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Шановнi колеги, студенти, абiтурiєнти
Полтавської державної аграрної академії!

аграрна академія моя

Традиційно останні місяці весни 
наповнені святами. Саме в цей пері-
од ми відзначили Великдень, пер-
шотравень, День Перемоги. Сьогод-
ні ж святкуємо День науки, а вона є 
невід’ємною складовою у підготов-
ці висококваліфікованих спеціалістів 
для агропромислового комплексу на-
шої країни.

Учені академії беруть активну 
участь у розробці Програми  забез-
печення бездефіцитного балансу по-
живних речовин у ґрунті, Програми 
розвитку органічного виробництва 
у Полтавській області до 2015 року, 
формуванні Програми соціального 
розвитку сільських населених пунк-
тів Полтавської області на 2014 рік.

Науковцями селекційного центру 
ведеться плідна робота по селекції 
озимої пшениці, гороху, проса, сої. 
Ряд сортів цих культур внесено до ре-
єстру сортів рослин.

Проводилася робота по впрова-
дженню органічного землеробства 
у сільськогосподарських підприєм-
ствах Полтавської області по ство-
ренню інноваційної системи вироб-
ництва, переробки та формуван-
ня культури споживання екологічно 
безпечної продукції. 

Продовжується подальша робота 
по популяризації знань щодо можли-
востей використання відновлюваних 
джерел енергії.

Вивчалися технології вирощуван-
ня та фармацевтичні властивості лі-
карських рослин ехінацеї та розто-
ропші плямистої, інтродукції рици-
ни в умовах південної (перехідної) 
ґрунтово-кліматичної зони Полтав-
ської області, продовжувалася робо-
та над технологіями вирощування 
так званих «енергетичних» культур.

Велася робота по розробці техно-
логії оцінювання свинини за якістю 
продукції з використанням сучасних 
генетичних методів, створенню но-
вих генотипів свиней, що мають ви-
соку якість свинини, проводилися 
дослідження по використанню пол-
тавського бішофіту у лікуванні сіль-
ськогосподарських тварин, виконува-
лися відповідні наукові роботи.

Минулого року одержано 27 охо-
ронних документів на корисні моде-
лі, видано три підручники та шість 
навчальних посібників з грифом Мі-
ністерства освіти і науки України та 
24 навчальних посібників без грифу.

За результатами Міжнародного 
журі ІХ Міжнародного салону вина-
ходів і нових технологій «Новий час», 
що проходив 26-28 вересня 2013 року 
у Стокгольмі, 6 наукових розробок 
отримали дипломи із золотою медал-
лю та дві розробки – дипломи із сріб-
ною медаллю.

Студенти академії брали актив-
ну участь у різних конкурсах, олім-
піадах, що проводились по лінії Мі-
ністерств аграрної політики та про-
довольства України і Міністерство 
освіти та науки України.

Чимало зроблено з реаліза-
ції проекту стратегії соціально-
економічного розвитку сільських те-
риторій «Рідне село» Міністерства 
аграрної політики та продовольства 
України, Програми розвитку сіль-
ських територій Полтавської області 

на період до 2020 року.
Між академією, Полтавським ре-

гіональним відділенням Всеукраїн-
ської асоціації сільських і селищних 
рад та Департаменту агропромисло-
вого розвитку облдержадміністра-
ції підписаний меморандум про на-
міри щодо співробітництва з питань 
інформаційно-консультативного за-
безпечення розвитку агропромисло-
вого комплексу та сільських терито-
рій.

Успішно працювали вчені ака-
демії і в обласній Консультативній 
раді.

Пам'ятаймо, що наукова робота 
повинна здійснюватися відповідно 
до схваленої Урядом країни Концеп-
ції реформування і розвитку аграр-
ної освіти та науки, згідно з якою 
функціонування вищих аграрних 
навчальних закладів повинно відпо-
відати соціально-економічним по-
требам суспільства, а освітянська 
наука має стати рушійною силою ін-
новаційного розвитку агропромис-
лового комплексу.

Тільки при цій умові ми буде-
мо на рівні тримати імідж нашого 
навчального закладу в усіх сферах 
його діяльності. 

Вітаємо зі святами колектив 
нашої академії, все студентство й 
вас, шановні наші абітурієнти. Ба-
жаємо всім вам натхнення до но-
вих звершень, віри в себе та світле 
майбутнє, аби шлях ваш завжди був 
осяяний незламною надією на кра-
ще.

З повагою, 
Валентина Аранчій,

 ректор академії, професор 

Микола Опара,
проректор із науково-
педагогічної, наукової 

роботи, доцент 
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9 Травня наша держава від-
значила 69-ту річницю Великої Пере-
моги.

Велика Вітчизняна війна в історії 
нашого народу має особливе значен-
ня за глибиною, трагізмом і пам’яттю 
про народний подвиг.

1418 днів і ночей солдати всіх на-
родів і народностей колишнього Ра-
дянського Союзу в спеку і морози, не 
належним чином озброєні, одягне-
ні, нагодовані, замерзаючи в окопах, 
болотах Росії й Білорусії, закривали 
своїми тілами німецькі дзоти, йшли 
на таран із ворожими літаками, кида-

лися зі зв’язкою гранат під фашист-
ські танки…

Небувала страшна війна закінчи-
лася, залишивши за собою спалені 
міста й села, мільйони покалічених 
молодих доль і мільйони тих, хто на-
вічно залишився молодим.

У боротьбі за свою Вітчизну по-
лягло понад 20 мільйонів. Від Бреста 
до Сталінграда земля вкрита могила-
ми відомих і невідомих солдат. Немає 
жодної родини в нашій державі, яка б 
не втратила у ту війну рідних.

Я – дитина війни. Я бачив, що за-
лишили після себе фашисти. На моїх 
очах відбудовувалася держава. Я три 
роки віддав службі в рядах Радян-
ської Армії й пишаюся цим. І немає 
для мене більшого свята, ніж День 
Перемоги – «Это праздник со слеза-
ми на глазах» – сльозами радості за 
врятований світ і сльозами смутку за 
тими, хто поліг на полі бою.

Мине декілька років – і піде у  
вічність останній солдат Великої  
Вітчизняної війни. Та залишиться 
вічна пам’ять, яка передаватиметь-
ся із покоління в покоління, пам’ять 
про тих, хто вистояв і переміг у 
тій страшній нещадній війні 1941– 
1945-х, війні, яка навіки залишиться 
для прийдешніх поколінь яскравим 
прикладом героїзму, витривалості, 
патріотизму, відданості Батьківщині.

Історія Великої Вітчизняної війни 
назавжди зафіксована в кілометрах 
кінострічок, фотознімків, мільйонах 
книг, викарбувана на гранітних пли-
тах, стелах, тисячах пам’ятників – 
свідках тих воєнних літ.

Микола Опара, 
проректор із науково-

педагогічної, наукової роботи 

Пам’ять  про  народний  подвиг 
БЕЗСМЕРТНА

Дорогi нашi ветерани!
Багато років минуло від незабутнього травня 1945 року, але й сьогодні величний подвиг за-

хисників і визволителів нашої Батьківщини залишається невичерпним джерелом патріотиз-
му, вірного служіння своєму народу.

Сердечно і щиро вітаю Вас із 69-ю річницею Перемоги у Великій Вітчизняній війні!
9 Травня – цей вікопомний день назавжди залишиться в серцях багатьох поколінь як уосо-

блення героїзму, сили духу, ратної праці й вічної скорботи за мільйонами нерозквітлих укра-
їнських доль, нездійсненних мрій і задумів.

Велич Вашого подвигу, доблесні захисники рідної землі, непідвладна часу Ви – наша гор-
дість і слава! Пройшовши крізь спалахи вогняних років, Ви зуміли зберегти чистоту душі та 
помислів. Земний уклін і вдячність Вам за подвиги в роки війни, за те, що принесли волю і мир 
у рідний край!

Бажаю Вам, дорогі ветерани, міцного здоров’я й бадьорості духу на довгі літа, мирно-
го неба над головою, щастя, злагоди й добра Вам і Вашим родинам, незгасної любові всього 
українського народу. Хай не болять Ваші рани, а щастя і радість панують у Ваших оселях 
і на майбутні покоління. Рідна земля завжди пам’ятатиме про великий подвиг українського 
воїна.

З повагою, ректор академії  
Валентина Аранчій
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11 травня відмічається День ма-
тері. Мені здається, що це одне з 
найважливіших свят на Землі. У цей 
день у моїх думках по-особливому, 
рельєфно оживає образ найдорожчої 
в світі людини – МАМИ, якій завдя-
чую своїм життям, якій довіряв усе 
найпотаємніше…

Це вона одна зростила мене, вря-
тувала від голодної смерті в далеко-
му 1947 році. Це тільки завдячуючи 
їй у надзвичайно тяжкі повоєнні роки 
успішно закінчив школу, технікум, 
здобувши професію агронома.

Сталося так, що з 1957 року я прак-
тично не жив у рідній домівці. Та на 
все життя запам’ятав той день, коли 
мама проводжала мене на службу в 
армію. Поцілувала, побажала щасли-
вої дороги… Я пішов за ворота вій-
ськомату, а вона стояла довго-довго, 
дивилася у мій бік, якась не по роках 
поникла, згорблена… Я ніби й сьо-
годні відчуваю її теплі обійми, гаря-
чу солону сльозу, що текла по її об-
личчю…

Всі три роки в армії я часто зга-
дував слова невмираючої пісні «Про 
рушничок»: «Рідна мати моя…». Що-
тижня писав їй листи… Після ар-
мії, вже навчаючись у Полтавсько-
му сільгоспінституті, а потім пра-
цюючи на відповідальних посадах, я  
завжди пам’ятав про ту єдину, яка 
там, на Черкащині, щоденно чекає, 
виглядає сина… І використовував 
кожну можливість – канікули в ін-
ституті, а потім відпустку чи свято і 
їхав додому… А вона зустрічала мене 
біля хати, по її щоках текли сльози чи 
то радості, чи може сумних спогадів 
про пережите... Вона просто не знала, 
де посадити дорогого гостя, чим при-
гостити. І найсмачнішим для мене 
була ціленька молода картопля, при-
трушена зеленим свіжим укропом і 
малосольний огірочок. А ще любив я 
зварений мамою квасоляний суп. Та 
мама завжди старалась приготувати 
і поставити на стіл щось смачненьке 
і говорила: «Їж, синочок. Пам'ятаєш 
1947 рік, коли не було чого їсти…» 

І завжди, коли я від’їжджав, вона 
накривала чим могла стіл, дивилася 
на мене так, неначе бачила востаннє, 
все переживала: «Що ж тобі, синок, 
дати на гостинець?» Потім проводжа-
ла мене в Черкаси в аеропорт або на 
автовокзал. Дивився я в ілюмінатор 
літака чи у вікно автобуса, а вона все 
стояла й махала рукою, прощаючись 
зі мною.

Минали роки, старів я, старі-
ла й слабшала моя мама, – відмов-
ляли руки, ноги. Уже не проводжа-
ла мене до автобуса чи літака. Могла 
лише згорблена, з паличкою, провес-
ти мене від хати до шляху.

Все частіше говорила мені: «Може 

останній раз бачимось, приїжджай. 
Не стане мене – все рівно приїжджай, 
провідуй на місці останнього спо-
чинку…»

Згодом уже не проводжала мене до 
вулиці, а я, пішовши з дому, дивився 
на рідну хату, біля якої на лавці сиді-
ла вона, така рідна, опершись на па-
лицю…

Був і останній раз, коли я приїж-
джав поздоровити її з ювілеєм. Про-
щаючись, обійняв її за худенькі, 
згорблені нелегкою працею і життям, 
плечі. Затряслося її підборіддя, поли-
лися з очей сльози, сказала тихо: «До 
побачення, синок!» Декілька разів 
вертався з порога до хати, а вона все 
сиділа за столиком, низько схилив-
ши сиву голову, а з очей текли сльози 
прощання…

На жаль, це була остання прижит-
тєва зустріч із мамою, – через півмі-
сяця її не стало… Мої рідні говори-
ли, що останніми  її словами були: «А 
Коля не приїхав?» 

Не встиг, не приїхав, не застав 
живою. Ніколи не думав, що все так 
швидко скінчиться…

Минуло п’ять років, як пішла у  
вічність та, яка дала мені життя, та, 
дякуючи якій, я досягнув у житті 
того, що маю. Якоюсь пустою стала 
хата, не зустрічає,  не проводжає мене 
найдорожча людина, ім'я якої Мама.

Іду на кладовище, – безмовно див-
ляться на мене з холодного граніту 
ті ж ласкаві мамині очі… І думаю я, 
скільки ж не сказав, про щось не роз-
повів, чогось не спитав, а, можливо, 
і не за все подякував… Прости мене, 
мамо…

Залишилися лише спогади, спога-
ди, спогади… А ще дві святі для мене 
речі, які щодня нагадують мені маму, 
– це рушник і сорочка. Рушник ви-
шиваний, який, проводжаючи в дале-
ку дорогу, мама на «щастя, на долю 
дала»… І друга святиня – це вишита 
мамою на самотканому полотні чер-
воними і чорними нитками сорочка.

Напередодні Дня матері вкотре 
хотілося б звернутися до всіх і нага-
дати, що Мати – це найсвятіше, що є 
в житті кожного з нас.

За повсякденними турботами ми 
часто забуваємо про неї, забуваємо 
сказати добре слово, зайвий раз про-
відати. Коли ж не стає неньки – зали-
шаємося сиротами, у якому б віці не 
були… Повністю розділяю слова на-
шої поетеси Галини Вовченко:

Мені би зараз не мовчати…
Мені б стекти рікою сліз…
До крові губи покусати…
Запізно: біль вже в серце вріс…

Микола Опара, 
проректор із науково-

педагогічної, наукової роботи

Цілуйте матір на прощання...
У рамках вшанування Дня Пере-

моги в академії відбулася зустріч сту-
дентів із учасником Великої Вітчиз-
няної війни генерал-майором запасу 
Борисом Васильовичем Лутіним.

На зустрічі йшлося про агре-
сію Росії щодо нашої держави. Гене-
рал дав оцінку ворожим діям сучас-
них керівників Російської Федерації, 
закликавши студентів і викладачів 
бути патріотами своєї Батьківщини, 
захищаючи її інтереси.

Генерал Лутін висловив надію на 
те, що ми будемо жити під мирним 
небом у єдиній неподільній країні, 
відстоявши власну гідність і неза-
лежність.

Вдячні слухачі на згадку про зу-
стріч подарували ветерану квіти і 
зробили пам'ятне фото.

У переддень свята Перемоги ад-
міністрація академії та студент-
ство традиційно проводять заходи 
по вшануванню ветеранів Великої  
Вітчизняної війни. Цей рік не став ви-
нятком. На великій перерві біля чет-
вертого корпусу, відбувся святковий 
концерт для ветеранів, у якому зву-
чали пісні воєнних літ, а також сло-
ва вдячності представників нинішніх 
поколінь за безприкладний подвиг 
тих вогненних часів.

На святі панувала атмосфера гли-
бокої поваги до учасників тих немер-
кнучих подій і водночас окрилювала 
надії на мирне й безхмарне майбутнє.

Насамкінець усі учасники заходу 
мали можливість посмакувати тради-
ційною солдатською кашею.

ПАМ'ЯТНА ЗУСТРІЧ

НІХТО НЕ ЗАБУТИЙ...
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Міжнародний Вишеградський 
Фонд є міжнародною організацією, 
заснованою 9 червня 2000 року в Бра-
тиславі урядами країн Вишеград-
ської четвірки. Його мета – сприяння 
розвитку співпраці між країнами Ви-
шеградської групи (Чехія, Угорщи-
на, Польща і Словаччина) та їх сусі-
дами (державами, 
які не є членами 
Євросоюзу) через 
підтримку спіль-
них культурних, 
наукових та освіт-
ніх проектів, мо-
лодіжних обмі-
нів, стипендіаль-
них програм, міжнародного партнер-
ства, туризму. 

Програма Східного партнерства 
Вишеградського Фонду ініційована у 
2011 р. урядами країн Вишеградської 
групи з метою розширення співро-
бітництва між Вишеградським ре-
гіоном та країнами Східного парт-
нерства: Азербайджаном, Вірмені-
єю, Білоруссю, Грузією, Молдовою та 
Україною. Програма розпочала робо-
ту з 2012 р. і нині є найбільшою гран-
товою програмою Фонду. 

На стипендії нашим громадянам 
та проектам, реалізованим в Україні, 
Міжнародний Вишеградський фонд 
щорічно виділяє близько 5 % свого 
бюджету, що найбільше з усіх кра-
їн, які не є членами Вишеградської 
групи. Загалом від свого заснування 
Міжнародний Вишеградський фонд 
надав підтримку понад 3800 про-
ектам і 1700 стипендій на загальну 
суму 54 млн євро.

Так, у 2013 році аспірант кафедри 
бізнес-адміністрування і права Пол-
тавської державної аграрної академії 
Герелес Анна Василівна була відібра-
на Радою Міжнародного Вишеград-
ського Фонду й отримала стипендію 
для навчання у Károly Ihrig Doctoral 
School of Management and Business 
Administration університету Дебре-
цен (Угорщина).

Їхати в Угорщину на стажуван-
ня варто. Передусім, через її геогра-
фічне розташування. Україна має 
спільний кордон із Угорщиною, тому 
необов’язково витрачати значну кіль-
кість грошей на авіаквитки, адже по-
тяг Будапешт-Київ курсує щодня, 
що дає змогу познайомитися з обома 
країнами просто з вікна вагона. Вра-
ження таке, що ти дуже далеко від 
дому й водночас у Європі!..

Угорщина – неймовірно гарна й 
цікава країна. Вас чекають мальов-
ничі береги Дунаю та відомого озера 
Балатон, вузенькі вулиці старих міст, 

подих величності Будапешту, найста-
ріше метро континентальної Європи, 
смачна угорська кухня з присмаком 
паприки та відомі на увесь світ ко-
ролівські вина Токай, унікальні спа-
курорти, неповторний національний 
колорит, порівняно високий рівень 
життя та більш м’який клімат протя-

гом усього року…
Ще однією прива-

бливою рисою є рі-
вень угорських цін, 
– вони близькі до 
українських і значно 
нижчі за ціни бага-
тьох інших європей-
ських країн. Універ-

ситетські ресторани мають спеціаль-
не розроблене корисне меню на ко-
жен день із відносно низькими ціна-
ми, що є вигідним як для студентів, 
так і викладачів. Проте кожне угор-
ське місто повне красивих та автен-
тичних кафе, ресторанчиків і пабів, 
які дійсно варто відвідати, щоб від-
чути місцевий дух.

Якість освіти в Угорщині висо-
ко цінується в 
Європейсько-
му Союзі.

У н і в е р -
ситет Дебре-
цен є найста-
рішою уста-
новою вищої 
освіти в країні 
(XVI ст.). Він 
має нагороду 
«Університету 
Національної 
Відзнаки» й 
пропонує най-
більше акаде-
мічних про-
грам у країні. 

Нині на 
15 факультетах із трьох центрів уні-
верситету (Медичних наук та охоро-
ни здоров’я, Аграрних та прикладних 
економічних наук, а також Мистецтв, 
гуманітарних та природничих наук) 
навчається понад 30 000 студентів. 
Окрім факультетів центри включа-
ють у себе науково-дослідні інсти-
тути, лабораторії, окремі науково-
дослідні групи та інші начальні й до-
поміжні підрозділи.

Студенти з усіх куточків плане-
ти, від Німеччини та Австрії до Ке-
нії й Китаю, від Бразилії до Узбекис-
тану й Туркменістану, цікаві заняття 
з угорськими та запрошеними профе-
сорами, навчальні поїздки та відря-
дження, презентації й ділові зустрі-
чі з представниками бізнесу форму-
ють університетський дух, що нади-

хає навчатися і пізнавати нове.
Ще однією цінністю Університе-

ту Дебрецен є те, що навчання побу-
доване як на американській, так і на 
європейській академічній традиції. 
Дуже цікаво вони трансформують 
посткомуністичну спадщину й кон-
текст Центральної та Східної Євро-
пи, частиною якої також є Україна.

Докторська Програма з Менедж-
менту та Бізнес-адміністрування зна-
ходиться в топ-50 світового рейтингу, 
а також користується надзвичайною 
популярністю серед випускників як 
угорських, так й інших університе-
тів Європи, Африки, Арабських кра-
їн та Китаю.

Спочатку важко пристосуватися 
до західної дослідницької традиції: 
вона дійсно відрізняється від ниніш-
ньої української – чітко спланований 
поступовий графік роботи, глибина 
досліджень, власні експерименти та 
збір унікальних даних, критична точ-
ка зору та аргументованість, особли-
во цінуються виступи на конференці-
ях, семінарах і різноманітних фору-

мах, публікації у найві-
доміших європейських 
та міжнародних видан-
нях. Для студентів що-
тижня обов’язковим є 
виконання двох-трьох 
письмових завдань. Іс-
пити зазвичай здають 
не лише наприкінці се-
местру, як у нас, а і в 
середині, а під кінець 
курсу – фінальна пись-
мова робота. Тому ба-
гато працюють усі! 

У вільний від на-
вчання й досліджень 
час – цікаві заходи та 
зустрічі із колегами й 
друзями з найрізнома-

нітніших країн світу. Від такої уні-
кальної можливості не можна від-
мовлятися за жодних умов! Адже че-
рез спілкування та спільний весе-
ло проведений час  маєш змогу піз-
нати культуру та звичаї інших на-
цій, отримаєш досвід спілкування із 
представниками різних сфер та кра-
їн. Будьте певні, цього вам ніколи не 
забути!

Міжнародні грантові програми –  
це можливість придбати безцінний 
досвід життя в чужій країні, позна-
йомитися з її культурою, звичаями, 
завести чимало нових корисних зна-
йомств і, звичайно ж, удосконалити 
знання іноземної мови. 

Анна Герелес, аспірант кафедри 
бізнес-адміністрування та права

Аспірант кафедри бізнес-
адміністрування та права ПДАА Ге-
релес Анна Василівна здобула грант 
Міжнародного Вишеградського 
Фонду на проходження стажуван-
ня у докторантурі Університету 
Дебрецен в Угорщині.

СТАЖУВАННЯ В УГОРЩИНІ – 
безцінний професійний та життєвий досвід
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Викладачі ПДАА пройшли міжнародне стажування у Польщі
Із 14 по 25 квітня 2014 року ке-

рівник ННІ інформаційних та інно-
ваційних освітніх технологій С. В. 
Пустовіт, доктор сільськогосподар-
ських наук, проф. А. В. Калініченко, 
зав. кафедри машиновикористання 
та виробничого навчання, кандидат 
технічних наук, доцент В. М. Сака-
ло та аспірант кафедри інформацій-
них систем і технологій О. Г. Мінько-
ва пройшли стажування в Аграрному 
університеті ім. Хугона Коллонтая  
м. Кракова (Польща).

Із метою ознайомлення та запози-
чення в Україні польського досвіду 
щодо впровадження сучасних про-
екологічних технологій в аграрно-
му виробництві відбулися зустрічі 
у вказаному навчальному закладі із 

керівником кафедри розвитку сіль-
ських терито-
рій та дорад-
ництва док-
тором техніч-
них наук, про-
фесором Жо-
зефом Канею і 
керівником Ін-
ституту еконо-
міки та органі-
зації аграрного 
виробництва 
доктором тех-
нічних наук, 
професором Веславом Мусялом, а та-
кож із проректорами.

На базі Об’єднаних шкіл елек-
тричних № 1 м. Кракова викладачі 

ознайомилися з роботою технічних 
засобів та облад-
нанням енергоз-
берігаючих техно-
логій під керівни-
цтвом кандидата 
сільськогосподар-
ських наук, про-
фесором Ришар-
дом Титко.

Вивчався до-
свід основ управ-
ління та органі-
зації розробки та 
впровадження ін-

женерії процесів на кафедрі інженерії 
процесів Опольського університету. 

Прес-центр академії

Обмін досвідом – запорука успішної наукової праці
Мені пощастило пройти стажування і знайти справжніх 

друзів на кафедрі гістології та ембріології Головної школи 
сільського господарства у Варшаві, яку очолює шановний 
габілітований професор Павел Станіслав Сиса. 

Із нашою академією його пов’язує плідна наукова й твор-
ча співпраця: він неодноразово відвідував наш навчальний 
заклад, читав лекції студентам, ділився досвідом із викла-
дачами. Складено договір про наукову співпрацю між на-
шими навчальними закладами – SGGW та ПДАА.

Шкільну освіту Павел Сиса здобув у м. Лодзь, де отри-
мав атестат зрілості в 1960 році. Далі – 
ветфакультет Головної школи сільсько-
го господарства у Варшаві. У 1966 отри-
мав диплом лікаря ветмедицини. Відразу 
ж після завершення річного підготовчого 
циклу для асистентів, працював у якості 
асистента-анатома в Національному ар-
хеологічному музеї «Арсенал» у Варша-
ві. З 1967 року – асистент Головної школи 
сільського господарства у Варшаві. 

Павел Станіслав Сиса від початку ро-
боти на факультеті ветмедицини свої на-
укові пошуки присвятив вивченню пи-
тань, пов'язаних із розвитком репродук-
тивної системи свійських і диких тва-
рин, а також дослідженню механізмів по-
рушень розвитку цих органів у самців і 
самиць. Зокрема, його цікавили генетич-
ні умови та структура носіїв генетичної 
інформації, хромосоми. У цій галузі Па-
вел Сиса проходив наукове стажування в 
лабораторіях, медичних і ветеринарних 
клініках у Варшаві, Лодзі, а в 1973 році 
в Інституті ветеринарних досліджень у 
Брно (Чехословаччина).

22 січня 2003 року президент Польщі Олександр Квас-
нєвський на основі відповідних оціночних процедур при-
своїв Павлу Станіславу Сисі звання професора ветерина-
рії, а Міністр науки і вищої освіти у 2006 році призначив 
проф. Павла Сису на посаду «професора викладання нау-
кових дисциплін» у Варшавському Університеті Природни-
чих Наук.

Починаючи ще зі студентських років, професор Сиса 
проводив дослідження, а також читав лекції з гістології 
та ембріології для студентів факультету ветмедицини, що 

триває до сих пір. Викладає він і такі предмети як за-
гальна та ветеринарна генетика, в тому числі англій-
ською мовою для іноземних студентів, які навчають-
ся у Варшаві на факультеті ветмедицини. Крім того він 
веде заняття з цитології, гістології, ембріології та мі-
кроскопічної анатомії тварин для майбутніх біологів та  
біотехнологів, а також лекції з цитогенетики для 
студентів-ветеринарів з Данії. Для аспірантів викладав 
генетичні захворювання свиней і великої рогатої худо-
би. В 2003 році професор Павел Сиса був визнаний кра-
щим професором-викладачем серед професорів факуль-

тету ветмедицини у Варшавському Уні-
верситеті Природничих Наук.

Пан Сиса має значні заслуги в підго-
товці молодих вчених: під його керівни-
цтвом захищено 8 докторських дисерта-
цій. Був опонентом 8-ми габілітаційних 
дисертацій і 14 докторських. Ним опублі-
ковано 4 основних академічних підруч-
ники для студентів ветмедицини з гісто-
логії, ембріології, генетики тварин і вете-
ринарної медицини. Він – рецензент бага-
тьох  наукових праць на замовлення наці-
ональних і міжнародних журналів. Завдя-
ки заслугам у гістології йому номенкла-
турним комітетом польського анатомічно-
го товариства довірено опрацювання ме-
дичної, цитологічної, цитофізіологічної та 
гістологічної термінології (латинська–ан-
глійська–польська) для  створення слов-
ника анатомічної номенклатури. Павел 
Сиса – співавтор та науковий консультант 
великого англійсько-польського медично-
го словника Стедмана.

25 червня 2010 року президія Академії 
Наук Вищої Освіти України призначила професора Пав-
ла Станіслава Сису на почесний пост віце-президента 
Академії у справах іноземних членів Академії.

Така співпраця дійсно удосконалює професійні зна-
ння та уміння, даючи наснагу до постійного самовдо-
сконалення.

Оксана Бублик, 
доцент кафедри анатомії та фізіології тварин, 

кандидат ветеринарних наук 

Павел Сиса удостоєний звання 
«Почесний доктор» Львівського 

національного університету 
ветеринарної медицини та 

біотехнологій ім. С. З. Гжицького,  
05. 06. 2008 р. 
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Цьогорічний набір студентів до вищих навчальних закла-
дів України знову відбуватиметься за результатами зо-
внішнього незалежного тестування тобто за принципом, 

який уже стає для нас традиційним. Як повідомляє прес-служба 
Міністерства освіти, для зарахування до вищого навчального 
закладу абітурієнту будуть потрібні сертифікати Українського 
центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) з трьох предметів.

Згідно з умовами вступу до ВНЗ:
1.  Вступники мають право подавати сертифікати чи їх ду-

блікати УЦОЯО, видані у 2008, або 2009, або 2010, або 2011, або 
2012 та 2013 роках.

2. При вступі до ВНЗ враховується середній бал атестата (за 
200-бальною шкалою). До балів, отриманих на ЗНО, доплюсо-
вується середній бал атестата.

3. Особам, які в рік вступу закінчили підготовчі курси акаде-
мії, додається до 20 балів із результатами підсумкової атестації.

4. У разі неучасті у ЗНО за результатами вступних випробу-
вань до ВНЗ мають право вступати:

● інваліди 1 і 2 груп та діти-інваліди подають документи, що 
засвідчують їх право на складання вступних випробувань до 
академії;

● громадяни України, звільнені зі строкової служби в рік 
вступу до ВНЗ;

● військовослужбовці, які служать за контрактом 
(на заочну форму);

● особи, які здобули повну загальну середню освіту в 
2007 році й раніше;

● особи, які мають захворювання, вказані в переліку захво-особи, які мають захворювання, вказані в переліку захво-
рювань, що можуть бути перешкодою для проходження грома-
дянами ЗНО.

5. При вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рів-
нем магістра на основі базової вищої освіти тепер обов’язково 
необхідно складати іспит із іноземної мови.

6. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний 
відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної 
загальної середньої освіти проводиться в такі терміни:

Етапи  
вступної компанії

Денна  
форма навчання

Навчання  
без відриву від 
виробництва

вступники на основі  
повної загальної середньої освіти

Початок прийому 
заяв та документів 1 липня 2014 року 1 листопада  

2014 року
Закінчення при-
йому заяв і доку-
ментів від осіб, які 
складають вступні 
випробування, що 
проводить ВНЗ

20 липня 2014 року 20 листопада  
2014 року

Закінчення прийо-
му заяв та докумен-
тів від осіб, які не 
складають вступ-
них випробувань

31 липня 2014 року 30 листопада  
2014 року

Строки проведення 
ВНЗ вступних ви-
пробувань

21-31 липня 2014 року
21-30 

листопада 
2014 року

Термін оприлюд-
нення рейтингово-
го списку вступ-
ників

перший – не пізніше 12 год. 
1 серпня 2014 р.; другий – не 

пізніше 12 год. 5 серпня  
2013 р.; третій – не пізні-

ше 12 години 8 серпня 2014 р. 
(другий і третій списки фор-
муються у разі необхідності)

1 грудня  
2014 р. (другий 
і третій спис-
ки формують-
ся за необхід-

ності)

Терміни зарахуван-
ня вступників

за державним замовленням 
– не пізніше  

11 серпня 2014 р.;
за кошти фізичних та юри-
дичних осіб – після зараху-
вання на місця державного 
замовлення відповідного на-
пряму (спеціальності) – не 

пізніше  
25 серпня 2014 р.

За державним 
замовленням – 

11 грудня  
2014 р.; за ко-

шти фізичних 
та юридичних 

осіб –  
після зараху-

вання на місця 
державного за-
мовлення – не 

пізніше 15 груд-
ня  2014 р.

Напрям підготовки  
(програма професій-
ного спрямування)

Перелік сертифікатів 
Українського центру  

оцінювання якості знань 
(1–2 – обов’язкові, 

3 – за вибором)

Підготовчі 
курси

Облік і аудит Українська мова  
та література
Математика
Історія України  
або географія

Фінанси і кредит
Економіка  
підприємства

Менеджмент

Українська мова  
та література
Математика
Географія 
або іноземна мова

Агрономія Українська мова  
та література
Біологія
Математика або −
хімія (агрономія),  
фізика (ТВППТ)

Технологія виробни-
цтва і переробки про-
дукції тваринництва.

Екологія, охорона на-
вколишнього середо-
вища та збалансоване 
природокористування

Українська мова  
та література
Математика
Хімія або географія Проводяться  

(додатково  
додається  
20 балів)Процеси, машини та 

обладнання  
агропромислового  
виробництва

Українська мова  
та література
Математика
Фізика  
або іноземна мова

Ветеринарна  
медицина

Українська мова  
та література
Біологія
Хімія або фізика

Пільговики

На жаль, минулорічна ситуація, коли один «пільговик» міг 
бути рекомендований до зарахування за державним замовлен-
ням відразу в декілька ВНЗ, повториться. Особи, які мають 
право на позаконкурсний вступ, не повинні відразу подавати 
у приймальну комісію ориґінали документів, та  можливість 
вступати до п’яти ВНЗ, як і торік залишилася.

Щоправда, є одна умова: тих, хто має право на позачерговий 
вступ, у будь-якому разі не повинно бути більше 25 % від за-
гальної кількості студентів державної форми навчання в кож-
ному українському ВНЗ. Якщо пільговиків, які претендують 
на вступ до того чи іншого ВНЗ, виявиться більше, ніж 25 %, то 
вони візьмуть участь у загальному конкурсі, – й чим вище буде 
загальний бал, тим більше шансів вступити буде в абітурієнта.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І–ІІІ сту-
пенів) ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із базо-
вих предметів та призерам (особам, нагородженим диплома-
ми І-ІІІ ступенів) ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів 
науково-дослідницьких робіт учнів (членів МАН України) до 
конкурсного бала при вступі до ВНЗ зараховується додатко-
вий бал за умови, якщо вони вступають на напрями підготов-
ки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, 
з якого вони є призерами (30–70 балів).

Після оприлюднення списку рекомендованих до зарахуван-
ня, абітурієнт повинен протягом п’яти календарних днів нада-
ти оригінали документів: у разі невиконання даної вимоги він 
втрачає можливість на зарахування.

Довідки за телефононами: 2-29-94, 2-28-39, 61-26-63.

Олег Мороз,
відповідальний секретар приймальної комісії, доцент.

Вступники подають такі сертифікати:
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До уваги абітурієнтів!
Щороку Полтавська державна 

аграрна академія бере участь у прове-
денні пробного тестування та основно-
го ЗНО. Цьогоріч на базі даного навчаль-
ного закладу також планується від-
криття пунктів: 

- реєстрації  абітурієнтів;
- пробного тестування;
- зовнішнього незалежного оціню-

вання 2013 року.
Основне зовнішнє незалежне оці-

нювання знань абітурієнтів проходи-
тиме з 3 по 27 червня 2014 року за та-
ким графіком:
- 3 червня – іноземні мови (англійська, ні-
мецька, французька, іспанська)
- 5–6 червня – українська мова і літера-
тура
- 10 червня – російська мова
- 12 червня – математика
- 14 червня – географія
- 16 червня – всесвітня історія
- 18 червня – фізика
- 20 червня – історія України
- 23 червня – хімія
- 25 червня – біологія
- 27 червня – світова література

Запрошуємо на підготовку 
до зовнішнього незалежного 

оцінювання
З метою допомоги майбутнім 

абітурієнтам у підготовці до ЗНО на 
базі ПДАА діють підготовчі курси, 
які було створено як структурний 
підрозділ академії у 1998 році. За цей 
період курси закінчило понад 3000 
абітурієнтів, з яких 85 % вступили 
до Полтавської державної аграрної 
академії та інших навчальних закладів 
як на місця державного замовлення, так 
і на контрактній основі.

Для зручності абітурієнтів на 
підготовчих курсах існують такі форми 
навчання: заочна та у вихідні. Термін 
навчання – від 3 до 8 місяців. Для 
абітурієнтів, які бажають навчатися у 
вихідні, заняття проводяться у неділю з 
9.00 до 16.30.

Досвідчені викладачі академії 
готують слухачів підготовчих курсів до 
зовнішнього незалежного оцінювання 
з української мови та літератури, 
математики, біології, хімії, фізики, 
географії та інших дисциплін. Оплата 
за один предмет становить 115 грн на 
місяць.

Випускники курсів 2014 
року при вступі до ПДАА на 
природничо-математичні та 
інженерно-технічні напрями 
підготовки отримають додаткові 
20 балів до загальної суми балів 
(за результатами підсумкової 
атестації).

Заяви від бажаючих навчатися на 
підготовчих курсах для абітурієнтів 
ПДАА приймаються за адресою: 36003 
м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3, 
підготовчий факультет, к. 325.

Телефон: (05322) 7-34-46,  
моб. (095) 88-414-96 Катерина 
Анатоліївна

Світлана Різник, 
завідуюча підготовчими курсами

Ліцей Полтавської держав-
ної аграрної академії створений у 
1998 році, як структурний підроз-
діл Полтавської державної аграр-
ної академії. Директор – Макарець 
Світлана Володимирівна. Ліцей 
створений для надання базової та за-
гальної середньої освіти учням 9-11 
класів і підготовки їх до навчання у 
вищих навчальних закладах. Ліцей 
ПДАА здійснює профільне навчан-
ня учнів за стаціонарною формою з 
проведенням спарених уроків.

Ліцей ПДАА проводить 
довузівську підготовку за 
профілями:

- економічний;
- біотехнологічний.
Викладацький склад ліцею сфор-

мований з викладачів Полтавської 
державної аграрної академії і провід-
них спеціалістів середньої школи. 

Навчальні програми враховують 
всі передові ідеї і досягнення науки 
і практики в системі національної 
освіти.  Навчання у ліцеї здійсню-
ється за програмами, складеними  
на основі типових навчальних про-
грам, затверджених Наказами МОН 
України відповідно до профілів на-
вчання.

До загальношкіль-
ного компоненту додано курси за ви-
бором:

для економічного профілю на-
вчання:

- основи економіки;
- правознавство;
- креслення;
- організація підприємницької ді-

яльності;
- основи менеджменту та марке-

тингу;
- країнознавство (географія);
для біотехнологічного профілю 

навчання:
- науково-дослідний практикум з 

біології;
- екологія;
- креслення;
- математичні обчислення у біо-

логії і хімії;
- екологія довкілля Полтавщини;
- додаткові години на вивчення 

хімії
У всіх класах ліцею проводить-

ся практикум з української мови, 
що дає можливість підвищити гра-
мотність учнів і підготувати їх до 
успішного сприйняття навчального 
матеріалу під час навчання у вищих 
навчальних закладах. 

У 10-11 кла-
сах вивчаєть-
ся геометрич-
не моделюван-
ня, що дає мож-
ливість якіс-
ної підготовки 
учнів з геоме-
трії та креслен-
ня.

Ліцеїсти мають можливість ви-
вчати три іноземні мови: англійську, 
німецьку і польську.

До послуг ліцеїстів: обладнані 
комп’ютерні класи академії та висо-
кокваліфіковані викладачі інформа-
тики, спортивна та тренажерна зали, 
санаторій-профілакторій та медич-
ний кабінет, їдальня.

Навчання здійснюється на контр-
актній основі.

Наша адреса:
м. Полтава,
вул. Сковороди 1/3
Ліцей ПДАА, к. 301
тел. 61-20-60;
(066) 21-79-029 - Валентина 

Іванівна (заст. директора з 
навчально-виховної роботи)

Здобуваємо середню освіту при академії
ДО НАС В НАУКУ!
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НОВІ ФОРМИ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ

Мистецтво мудрого споглядання
Форми професійної орієнтації мо-

лоді бувають досить різними. Так, 
наприклад, і було, зокрема, в рамках 
відкриття спільної мистецької ви-
ставки викладача ПДАА, кандида-
та біологічних наук, доцента Леоніда 
Олеговича Колєснікова і завідувача 
кафедри державного управління та 
права ПНТУ ім. Юрія Кондратюка, 
доктора наук із державного управлін-
ня, доцента Миколи Івановича Лахи-
жі, що 
в і д б у -
лася 22 
к в і т н я 
2014 р. 
у Пол-
тавській 
о б л а с -
ній бі-
бл іо т е -
ці для 
юнацтва 
і м е н і 
О л е с я 
Гончара. На виставці були представ-
лені твори олійного живопису.

Захід супроводжувався відеома-
теріалами та книжковою виставкою 
«Мистецтво мудрого споглядання».

Обласна бібліотека для юнацтва 
імені Олеся Гончара – це багатофунк-
ціональний інформаційний центр 
для учнівської молоді. Тут постійно 
відбуваються різнопланові зустрічі 
школярів старших класів із цікавими 
людьми різних професій, з фахівця-
ми у сфері літератури, образотворчо-
го мистецтва, різних галузей народ-
ного господарства, творчі зустрічі з 

митцями, зустрічі з ветеранами війни 
та праці і т. ін.

Цього разу до бібліотеки були за-
прошені десятикласники Полтавської 
загальноосвітньої школи № 5 із вчи-
телями. Вони занурилися у чудовий 
світ живопису та подорожей мальов-
ничими куточками України та ін-
ших країн світу. Досить логічно й ор-
ганічно бесіда перейшла до обгово-
рення тих можливостей, які відкри-

ваються пе-
ред студен-
тами всіх 
ф а к у л ьт е -
тів ПДАА, 
п е р ед ус і м 
« А г р о т ех-
нологій та 
екології», у 
сфері озна-
йомлення з 
іншими кра-
їнами, осо-
бливостями 

їх сільськогосподарських техноло-
гій, етнічних і національних тради-
цій, пам’ятників історії та культури. 

Особливо вразили слухачів – май-
бутніх абітурієнтів – приклади зі сту-
дентського життя нашого ВНЗ, які ще 
у роки навчання змогли під час про-
ходження практики за кордоном до-
могтися значних успіхів, які потім 
примножили у своїй подальшій про-
фесійній діяльності та особистісному 
становленню.

Прес-центр академії

У комплекс ПДАА входять сім технікумів та 
коледжів, які є структурними підрозділами акаде-
мії і розташовані як в самій Полтаві так і в райо-
нах області. 

Вступити на навчання в наші технікуми чи ко-
леджі  можуть випускники як 9-х так і 11-х  класів 
загальноосвітніх шкіл. 

При вступі після 9 класів для зарахування  ре-
зультати тестів ЗНО не потрібні. Після закінчення 
технікуму чи коледжу випускники отримують ди-
плом «Молодшого спеціаліста» та можуть продо-
вжити своє навчання відразу на 3-му курсі відпо-
відного факультету академії. Вже через 2 роки на-
вчання в академії вони отримують  диплом  «ба-
калавра» та можуть продовжити своє навчання на 
рівні «спеціаліста» або «магістра».

Таким чином молодь, яка скористається такою 
схемою навчання в нашій академії (після 9 -ти кла-
сів) може отримати повну віщу освіту на рівні ОКР 
– «магістр» на рік швидше ніж за звичайною схе-
мою і саме головне взагалі не здавати тестів ЗНО. 

ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ ТА ЇХ БАТЬКІВ

Полтавська 
державна аграрна 

академія

Аграрно-
економічний 

коледж ПДАА

Аграрний коледж 
управління і 
права ПДАА

Березоворудський 
технікум ПДАА Хорольський 

агропромисловий 
коледж ПДАА

Хомутецький 
ветеринарно-
зоотехнічний 

технікум ПДАА

Лохвицький 
технологічний 

технікум ПДАА

Лубенський 
фінансово-

економічний 
коледж ПДАА

Центр іміджевої політики 
та профорієнтаційної роботи 
Полтавської державної аграр-
ної академії з метою ознайом-
лення з історією, здобутками та 
діяльністю нашого навчально-
го закладу запрошує школярів та 
викладачів (безкоштовно):

• на оглядову екскурсію по те-
риторії академії – унікального зе-
леного комплексу в центрі міста 
(для учнів 1–11 класів);

• на проведення тематичних 
занять у лабораторіях: віднов-
лювальних джерел енергії, еколо-
гічного моніторингу, якості про-
дуктів;

• до участі в роботі наукових 
гуртків кафедр;

• на проведення урочистої час-
тини випускного вечора в акто-
вій залі.

За довідками звертатися:  
м. Полтава, вул. Сковороди 1/3,

тел.: (095) 100-37-75

Директор – Радочіна Юлія 
Ігорівна

Запрошуємо школярів 
та викладачів
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Провідний спеціаліст-бджоляр 
ПДАА 9 квітня 2014 року зустрів 
своє 65-річчя. За вагомі досягнення й 
особистий вклад у розвиток бджіль-
ництва рішенням Президії спілки па-
січників України Анатолію Якови-
чу Маланчуку присвоєно звання По-
чесного пасічника України, а Міжна-
родна Академія наук із апіфітотерапії 
та бджільництва вибрала його своїм 
академіком.

Народився А. Я. Маланчук у  
с. Кудіївці Жмеринського району Ві-
нницької області у сім’ї потомствен-
них хліборобів-пасічників. Навчався 
у Чернятинському плодово-ягідному 
радгоспі-технікумі, пізніше – слу-
жив у лавах Радянської Армії, піс-
ля повернення з якої успішно закін-
чив Українську сільськогосподарську 
академію.

Отримавши спеціальність учено-
го-агронома, з 1975 року впродовж 
шістнадцяти років працював у сис-
темі сільського господарства  Чутів-
ського району на посадах головного 
агронома колгоспу, начальника ра-
йонної станції захисту рослин, на-
чальника районного управління сіль-
ського господарства.

Далі вся трудова й наукова діяль-
ність Анатолія Яковича була нероз-
ривно пов’язана з бджільництвом: 
з 1991 року працює старшим науко-
вим співробітником Української до-
слідної станції бджільництва, згодом 
його вибирають головою правління 
ВАТ «Нектар», а починаючи з 2005 
року А. Я. Маланчук працює стар-
шим науковим співробітником відді-
лу селекції української породи бджіл 
Інституту бджільництва ім. П. І. Про-
коповича.

З Полтавською державною аграр-
ною академією плідне співробітни-
цтво розпочалося з 2000 року, коли за 
сумісництвом Анатолій Якович був 
запрошений на посаду старшого ви-
кладача кафедри екології і ботаніки. 
Невдовзі в академії ним була створе-
на й обладна-
на одна з кра-
щих лабора-
торій – ла-
б о р а т о р і я 
б д ж і л ь н и -
цтва на базі 
а г р о н о м і ч -
ного факуль-
тету. Крім 
того Чутів-
ський опо-
рний пункт 
Українсько -
го науково-
д о с л і д н о г о 
інституту бджільництва й сімейна 
пасіка Маланчуків стали відмінною 
базою навчальної практики ПДАА 
та аграрного коледжу, куди щорічно 
приїздять набути необхідних умінь і 
навичок сотні наших студентів. Для 
багатьох із них ця перша безпосеред-
ня зустріч із бджолами стає почат-
ком власного професійного шляху 
довжиною в життя. Винятковий про-
фесіоналізм, всебічні глибокі знання 
в області бджільництва і безцінний 
практичний досвід безмежно відда-
ної вибраній справі людини зробили 
свою справу: Анатолія Яковича сту-
денти справедливо називають у числі 
улюблених викладачів.

З властивою йому енергією й за-
хопленням Анатолій Якович Малан-
чук продовжує досліджувати непо-

вторний світ бджоли – скарбницю 
здоров’я, що його дарують людині 
продукти бджільництва. Ним впер-
ше в Україні в якості лікувального 
продукту була розроблена техноло-
гія одержання й використання меду 
з прополісом. Чимало часу присвятив 
він також вивченню та використан-
ню маточного молочка з медом, від-
працюванню технології збору бджо-
линого яду, способів його зберігання 

та вико-
ристову-
ваних доз. 
О с т а н н я 
розробка 
– це ство-
рення об-
л а д н а н -
ня апіклі-
маторію, 
в якому 
буде мож-
л и в і с т ь 
д и х а т и 
цілющим 
ароматом 

вулика з бджолиною сім’єю. Незмін-
ними помічниками у цих справа Ана-
толія Яковича  завжди були й зали-
шаються донині дружина і дві їхні 
доньки. А троє внуків, увібравши з 
дитинства любов до бджіл, невдовзі 
переймуть секрет професійної май-
стерності й гідно продовжать справу 
династії хліборобів-пасічників.

Колеги, друзі, студенти щиро ві-
тають Анатолія Яковича Маланчу-
ка з ювілеєм, бажаючи йому міцно-
го здоров’я, радощів, сімейного бла-
гополуччя і ще багато-багато років 
праці на благо народу України.

Леонід Колєсніков,
 кандидат біологічних наук,

доцент

СОЛОДКА НИВА
Це він сказав нам, що бджола пропахла воском і весною…

29 квітня 2014 року в ПДАА від-
булася науково-практична конферен-
ція «Карлівський район – піонер мо-
дернізації сільськогосподарського 
виробництва на Полтавщині: історія 
і сучасність», присвячена питанням 
скасування кріпосного права на Кар-
лівщині.

Із вітальним словом до учасників 
конференції звернувся проректор із 
науково-педагогічної, наукової робо-
ти академії, кандидат сільськогоспо-
дарських наук Микола Опара.

На пленарному засіданні з допо-
відями виступили: Микола Якимен-
ко – доктор історичних наук, про-
фесор кафедри філософії, історії та 
педагогіки ПДАА; Олена Дроздо-
ва – кандидат історичних наук, до-

цент, докторант ВНЗ Укоопспілки 
«Полтавський університет економі-
ки і торгівлі»; Руслана Мирна – асис-

тент Полтавського юридичного ін-
ституту Національного універси-
тету «Юридична академія України  
ім. Ярослава Мудрого»; Тамара Ша-
равара – доктор історичних наук, 

професор кафедри іноземних мов та 
українознавства ПДАА; Микола Без-
отосний – кандидат історичних наук, 
доцент кафедри філософії, історії та 
педагогіки ПДАА.

Після пленарного засідання учас-
ники конференції відбули до м. Кар-
лівка, де ознайомилися з експозицією 
історико-краєзнавчого музею. Кар-
лівський міський голова, кандидат 
економічних наук Володимир Слєп-
цов розповів, що згідно з архівни-
ми документами 21 травня 1859 року 
було скасоване кріпосне право на 
Карлівщині, тобто нинішнього року 
виповнюється 155 років від цієї істо-
ричної дати, пам’ятної не лише для 
Полтавщини, а й України в цілому.

Прес-центр академії

АКТУАЛЬНО

Відбулася науково-практична конференція
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У середу, 23 квітня, стипендіа-
ти програм «Завтра.UA» та «Все- 
світні студії» Фонду Віктора Пінчу-
ка мали унікальну можливість від-
відати лекцію колумніста The New 
York Times, автора 
шести бестселерів 
і трикратного лау-
реата Пулітцерів-
ської премії Тома-
са Фрідмана. Се-
ред слухачів лекції 
були й представники нашої академії: 
Інна Єщенко, Юлія Постіл і Єлиза-
вета Тер-Макарянц. Лекція мала на-
зву «Коротка теорія про все на світі» 
й відбулася в Києві у рамках проек-
ту «Публічні лекції» Фонду Віктора 
Пінчука. 

Томас Лорен Фрідман – огля-
дач відділу міжнародної політики, 
The New York Times. У своїй колон-
ці, яка виходить двічі на тиждень, він 
пише про внутрішню й зовнішню по-
літику США, конфлікти на Близько-
му Сході, міжнародну економіку, на-
вколишнє середовище, біорізноманіт-
тя й енергетику. За висвітлення подій 

«Ніхто ніколи не помив орендо-
вану машину. 
Так само ніхто й ніколи не дбає про 
орендовану країну»

Томас Фрідман

на Близькому Сході Томас Фрідман 
одержав дві Пулітцерівські премії. В 
2002 році він був втретє удостоєний 
Пулітцерівської премії як Заслуже-
ний коментатор за «висвітлення гло-

бальних наслідків те-
роризму». В 2004 році 
він отримав премію 
Overseas 
P r e s s 
C l u b 
A w a r d 

за прижиттєві досяг-
нення та почесне зван-
ня Офіцера ордену Бри-
танської імперії (OBE) 
від Королеви Єлизавети 
II. Томас Фрідман є чле-
ном Опікунської Ради 
Brandeis University та 
членом Ради Пулітце-
рівської премії. 

Відомий колумніст у 
своїй лекції представив 
власний аналіз глобальних тенденцій 
сьогодення, їх вплив на бізнес, ринок 
праці, владу й освіту, а також їх зна-
чення для міжнародної спільноти й 

«ПРО ВСЕ НА СВІТІ»   розповів Томас Фрідман
України зокрема.

На думку спікера, для того, аби 
показати, що людина варта чогось, 
вона повинна створити вартість. 
«Світу все одно, що ви знаєте, – керів-
ництво платить вам за те, що ви мо-
жете зробити з цим знанням… Лише 
ті, в кого є мотивація і жага, зможуть 

стати успішни-
ми», – говорить 
Томас Фрідман.

О с о б л и -
во слухачам 
запам’ята лися 
поради спіке-
ра: «думайте, 
як нові емігран-
ти», «мисліть, 
як художники: 
якщо в кінці дня 
вам захочеть-
ся підписатися 
під своєю робо-
тою, – ви роби-

те її добре», «дійте, як підприємці», 
«не будьте «закінченими»: постійно 
вчіться», «пристрасть і жага завжди 
важать більше, ніж розум».

До нашої академії завітав 
ВІКТОР ПИНЗЕНИК

12 травня студенти й викладачі 
академії мали можливість послухати 
лекцію та поспілкуватися з відомим 
політиком, менеджером, народним 
депутатом України Віктором Михай-
ловичем Пинзеником.

Темою лекції стали виклики для 
України у ХХІ сто-
річчі. Підвищення 
цін, зниження до-
віри до банківської 
системи, зростан-
ня рівня державно-
го боргу України, 
міжнародні відно-
сини – ці та інші 
теми піднімав у 
свєму виступі Ві-
ктор Михайлович. 

Особливу ува-
гу він звернув на 
питання бюджет-
ної політики нашої 
держави, зупинив-
шись на основних 
економічних про-
блемах та способах їх вирішення. 

Не можна не погодитися з тезою 
спікера: «Спожити можна стільки, 
скільки ми виробляємо, а спад еконо-
міки аж ніяк не сприяє підвищенню 
рівня життя населення».

Політик здійснив детальний ана-
ліз сучасних економіко-політичних 

процесів у нашій країні, пояснивши 
їхню суть та наслідки. Поділився він 
і своїми власними ідеями щодо май-
бутнього розвитку держави, акцен-
туючи увагу на максимальній про-
зорості ведення бізнесу, на врегулю-
ванні системи дотаційних виплат. На 

думку пана Пинзени-
ка, в основі розвитку 
країни мають лежати 
прогресивні рішен-
ня: закриття всіх оф-
шорів, удосконален-
ня системи оподатку-
вання, допомога ма-
лозабезпеченим, під-
вищення рівня вироб-
ництва.

«Країна має навчи-
тися жити по засобах 
– для цього ми пови-
нні співвідносити ви-
трати із доходами», – 
зазначив спікер. 

Насамкінець він 
резюмував, що по-

літика – це перш за все відповідаль-
ність – вона не може бути метою.

Після лекції слухачі мали можли-
вість поспілкуватися з Віктором Ми-
хайловичем, поставивши йому запи-
тання, що цікавили їх найбільше.

Міжнародна співпраця
14 травня студенти, аспіранти й 

викладачі нашої академії мали змогу 
зустрітися та поспілкуватися із віце-
консулом Генерального Консульства 
Республіки Польща в Харкові Яку-
бом Коралевскі, який читав лекцію 
на тему «Ян Карскі. Польська дорога 
до свободи 1989». 

Студенти нашої академії грунтов-
но підготувалися до зустрічі з віце-
консулом: вони декламували вірші 
Тараса Шевченка, Адама Міцкеви-
ча Тадеуша Ружевича та інших пое-
тів польською мовою, демонструючи 
високий розмовний рівень. Особливо 
присутніх вразило виконання поль-
ської пісні вихованцем Польського 
центру нашої академії.

Після міні-концерту, підготова-
ного студентами, лектор у цікавій та 
доступній формі розповів присутнім 
про Яна Карскі – першого поляка, 
який розповів Заходу про голокост у 
Польщі.

Присутні мали змогу поспілкува-
тися з гостем, задавши йому питан-
ня, що їх цікавили. В основному за-
питували про можливості пройти на-
вчання чи стажування за кордоном, 
вивчити та удосконалити рівень во-
лодіння польською мовою. 

Сторінку підготувала Інна Єщенко, 
аспірант кафедри фінансів і кредиту
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24 квітня 2014 року на базі ТОВ 
«АП Докучаївські чорноземи» про-
ведено виїздне заняття із студентами 
3 курсу факультету економіки та ме-
неджменту напряму підготовки «Ме-
неджмент» під керівництвом викла-
дачів кафедри менеджменту доцента 
О. В. Федірця та асистента Т. М. Сер-
дюк із на-
в ч а л ь н и х 
дисциплін 
« Е н е р ґ е -
тичний ме-
нед ж мен т 
у сільсько-
му госпо-
д а р с т в і » , 
«Управлін-
ня персона-
лом» та «Управління проектами».

Під час проведення занять сту-
денти ознайомилися з підрозділами 

ТОВ «АП Докучаївські чорноземи», 
зокрема з м’ясокомбінатом і конди-
терським цехом, де використовуєть-
ся найсучасніше вітчизняне та закор-
донне обладнання.

Комерційний директор ТОВ «АП 
Докучаївські чорноземи» – випус-
кник факультету – Михайло Юрійо-

вич Кобченко дав де-
тальну характерис-
тику господарства, 
поділився зі студен-
тами своїми знання-
ми, досягненнями та 
планами на перспек-
тиву. Студенти мали 
змогу також поста-
вити чимало запи-
тань, на які отриму-

вали корисні й змістовні відповіді, з 
цікавістю слухали практичні поради 
спеціалістів.

ВІЗИТ В "АП ДОКУЧАЇВСЬКІ ЧОРНОЗЕМИ" "Міс Академії-2014"
6 травня в актовій залі першого 

корпусу відбувся довгоочікуваний 
захід – «Міс Академії-2014». Цьому 
конкурсу передували цікаві змаган-
ня за звання найкрасивішої, найтала-
новитішої та найкмітливішої дівчини 
на кожному факультеті. 

За звання Міс Академії боролося 
сім красунь, які чарували своєю при-
родною красою, підкорювали талан-
тами та радували посмішками. Немов 
тендітні весняні квіти, дівчата роз-
кривалися на сцені своїми вміннями. 
Кожен член журі оцінював конкур-
санток за своїми критеріями. 

За традицією кожна з дівчат отри-
мала «Міс»: Марина Гевла – «Міс Ча-
рівність»; Марія Смолінська – «Міс 
Талант»; Марина Бондаренко – «Міс 
Посмішка»; Марина Прокоф’єва – 
«Міс Ерудиція»; Яна Резнік – II Віце-
міс і Міс Глядацьких симпатій; Окса-
на Дмитренко – I Віце-міс. У номі-
нації «Міс Академіі-2014» перемо-
гла Валерія Литвиненко. В результаті 
кожна з дівчат отримала приємні по-
дарунки й була огорнена увагою гля-
дачів. 

Креативний тренінг відбувся
23 квітня 2014 року в  стінах Пол-

тавської державної аграрної академії 
за  активної підтримки психологічної 
служби, кафедри менеджменту і ка-
федри фізичного виховання та спор-
ту, активу студентського науково-
го гуртка «Пошук» (науковий керів-
ник – І. М. Шупта) від-
бувся креативний тре-
нінг розвитку навичок 
командної взаємодії 
«Мотузковий курс». 
У ньому взяли участь 
студенти 1 та 3 кур-
сів напряму підготов-
ки «Менеджмент».

Основною метою 
«Мотузкового кур-
су» було підвищен-
ня ефективності взає-
модії людей у коман-
ді, їх духовного та емоційного згур-
тування.

Вправи даного тренінгу пред-

ставляли собою несподівані ситуа-
ції, хвилюючі пригоди й інші момен-
ти, які людина переживає разом із ко-
лективом. Учасники тренінгу спіль-
ними зусиллями розробляли страте-
гію вирішення тієї чи іншої пробле-
ми, аналізували свої помилки та вчи-

лися згладжувати 
«гострі кути», що 
перешкоджали їх 
продуктивній ді-
яльності.

Даний тренінг 
дав змогу його 
учасникам здобути 
досвід командної 
взаємодії, отрима-
ти позитивні емо-
ції, вміння розумі-
ти іншу людину, 
зарядитися атмос-

ферою творчого пошуку, самовира-
ження, подолання себе, а також впев-
неність у власних силах.

В ЗДОРОВОМУ ТІЛІ – ЗДОРОВИЙ ДУХ!
Студенти  нашої академії не зви-

кли стояти на місці! З 14 по 18 квітня 
було проведено «Тиждень здоров’я». 
Метою проведення заходів тижня 
стало поняття, що здоровий спосіб 
життя – це 
не лише 
в і д м о в а 
від шкід-
ливих зви-
чок та за-
няття спор-
том, – це 
стиль жит-
тя і мислен-
ня. 

Мало хто з нас починає свій день 
із зарядки. Тому кожного ранку біля 
навчального корпусу №5 під веселу 
музику всі бажаючі студенти вико-
нували фізичні вправи, які заряджа-

ли енерґією й позити-
вом на весь день.

Також було про-
ведено «Інновацій-
ний квест», де учасни-
ки  смартфонами фо-
тографували QR-коди, 
що давало підказку для 
вирішення завдань.

Для любителів ак-
тивного способу життя 

організували забіг «Навколо аграр-
ки», – нагороди хлопці й дівчата 
отримали окремо. Серед справжніх 
спортивних чоловіків нагороди отри-
мали: Владислав Долженков, Влад 
Басараб, Андрій Пилипенко. Серед 
дівчат першими до фінішу дістали-
ся: Тетяна Бардіна, Світлана Даценко, 
Юлія Шевченко. 

Для студентів, які не встигли взя-
ти участь у заходах, було запрошено 
лікаря, який провів лекції з вихован-
ня та заохочення молоді до ведення 
здорового способу життя.

Сторінку підготувала 
Тетяна Шанда
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Давно мою ти душу полонила,
Про тебе як дізналась я.
Тепер моєму серцю мила
АГРАРНА АКАДЕМІЯ, моя!

З тобою будемо ми разом
Ще кілька років, знаю я.
Радію, що в житті так склалось, – 
Щаслива доленька моя.

Життя в тобі завжди вирує:
Навчання, конкурси, свята.
Із закордоном співпрацюєм –
Пора студентська золота!

Викладачі майстерні й професійні
І толерантні до студентів всіх.
Знання дають міцні, надійні,
Тож поважає молодь їх.

Можливостей багато маєм:
Спортивний, тренажерний зал:
Тут хлопці біцепси качають
Для себе, а не на загал.

До наших послуг так і знай,
Мережа інтернет Wi-Fi.
Усі новинки – цікавинки
 Бери і сміливо качай.

Дозвілля для студентів – добра 
справа.
І небайдужих в нас немало.
То акції, то ярмарки проводимо 
щораз.
Гордись же, академіє, за нас!..

Хто хоче – в подорож рушає
Чи у Одесу, чи у Львів.
Хто наукові праці захищає,
А хто закінчує ще й курси водіїв.

Одні проходять стажування:
Спеціалісти наші – вищий клас!
А хто з нас вдома, в Україні.
Радій же, академіє, за нас!

Альбіна Клочко, 
студентка факультету 
ветеринарної медицини

Чего нам стоит говорить: 
«Люблю»?
Ответ, я уверяю вас, окажется 
тревожным,
И тот смысл слова, что изначально 
был заложен,
Утратил вдруг всю стоимость 
свою.
И стоимость Любви – банально не 
проста.
Мы говорим себе, что все душевное 
бесценно,
И миром может править красота.
Но и она со временем забвенна…
Так если все бесценно!?
Как узнать? Как нам отсеять ложь 
от истинного чувства?
Ведь мы не можем души проверять,
Чтобы понять, кого любить нам 
нужно.
Ответ не прост. И много в нём 
нюансов.
И громких слов не требует совсем.
И в доказательство не нужно 
реверансов,
Не нужно слов пустых, – они нужны 
не всем.
Не нужно крови, боли, слёз, 
страданий.
Не нужно ярких красок в свете лжи.
Не нужно вечности и долгих 
ожиданий –
Лишь искренности взгляд, 
расставит все над И.
Пожертвовать собой ради любимой,
Ради семьи, той, что дана судьбой,
И у того то чувство измеримо,
Кто в ряд с Любовью на кон жизнь 
свою поставит пред тобой!

Денис Корнеев, студент ИТФ

Моїй академії

Слова имеют свою цену

«Ця дівчина – не просто так, Маруся.
Це – голос наш, це – пісня, це – душа»

…Жиє в століттях невмируща слава
про ту, за ким так плакала Полтава,
про ту безсмертну і про ту єдину,
що в пісні воскрешала Україну…

У неї очі – дві зорі незгасні,
душа її – кришталем оповита…
Любити – щастя… А вона – нещасна:
її кохання зрадою убите.

…І то не сльози із очей лилися:
кровило серце сірою журбою,
і біль, і смерть в душі переплелися:
ще незаміжня – стала удовою…

Похилить віти до землі калина,
а в небо лине пісня удовина:
сама труїлась, а його згубила…
Вона ж обох отрутою убила!..

Жила любов’ю – в ній і потонула:
не мертве тіло, а душа розбита…
Як голосила – вся Полтава чула:
«Не може та невинна голосити!»

А в чім вина? У тім, що покохала,
свою любов плела у небесах?
Вина у тім, що так його чекала,
була ж із ним на різних берегах?..

Життя пливе тихенько течією…
Вона сама – нема нікого з нею,
жива душа, лиш тільки сліз немає,
а все повільно так чомусь… минає.

«Одна любов – одна голубка в небі,
та лиш померло сизе голуб’я…
Отак і мучуся – одна, без тебе:
усе моє, та тільки я – не я…

Пісні солоні, а сльоза не капне,
І за вікном проснулася земля…
А слово те якесь уже незграбне,
і вже ніщо мене не звеселя…»

…Жиє в століттях невмируща слава
про ту, за ким так плакала Полтава…

Інна Єщенко,
аспірант кафедри 

фінансів та кредиту


