста буде здійснюватись 
за новим єдиним Переліком галузей та за новим єдиним Переліком галузей та 
спеціальностей, затвердженим поста-спеціальностей, затвердженим поста-
новою Кабінету Міністрів України від новою Кабінету Міністрів України від 
29 квітня 2015 року № 266. У зв’язку з 29 квітня 2015 року № 266. У зв’язку з 
зазначеним дещо розширено перелік зазначеним дещо розширено перелік 
спеціальностей, за якими здійснюєть-спеціальностей, за якими здійснюєть-
ся прийом на навчання до Полтавської ся прийом на навчання до Полтавської 
державної аграрної академії.державної аграрної академії.

Скасовано цільовий прийом до ви-Скасовано цільовий прийом до ви-
щих навчальних закладів та вступ поза щих навчальних закладів та вступ поза 
конкурсом. конкурсом. 

Як і у 2015 році вступники визнача-Як і у 2015 році вступники визнача-
ють власні пріоритети у виборі вищого ють власні пріоритети у виборі вищого 
навчального закладу. Єдина державна навчального закладу. Єдина державна 
електронна база з питань освіти здійс-електронна база з питань освіти здійс-
нює розподіл вступників по вишам з нює розподіл вступників по вишам з 
урахуванням пріоритетів і максималь-урахуванням пріоритетів і максималь-
них обсягів державного замовлення них обсягів державного замовлення 
ВНЗ.ВНЗ.

Тільки в електронній формі пода-Тільки в електронній формі пода-
ють заяви вступники за ступенем ба-ють заяви вступники за ступенем ба-
калавра (магістра ветеринарного спря-калавра (магістра ветеринарного спря-
мування) на основі повної загальної мування) на основі повної загальної 
середньої освіти (крім осіб, які мають середньої освіти (крім осіб, які мають 
право на участь у конкурсі за результа-право на участь у конкурсі за результа-
тами вступних екзаменів, зарахування тами вступних екзаменів, зарахування 
за співбесідою та зарахування за кво-за співбесідою та зарахування за кво-
тою). Вони можуть подати до п’ятнад-тою). Вони можуть подати до п’ятнад-

цяти заяв на п’ять спеціальностей, на цяти заяв на п’ять спеціальностей, на 
яких передбачено прийом за державні яких передбачено прийом за державні 
кошти, та визначити їх пріоритетність. кошти, та визначити їх пріоритетність. 
Подання заяв в електронній формі на Подання заяв в електронній формі на 
спеціальності (спеціалізації), на яких не спеціальності (спеціалізації), на яких не 
передбачається прийому за державним передбачається прийому за державним 
замовленням, не обмежується.замовленням, не обмежується.

Право на зарахування на основі пов-Право на зарахування на основі пов-
ної загальної середньої освіти в межах ної загальної середньої освіти в межах 
встановлених квот за результатами встановлених квот за результатами 
вступних іспитів або за результатами вступних іспитів або за результатами 
зовнішнього незалежного оцінювання зовнішнього незалежного оцінювання 
мають:мають:

– особи, у яких є захворювання, за-– особи, у яких є захворювання, за-
значені у Переліку захворювань, що значені у Переліку захворювань, що 
можуть бути перешкодою для проход-можуть бути перешкодою для проход-
ження громадянами зовнішнього неза-ження громадянами зовнішнього неза-
лежного оцінювання, затвердженому лежного оцінювання, затвердженому 
наказом Міністерства освіти і науки наказом Міністерства освіти і науки 
України та Міністерства охорони здо-України та Міністерства охорони здо-
ров’я України від 25 лютого 2008 року ров’я України від 25 лютого 2008 року 
№ 124/95, зареєстрованому в Міністер-№ 124/95, зареєстрованому в Міністер-
стві юстиції України 7 березня 2008 стві юстиції України 7 березня 2008 
року за № 189/14880, через які вступни-року за № 189/14880, через які вступни-
ки не проходили зовнішнє незалежне ки не проходили зовнішнє незалежне 
оцінювання;оцінювання;

– особи, звільнені з військової служ-– особи, звільнені з військової служ-
би (у тому числі демобілізовані) після би (у тому числі демобілізовані) після 
30 листопада 2015 року, діти-сироти, 30 листопада 2015 року, діти-сироти, 
діти, позбавлені батьківського піклу-діти, позбавлені батьківського піклу-
вання, особи з їх числа та особи, яких вання, особи з їх числа та особи, яких 
законом визнано учасниками бойових законом визнано учасниками бойових 
дій та які захищали незалежність, суве-дій та які захищали незалежність, суве-
ренітет і територіальну цілісність Укра-ренітет і територіальну цілісність Укра-
їни, брали участь в антитерористичній їни, брали участь в антитерористичній 
операції, забезпеченні її проведення, операції, забезпеченні її проведення, 
у тому числі ті, які проходять військо-у тому числі ті, які проходять військо-
ву службу (крім військовослужбовців ву службу (крім військовослужбовців 
строкової служби) в порядку, визначе-строкової служби) в порядку, визначе-
ному відповідними положеннями про ному відповідними положеннями про 
проходження військової служби грома-проходження військової служби грома-
дянами України.дянами України.

Ці квоти встановлюються у межах Ці квоти встановлюються у межах 
10 % максимального (загального) обся-10 % максимального (загального) обся-
гу державного замовлення.гу державного замовлення.

Конкурсний бал для вступу розра-Конкурсний бал для вступу розра-
ховується за наступною формулою:ховується за наступною формулою:
КБ = П1 ×  К1 + П2 × К2 + П3 × К3 + КБ = П1 ×  К1 + П2 × К2 + П3 × К3 + 

А × К4 + БОУ × К5 + ОУ,А × К4 + БОУ × К5 + ОУ,
де де КБКБ – конкурсний бал; – конкурсний бал;
П1, П2, П3П1, П2, П3 – результати складання  – результати складання 

ЗНО за предметом 1, за предметом 2, за ЗНО за предметом 1, за предметом 2, за 
предметом 3;предметом 3;

А А – середній бал документа про пов-– середній бал документа про пов-
ну загальну середню освіту;ну загальну середню освіту;

ОУОУ – бал за особливі успіхи (при- – бал за особливі успіхи (при-
зерам IV етапу Всеукраїнських учнів-зерам IV етапу Всеукраїнських учнів-
ських олімпіад з базових предметів ських олімпіад з базових предметів 

або бал за особливі успіхи призерам або бал за особливі успіхи призерам 
III етапу Всеукраїнського конкурсу-за-III етапу Всеукраїнського конкурсу-за-
хисту науково-дослідницьких робіт хисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої академії наук Укра-учнів-членів Малої академії наук Укра-
їни, перелік секцій яких відповідає їни, перелік секцій яких відповідає 
напрямам підготовки під час вступу напрямам підготовки під час вступу 
до академії для здобуття ступеня бака-до академії для здобуття ступеня бака-
лавра (магістра ветеринарного спряму-лавра (магістра ветеринарного спряму-
вання) та/або бал за успішне закінчення вання) та/або бал за успішне закінчення 
підготовчих курсів академії зі спеці-підготовчих курсів академії зі спеці-
альностей природничо-математичного альностей природничо-математичного 
та інженерно-технічного спрямувань та інженерно-технічного спрямувань 
(спеціальності «Агрономія», «Техноло-(спеціальності «Агрономія», «Техноло-
гія виробництва та переробки продук-гія виробництва та переробки продук-
ції тваринництва» та «Агроінженерія»).ції тваринництва» та «Агроінженерія»).

При цьомуПри цьому  
К1+ К2+ К3+ К4 + К5 = 1.К1+ К2+ К3+ К4 + К5 = 1.
Коефіцієнти Коефіцієнти К1 = 0,25; К2 = 0,35; К3 К1 = 0,25; К2 = 0,35; К3 

= 0,25; К4 = 0,1;  К5 = 0,05.= 0,25; К4 = 0,1;  К5 = 0,05.
Дещо змінено розклад вступної кам-Дещо змінено розклад вступної кам-

панії, зокрема:панії, зокрема:
– початок прийому заяв та докумен-– початок прийому заяв та докумен-

тів на денну форму навчання на основі тів на денну форму навчання на основі 
повної загальної середньої освіти відбу-повної загальної середньої освіти відбу-
деться 11 липня; деться 11 липня; 

– завершення прийому заяв та доку-– завершення прийому заяв та доку-
ментів від абітурієнтів, які проходять ментів від абітурієнтів, які проходять 
співбесіди та екзамени – 20 липня; про-співбесіди та екзамени – 20 липня; про-
ведення співбесід – 21–24 липня, іспи-ведення співбесід – 21–24 липня, іспи-
тів – 21–27 липня; завершення прийому тів – 21–27 липня; завершення прийому 
заяв та документів від абітурієнтів, які заяв та документів від абітурієнтів, які 
вступають на основі ЗНО – 27 липня; вступають на основі ЗНО – 27 липня; 

– оголошення рекомендацій на місця – оголошення рекомендацій на місця 
держзамовлення для тих, хто проходив держзамовлення для тих, хто проходив 
співбесіду – 25 липня, для всіх інших – співбесіду – 25 липня, для всіх інших – 
1 серпня;1 серпня;

– вибір вступниками місця навчання – вибір вступниками місця навчання 
відповідно до зазначених пріоритетів – відповідно до зазначених пріоритетів – 
за державним замовленням – до 18.00 за державним замовленням – до 18.00 
години 5 серпня 2016 року; за кошти фі-години 5 серпня 2016 року; за кошти фі-
зичних та юридичних осіб – до 10 серп-зичних та юридичних осіб – до 10 серп-
ня 2016 року;ня 2016 року;

– терміни зарахування вступників – – терміни зарахування вступників – 
за державним замовленням – не пізні-за державним замовленням – не пізні-
ше 12.00 6 серпня 2016 року; за кошти ше 12.00 6 серпня 2016 року; за кошти 
фізичних та юридичних осіб – після фізичних та юридичних осіб – після 
зарахування на місця державного за-зарахування на місця державного за-
мовлення відповідного напряму – не мовлення відповідного напряму – не 
пізніше 12 серпня 2016 року.пізніше 12 серпня 2016 року.

Прийом заяв від абітурієнтів на за-Прийом заяв від абітурієнтів на за-
очну форму навчання на основі повної очну форму навчання на основі повної 
загальної середньої освіти триватиме загальної середньої освіти триватиме 
з 15 по 31 серпня 2016 р. (по 23 серпня з 15 по 31 серпня 2016 р. (по 23 серпня 
2016 року для абітурієнтів, які мають 2016 року для абітурієнтів, які мають 
право складати вступні випробування право складати вступні випробування 
в академії).в академії).

Валерія ОсташоваВалерія Осташова

ООСОБЛИВОСТІ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ СОБЛИВОСТІ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 
ППОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ У ОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ У 20162016 РОЦІ РОЦІ
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У відповідності до Закону України 
«Про вищу освіту» система забезпечен-
ня якості освітньої діяльності та якості 
вищої освіти в Полтавській державній 
аграрній академії передбачає впрова-
дження системи внутрішнього забезпе-
чення якості. 

Система внутрішнього забезпечення 
якості в Академії забезпечує дотриман-
ня наступних принципів:

- підвищення якості контингенту 
здобувачів вищої освіти;

- посилення кадрового потенціалу 
Академії;

- забезпечення наявності необхідних 
ресурсів для організації освітнього про-
цесу;

- розвиток інформаційних систем 
з метою підвищення ефективності 
управління освітнім процесом;

- забезпечення публічності інформа-
ції про діяльність Академії;

- створення ефективної системи за-
побігання та виявлення академічного 
плагіату у наукових працях працівників 
Академії та здобувачів вищої освіти;

- участь Академії в національних та 
міжнародних рейтингових досліджен-
ня вищих навчальних закладів.

На виконання чинних норматив-
но-правових вимог, протягом 2015-
2016 навчального року Навчально-
методичним відділом управління 
якістю освітньої діяльності у співпраці 
з усіма навчальними підрозділами ака-
демії (навчальним відділом, головами 
навчально-методичних рад спеціаль-
ностей, факультетами, кафедрами) 
здійснювалась робота, яка включала:
● Узагальнення рейтингу кафедр та 

аналіз звітів факультетів за попередній 
навчальний рік.
● Організацію проведення заміру 

залишкових знань студентів з підготов-
кою відповідного звіту.
● Аналіз показників успішності сту-

дентів підсумками сесій.
● Перевірку стану методичного та 

організаційного забезпечення атестації 
здобувачів вищої освіти; моніторинг 
якості кваліфікаційних робіт за попе-
редній навчальний рік та оновлення те-
матики.
● Організацію аналізу наявності та 

якості складових електронних курсів 
навчальних дисциплін на другий се-
местр поточного навчального року.
● Перевірку стану забезпечення 

навчального процесу обладнаними ла-
бораторіями, навчальними кабінетами, 
обладнанням для проведення лабо-
раторних і практичних занять на фа-
культетах.
● Вивчення стану методичного та 

організаційного забезпечення виконан-
ня курсових робіт (проектів) здобува-
чами вищої освіти; моніторинг якості 
курсових робіт (проектів) за попередній 
навчальний рік та оновлення тематики 
робіт.
● Аналіз дотримання нормативних 

вимог щодо якісних характеристик під-
готовки здобувачів вищої освіти, а саме 
кількісних і якісних показників успіш-
ності студентів з навчальних дисциплін 
в розрізі кафедр та викладачів за резуль-
татами сесій поточного навчального 
року.
● Перевірку та планування вико-

нання навчально-методичної роботи 
викладачів в розрізі кафедр та контроль 
здійснення документообігу.
● Вивчення стану та методичного 

забезпечення процедури вибору студен-
тами дисциплін, що будуть вноситись 
до робочих навчальних планів підго-

товки здобувачів вищої 
освіти. 
● Організацію та 

контроль стану підго-
товки та проведення не-
залежного заміру знань 
здобувачів вищої освіти.
● Моніторинг якіс-

ного складу науково-пе-
дагогічних працівників, 
які забезпечують на-
вчальний процес в роз-
різі кафедр.
● Вивчення стану 

методичного та органі-
заційного забезпечення 
практичної підготовки 
здобувачів, співпраці з 
базами практик; аналіз 
показників успішності 
результатів практичної 

підготовки, якості звітної документації 
за минулий рік.
● Моніторинг поповнення фонду 

бібліотеки та електронної читальної 
зали академії навчальною і методичною 
літературою; аналіз видання та викори-
стання навчально-методичної літерату-
ри у академії.
● Вивчення організаційно-методич-

ного забезпечення самостійної роботи 
здобувачів вищої освіти на факультетах.
● Організацію проведення комплек-

сного аналізу роботи кафедр бухгалтер-
ського обліку та технології виробни-
цтва продукції тваринництва.

Виконання даної роботи очолюва-
лося та всіляко підтримувалося рек-
тором академії, першим проректором, 
проректором з науково-педагогічної 
роботи (головою Науково-методичної 
ради академії). Активними учасниками 
реалізації вище перелічених процедур 
були голови науково-методичних рад 
спеціальностей. Успішна реалізація да-
ної діяльності також стала можливою 
завдяки конструктивній роботі усіх 
науково-педагогічних працівників та 
співробітників академії, які усвідомлю-
вали, що дана робота є основою поліп-
шення їх діяльності.

Свідченням того, що у реалізацію 
системи внутрішнього забезпечен-
ня якості включені усі співробітники 
академії є те, що темою 47-ї науко-
во-методичної конференції виклада-
чів і аспірантів Полтавської державної 
аграрної академії, яка проводилась 15-
16 березня 2016 року, була «Науково-
методичні засади системи забезпе-
чення якості освітньої діяльності». В 
роботі конференції прийняли активну 
участь провідні науково-педагогічні 
працівники, було опубліковано збір-
ник тез конференції.

Крім того, за ініціативи студент-
ського самоврядування та підтримки 
ректорату академії було проведено 
опитування «Викладач очима сту-
дентів». Аналіз дозволив визначити 
основні показники удосконалення ви-
кладацької роботи, прийняти до уваги 
зауваження та пропозиції студентів.

Також, постійно ведеться робота з 
організації оновлення положень, що 
регламентують освітню діяльність 
академії.

Людмила Капаєва,  
Світлана М’яка

ßê³ñòü îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ÿêîñò³ âèùî¿ ßê³ñòü îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ÿêîñò³ âèùî¿ 
îñâ³òè – êëþ÷îâ³ êðèòåð³¿ óñï³øíî¿ ðîáîòè îñâ³òè – êëþ÷îâ³ êðèòåð³¿ óñï³øíî¿ ðîáîòè 

â Ïîëòàâñüê³é äåðæàâí³é àãðàðí³é àêàäåì³¿â Ïîëòàâñüê³é äåðæàâí³é àãðàðí³é àêàäåì³¿

Колектив Інституту післядипломної осві-
ти, Навчально-методичний відділ управління 
якістю освітньої діяльності з задоволенням вітає 
найкращого керівника з ювілеєм.
Валентино Іванівно, люба і дорога наша 

«мамо»! Бажаємо Вам здоров’я, наснаги, благо-
получчя! Бажаємо, щоб все навколо приносило 
Вам тільки приємні емоції. Віримо, що в майбут-

ньому буде якомога менше проблем та роз-
чарувань. Від усього колективу запевняємо 
Вас - все, що залежить від нас, ми будемо 
виконувати так, щоб ви мали якомога 
менше клопотів. Але ми не так багато 

можемо. Тому Вам бажаємо 
ще більше сил. Від нас – 
лише підтримка і найкра-
щі побажання добра.

чарувань. Від ус
Вас - все, що зал
виконувати та
менше клопо

мож
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НЕЗАБУТНЄНЕЗАБУТНЄ

І живуть у пам’яті народу
Його вірні дочки і сини,

Ті, що не вернулися з походів
Грізної, великої війни.

Їх життя, їх помисли високі,
Котрим не судилось розцвісти,
Закликають мир ясний і спокій,

Як зіницю ока, берегти.
В. Симоненко

Щороку академія відзначає 9 
травня святковою «кашею», кон-
цертом та вітальними словами до 
наших Героїв, до тих, хто захищав 
нашу Батьківщину 71 рік тому і, 
хто захищає від ворога сьогодні. Чи 
могли ми, молоде покоління, уявити 
собі навіть у страшному сні, що не 
зможемо вберегти мир і жахіття вій-
ни зможе знову повторитися на нашій 
рідній землі...

У переддень 9 травня студенти 
відвідали ветеранів Другої світової 
війни: Юрія Олександровича Зелен-
ського, Олександра Петровича Ва-
луєва, Олександра Петровича Гру-
щенка, Ольгу Діомидівну Чупрун, Бо-
риса Олександровича Голову, які пра-
цювали в академії, поспілкувалися з 
ними, подарували квіти та продуктові 
набори, які сформували трудові ко-
лективи та профспілкова організація 
академії.

12 травня на території ПДАА сту-
денти та викладачі зібралися, щоб ще 
раз подякувати нашим захисникам за 
Перемогу, вклонитися за той подвиг, 
який вони зробили, щоб сьогодні ми 
жили у своїй вільній країні. На святі, 

учасників бойових дій у роки війни, 
на жаль, не було, але були присутні 
ветерани, які отримали статус «Діти 
війни»: Михайло Григорович Тю-
тюнник, Анатолій Васильович Парій, 
Галина Григорівна Ландик, Микола 
Григорович Воронов, Неліна Дми-
трівна Голуб; учасники бойових дій: 
Микола Олексійович Мільніченко та 
Анатолій Андрійович Кочерга.

З вітальними словами виступили 
ректор академії, професор Валентина 
Іванівна Аранчій, голова ради ветера-

нів війни та праці академії, доцент 
Микола Миколайович Опара. Не 
могли залишити без уваги події, 
що відбуваються на сході країни, 
не згадати тих студентів академії, 
які захищають сьогодні нашу зем-
лю. Хвилиною мовчання вшанува-
ли пам’ять тих, хто не повернувся з 
тієї страшної війни, на превеликий 
жаль із зони АТО не діждалися і на-
шого випускника факультету облі-
ку та фінансів Максима Ошеку... Їх 
пам’ять вшанували корзинами кві-
тів, покладених до Стели загиблим 
викладачам і студентам у часи Дру-

гої світової війни та меморіальної до-
шки.

Глядачів своїми виступами пора-
дували аматорські колективи акаде-
мії: народний фольклорно-етногра-
фічний ансамбль «Маланка», народ-
ний ансамбль сучасної пісні «Мal-a-
xiт», народний танцювальний колек-
тив «Ярина».

Ве теранів та всіх присутніх часту-
вали  солдатською кашею, печивом 
та чаєм.

Анатолій Кочерга

13–14 травня в академії відбулися уже традиційні V-і 
Всеукраїнські Моргунівські читання з міжнародною учас-
тю, присвячені 92-й річниці від дня народження видатного 
українця, великого аграрія Федора Трохимовича Моргуна 
«Вернадськіанська ноосферна революція у розв’язанні еко-
логічних та гуманітарних проблем».

Очолюючи протягом 15-ти років обласну партійну орга-
нізацію, Федір Трохимович багато зробив для Полтавщини 
і зокрема для її аграрного сектору, для соціального розвитку 
полтавського села.

Проведення широкомасштабного експерименту по впро-
вадженню безплужного обробітку ґрунту дало можливість 
Полтавській області збільшити врожайність сільськогоспо-
дарських культур і вийти за основними показниками на ве-
дучі позиції серед областей України.

З вітальним словом на пленарному засіданні до учасників 
читань звернулися: Павло Писаренко, доктор сільськогоспо-
дарських наук, професор, перший проректор ПДАА; Галина 
Тесленко, голова обласного осередку Всеукраїнського гро-
мадського об’єднання «Українська аграрна конфедерація»: 
культура землеробства і екологія; Олег Палій, заступник 
директора Департаменту агропромислового розвитку ОДА.

Для участі в читаннях були подані матеріали від 107 осіб. 
На пленарному засіданні заслухано 11 доповідей.

Згодом учасники читань взяли участь у роботі секцій: 

«Природнича ноосфера, урбанізація і агроекологія» та «Гу-
манітарна ноосфера, історія України і освіта».

Під час читань працювала виставка книг видавництва 
«Дивосвіт», на якій були представлені твори Федора Моргу-
на.

Наступного дня учасники відвідали приватне підприєм-
ство «Агроекологія» Шишацького району, очолюване Геро-
єм Соціалістичної праці, Героєм України Семеном Свиридо-
новичем Антонцем, який розповів про основи органічного 
землеробства, що забезпечує виробництво екологічно без-
печних продуктів харчування, збереження родючості ґрунту 
і захист навколишнього середовища.

За результатами читань були прийняті рекомендації, яки-
ми передбачено заходи у галузях екології та сільськогоспо-
дарського виробництва, у галузях освіти, науки і куль-
тури, заходи з увічнення пам’яті Федора Моргуна.

Микола Опара

Автор публікації бажає Вам, шановна 
Валентино  Іванівно,     життєвої 
витримки, жіночої мудрості у 
стабільній роботі колективу ака-
демії у цей надто непростий час.

● ● ● ВСЕУКРАЇНСЬКІ МОРГУНІВСЬКІ ЧИТАННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКІ МОРГУНІВСЬКІ ЧИТАННЯ ● ● ●

Â²ÄÇÍÀ×ÀªÌÎ ÄÅÍÜ ÏÀÌ’ßÒ² ÒÀ ÏÐÈÌÈÐÅÍÍßÂ²ÄÇÍÀ×ÀªÌÎ ÄÅÍÜ ÏÀÌ’ßÒ² ÒÀ ÏÐÈÌÈÐÅÍÍß

Нелегка ноша ректора звалила на плечі Валентини Іванівни 
безліч обов’язків, від виконання яких залежить доля колективу. 
І, якщо дивитися на наші спільні здобутки, то в кожній справі 
проглядається уміла ректорська рука та бажання зробити ака-
демію привабливим навчальним закладом європейського рівня.
Здоров’я Вам, Валентино Іванівно, творчості в ро-

боті, витримки та наснаги! Нехай кожен день 
Вашого життя буде світлим і сонячним, а доля 
буде прихильною у всіх добрих справах!

оля колективу. 
в кожній справі
я зробити ака-
ського рівня.
ро-
ь 

ора Моргуна.
Микола Опара

м, шановна 

у 
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ЦІКАВО ЗНАТИЦІКАВО ЗНАТИ

Коледжі і технікуми Полтавської державної аграрної Коледжі і технікуми Полтавської державної аграрної 
академії: співпраця, досвід, плани на майбутнєакадемії: співпраця, досвід, плани на майбутнє

З метою обміну досвідом 21–22 квіт-
ня 2016 року викладачі циклової комісії 
агрономічних дисциплін Аграрно-еко-
номічного коледжу під керівництвом 
заступника директора з навчальної 
практики О. В. Матвієнка відвідали Хо-
рольський агропромисловий коледж та 
Березоворудський технікум, які знахо-
дяться у структурі Полтавської держав-
ної аграрної академії. 

Саме такі зустрічі дають но-
вий заряд ідей, пропозицій, на-
укового і педагогічного пошуку. 

За попередньою домовлені-
стю з директором Хорольсько-
го агропромислового коледжу 
ПДАА Р. Т. Гузиком була прове-
дена змістовна екскурсія по аудиторіям 
і лабораторіям. 

На технологічному відділенні крім 
агрономів навчаються студенти зі спе-
ціальності «Садово-паркове господар-
ство», тому було заплановане відвіду-
вання Хорольського Ботанічного саду, 
який знаходиться поряд. Ось уже три-
надцятий рік на 18 гектарах розбудову-
ється сад під керівництвом директора, 
к.б.н. В. В. Красовського за під-
тримки Міністерства екології та 
природних ресурсів України. 

Гарно і символічно, що така 
пам’ятка природи поєднується з 
навчальним закладом, студенти 
допомагають у його створенні, 
опікуються зеленими насаджен-
нями, проводять тут своє дозвіл-
ля, закохуються у чудовий і безмежний 
світ Природи.   

На межі Полтавської та Київської об-
ластей є одне дуже затишне та мальов-
ниче місце – Березова Рудка. 

У кожного з нею свої асоціації: Тарас 
Шевченко, палац Закревських, загадко-
ва піраміда, козацькі часи, природний 
заповідник і знаний навчальний заклад 
– Березоворудський технікум ПДАА, 
з якого розлетілося в усі краї майже 30 
тисяч спеціалістів аграрної галузі.

Але птахи мають звичку повертати-
ся… Минуло три десятиліття і Василь 
Миколайович Краснюк, здобувши чи-
малий життєвий та професійний дос-
від, повернувся додому і два роки по-

спіль відроджує разом з педагогічним 
колективом свій славетний навчальний 
заклад. 

Уже здалеку технікум зустрів нас не 
поважними похмурими ялинами, як ра-
ніше, а освітленим, оновленим просто-
ром з відреставрованою альтанкою – іс-
торичною візитівкою Березової Рудки. 

Василь Миколайович у  дорогоцін-
ну весняну днину не пошкодував свого 
часу і особисто провів для нас екскур-
сію полями, до плодового саду, дослід-
ного поля, теплиці, навчальної ферми та 
пасіки. І кожен об’єкт  дивував, дивував 
і дивував…

Ознайомлення з дослідами на колек-
ційно-дослідному полі технікуму – го-
ловна мета нашого візиту, адже кожен 
наш викладач узяв для себе не тільки 
конкретні підказки для своєї роботи, 

але й відчув приплив 
натхнення, творчих 
сил, ентузіазму та 
чудового настрою 
відтворити подібне.

Тепло і затишно у 
просторому двопо-
верховому будиноч-

ку – це лабо-
раторія колек-
ційно-дослід-
ного поля. Тут 
с т в о рюю т ь 
гербарії, наоч-
ні посібники, 
готують смачний цілющий трав’я-
ний чай.

«Природа дає людині бажання 
жити на повні 
груди, відчуття 
польоту, а плоди 
важкої праці на 
землі – задоволення 
від зробленого». Так 
говорить директор 

своїм студен-
там, так ро-
бить він сам…

На даний 
час у нашій 
державі спо-
стерігається 
занепад тва-
ринництва, а в Березоворудському 
технікумі навпаки – йде відроджен-
ня цієї галузі. 

Під професійним керівництвом 
завідувача відділення «Виробни-
цтво і переробка продукції тварин-
ництва» Ю. В. Бабича відремонто-
вано ферму для великої рогатої худоби, 
овець і красеня-коня.  А частину примі-
щення переобладнано для утримання 

курей-бройлерів. У найближчих планах 
– розведення кіз і нутрій. 

Окремо потрібно сказати про гур-
тожиток технікуму, де комфортно себе 
почувають як студенти, так і викладачі. 
Будівля не нова, але збережена і відре-
монтована із великим смаком і знанням 
будівельної справи. 

Неозброєним оком видно – тут жи-
вуть єдиною родиною і зберігають 
українські традиції.

У програму обміну досвідом викла-
дачів технікумів-побратимів входило 
відвідування Березоворудського народ-
ного історико-краєзнавчого музею, що 
знаходиться поруч з навчальними кор-
пусами. Екскурсія перенесла нас у різні 
періоди історії цього славетного краю. 
Тут бував наш український світоч Тарас 
Шевченко, доба Закревських поставила 
Березову Рудку в один ряд зі всесвітньо 
відомою Софіївкою і Тульчином часів 
Потоцьких.

Розставалися викладачі колеги-агро-
номи вже як справжні друзі. Полтавча-
ни, зворушені теплим прийомом, неза-
бутніми враженнями від побаченого, 
свіжої інформації, багажем нових ідей, 
від’їжджали задоволеними та окриле-
ними думками про майбутні зустрічі 
вже у стінах Аграрно-економічного ко-
леджу Полтавської державної аграрної 
академії, яка об’єднала наші навчальні 
заклади у сьогоденні і майбутті. Адже 
згідно з програмою ступеневої підго-

товки випускники 
наших навчальних 
закладів мають 
змогу продовжу-
вати навчання на 
третьому курсі фа-
культету агротех-
нологій та екології 
ПДАА і отримати 

дипломи бакалавра і магістра. А зна-
чить будуть нові зустрічі, ділові контак-
ти, творчі конкурси, практичні семіна-
ри, конференції науковців факультету 
та викладачів Березоворудського техні-
куму і Аграрно-економічного коледжу, 
яких єднає  Полтавська державна аграр-
на академія.

Ще раз хочеться подякувати керів-
ництву Полтавської державної аграрної 
академії, Березоворудського технікуму, 

Хорольського агро-
промислового коле-
джу за надану мож-
ливість цієї зустрі-
чі, теплий прийом, 
щиру українську 
гостинність колег. 

О. В. Матвієнко, 
А. В. Цебро, Л. М.Звонар,

О. М. Орихівська
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З 25 по 28 квітня 2016 року в 
рамках співпраці зі спільним 
Проектом ЄС/ПРООН «Місцевий 
розвиток, орієнтований на грома-
ду» в академії розпочато Тиждень 
сталого Місцевого розвитку. Сту-
денти, викладачі та гості академії 
брали участь в усіх заходах орга-
нізованих Ресурсним Центром зі 
сталого розвитку. Наша академія 
представляла 15 ціль сталого роз-
витку – «Забезпечення життя на 
землі», тому до нас із задоволен-
ням долучилася ініціативна гру-
па академічного проекту «ЕСО 
Академія». Тож, про все по-порядку:

25 квітня. 25 квітня. Ініціативною групою академічного проекту 
«ЕСО Академія» для всіх бажаючих організовано еко-тре-
нінг з доктором с/г наук, професором, ректором академії 
(1996–2011 рр.) Віктором Микитовичем Писаренком. Тема 
заходу: «Питання забезпечення екологічно-безпечними 
продуктами харчування, особливостями функціонування 
підприємств, що не зраджують принципам «природного 
землеробства». До того ж розпочали відбірковий турнір з 
інтелектуальної гри «Дебати», в якому взяли участь 8 ко-
манд з різних факультетів академії.

26 квітня. 26 квітня. Аграрна академія привітно зустрічала гос-
тей – у Навчальному корпусі № 4, де одночасно відбува-
лося кілька заходів: за ініціативи завідувача кафедри ме-
неджменту, доктора з державного управління, професора 
Тамари Миколаївни Лозинської проведено круглий стіл на 
тему: «Децентралізація влади на Полтавщині – перспек-
тиви та загрози».

В цей день також відбулося засідання Обласної коорди-
наційної ради за участі обласних координаторів спільного 
проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований 
на громаду» Галини Бут та Віталіни Старчик, представни-
ків обласної влади та партнерів проекту.

Вже гарною традицією стала посадка дерева сталого 
розвитку у рідній академії. Відтепер на території квітує 
чарівна сакура, а естафету прийняли партнери Проекту з 
м. Комсомольськ, які під час висадки свого дерева будуть 
передавати естафету іншим учасникам ІІІ Фази Проекту. 
Тож, до кінця 2016 року матимемо на теренах всієї області 
справжній «Сад сталого розвитку».

По обіді студенти академії взяли участь у заходах, при-
свячених 30-й річниці Чорнобильської катастрофи.

Водночас на базі Лабораторії з відновлювальних дже-
рел енерґії відбувся семінар з питань енерґозбереження, 
енерґоефективності та відновлювальних джерел енер-
ґії для представників з 8 районів та двох міст-партнерів 
Спільного Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орі-

єнтований на гро-
маду».

Ввечері всі ба-
жаючі перегля-
нули фільм «Піс-
лязавтра» про те, 
як погодні умови 
впливають на ма-
терики, у імпро-
візованому кіно-
театрі зібралися 
студенти, які ці-
кавляться питан-
ням зміни кліма-
тичних умов. По 

завершенню фільму присутні ще 
довго обговорювали, що ж ми мо-
жемо змінити і що конкретно за-
лежить від кожного з нас.

27 квітня.27 квітня. Студенти-еконо-
місти взяли участь у засіданні 
круглого столу «ОСББ – реаль-
ність сьогодення, наші будинки 
у наших руках», що був ініці-
йований та організований к.е.н., 
викладачем кафедри економічної 
теорії та економічних досліджень 
Олександром Литвином. До уча-
сті були запрошені і викладачі 
академії, які жваво підтримува-

ли дискусію. І вже о 13.00 ми дізналися імена переможців 
відбіркового турніру з інтелектуальної гри «Дебати», де у 
завзятій боротьбі, з рахунком 3:2 команда хлопців пере-
могла команду дівчат:)

Анатолій Паскаль, Рамін Сардаров та Михайло Ярем-
чук на Всеукраїнському турнірі, що відбувся 15–17 травня 
на березі Чорного моря, у м. Одеса на високому рівні пред-
ставляли Полтавщину та нашу академію. Рамін Сардаров, 
студент третього курсу факультету економіки та менедж-
менту, обраний одним із переможців у індивідуальному 
турнірі.

28 квітня.28 квітня. У рамках відзначення Тижня ми обирали 
переможців конкурсу на визначення кращого плакату за 
темою «Сталого розвитку». В рамках дисципліни «Ста-
лий розвиток сільських територій» організовано конкурс 
SWOT-аналізів населених пунктів, де проживають наші 
студенти. Обрати кращу презентацію було надзвичайно 
важко, тому всіх учасників нагородили втішними подару-
ночками від Проекту.

А після обіду учасниками Академічного Проекту «ECO 
Академія» організовано турнір «Що?Де?Коли?» на тема-
тику забезпечення життя на землі. Участь взяли 5 команд 
з різних спеціальностей, а перемога – за студентами інже-
нерно-технологічного факультету.

І на завершення нашого тижня «Сталого розвитку» був 
організований флеш-моб. Студенти виклали послідов-
но декілька фігур, щоб зацікавити якомога більше пред-
ставників академії: коло – як символ дружби і підтрим-
ки, «МРГ» – співпраця зі Спільним проектом ЄС/ПРООН 
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», «РЦ» 
– Ресурсний центр академії, який займається питанням 
«СР» – сталого розвитку, з яким маємо справу «12» міся-
ців у році, уже протягом «5» років співпраці з Проектом.

Ось так і добіг наш «Тиждень сталого розвитку» до 
свого логічного завершення. Всі призи знайшли своїх во-
лодарів. Ми ще раз переконалися у правильному шляху, 
який академія обрала ще 5 років тому, коли підписала 
«Меморандум «Про порозуміння» зі Спільним Проектом 
ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на грома-
ду». Кількість викладачів та студентів, які цікавляться 
питаннями сталого розвитку постійно збільшується, що 
безмежно радує.

Висловлюємо щирі слова подяки всім учасникам на-
ших заходів, завдяки яким відбулося відзначення  «Тижня 
сталого розвитку».

Окрема подяка керівництву спільного Проекту ЄС/
ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» за 
підтримку ініціатив Освітньої мережі сприяння сталому 
місцевому розвитку, залучення до інноваційної діяльності 
проекту та плідну співпрацю з Полтавською державною 
аграрною академією протягом 5 років!

Тетяна Бардіна

ÒÈÆÄÅÍÜ ÑÒÀËÎÃÎ ÐÎÇÂÈÒÊÓÒÈÆÄÅÍÜ ÑÒÀËÎÃÎ ÐÎÇÂÈÒÊÓ  â ÏÄÀÀâ ÏÄÀÀ

Шановна Валентино 
Іванівно! Прийміть найщиріші 
вітання до Дня народжен-

ня! Нехай збуваються 
Ваші найзаповітніші 
мрії і бажання. Натхнен-
ня Вам, успіху та вдяч-
них студентів. Не-

хай  у Вашо-
му житті 
все буде 
«стало»!

ня! Нехай з
Ваші найз
мрії і бажання.
ня Вам, успіх
них студе

хай
м
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Сучасну молодь недарем-
но розглядають як стратегічний 
національний ресурс суспільства. 
Саме молоді люди беруть активну 
участь у пошуку конструктивних 
рішень у проблемних життєвих 
ситуаціях, проявляють себе творчи-
ми, ініціативними, винахідливими 
особистостями.

Цей висновок підтверджує 
молодіжний студентський форум, 
який вісімнадцять років поспіль 
збирає під свої знамена майбутніх 
лідерів агропромислового вироб-
ництва, відмінників навчання, 
іменних стипендіатів, активістів 
студентського самоврядування.

Відкритість та готовність молоді 
до діалогу надає форуму особливо-
го значення, оскільки сьогодні освіта 
не може шукати відповідей на низку 
проблем професійної, економічної, 
світоглядної підготовки майбутніх 
фахівців агропромислового комплек-
су без активної участі інтелектуальної 
креативної молодої еліти.

Зліт є своєрідною демонстрацією 
потенціалу, який має сучасне 
українське село, агропромисловий 
комплекс країни. Адже саме молоді 
доведеться будувати нове виробницт-
во, нові відносини, нові риси нашої 
держави. 

Історія зльотів розпочалась у 
1999 році з ініціативи Міністерства 
аграрної політики України. Метою 
щорічного зльоту є створення спри-
ятливих умов для розвитку творчо-
го потенціалу, пошуку, підтримки 
і стимулювання інтелектуально й 
творчо обдарованої молоді, їхньої 
самореалізації і утвердження у 
суспільстві. Зліт відбувається щоро-
ку навесні, коли один із аграрних ви-
щих навчальних закладів гостинно і з 
гордістю приймає кращих студентів 
– молоду еліту аграрної України з 
різних куточків нашої держави.

Цього року зліт студентських 
лідерів аграрної освіти приймав 
Подільський державний аграрно-
технічний університет.

У зльоті взяли участь близько 
200 кращий студентів – це іменні 
стипендіати Президента України, 
Верховної Ради, Кабінету Міністрів, 
обласних та районних державних 
адміністрацій, видатних учених та 
науковців, відмінники навчання з усіх 
аграрних вищих навчальних закладів 

І–ІV рівнів акредитації, 
лідери студентського са-
моврядування, активна 
студентська молодь. Се-
ред учасників Зльоту не 
обійшлося і без молоді з 
Полтавщини - студентів 
ПДАА та її структурних 
підрозділів.

14 червня відбулося уро-
чисте відкриття 18 зльо-
ту студентських лідерів 
аграрної освіти.

Привітав учасників зльо-
ту ректор університету, 
доктор економічних наук, 

професор, заслужений працівник 
сільського господарства України 
Іванишин Володимир Васильович.

Виконувач обов̀ язків директо-
ра Науково-методичного центру 
«Агроосвіта» Тетяна Іщенко зачита-
ла вітальні телеграми від Міністра 
освіти та науки України Лілії Гри-
невич та заступника Міністра 
аграрної політики та продовольства 
України Олени Ковальової 
і побажала учасникам 
плідної роботи у сфері 
наукових обмінів, виро-
блення спільних рішень на 
засіданні Об’єднаної ради 
студентського самовряду-
вання, гарних вражень та 
нових друзів.

Зліт студентських 
лідерів аграрної освіти 
тривав чотири дні, учас-
ники прийняли участь у 
засіданні Об’єднаної ради 
студентського самовряду-

вання, під час роботи дискусійних 
клубів обговорили актуальні про-
блеми агропромислової галузі, 
поділилися новими ідеями на яр-
маку ідей, побували на передових 
підприємствах міста, зустрілися з 
товаровиробниками, які сприяють 
працевлаштуванню студентів та 
проходженню практики, а також 
відвідали славнозвісну Камянець-
Подільську фортецю.

В рамках Зльоту відбувся пер-
ший Ярмарок інноваційних ідей та 
проектів, де студент 3го курсу фа-
культету економіки та менеджмен-
ту Полтавської державної аграрної 
академії Рамін Сардаров презенту-
вав шляхи удосконалення напрямів 
роботи нашого Ресурсного центру 

зі сталого розвитку. 
Завершальним етапом церемонії 

закриття 18 зльоту студентських 
лідерів аграрної освіти стала передача 
штандарту Зльоту вищому навчаль-
ному закладу, у якому буде проводи-
тись наступний 19 зліт у 2017 році, 
ним став Національний університет 
біоресурсів і природокористування 
України, м. Київ.

Від імені усіх студентів – 
учасників Зльоту від Полтавської 
області дякуємо Міністерству освіти 
і науки України, Науково-методич-
ному центру «Агроосвіта» за нада-
ну можливість обмінятись досвідом 
та креативними ідеями, випробу-
вати себе у дискусіях, обговори-
ти студентські проблеми і виро-
бити спільні плани студентських 
органів самоврядування, а також 
змістовно провести час у Кам’янці – 
Подільському. 

Найщиріші слова вдячності 
висловлюємо відповідальним викла-
дачам за делегацію з Полтавщини - 
представникам кафедри бухгалтерсь-
кого обліку Подільського державного 
аграрно-технічного університету за 
створення дружньої атмосфери, опіку 
та цілодобове супроводження! 

Тетяна Бардіна 
за матеріалами НМЦ «Агроосвіта»

ХVІІІ ЗЛІТ СТУДЕНТСЬКИХ ЛІДЕРІВ АГРАРНОЇ ОСВІТИХVІІІ ЗЛІТ СТУДЕНТСЬКИХ ЛІДЕРІВ АГРАРНОЇ ОСВІТИ
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З перших весняних днів в академії розпочалася ціла низка 
мистецьких заходів. Студентська молодь демонструвала свої 
таланти у різних жанрах аматорського мистецтва. Це – на-
родні українські пісні і фольклор, естрадний стиль, запаль-
ний народний танок і дотепні жарти.

Спершу на огляд глядачів показали свої здобутки учасни-
ки  вузівського етапу обласного міжвузівського мистецького 
фестивалю-конкурсу «Студентська весна – 2016». Автори-
тетне журі відзначило творчий запал та високу майстерність 
студентів-аматорів та відібрало 8 кра-
щих номерів на заключний конкурс 
цього фестивалю. Серед кращих но-
мерів виступи народного фольклор-
ного ансамблю «Маланка» (керівник 
– заслужений працівник культури 
України Ю. А. Глущенко), народного 
ансамблю танцю «Ярина» (керівник 
– М. Д. Троян), народного ансамблю 
сучасної пісні «Мал-а-хіт» (керівник 
– С. В. Курбацька), інструментальний 
твір, який виконував студент інже-

нерно-технологічного факультету Марк 
Наконечний, твір у виконанні вокаль-
но-інструментального  гурту «Агро-
джаз» (керівник – М. В. Лобачевський), 
дотепні жарти команди КВК «СМТ». 
Вразила глядачів і журі студентка із 

Марокко Ель Омарі Ая, яка майстерно 
виконала українську народну пісню 
«При долині кущ калини».

Також в академії відбувся регіо-
нальний етап Всеукраїнського фести-
валю «Софіївські зорі». В рамках цього 
престижного для студентської молоді 
аграрних навчальних закладів мистецького заходу здобутки 
показали кращі аматорські колективи академії та коледжів 

і технікумів, які входять у навчально-науковий комплекс 
нашого навчального закладу. Конкурс проводився за ініці-
ативи Державної установи «Науково-методичний центр ін-
формаційного забезпечення діяльності вищих навчальних 
закладів «Агроосвіта» з метою збереження кращих традицій 
аграрних вищих навчальних закладів та підвищення рівня 
виховної роботи, формування художньо-естетичних смаків, 
сприяння розвитку творчої особистості та індивідуальності  
студентів. Фестиваль проходив у два етапи і показав неаби-

яку зацікавленість студентів у його 
проведенні. Журі відзначило актив-
ну підготовку навчальних закладів 
до фестивалю, наявність художньої 
самодіяльності у кожному навчаль-
ному закладі, значне оновлення ре-
пертуару аматорських колективів.  
Цікавими були  програми  студент-
ських творчих колективів із Лубен, 
Лохвиці, Полтави, Хоролу, Березової 
Рудки, Хомутця. Вразили глядачів 
оновлені костюми, які представили 

на фестивалі студенти аграрно-еконо-
мічного коледжу.

В цьому ж місяці проведена ціла низ-
ка мистецьких заходів на рівні навчаль-
но-наукових інститутів та факультетів. 
Це – конкурси краси, грації та стилю 

«Міс і Містер академії»; караоке на п’я-
тачку «Стильно, модно, молодіжно», 
інформаційно-концертна програма фа-
культету підготовки іноземних грома-
дян «Давайте познайомимося», кубок 
ректора з «Ліги сміху». Провів своє за-
сідання також поетичний клуб.

Мистецька весна в академії триває! Долучайтеся!
Юлія Радочіна, Анатолій Кочерга 
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Упродовж 35 років на факультеті підготовки 
іноземних громадян зберігається добра тради-
ція жити, як одна сім’я, де всі – добрі друзі. За 
цей час факультет познайомив і здружив між 
собою більше 2000 іноземних громадян із 62-х 
країн світу! Тож, кожного року на факультеті 
проводиться ціла система заходів, що сприяє 
створенню справжнього студентського колек-
тиву. Це – різноманітні вечори, екскурсії до 
музеїв, спортивні конкурси, шахові турніри чи 
футбольні матчі; відвідання ковзанки; свята, 
вечори національної кухні тощо. Традиційними 
стали і концерти, де іноземці зустрічаються всі 
разом, представляють свої країни, знайомлять 
усіх зі своїми традиціями та культурою, демон-
струють свої таланти та успіхи в оволодінні 
української чи російської мови. 

14 квітня 2016 року студенти факультету під-
готовки іноземних громадян ПДАА підготува-
ли концертну програму, яку вони традиційно 
назвали «Давайте познайомимося!». 

На концерті студенти-іноземці розповіли про свої рідні 
країни – Єгипет, Йорданію, Китай, Лівію, Марокко, Судан, 
Туніс, бо саме зараз студенти із цих країн навчаються на на-
шому факультеті підготовки іноземних громадян. Вони по-
знайомили гостей свята з прапорами своїх країн, з теплом та 
любов’ю розповідали про рідні міста, традиції, звичаї та про 
свій народ.

У залі та на сцені було багато іноземних та українських 
студентів старших курсів, бо сім’я факультету – це й ті, хто 
вже закінчив його і зараз вже є студентами різних україн-
ських вишів. Багато друзів у іноземців є і серед українських 
студентів аграрної академії.

Свято розпочали чудові ведучі: викладач інформатики 
Марина Стрижак та студент із Марокко Лафріхі Яссір. Упро-
довж усього концерту вони як найяскравіше представляли  
учасників свята і номери програми, за що стали улюбленця-
ми гостей. Програма включала багато національних номерів 
різних жанрів. Глядачам запам’ятались яскраві виступи сту-
дентів із Тунісу, Марокко, Лівії.

Своїм талантом вразила всіх марокканка Ель Омарі Ая. 
Незважаючи на те, що студентка в Україні лише два місяці, 
пісню «При долині кущ калини» вона виконала, як справ-
жня українка: проникливо й чуттєво. Дівчина співала й інші 
пісні і встигла стати справжньою зіркою не лише на своєму 
факультеті, а й в академії.

Про свою батьківщину Лівію розповів студент Бібані 
Імед. Він також виконав прекрасну арабську пісню. Східна 
музика зачаровувала своєю мелодійністю, і вже скоро Імеду 

підспівував увесь зал.
Сучасні українські та російські пісні зву-

чали у виконанні іноземців не гірше, ніж у 
представників великого шоу-бізнесу. Вра-
зили своїм виступом студенти з Марокко 
Лузгані Тарек та Лаксір Фатима-Эззахра. 
Вони могли не тільки швидко розмовляти, 
але й співати реп російською мовою не гірше 
за Потапа та Настю Каменських! І це викли-
кало цілу бурю овацій.

Розповідали студенти і про своє студент-
ське життя на факультеті і про свої перші 
враження в Україні, яка стала їх другою 
батьківщиною, читали вірші про Україну, 
виконували українські народні пісні. Усі 
учасники концерту демонстрували не лише 
гарне знання української та російської мови, 
а й справжню зацікавленість українською 
культурою. А потім зал захопив запальний 

виступ Міфтахі Аймена з 
піснею «Щастя», і всі гості 
не могли втриматися, щоб 
не співати разом із ним.

Одним із випробову-
вань для студентів із те-
плих країв була холодна 
українська зима. Радіючи 
першим сонячним весня-
ним дням, іноземці з запа-
лом та наснагою виконали 
пісню про весну та кохан-
ня «Приходит время». До 
речі, концерт враховував 
усі музичні уподобання. 
Були вдоволені прихиль-
ники і народної пісні, і 
популярної, і репу, і су-
часних хітів, і навіть про 
бардівські пісні не забули. 
Виступи лунали різними 
мовами: російською, укра-
їнською, арабською, фран-

цузькою та англійською.
Традиційно на свято дружби із задоволенням приходять і 

студенти  Полтавського кооперативного технікуму, щоб під-
тримати давню дружбу між навчальними закладами. Їх бага-
тонаціональна родина прийшла з вітаннями та подарунками 
від самодіяльних виконавців та творчого танцювального ко-
лективу «Зорепад», який підвищив гарний настрій глядачів 
своїми запальними танцями. Вони дійсно підготували пре-
красні танцювальні номери!

Звичайно, порадували студентів і гостей своїм виступом 
і колектив викладачів факультету підготовки іноземних гро-
мадян. За веселу пісню про свій факультет і вихованців, яким 
вони дарують частинку серця, частинку душі, і про роботу, 
що потребує багато сил, але стає справжнім задоволенням, їх 
нагородили гучними оплесками.

На концерті були присутні й представники фірм-посеред-
ників із Китаю та Пакистану, яким дуже сподобався концерт. 
Від імені ректорату учасників концерту привітав проректор з 
науково-педагогічної, наукової роботи доцент Олег Горб. Він 
підкреслив, що концерт «Давайте познайомимося!», органі-
зований викладачами та студентами факультету підготовки 
іноземних громадян ПДАА, переріс в інтернаціональний ве-
чір дружби, на якому відбувся справжній «діалог культур».

Ірина Міко с,
Наталія Токуєва

Бути начальником – мистецтво і щоденна 
складна робота. Ви справляєтеся з цією стратегіч-
ною і тактичною справою якнайкраще! У цей свят-
ковий день щиро, від усього серця бажаємо Вам, 
шановна Валентино Іванівно, міцного здоров’я та 

життєвої наснаги, професійних успіхів та 
особистих творчих досягнень, щастя, злаго-
ди та добробуту у Вашій оселі! Нехай у Ваших 
задумах завжди буде мудрість, у службових 
справах – підтримка однодумців, у серці 
– добре і сонячно від людської вдяч-

ності. Вічної молодості Вашій 
душі, здійснення всіх Ваших 
планів та сподівань!

ССТУДЕНТИ-ІНОЗЕМЦІ НА СЦЕНІ ПДАА:ТУДЕНТИ-ІНОЗЕМЦІ НА СЦЕНІ ПДАА:
                                 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАЙОМИМОСЯ!»                                 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАЙОМИМОСЯ!»

особистих твор
ди та добробуту
задумах завжд
справах – п
– добр

н
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19 травня 2016 року вперше серед 
вузів Полтави у стінах нашої рідної 
«Аграрочки» відбувся чемпіонат із гу-
мору. Полтавська державна аграрна ака-
демія вкотре доводить, що йде в ногу з 
часом, а подекуди й випереджає його. 
Тому надихнувшись ідеями Зелен-
ського і Ко, студенти академії провели 
власну «Лігу сміху». Зауважу відразу, 
результат був неперевершений!

Тож, детальніше, як усе було! Кожен 
факультет надав повноваження обра-
ним у команду учасникам жартувати, 
гуморити і розважати у цей вечір гляда-
чів, що зібралися у великій актовій залі 
І навчального корпусу (яка, до речі, всіх 
бажаючих не вмістила). Для незалежної 
оцінки виступів команд була запроше-
на «супер сімка» журі: резиденти студії 
Manhattan, переможці проекту «Розсмі-
ши коміка» Денис та Ірина Твердохліб; 
хлопець, який перетворив славне місто 
Полтаву в столицю реп-культури, хло-
пець, який переконав весь світ у тому, 
що Україна має талант, – Артем Лоїк; 
джентельмени сучасного речитативу, 
вокальний дует «Сен-Тропе» Дмитро 
Гайдук та Євгеній Кулик; резидент 
студії Manhattan, абсолютний чемпіон 
аграрної ліги КВН Олександр Сергієн-
ко та депутат Полтавської міської 
ради Олександр Глазов.

Першими на сцені з’явили-
ся… ведучі Богдан Шевченко та 
Віталій Мусієнко – наші ньюз-
мейкери, наші «Йо-Майости», 
які запросили до виступу тих, 
кому батьки не забороняли гра-
тися шприцами, людей, для яких 
фраза «багатий внутрішній світ» 
звучить інакше, – команду фа-
культету ветеринарної медицини 
«Ludi-Vet».

Після позитивної порції гумору від 
майбутніх ветеринарів на сцені несмі-
ливо з’явилися «Бандіти» – команда 
факультету технології виробництва та 
переробки продукції тваринництва.

Ще до виходу наступних учасників 
зал вибухнув шаленими оваціями та 
«кричалками», адже на сцену готували-

ся вийти місцеві, та що там, регіональні 
боги гумору – команда факультету еко-
номіки та менеджменту «Галичани».

Сміятися з жартів та жартівників 
вже не було сил, а це ще тільки половина 
учасників. За ними вийшли розважати 
глядачів команда інженерно-техноло-
гічного факультету «Банда «КРЕСТЫ». 
Не менш цікавим та однозначно таким 
же веселим був виступ команди «Чек 
шраут» факультету агротехнологій та 
екології. І на завершення залишилась 
«солодка булочка», а краще сказати 
«родзинки» факультету обліку та фі-
нансів – команда «Сокіабле».

Без жодних шансів суперникам пе-
ремогу здобули «Галичани», вітаємо 
факультет економіки та менеджмен-
ту, їх групу підтримки та особливого 
учасника, декана факультету Олек-
сандра Анатолійовича Галича. 

ЯК ГУМОР УСІХ ОБ‛ЄЯК ГУМОР УСІХ ОБ‛ЄДНАВДНАВ

Користуючись нагодою, хочемо привітати з Днем народжен-
ня ректора Полтавської державної аграрної академії, професора 
Валентину Іванівну Аранчій.

Вітаємо з днем народження, наш ректоре!
Щастя і здоров’я від усіх співробітників!

А ще в цей день ми всім колективом хочемо сказати 
Вам найприємніші слова: ...

Зарплата! Премія! Обід! Вихідні! Відпустка! 
☺☺☺

Наші спонсори та журі не 
залишили жодну команду 
без нагород та подарунків. 
Особливо хочеться відзначи-
ти учасника команди «Банда 
«КРЕСТЫ», від одного його 
виходу на сцену хотілося 
впасти під глядацькі крісла 
від сміху, це той випадок, коли 
сцена знайшла свого короля 
і ним цього вечора став Олег 

Пиріг – індивідуальна нагорода «Кра-
щий учасник» І чемпіонату з гумору.

Це була «Ліга сміху»! Сподіваємо-
ся «перший блин» не був комом, щира 
подяка всім, хто допомагав нам у про-
веденні шоу, зокрема: Управлінню у 
справах сім’ї молоді та спорту Полтав-
ської міськради, Управлінню у справах 
сім’ї молоді та спорту Полтавської Об-
лдержадміністрації, Обласному моло-
діжному центру, «Львівській кав’ярні», 
Irish Pub Valber, Pizza Cat, квест-кімнаті 
«Запретная локация», Пабу «Аякс», ка-
фе-бару «Європа», кафе «Shade», сту-
дії новин «Йо-Майо» та генеральному 
спонсору чемпіонату – Полтавській дер-
жавній аграрній академії.
Смійтеся та смішіть, бо сміх – це осо-

бливість людської сутності, 
сміх – це здоров’я, сміх – це життя!

Роман Ліпський 

емії, професора 

оре!
ів!
ати 
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Весна – пора розквіту, краси і тепла. Тому в Полтав-
ській державній аграрній академії конкурси краси і та-
лантів щорічно відбуваються саме навесні. 

Цього року «Міс і Містер ПДАА» проводився у но-
вому, більш сучасному форматі. Найгарніші хлопці та 
дівчата нашої академії мали пройти декілька етапів кон-
курсного відбору, щоб у фіналі позмагатися за звання 
найкрасивіших та найталановитіших. Дванадцять хлоп-
ців та дівчат були представлені на суд шановних журі, 
глядачів та учасників інтернет-голосування. Кожен з 
них мав змогу проявити свої найвидатніші якості, красу 
та таланти. 

На початку учасники проявили неймовірну грацію, що 
притаманна лише українським красуням та красеням, ко-
тра була підкреслена автентичними вишиваними сукня-
ми, сорочками та вінками ручної роботи решетилівських 
майстрів. Кожен зразок вбрання та прикрас був ретельно 
підібраний індивідуально кожному учаснику, і всі мали 
неперевершений вигляд.

Наступним етапом була відео-візитівка, що готувала-
ся заздалегідь. Кожен з представників своїх факультетів 
проявив креативність, змонтувавши цікаві нестандартні 
відео, де змогли показати глядачеві, чим саме кожен заслу-
говує перемоги. Відразу ж конкурсанти показували свої 
таланти на сцені. Всі виклались на повну, зуміли зачепити 
глядацькі серця.

Завдяки зусиллям організаторів, щедрості партнерів 
та високому рівню організації свята наступним етапом 
конкурсу було дефіле у вбранні одного з відомих мод-
них брендів, котре учасники підбирали самостійно, цим 
самим маючи змогу проявити свій смак та вміння гарно 
одягатися. І на завершення, перед самим оголошенням 
переможців було продемонстроване фінальне дефіле в 
патріотичних синьо-жовтих кольорах. Варто зауважити, 
що вбрання учасників було абсолютно однакове, тому всі 
були в рівних умовах, і судді мали змогу оцінити природ-
ню красу кожного конкурсанта.

Звісно найнапруженішим моментом вечора було ого-
лошення цьогорічних перемоців: Анжели Гуслистої, сту-
дентки факультету економіки та менеджменту та Воло-
димира Андрієвського, студента факультету ветеринар-
ної медицини.

На останок хочеться зазначити, що цьогорічний кон-
курс «Міс та Містер ПДАА» був проведений на найви-
щому рівні, кожен з конкурсантів насправді був вартий 
перемоги і неспроста опинився на сцені, глядачі щиро 
вболівали за своїх фаворитів, судді були справедливі, а 
переможці дійсно заслужили своїх звань.

Олександра Пчелінцева

● ● ● ККÐÀÑÀ ÏÅÐÅÌÎÆÅ ÐÀÑÀ ÏÅÐÅÌÎÆÅ ● ● ●

Від імені студентів факультету 
ветеринарної медицини вітаємо 
нашого шановного ректора - 

Аранчій Валентину Іванівну 
з ювілеєм та бажаємо 

 доброго здоров’я, щастя та 
успіху у подальшій праці.

Від імені 
ветери
нашог

Ар
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ЦІКАВО ЗНАТИЦІКАВО ЗНАТИ

Відповідно до започатко-
ваної традиції, цього року 
вдруге були проведені під-
сумки конкурсу «Кращий 
молодий науковець 2016 
року» за результатами на-
укової роботи у 2014-2015 
навчальному році, організа-
тором та ініціатором якого 
є Рада молодих вчених Пол-
тавської державної аграрної 
академії. 

Про високий рівень наукової актив-
ності молодих вчених академії свід-
чить значна кількість поданих робіт 
конкурсантами. Так, в цілому участь 
у конкурсі взяли 10 молодих вчених, 
а саме: Дем’яненко Н. В., Собчишин 
В. М., Дивнич О. Д., Мельничук В. В., 
Грибовська Ю. М., Корчан Л. М., Ка-
люжна Ю. П., Канівець Н. С., Крав-
ченко С. О. та Шаферівський Б. С.

За результатами поданих матері-
алів конкурсантів було проведено 
розрахунок рейтингового показника, 
до складу якого входило вісім індика-

торів, що дали можливість різносто-
ронньо оцінити наукову діяльність 
молодих науковців. Враховуючи мак-
симальну кількість набраних балів 
(12,5), переможцем конкурсу став 
Віталій Васильович Мельничук, заві-
дувач навчально-наукової лабораторії 
паразитології, асистент кафедри пара-
зитології та ветеринарно-санітарної 
експертизи. 

Зважаючи на незначні розбіжності 
у кількості набраних балів та високі 
показники в розрізі наукової роботи 
зі студентами, в порівнянні з іншими 
конкурсантами, Радою молодих вче-

них академії було винесено 
рішення щодо нагородження 
Наталії Василівни Дем’янен-
ко, к.е.н., доцента кафедри 
бізнес-адміністрування та 
права й Ольги Дмитрівни 
Дивнич, к.е.н, доцента кафе-
дри економіки підприємства 
Почесними грамотами за 
друге та третє місце відпо-
відно. 

На засіданні вченої ради 
академії, що відбулося 12 квітня 
2016 р., ректор Валентина Іванівна 
Аранчій та проректор з науково-педа-
гогічної, наукової роботи Олег Олек-
сандрович Горб привітали перемож-
ців та нагородили їх Почесними гра-
мотами «Кращий молодий науковець 
2016 року».

Вітаємо переможців конкурсу та 
бажаємо всім натхнення для нових 
наукових звершень! Лише освіта й на-
ука може зробити нашу країну силь-
нішою!

Світлана Зоря

ÊÐÀÙÈÉ ÌÎËÎÄÈÉ ÍÀÓÊÎÂÅÖÜ 2016 ÐÎÊÓÊÐÀÙÈÉ ÌÎËÎÄÈÉ ÍÀÓÊÎÂÅÖÜ 2016 ÐÎÊÓ

З нагоди Вашого ювілею від усього колективу 
редакційно-видавничого відділу прийміть наші 

сердечні вітання і найщиріші побажання! Ви 
є хранителькою великих традицій, закладених 
від дня заснування нашої академії, Ви - приклад 
успіху і досягнення. Пишаємось Вами! Ваша 
робота є зразковим прикладом глибокого 

пізнання для майбутнього 
покоління! Нехай життя дарує 
Вам багато приводів для 
щастя!

сердечні вітан
є хранителько
від дня заснуван
успіху і досяг
робота є з

пі

Рада Європи святкувала однойменне свято у день свого 
заснування 5 травня 1949 р. до 1964 року.

Європейський Союз затвердив 9 травня як День Європи 
на саміті в Мілані 1985 р., вирішивши увічнити день про-
голошення Декларації Шумана. 

Також 9 травня вважається Днем народження Євро-
пейського Союзу. Свято було встановлено в Україні «…
враховуючи стратегічний курс України на європейську 
інтеграцію…» згідно з Указом Президента України «Про 
День Європи» від 19 квітня 2003 р. День Європи в Україні 
святкуємо у третю суботу травня. У День Європи жителі 
України відзначають день спільних цінностей, спільної іс-
торії всіх націй континенту. Цього року Полтава святкува-
ла День Європи 21 травня. 

Полтава гідно відзначила цей день. З самого ранку і 
до пізнього вечора місто пропонувало кожному відвід-
увачу безліч заходів і концертів. Розпочинав святковий 
день збір велосипедистів. Сотні прихильників цього еко-
логічного виду транспорту проїхались містом. Деякі з них 
вкрай оригінально підійшли до святкування, одягнувши 
костюми казкових персонажів, козацьке вбрання та демон-
стрували свої винаходи незвично модернізованих велоси-
педів. До цього свята вхід до деяких музеїв Полтави для 
велосипедистів був безкоштовним.

Водночас на Театральній площі проходив 2-й туристич-
ний фестиваль «Гастрономічна гостинність Полтавщи-
ни». З самого ранку тут розгорнулося містечко майстрів, у 
якому можна було придбати різноманітні етнічні сувеніри. 
На площі також розмістили читацький куточок, наповне-
ний тематичними книжками, чиїм гаслом було «Я поді-
ляю європейські цінності». 

Діти теж не сумували, бо для них був облаштований 
дитячий майданчик з атракціонами та величезним бату-
том. Біля театру Гоголя можна було послухати виступи 
різноманітних місцевих колективів, що найбільше прива-
блювало студентську молодь. 

Тож, студенти місцевих вузів, і зокрема нашої рідної 
аграрної академії, приємно провели час, долучившись до 
святкування. Помітний слід нашої знаної Альма-матер 
можна було виявити у павільйоні науково-виробничої па-
сіки, який розгорнув Національний науковий центр Інсти-
тут бджільництва, де кожен бажаючий міг спробувати та 
придбати вироби зі знаменитого місцевого меду.

Вікторія Жукова
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