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З новими силами - до перемог!

Уже традиційно перші місяці нового року насичені святами. Саме в
цей період ми відзначаємо День соборності України, Тетянин день –
свято студентства, День усіх закоханих, Міжнародний день рідної мови,
День захисника Вітчизни й чимало інших дат. Ці свята об’єднали
багато поколінь: без перебільшення вони стосуються кожного з нас!
З цієї нагоди вітаю весь колектив і студентство нашої академії і
бажаю вам нових і нових звершень,
віри в себе і в світле майбутнє, аби
шлях ваш завжди був осяяний незламною надією на краще. Переконана, що спільними зусиллями й наполегливістю ми підкоримо будь-які
вершини, нам вдасться розбудувати вільну соборну державу, адже
саме наше покоління увійшло в історію перших років незалежності!
Покладаю великі надії на студентів, бо ж ваші невичерпні енерґія й
завзяття, оптимізм і наполегливість
знаходять втілення в науці та на виробництві, спорті й мистецтві!..
Плідно навчайтеся, будьте ініціативними, розкривайте свій потенціал. Уже сьогодні ви є основою національної інтелігенції, новим суспільним класом – від вашої активної життєвої позиції,
участі в соціальних перетворен-

нях великою мірою залежить майбутнє Полтавщини й України!
Ми працюємо задля великої мети
– розвитку нашої рідної Батьківщини,
підготовки нової, прогресивної еліти!
Академія зі свого боку робить усе
можливе для отримання молоддю
якісної освіти, підвищення соціальних стандартів життя студентів, забезпечення їх першим робочим місцем.
Наш навчальний заклад тісно співпрацює з передовими сільськогосподарськими підприємствами області,
тож майбутні спеціалісти мають унікальну можливість проходити практику на базі кращих господарств регіону.
Ті ж студенти, які бажають, стажуються за кордоном. Це дає змогу
запозичати передову практику ведення господарства в інших країн, отримувати досвід і знання, які в подальшому стануть запорукою успішного
працевлаштування й плідної роботи в галузі сільського господарства.
На хвилі святкового розмаїття розпочинається другий семестр навчального року. Закінчилася сесія, підведені перші підсумки нашої роботи – і кожен із новими силами й планами повертається до звичного ритму життя.
Чимало зроблено за перше півріччя – не менше ще треба зробити.
Вірю, що кожен із нас докладе максимальних зусиль для досягнення
спільних цілей.
Дух АКАДЕМІЇ об’єднує нас у
спільноту, котра є потужним осередком наукового й творчого мислення,
осередком, який, випереджаючи час,
здобуті знання перетворює на дієву силу, відкриває кожному шлях до
кращого майбутнього.
Ми з Вами маємо унікальну можливість – очима сучасників охопити
панораму інтелектуальних ідей, наукових досягнень і здобутків академії. Бажаю, щоб усі наші починання
втілювалися в життя, приносячи нові
звершення!
Валентина Аранчій,
ректор Полтавської державної
аграрної академії, професор

Дорогі наші
чоловіки!
Від імені жіночого колективу й
від себе особисто щиро вітаю всіх
чоловіків академії з Вашим святом –
святом незламності духу, мужності,
сили волі, витримки – святом
тих, хто відстоює наше майбутнє
не лише на полі бою, але й у
повсякденному житті, тих, хто бере
на себе відповідальність у вирішенні
проблем, дозволяючи нам, жінкам,
залишатися берегинями сімейного
вогнища!
Спасибі Вам за безхмарне небо, за
те, що кожного дня ми з упевненістю
дивимося в наше майбутнє! Ви –
наша гордість і опора, наша надія
й підтримка! Тож, нехай Ваші сила
та мужність завжди живляться
любов’ю близьких і рідних.
У це свято бажаю Вам незламності
волі й духу, щасливого сімейного
життя, аби все це разом із Вашою
силою й відвагою створювало мир і
гармонію!
Нехай удома на вас завжди
чекають тепло, злагода і затишок.
Бажаю Вам міцного здоров’я,
високого натхнення, успіхів на
Вашому нелегкому шляху!
Нехай Вам завжди буде кого
захищати, але не буде від кого!
Із найкращими побажаннями,
ректор академії
Валентина Аранчій

*Сказане забувається, написане залишається!

АКТУАЛЬНО

ІДЕЯ СОБОРНОСТІ
У ТВОРАХ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Формування особистості активно реалізується в процесі пізнання
поняття соборності Української держави (яке відзначається 22 січня).
Соборність України особливо дієво
простежується, як відомо, через творчість нашого великого Пророка – Тараса Шевченка. Його геніальні твори
«І мертвим, і живим», «Єретик», «Тарасова ніч» та інші – неперевершений
скарб для розуміння сутності соборності України.
Соборність… Ця тема залишатиметься для України актуальною ще
тривалий час. Річ у тім, що коли зароджувалася ідея соборності, то її розуміли як зібрання всіх українських земель, які перебувають у складі інших
держав, у єдину незалежну Українську державу. Нині проблема полягає в тому, що українці роз’єднані не
територіально, а за етнопсихологічним станом. І така соборність набагато складніша, дорожча!
Після занепаду Галицько-Волинської держави українські землі більш як
на три століття втратили політичну
самостійність. Поряд із землями, підпорядкованим чужій державній владі, існувала й окрема територія козацької України. За допомогою плуга
і шаблі Українську державу творили
в родючих південних степах вільні
люди – козаки. Та поступово Річ Посполита «наступала» і на козаків, а
рішення Люблінського сейму 1569 р.
призвело до ліквідації проявів української державності, поставивши наш
народ на межу втрати власної культури, самосвідомості. Про тяжкий релігійний гніт у ці часи читаємо в поезії
Тараса Шевченка «Тарасова ніч»:
Виростають нехрещені
Козацькі діти;
Кохаються невінчані;
Без попа ховають…
Це стало причиною того, що вже
наприкінці XVI ст. український народ розпочав національно-визвольну
війну під проводом Богдана Хмельницького, який проголосив право нації на створення власної дер-
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жави в межах території, споконвіку заселеної українцями, сповідуючи православ’я та розмовляючи українською мовою. Саме він зумів зібрати ті головні складові національної державної ідеї соборності України, які визначили зміст визвольного
духу нашого народу аж до початку
ХХ століття.
Із глибини віків звертається
Шевченко-Пророк, щоб ми не втрачали історичної пам’яті, застерігає
нас, аби ми не перетворилися на Іванів, які не знають історії. Історична пам’ять – найсуттєвіший чинник
формування національної свідомості, вагомий компонент духовності етносу. Історична пам’ять народу спрямована на минуле, акцентуючи на
спільності походження, на давньому
зв’язку зі своєю землею, з її священними місцями подвигів і традицій,
пов’язана з героями, рятівниками, духовними поводирями.
Тарас Шевченко – наш вічний геній, який першим із новочасних
українців проголосив національнодержавну ідею соборності, яка й сьогодні долає кордони без віз, бо правда
народна візи не потребує.
Разом із ним вічно жива і горда
душа України.
Вона оберігає, вчить, дарує надію
на краще майбутнє. Шевченко став
охоронцем традицій українського народу і залишається на стороні нашої
соборності. Тому ми повинні робити
все для того, щоб високі прагнення
поета-громадянина до розбудови соборної, незалежної та унітарної держави України здійснилися, а молодь,
яку ми виховуємо, вбирала найкращі
зразки патріотизму і любові до рідної
української землі. Слідувати його заповітам – значить інвестувати в духовне майбутнє країни. Вірю: з Великим Кобзарем у серці і його ідеєю соборності ми відбудуємося як велика
і самобутня нація. Пам’ятаймо Шевченків заклик до соборності у творі «І
мертвим, і живим…»: «…Обніміться
ж, брати мої, молю вас, благаю».
У день соборності і в кожен наступний день усім нам, українцям,
так необхідна віра в себе, в свої сили,
віра в людину і свій нард. Віра в усе
те, що веде людей до ВІРНОСТІ,
БРАТЕРСТВА, ЄДНАННЯ.
Тоді яка б люта хуртовина чи негода нас не охопила, ми завжди безпомилково знайдемо свій шлях…
М. Безотоснй,
кандидат історичних наук,
доцент кафедри філософії,
історії та педагогіки

аграрна академія моя

ВІЗИТ РАДНИКА ПРЕЗИДЕНТА
21 січня цього року відбулася зустріч студентів і викладачів академії
з радником Президента України Володимиром Олександровичем Зубановим.
У ході виступу розглядалися питання, що стосуються кожного з нас:
єдності нації, соборності, знання рідної мови та історії свого народу.
Пан Зубанов акцентував особливу увагу на невідкладності вирішення цих проблем. Саме гуманітарні
питання, на його думку, допоможуть
вирішити проблему об’єднання українців.
Незнання власного минулого –
ось наша проблема. «Не знати історію родини – соромно, історію свого краю – не патріотично, а історію
України – небезпечно», – такий основний лейтмотив виступу Володимир
Зубанова.
У кінці зустрічі всі присутні мали
змогу отримати відповіді на питання, що хвилюють їх найбільше. Особливо запам’ятався складений студенткою факультету ветеринарної
медицини Юлією Клименко тост на
честь Полтавщини, написати який
ще на початку свого виступу просив
аудиторію В. О. Зубанов: «За аграрну
Державу, за аграрну Країну, за духовну столицю – рідну Полтавщину!».
Ректор академії, професор Валентина Іванівна Аранчій зазначила, що
знання історії своєї країни, свого народу – це необхідність і обов’язок
кожного.

ВЛАСНА ДУМКА
Лекція залишила приємні враження. Особливо до душі припала ідея
вирішення більшості національних
проблем крізь призму історії України.
Як на мене, то дійсно, для прийняття
важливих рішень необхідно (використаю вираз літературної маски К. Пруткова) «Зреть в корень», тобто розглядати будь яке питання починаючи з самої
його основи.
Юлія Клименко,
студентка факультету
ветеринарної медицини
Лекція, проведена радником Президента, закликає вивчати історію з метою зміцнення держави та патріотичних почуттів громадян. Однак, на мою
думку, потрібно впроваджувати державні програми з вивчення історії не
тільки у ВНЗ, а й у школах, тому чим раніше підняти питання історії, мови, тим
раніше сформується відношення до тих
питань, без яких поняття «громадянин»
не можливе.
Ігор Коломак,
студент факультету
ветеринарної медицини

ПЕРШОПРОХОДЕЦЬ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА

АКТУАЛЬНО

Саме ці слова характеризують
Героя Соціалістичної Праці, Героя України, випускника і Почесного професора ПДАА, засновника ПП
«Агроекологія» Шишацького району
Полтавської області Семена Свиридоновича Антонця.
Понад 40 років у господарстві не
застосовуються синтетичні мінеральні добрива та хімічні засоби захисту рослин, обробіток ґрунту ведеться без обертання скиби.
Тут впроваджена система органічного землеробства, на основі якої виробляється екологічно безпечна продукція, а також відпрацьована модель природного відтворення родючості ґрунту, збільшення вмісту ґумусу, охорони довкілля.
Виробництво екологічно безпечної продукції базується на максимальному використанні природних
факторів у тісному поєднанні з природою.
Нещодавно побачила світ книга
«Автограф на Землі» із серії «Золоті
імена Полтавщини» – унікальна, високохудожня й неповторна фоторозповідь про життєвий шлях аграрія
від Бога – С. С. Антонця.
Автор цього фотолітопису – відомий український фотохудожник,
Почесний член Національної спілки
журналістів та Національної спілки
фотохудожників України, заслужений журналіст України В. М. Черкас.
12 лютого 2014 року в Національній науковій сільськогосподарській
бібліотеці (м. Київ) відбулося засідання круглого столу на тему: «Органічне землеробство в Україні» та презентація книги «Автограф на Землі»,

у якому взяло учпсть понад 180 науковців, виробничників і державних
діячів.
Відкрив це дійство В. А. Вергунов – директор Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних
наук України, член-кор. НААН, голова оргкомітету.
З науковою доповіддю «Ведення органічного землеробства в Україні: реалії та перспективи» виступив
В. Ф. Камінський – директор ННЦ
«Інститут землеробства НААН»,
член-кор. НААН.
Презентували книгу: О. М. Байрак
– доктор біологічних наук, професор,
директор Центру заповідної справи Державної екологічної академії
післядипломної освіти та управління при Міністерстві природи України та В. М. Самородов – доцент кафедри екології, охорони природи та
збалансованого природокористування ПДАА.
В обговоренні взяли участь:
О. В. Сень – заступник Міністра
аграрної політики та продовольства
України; Г. М. Калетнік – народний
депутат України, голова Комітету з
питань аграрної політики та земельних відносин Верховної Ради України, академік НААН; І. Г. Кириленко –
народний депутат України, член-кор.
НААН; В. В. Замикула – заступник
голови Полтавської державної адміністрації; М. М. Опара – проректор із
науково-педагогічної, наукової роботи ПДАА; П. Т. Саблук – Герой України, академік НААН; О. Г. Тараріко – академік НААН та ін.
Відбулася також презентація фо-

товиставки, присвяченої захисту
ґрунтів від ерозії (автор Черкас В.М.).
Заключне слово виголосив Почесний член НААН С. С. Антонець.
Підвів підсумки круглого столу
академік В. Ф. Петриченко – президент НААН.
Активну участь в організації підготовки та проведенні круглого столу взяли співробітники академії, які
були відзначені грамотами та подяками Міністерства аграрної політики й
продовольства України.
Приємно, що на засіданні круглого столу знайшло підтримку прагнення, яке не дає спокою Семену Антонцю, – надання господарству «Агроекологія» статусу Національного
та створення на його базі Національного центру органічного землеробства.
Микола Опара,
проректор з науково-педагогічної,
наукової роботи, заслужений працівник сільського господарства України

ПОЧЕСНІ ГОСТІ

ДЕЛЕГАЦІЯ З РЕСПУБЛІКИ БУРУНДІ ЗАВІТАЛА ДО АКАДЕМІЇ

13 лютого до академії з робочим візитом завітала делегація з Республіки Бурунді. Мета візиту – ознайомлення з нашим навчальним закладом та обговорення шляхів
співпраці в сфері вищої освіти.
До складу делегації ввійшли: Еммануель Тунгамвесе – радник Міністерства вищої освіти і наукових досліджень; Гастон Хакіза – ректор Університету Бурунді й

Леонард Батурурімі – декан факультету прикладних та інженерних наук.
Під час зустрічі проректор з міжнародних зв'язків
О. О. Горб розповів гостям про навчально-наукову, міжнародну й виховну роботу нашого ВНЗ. Крім того візитери
мали змогу поспілкуватися з представниками академії, задати запитання, що їх хвилюють.
Полтавсько-бурундійська співпраця, згідно з домовленістю, стосуватиметься підвищення кваліфікації африканських викладачів на базі аграрної академії: мова йде про
обмін між викладачами та студентами, а також перебування викладачів різних університетів України в Бурунді.
Крім того гості завітали до науково-дослідного інституту агрономії й поспілкувалися з директором інституту – доктором с/г наук, професором В. М. Тищенком.
У ході зустрічі була підписана угода щодо співпраці
з факультетами агротехнологій та екології, ветеринарної
медицини та інженерно-технологічним.

аграрна академія моя

Прес-центр ПДАА
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МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

ГОТУЄМО КВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ

Студенти ПДАА проходять практичну підготовку на кращих підприємствах Полтавської, Сумської, Кіровоградської, Черкаської, Чернігівської, Дніпропетровської, Харківської, Миколаївської, Рівненської,
Херсонської, Київської областей та м.
Києва під організаційно-методичним
керівництвом науково-педагогічних
працівників академії й спеціалістів зазначених підприємств. За результатами практики минулого року
35 студентів академії були зараховані й працювали на штатних посадах.
У спортивно-оздоровчому таборі
(с. Петрівка Полтавського району)
мають змогу оздоровитися близько
500 студентів щороку.
Майбутнім спеціалістам пропонується здобути й виробничі професії: водія автотранспортних засобів,
тракториста-машиніста с/г виробництва, оператора машинного доїння,
лаборанта хіміко-бактеріологічного
аналізу, адміністратора, оператора
комп’ютерного набору.
Крім того, наша академія тісно
співпрацює з іноземними організаціями. Так, студенти мають можливість проходити ознайомчу закордонну практику й стажуватися у таких
країнах як Польща, Угорщина, Австрія, Німеччина, Швейцарія, Франція, Нідерланди, Великобританія,
Данія, Норвегія, Фінляндія, Швеція,
Канада, США і навіть Австралія.
Саме завдяки польсько-українському проекту «Екологічна лабораторія з дослідження відновлювальних
джерел енерґії» в академії встановле-

но сонячні батареї для нагріву води в
студентських гуртожитках.
У 2013 році у нас відкрито «Польський центр», де всі бажаючі мають
змогу вивчати польську мову.
Останні роки ПДАА плідно співпрацює з різними навчальними закладами Польщі, завдяки чому наші студенти мають можливість проходити
ознайомчу практику на с/г підприємстві SADPOL, навчатися в Познанській академії готельного бізнесу й
гастрономії за спеціальністю «Менеджмент і маркетинг у готельно-

туристичному бізнесі, гастрономії
та рекреації» з можливістю отримання європейських дипломів на рівнях
ОКР «Бакалавр» і «Маґістр».
Підписано Договір про співпрацю
з Варшавським аграрним університетом, Меморандум взаєморозуміння
та готовності до співпраці з Аграрним університетом у Кракові, Угоду
про співпрацю з Люблінською політехнікою щодо навчання студентів і
обміну професорсько-викладацьким
складом.

Академія співпрацює з Сільськогосподарською школою Дойла (Німеччина). Кращі студенти навчаються тут протягом року й проходять
ознайомчі практики на фермерських
господарствах, отримуючи в кінці
відповідні сертифікати, й мають змогу вступити до університету Тріездорф, а згідно з договором про наукову співпрацю з університетом прикладних наук Вайнштефан, вони мають змогу отримати подвійний диплом «MBA in Agriculrure». Завдяки співпраці з німецькою фірмою
ХАКА на території академії створено виставковий центр, у якому представлено для наочного вивчення
майбутніми спеціалістами сучасний
свинокомплекс.
Триває й співпраця з сільськогосподарським університетом ISFRADA
(Франція), де, зокрема, наші студенти
можуть отримати подвійний диплом
європейського зразка з правом працевлаштування на французькі підприємства, що знаходяться в Україні. З 2011 року розпочалася співпраця з університетом Angers (Франція).
Студенти, які успішно пройшли конкурсний відбір, мають можливість
навчатися тут у маґістратурі.
Крім того, у 2013 році було створено консультаційний центр нашої академії у м. Лімассол (Кіпр) на базі компанії INECO Capital LTD.

Працевлаштування наших випускників

Тринадцятий рік поспіль в академії працює відділ
сприяння працевлаштуванню студентів і випускників.
Його мета – надання допомоги в адаптації молодих спеціалістів до практичної діяльності, планування професійної
кар’єри та сприяння їх працевлаштуванню. Так, для підготовки до професійної діяльності, оволодіння студентами технологіями менеджменту й маркетингу започаткована школа «Сучасного керівника», щорічно проводяться
«Дні кар’єри», круглі столи, семінари, тренінги, зустрічі
й співбесіди студентів із представниками провідних підприємств (включаючи й іноземні). Традиційно проводиться «Ярмарок вакансій», який відвідує чимало студентів
академії, аграрно-економічного коледжу та аграрного коледжу управління і права ПДАА. Представники підприємств беруть активну участь у цих заходах, аби особисто
поспілкуватися зі студентами. Результатом є максимальне
працевлаштування наших молодих спеціалістів на провідні підприємства Полтавської області й України.
Ми підтримуємо зв’язки із нашими випускниками
та співпрацюємо з роботодавцями: ТОВ «АПК Докучаєвські чорноземи», ПП «Агроекологія», ПП агрофірма
ім. Т. Г. Шевченка, СВК «Батьківщина», ТОВ «АФ «Маяк»,
ТОВ «Новофарм», «Агрофірма ім. Довженка», ТОВ «Гадячсир», ТОВ «Техніка і технологія», НДІ «Соя», ПП
«Полтавська земляна компанія», ПП «Ланна-Агро»,
ПП «Білоцерківська агропромислова група», Полтавазооветпромпостач, ПСП «ПриватАгро», ТОВ СП «НІБУ-
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Максим Петренко, керівник
виробничої практики академії
Галина Тимошенко, начальник
відділу міжнародних зв'язків

ЛОН», ПАО «Альфа Банк», ПАО КБ «Приват Банк», ПрАТ
«Волинська Фондова Компанія», ПАТ «Страхова компанія «АХА Страхування» та інші. Триває співпраця щодо
забезпечення проходження практики й працевлаштування
студентів академії з Групою компаній ПАКОВ «Укрлендфармінг» (м. Київ). Лише за минулий навчальний рік 29
студентів було відібрано для навчання та працевлаштування у ТОВ «ЗООТЕХНОЛОГІЯ» (м. Херсон), Полтавську філію ПАТ «Страхова компанія «АХА Страхування». Представниками Агрохолдингу «Мрія» (м. Київ) відібрано 16 кращих студентів до Аграрної школи.
Відділ систематично проводить моніторинг ринку праці, розміщуючи цю інформацію на сайті академії (http://
www.pdaa.edu.ua). Спільно з міським і молодіжним центрами зайнятості студентам академії надається можливість тимчасового працевлаштування під час навчання.
Цілеспрямованих і наполегливих студентів, які прагнуть збудувати успішну кар’єру, відділ сприяння у працевлаштуванні запрошує отримати допомогу й консультацію
з питань працевлаштування, написання резюме чи проходження співбесіди, ознайомлення з нормативно-правовою
базою та документами, що безпосередньо стосуються працевлаштування й практики.
Наталія Петренко,
керівник відділу сприяння
працевлаштуванню студентів і випускників

аграрна академія моя

ІЗ ДУМКОЮ ПРО МАЙБУТНЄ

ОСНОВНИЙ ВЕКТОР ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО
НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНОГО ЦЕНТРУ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
Наказом Міністра аграрної політики та продовольства України
М. В. Присяжнюка аграрним навчальним закладам було доручено
створити навчально-практичні центри зі сприяння розвитку сільських
територій. На виконання цього доручення в ПДАА у 2012 році створено
Регіональний навчально-практичний
центр розвитку сільських територій,
розроблено і затверджено Положення
про РНПЦ.
Активна робота РНПЦ ПДАА розпочалася в 2013 році. Так, 22 лютого
2013 року в академії відбувся круглий
стіл між представниками ПДАА, Департаменту агропромислового розвитку Полтавської ОДА, Регіонального відділення ВАССР у Полтавській

ласті». Серед учасників конференції
були представники районів, адміністрацій, фермери, молоді спеціалісти, а також сільські (селищні) голови. Були обговорені наступні питання: роль асоціації садівництва в процесах розвитку сільських територій;
досвід комплексного підходу до розвитку садівництва та ягідництва в
ТОВ АПК «Докучаєвські Чорноземи» Карлівського району; відпрацювання технологій в садівництві; роль
органів місцевого самоврядування в
реалізації стратегій розвитку середнього та малого бізнесу.
25 квітня 2013 р. нашою академією
за підтримки Полтавської ОДА проведено науково-практичну конференцію «Розвиток галузі бджільництва в

стіл «Підведення підсумків реалізації Проекту «Рідне село» за 2013 рік
на Полтавщині». Обговорювалися наступні питання: цільові навчання та
дорадництво для населення; досвід
кооперації в інших регіонах України та за кордоном; новації в садівництві; органічна продукція; статус
спеціальної сировинної зони; проблеми реалізації с/г продукції на ринках,
для населення та інше;
- 3 жовтня 2013 року було проведено семінар «Управління землекористуванням в сільських територіях
та новітні технології землеустрою».
Метою семінару було обговорення
практичних проблем землекористування між головами територіальних
громад, членами Регіонального відді-

співпраця з головами сільських (селищних) рад Полтавської області
області з підписанням Меморандуму про наміри щодо взаємного співробітництва з питань інформаційноконсультативного забезпечення розвитку агропромислового комплексу
та сільських територій, затвердженням Плану заходів РНПЦ на 2013 рік.
4 квітня 2013 року в академії відбувся
навчальний семінар із питань організації роботи сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів та формування громадянського суспільства
у сільських громадах, у якому взяли
участь 88 сільських (селищних) голів, членів асоціації. У програмі семінару обговорювалися питання: необхідність навчання голів сільських та
селищних рад як запорука професійного зростання організаторських кадрів на селі; правочини, угоди, договори; особливості укладання господарських договорів.
21 березня 2013 року в академії
була проведена Обласна конференція «Відпрацювання стратегій розвитку садівництва в Полтавській об-

2013 році та збереження бджіл».
Завдяки підтриманню тісного
зв’язку з сільськими та селищними
радами академія проводить постійнодіючий моніторинг актуальних питань розвитку сільських територій.
У форматі роботи РНПЦ протягом 2013 року було проведення тематичних круглих столів для голів сільських та селищних рад з метою обговорення актуальних питань розвитку
сільських територій:
- 5 червня 2013 року – тематичний круглий стіл «Комплексний захист природного середовища в територіальних громадах Полтавського регіону». Обговорювалися наступні питання: територіальна громада
на сторожі навколишнього середовища; знищення санітарних бур’янівалергенів – запорука здорового життя громадськості; водозабезпечення
населених пунктів регіону, нововведення для користувачів водних ресурсів;
- 14 вересня 2013 року – круглий

лення Всеукраїнської асоціації сільських і селищних рад та представниками обласного управління Держземагентства.
- 21 листопада 2013 року – тематичний круглий стіл на тему:
«Аграрний сектор України – на шляху євроінтеграції. Перспективи розвитку сільських територій у рамках договору про асоціацію з Європейським союзом». Круглий стіл мав
науково-практичний характер, зокрема обговорювали: ризики та перспективи для аграрного сектора України
на шляху до євроінтеграції; перспективи розвитку сільських територій у
рамках Договору про Асоціацію з Європейським союзом; аграрний сектор
України на шляху до євроінтеграції;
перспективи розвитку територіальних громад як основа євроінтеграційної політики України.
Загалом, протягом 2013 року в навчаннях і заходах РНПЦ взяло участь
понад 130 голів сільських та селищних рад.
За підсумками року можна сказати, що учасники вищезгаданих заходів набули якісно нового, більш активного формату співробітництва,
завдяки якому відбувалися науковопрактичні конференції, круглі столи, публічні заходи. Відрадно, що
ПДАА, Департамент агропромислового розвитку Полтавської ОДА
та Регіональне відділення ВАССР
у Полтавській області стали повноправними партнерами в об’єднанні та
реалізації спільних зусиль у сприянні
розвитку сільських територій.
Людмила Капаєва,
директор ІПОД

аграрна академія моя
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ГОРДІСТЬ АКАДЕМІЇ

Не золото гетьмана Полуботька врятує Україну,
На роботу як на свято!

Саме таким життєвим девізом усіма відомий не лише в ПДАА, а й поза
її межами жив і живе проректор із
науково-педагогічної, наукової роботи МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
ОПАРА. Одного разу обравши науку як своє покликання, він ніколи не
зраджував улюбленій справі. Де б він
не працював – чи то агрономом у колгоспі «Росія», чи в обкомі комсомолу, де очолював роботу зі створення
молодіжних сільгоспланок, чи асистентом на кафедрі, а чи генеральним
директором
науково-виробничого
об’єднання «Еліта», – він дійсно, як
солдат, несе свою варту. До речі, це
йому й долею дано: недаремно ж він і
народився саме 23 лютого!..
Кожна людина, як ми знаємо, щаслива тоді, коли живе й працює за своїм покликанням, спрямованим на
благо інших, коли щодня з радістю
йде на роботу, натхненно виконує її,
а ввечері повертається до родини.
Відповідальність, людяність і дисципліна були й залишаються визначальними рисами характеру Миколи
Миколайовича, та й робота на посаді

проректора з наукової роботи вимагає чимало часу й енерґії.
Бути проректором – справа нелегка. Це навіть не посада, а стиль життя – динамічний і нестримний. Микола Миколайович постійно працює
з науковцями й виробничниками, аспірантами та здобувачами, молоддю.
Обов’язки проректора він успішно
поєднує з викладацькою діяльністю
на кафедрі, тому й застати його в кабінеті досить важко: завжди він у живій роботі – на факультеті, рідній кафедрі землеробства та агрохімії, в ау-

диторіях, на заняттях, конференціях,
презентаціях, нарадах…
Не дивлячись на таку завантаженість роботою, Микола Миколайович
постійно співпрацює з науковими
журналами, обласною пресою, нерідко виступає на телебаченні та радіо.
Він – мудрий керівник і наставник, який уміє хвалити за досягнення, надихати на звершення й подолання нових рубежів, бо ж і сам ніколи не зупинявся в своєму розвитку.
Кажуть, той, хто зумів виростити два колоски, там де ріс один, заслуговує найвищої людської подяки. За своє життя Микола Миколайович виплекав не одне поле. Він
по-справжньому сповнений любов’ю
і синівською вірністю до землі й
природи, – вона правдива, сувора, але завжди права. Тож вірить,
що прийдешнє покоління майбутніх спеціалістів-аґраріїв гідно примножить хліборобський спадок своїх
батьків і наставників.
Зінаїда Дорогань,
Інна Єщенко

Наша сила, надія і гордість

Кого б ми не запитали в нашій
академії, хто в нас найсильніший? –
у відповіді майже не сумніваємося:
«Дмитро Олександрович Ніжніченко й Олег Арсенович Мороз». Про
них знаємо не лише ми – про них,
як і про їхніх вихованців, знає світ!..
МОРОЗ ОЛЕГ АРСЕНОВИЧ – заслужений тренер (2002 р.) і кращий
тренер України з гирьового спорту (2007–2009 рр.); 38 із 86 рекордів
України з гирьового спорту – його!
Підготував 2 Заслужених майстрів
спорту України, 9 – Майстрів спорту міжнародного класу і 34 майстри
спорту, у тім числі найтитуловані-

шу спортсменку світу з гирьового
спорту, п’ятиразову чемпіонку світу,
чемпіонку Європи Катерину Ваніну
– випускницю ПДАА 2009 р. Олег
Арсенович – автор «Таблиці оцінки результатів із гирьового спорту»,
прийнятих Президією Міжнародної
федерації гирьового спорту для ви-
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користання їх на чемпіонатах світу.
Не менше шанувальників і у ДМИТРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА НІЖНІЧЕНКА – кандидата наук із фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.01 – олімпійський і професійний спорт; майстра спорту з гирьового спорту, а також із пауерліфтингу. Він підготував майстра спорту
міжнародного класу, 2 майстрів спорту, 25 кандидатів у майстри спорту з
пауерліфтингу, 3 чемпіони України, 3
Призери Чемпіонатів і Кубків України з пауерліфтингу.
Ми звернулися до нього з проханням поділитися порадами, як реалізувати свої інтелектуальні, фізичні й
вольові риси характеру, щоб стати досконалішим.
– Необхідно передусім навчитися раціонально використовувати час,
– відповів Дмитро Олександрович.
Ставити цілі й знаходити оптимальні шляхи їх досягнення. Слід планувати свій час кожного дня, протягом
тижня, місяця, року, постійно розвиватися і здійснювати самоконтроль.
Не можна сидіти на місці, – треба рухатися вперед. Кожна хвилина має
бути заповнена конкретними справами тараціональним поєднанням
роботи й відпочинку. Ставлячи перед собою мету, слід реально оцінювати обставини та власні можливості. До того ж, мета повинна бути чіткою й досяжною. Важливо проявляти справжню наполегливість у досяг-
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ненні результатів, ніколи не опускати
рук. Хто хоче досягти успіху в житті
та самореалізуватися, той, як відомо,
знаходить можливості, а хто не хоче,
– той шукає причини, які йому заважають…
Говорять, що сильні повинні бути
добрими й обов’язково щасливими –
людина в щасті рівна Богу!.. Мимоволі пригадується епізод з Олімпіади в
Сочі, коли Білодо, лижник із Канади,
діставшись фінішу першим, під’їхав
до бортика і витяг свого старшого брата Федеріка, хворого на ДЦП.
Саме йому свого часу і присвятив
спортсмен своє золото ще у Ванкувері. «У мене вже є золота олімпійська
медаль, і ніхто її не відніме. Та заради
брата я спробував іще раз стати кращим», – сказав 26-річний канадський
фрістайлист. Щасти Вам, сильні!..
Анатолій Білодід,
Валерій Буйдін

ГОРДІСТЬ АКАДЕМІЇ

а золоті голови її синів

Козацькому роду нема переводу

Літа ідуть… Минає час. І кожен
період життя, на мій погляд, приносить людині щастя й задоволення
зробленим, особливо у зрілому віці,
коли аналізуєш пережите.
Головне при цьому – сприймати
життя таким, яким воно є, поскільки
доля наша пишеться на небесах…
«Сотри случайные черты – и ты
увидишь мир прекрасен», – писав
Олександр Блок. І я повністю згоден
з поетом.
Уже діти виросли, подорослішали, самі батьками стали. Радість приносить, що діти поруч, працею своєю
звеличені, досягли успіхів, сумлінні
в роботі. Онуки долають перші кроки в житті й опануванні майбутніх
професій.
Успіхів їм, – і дорослим, і малим
потомкам роду нашого, – роду козацького, хліборобського.
А рід наш дійсно козацький. І,
як відомо, прізвище козака частіше
всього було пов’язане з професією,
тому ймовірніше всього, пращур наш
обіймав посаду писаря у війську Запорізькому. Звідси й прізвище – Писаренко.

І в комсомольські роки, й зараз ми
радіємо життю, вдячні долі, що попри всі негаразди, які трапляться на
нашому життєвому шляху, зайняли
гідне місце у суспільстві.
Життєвим кредо було й лишається – сумлінна праця, ефективна і ці-

кава творча діяльність. А віддача, як
переконує досвід, буде тим більша,
чим вища ерудиція людини та її підготовка до дорослого життя ще з дитинства.
Тому ми з дружиною у вихованні
своїх синів сповідували шість головних принципів: фізична підготовка,
музика, іноземна мова, добре навчання, що контролювалося нами. Професійна ж підготовка і створення сім'ї
віддавалися на розсуд і веління серця
нашим синам.
Постійно намагалися доводити дітям на власному прикладі: живіть цікавим життям, живіть так, аби кожен
день здавався новим і захоплюючим.
Постійно учіться й читайте серйозні
книги, а життя все розставить по своїх місцях.
Думається, що саме це й допомогло нам з дружиною виховати справжніх громадян нашого суспільства.
Що з цього вийшло – судити людям.
За плечима – два крила, два сини.
Вони, як крила надії, надії на продовження нашого козацького хліборобського роду.
Віктор Писаренко

Дух його має свій северенітет
СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ КУЛИНИЧ – доктор ветеринарних наук,
професор кафедри хірургії і акушерства факультету ветмедицини – особистість цілеспрямована й неординарна. Це стверджують і його науковий керівник, доктор ветнаук, професор Віталій Йосипович Іздепський, і
його викладач, доктор ветнаук, професор Василь Петрович Бердник, –
колеги, аспіранти, студенти.
Про таких, як він, говорять: «Викладач від Бога». Сергій Миколайович уже чимало років працює в академії, пам’ятає кожну окремо взяту
справу, кожен день роботи й кожного
зі своїх студентів. Він глибоко продумує кожне заняття, передбачаючи
будь-яку можливу ситуацію та шляхи її вирішення. Всі його пари – неповторні, оригінальні й, що найголовніше для студентів, цікаві, бо ж він
має індивідуальний підхід до кожного майбутнього спеціаліста, – ніколи
немає забутих, не задіяних на парі.
«Дерево для скрипки було чути
ще в лісі, – зауважує досвідчений викладач Ірина Юріївна Бердник, яка
пам’ятає Сергія Кулинича ще студентом. Він знав, заради чого вибрав
професію хірурга», тому досягнення
наших нинішніх і колишніх студентів, не змогли б бути реалізованими
без постійної підтримки і всілякої допомоги улюбленого викладача. Сер-

гій Миколайович завжди допоможе
порадою й ділом. Саме тому до нього,
як до батька, злітаються випускники,
діляться своїми новинами, просять
порад, радуючи його серце власними здобутками на професійній ниві. І
тоді в очах Сергія Миколайовича світиться щира радість і гордість за своє
дітище, за те, що його знання потрібні й допомагають удосконалюватися
кожному з нас.
Окрім викладацької діяльності,
він займає почесне звання науковця з
великої літери, адже має цілу школу
послідовників-аспірантів. Він знаходить час для кожного, завжди дасть
мудру пораду, скерує в потрібне русло, і що найголовніше, – допоможе
проявити себе. Його принцип: «Людині бійся душу ошукать, бо в цьому
схибиш – то уже навіки...» Він переконаний, що «у науці немає широкої,
стопової дороги, і тільки той досягає її сяючих вершин, хто, не боячись
втоми, піднімається її кам'янистими
стежками ...»
Досягнувши справжніх вершин,
С. М. Кулинич залишається напрочуд толерантною й скромною людиною. Він – надійний друг і вірний
товариш, постійно підтримує тісні
зв’язки з однодумцями й тими, з ким
доводилося співпрацювати на різних
етапах свого життя. Особливо шанобливо він згадує й ставиться до тих
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людей, які, кожен свого часу, були
його вчителями й наставниками, навчали спеціальності, щедро ділилися
своїм досвідом.
Феноменальна
працездатність,
високий професіоналізм, доброта у
ставленні до людей, – головні риси,
притаманні йому. Це – людина щедрої вдачі. Надзвичайну чуйність, те-

плоту й сердечність Сергія Миколайовича цінує кожен, хто його знає,
так само високо, як і ерудицію і талант хірурга.
Існують вічні й сходжені дороги,
дороги до майстерності. По одній із
них стрімко вперед до нового, незвіданого, цікавого впевнено йде Кулинич Сергій Миколайович. Попереду
нові звершення та успіхи.
Олег Міщенко, аспіранти
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Заслужена шана
А якщо серйозно, то Олександр
Анатолійович – справжній професіонал у своїй сфері діяльності, чудовий
викладач, здібний керівник, людина,
яка здатна повести за собою, яка володіє відмінним почуттям гумору».
Сестра Юлія не могла не відгукнутися теплими словами про брата,
адже він для неї – справжній друг і
мудрий наставник:

Для кожної людини справжнє визнання – це повага оточуючих, адже
якщо вас поважають і цінять, ви досягнете великих вершин.
ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
ГАЛИЧ, декан факультету економіки та менеджменту, є прикладом керівника, який користується неабияким авторитетом не тільки у своїх
підлеглих, але й у студентів, знайомих, родичів.
«Про цю людину не просто є що
сказати – про неї треба говорити! –
впевнені співробітники деканату.
Усього в житті досягнув самотужки: своїм розумом, талантом, хистом, терпінням і ще надзвичайною
працездатністю! У 35 років він уже
кандидат економічних наук, доцент,
докторант, керівник… незмінний товариш, наставник, корифей! Хист і
терпіння допомогли об’єднати колектив, сприяти тому, щоб сформувати єдину мету, єдине прагнення.
Чому терпіння? А прожити все життя в оточенні жінок?! Мама, три менші сестрички, дружина, донька, та й
ще у деканаті одні жінки…

У цю веселу й світлу днину
Зібрали всі студентську ми родину,
Щоб про хорошу людину розказати,
А ось про кого, Ви повинні вгадати…
З дитинства – наполегливий, розумний,
Відповідальний, «куча» позитиву,
Із ним ніколи не буває сумно,
Міцну має родину і щасливу.
Завжди підтримає, завжди допоможе,
І для батьків завжди справжня «опора»,
Він всі незгоди легко переможе,
Йому і море по коліна, і по плечі гори!
Всіх покоряє своїм добрим серцем,
І посмішка, неначе сонце сяє,
Мелодія душі ллється із сотень терцій.
Як часто він студентам все прощає…
Він для сестер неначе другий тато:
Мудру пораду завжди зможе дати,
І на роботу кожен день, немов на свято,
Ну що? Ви всі зуміли розгадати?

Пам’ятають Олександра Анатолійовича і в його рідній Великосорочинській школі: «У мене, класного
керівника, – згадує Зінаїда Олексіївна
Тверда, – залишилися про нього тільки позитивні враження. Олександр
добре вихований, старанний, розумний, допитливий, – за сучасними мірками – діловий має активну життєву
позицію, толерантний у стосунках із
людьми».
Звичайно ж, про декана не могли
не сказати і вдячні студенти:

Щастя в кожного своє
Дідусь – це не просто чоловік бабусі. Це добра людина з розумними
очима, сивою бородою й натрудженими руками. У ту ніжну пору життя, коли ви пізнаєте світ, дідусь повинен саджати вас на коліна й розповідати про далекі зірки й великих героїв. Такі дідусі кудись зникли. Причому бабусі залишилися. Нема кому на
них прикрикнути. Нема кому поставити їх на місце. Бабусі застібають
вам ґудзики й годують вас манною
кашею. А хіба може вирости з людини що-небудь ділове, якщо в дитинстві вона не чує про зірки й великих
людей, але їсть кашу з жіночих рук?
Від дідуся пахне тютюном і сонцем. Бабусю він називає «мамою»,
а маму – «донькою». Але справжня
дружба в нього з онуками. Вони посвячені в одну таємницю. Світ для
них однаково свіжий і загадковий.
Тому за обідом вони хитро під-
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моргують один одному й сміються.
Зараз вони встануть і підуть разом.
Може, гратися, а може, рибалити...

Саме таким дідусем став для Полінки та Іллюші Антонців ГРИГОРІЙ АНДРІЙОВИЧ ПАЛАМАРЧУК.
Дивуєшся під час, скільки енергії у
цієї людини і скільки добра він випромінює щоразу.

аграрна академія моя

Нам, студентам, завжди легко,
Адже як інакше!
Бо навчання не страшне,
Коли всі ми разом.
Та Ви спитаєте:
– Що робити треба?
Бо буває ж так, – ну,
Не «іде» як треба...
Тут одноголосно скажемо всі разом:
«У нас же є декан!» –
Ось таке в нас гасло.
Він у нас чудовий.
Чому тут дивуватись?
Завжди словом чуйний,
Любить спілкуватись.
Гарний, вмілий і розумний
Всіх студентів знає,
Він піклується про нас і оберігає.
Юлія Шевченко

«Олександр Анатолійович працює деканом майже 5 років, стільки
ж тут навчаюся і я, – говорить Руслана Кульпінська, студентка магістратури. За своє студентське життя я пробувала себе у багатьох ролях – і у всьому мене супроводжував і він. Коли я прийшла на перший
курс, усередині щось тремтіло і щосили кричало: «Давай втечемо!» Та
коли з’явився він і вдало, як завжди,
пожартував, – усі погані думки враз
зняло, ніби рукою…
Який наш декан? Він нічого ніколи не робить «просто так»: усі його
справи й рішення несуть у собі зміст
такої необхідності й невідкладності, що наче кінець світу настає через
5 хвилин… Під його керівництвом і
сам стаєш лідером (як інакше?), ми ж
не даремно навчаємося на чудовому
факультеті, – факультеті економіки
та менеджменту».
Колектив співробітників ФЕМ,
студенти
І як тільки встигає все робити зі
знаком якості: бути справжнім джерелом знань і мудрим наставником
для студентів і колег, справлятися з
домашніми справами, включаючи й
дачу, на якій весняно-польових робіт ще ніхто не відміняв, а головне,
– бути справжнім і найулюбленішим
дідусем для своїх онуків та правнуків!
А яке щастя для дідуся бачити, як
із дня на день, немов з води, підростає його надія і найбільша гордість.
У народі існує думка, що внуків
люблять навіть більше від дітей, проте в цьому разі є привід замислитися,
чи насправді це так, бо ж у просторі душі немає виміру, якщо він віддав
не менше сил, аби його донька – Тетяна Сазонова – гідно продовжила
справу його життя.
Раїса Колєснікова

АКТУАЛЬНО

ЖИВЕ, ЯК ЛЕТИТЬ...
12 лютого в Полтавському художньому музеї ім. Миколи Ярошенка
відбулося відкриття виставки творів учасників Полтавського обласного фестивалю художників-аматорів
імені Григорія Ксьонза.
До ІІ обласного етапу пройшло
311 робіт художників-аматорів, із
яких журі обрало 126 кращих.
Першими переможцями дебютного Обласного конкурсу художниківаматорів стали 68 митців, серед яких
і кандидат біологічних наук, доцент
Леонід Олегович Колєсніков.
Цікавимося, як він поєднує науку
й мистецтво, і чуємо відповідь:
– Існує мудрість: «Не хлібом єдиним живе людина». Звичайно , кожен наповнює своїм баченням духовну складову життя, яка в художників передається в картинах, графічних роботах або в чудовій різьбі по
дереву. Представлені митцями роботи – це прояв творчого пошуку, закладеного в душі кожного.
З моїх робіт на виставці представлені два пейзажі маслом та графічний натюрморт, виконаний пастеллю. На пезажах – гора Білуха і Телецьке озеро – наймальовничіші місця Алтаю, що зихищаються ЮНЕС-

КО. Саме сюди щорічно безперервним потоком тягнуться сюди тисячі
туристів і прочан, щоб доторкнутися
й духовно зміцнитися від цього невичерпного джерела…
До речі, 19 лютого для студентівекологів ПДАА був проведений захід, приурочений творчості Л. О. Колєснікова як художника.
Народився він у Полтаві в 1951
році, та дитинство й юність провів
на Алтаї, назавжди закохавшись у
вишукану й неповторну красуню на
ім'я... ПРИРОДА, ставши на її захист
в латах «лицаря»-еколога.
У 1978 році закінчив Ленінград-

ську лісотехнічну академію, у 1985
захистив дисертацію. Має понад 50
наукових праць з ентомології та екології. Дослідження проводив в Україні й Німеччині. Він – учасник численних походів на Памір, Алтай, Кавказ,
Крим, в Альпи, Сьєрра-Неваду.
За тематикою картин можна легко здогадатися про географію мандрівок Леоніда Олеговича: «Замок у
Кракові», «Ранок в Альпах. Баварія»,
«Вечір у горах. Штудгард», «Абатство на озері Балатон», «Затока у
Сан-Франциско»...
Художник завжди з радістю повертається до рідної Полтави. Вона
для нього – джерело справжнього натхнення, і його чарівний пензель завжди готовий «сфотографувати» знайомі місця, зображені на полотнах
«Садиба Івана Котляревського», «Мікрорайон Алмазний», «Зимовий палац». Зізнається:
Живу, как хочу, – светло и легко.
Живу, как лечу, – высоко-высоко.
Пусть небу смешно, но отныне ни
дня
Не будет оно краснеть за меня...
Я зла не имею, я сердцу не лгу,
Живу, как умею, живу, как могу.
Наталія Локес

21 лютого – Міжнародний день рідної мови

Міжнародний день рідної мови – день, який відзначається щороку, починаючи з 2000 р. за ініціативи Бангладеш «Про підтримку мовного та культурного різноманіття та багатомовності», прийнятої на ХХХ сесії
Генеральної конференції ЮНЕСКО, що проходила з 26
жовтня по 17 листопада 1999 року в Парижі.
Оскільки з десяти тисяч розмовних мов світу близько
половині загрожує зникнення, ЮНЕСКО прагне підтримати мову як ознаку приналежності особи. Крім того організація вважає, що вивчення іноземних мов і багатомовність – ключ до взаєморозуміння і взаємоповаги.
Щорічне відзначення цього дня використовується для
скерування уваги на меншини з менше, ніж десятьма тисячами осіб, які активно розмовляють рідною мовою. Часто ці мови не передаються наступному поколінню і потрапляють у забуття. Чимало мов, котрими розмовляє менше
ста осіб, не задокументовані.
Сьогодні наша українська мова, пройшовши через важкі випробування, стала офіційною мовою суверенної держави Україна, визнаної світом. Сьогодні справжній українець не боязко, а впевнено, з гордістю повідомляє, що його
діти навчаються в українськомовній школі.
Тепер все частіше можемо бачити українців у сорочцівишиванці або квітчастій хустці.
Проте, бачимо й інше. Гляньмо, як у нас, на Полтавщині, краєві, де породив Велетів дух і слова І. Котляревського, М. Драгоманова, Олеся Гончара, Бориса Олійника, краєві, мова якого склала основу літературної, краєві, з
діда-прадіда істинно українському.
Погляньмо на вивіски установ, організацій, підприємств, на таблички з назвами вулиць, маршрутами тролейбусів, покажчиків напрямів руху…
Яка там мова переважає? Добре, якщо російська висо-

кого ґатунку, а то знайомий суржик, що викликає неповагу до людини й гірке співчуття до віх нас – невже ми отакі
нікчемні, щоб своєму, рідному не навчитися.
Усі ж добре розуміють, що рівень володіння мовою –
перший головний фактор, що засвідчує рівень інтелігентності, культури, зрештою, рівень загального розвитку.
Мові треба вчитися. Постійно, наполегливо, завжди.
Лише людина низької культури нерідко говорить: «міроприємства» замість «заходи», «Полтавщи́на» замість
«Полта́вщина», «я рахую» замість «я вважаю», «являється» замість «є», «торкатися» замість «стосуватися», «учбовий» замість «навчальний», «магазін» замість «магазин», «ката́лог», «па́ртер» замість «катало́г», «парте́р»,
«прийдеться» замість «доведеться» і т. д.
Що хочеться порадити? Шануймо мову, бережімо, як
себе, як дитя своє. Пам’ятаймо: не мова втратить від цього, а ми і наші нащадки.
Нам випала щаслива доля – першими побачити свою
державу незалежною. Давайте ж разом, відроджуючи національні цінності, подбаємо про відродження найдорожчого – мови наших дідів і батьків, співучої, красивої, багатої мови нашого народу. Лтше тоді ми будемо гідними поваги інших народів. Нас пам’ятатимуть, згадуючи добрим
словом, прийдешні покоління за те, що зберегли виплекану генієм народу національну святиню, про яку визначна
польська письменниця-поліглот (володіючи вісьмома мовами) свого часу сказали: «Чим більше я читаю, тим більше відчуваю дивну красу і поезію української мови. Чиста вона, мов кришталь, тепла, як літній вечір, до жодної іншої мови не подібна…»
Раїса Колєснікова,
літературний редактор
журналу «Вісник ПДАА»

аграрна академія моя
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СТУДЕНТСЬКЕ ДОЗВІЛЛЯ

РОЗВИТОК – ЗА НАМИ!

15–17 лютого у ДОЦ «Миргородський» (с. Олефірівка) за підтримки
ПДАА проходила «III Зимова Студреспубліка – 2014». Тема гри цього
року: «Суспільна вимога розвитку: як
не втратити молоде покоління, а зробити його основою модернізаційних
змін».
По прибуттю до санаторію студенти зареєструвалися, отримали
паспорти
й
канцтовари,
п ройш ли
митний
контроль
і розселилися. І
ось почалося найцікавіше: озвучення завдання до
першого пленуму й розподіл учасників по командах, склад яких постійно
змінювався.
Усього було шість пленумів, на
кожному з яких поетапно розкривалася сутність проблеми і шляхи її вирішення.
За роботою команд пильно наглядали модератори, оцінюючи старання учасників як позитивно (на-

рахуванням ф`ючерсів), так і неґативно (низхідних трендів). Як підсумок, складалася турнірна таблиця із результатами як окремих учасників, так і
їх команд.
Окрім пленумів
проводилися й факультативи, присвячені
фінансовому
стану національної економіки. Одну
з таких лекцій
провів
експерт гри Олександр Володимирович Калініченко, кандидат економічних наук, доцент
кафедри економіки підприємства ПДАА.
Приємно, що організатори Студреспубліки доклали неабияких зусиль для забезпечення різностороннього розвитку учасників: організовувалися ігри
«Що? Де? Коли?», проводився перегляд фільму О. Довженка «Земля», на
який конкурсанти мали дати власні
рецензії, а крім того, щоранку проводилася обов`язкова зарядка.
І ось останній день Студреспубліки… Кожен з учасників із захопленням ділиться враженнями, отримани-

День Святого Валентина надихає
не лише закохних, які хочуть привітати один одного, а й нашу академію на
проведення приємних серцю заходів.
Тому, традиційно в цей день, проводилися заходи, присвячені коханню.
Цього разу нашим студентамспівакам необхідно було завоювати серце слухачів, проспівавши в караоке. Кожен старався, як
міг, вибираючи
то ліричні і милі
серцю пісні, то
веселі й запальні. Після важкої
вокальної битви
переможцем стала пара з факультету
економіки та менеджменту – Сардаров Рамін і Севрюков Влад, які отримали втішні призи від адміністрації.
Окрім цього конкурсу, студентська рада порадувала нас й іншими заходами на честь дня закоханих:
було розміщено стіну побажань, на
якій кожен охочий міг залишити теплі слова, працювала пошта кохання,
яка доставляла найщиріші зізнання в

почуттях.
Окремо
хотілося
б
згадати про фото-конкурс «Чмаффкіобнімаффкі», в якому виставлялися романтичні фото студентів академії. Переможців визначити було дуже
важко, проте третє місце отримала Фененко Яна,
студентка
факультету економіки та менеджменту, друге місце посів студент
факультету ветеринарної медицини Тарасенко
Костянтин, А перемога дісталася Кульпінській
Руслані (факультет економіки та менеджменту). Переможців було відзначено призами.
Тож, дорогі друзі, бажаємо всім
вам великого кохання, світлих та радісних днів на протязі всього навчального року, адже ви того варті!

ми від цих днів «мозкових штурмів»
та змагань. Усі з нетерпінням очікували на оголошення переможців цьогорічного стедентського зібрання.
Та, на жаль, першого місця ніхто не
отримав –
відлік починався
з другого, адже,
на думку
експертів,
команди не
зна й ш л и
повноцінного вирішенн я
поставленої проблеми. Але все ж кожен отримав грамоту за участь, а переможці
конкурсу рецензій – почесні відзнаки.
Вітаємо учасників від нашої академії, які стали призерами: Литовка
Руслан, Петраш Анастасія – за активну гру, Анастасія ж окремо отримала нагороду ще й за кращу рецензію
кінострічки «Земля». Також вітаємо
Голову студентського самоврядування ПДАА Олександра Глазова, який
отримав головний приз і друге місце
в конкурсі!
Зимова студреспубліка пройшла
плідно і цікаво, кожен отримав бажаний результат.

Аграрна академія у полоні…кохання Спiвочi серця
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Матеріал підготувала
Олена Курішко

аграрна академія моя

13 лютого в караоке-барі «Грамафон» за підтримки Полтавського відділу у справах сім’ї, молоді та
спорту відбувся «співочий батл» серед студентів нашого міста.
Напередодні дня закоханих організатори вирішили перевірити милозвучність студентських голосів.
Перед ними стояло нелегке завдання оцінки дуетів (їх було дванадцять) з різних ВНЗ Полтави.
Завдання було не з простих, адже
учасники мали заспівати по дві пісні на власний розсуд/ Учасники намагались обирати пісні, які б могли
максимально розкрити їхні почуття в такий ніжний вечір і розчулити
серце кожного присутнього в залі.
Відверто кажучи, в них це вийшло
на «відмінно». Кожна з пар була варта перемоги, але студенти нашої
академії, як завжди, попереду! Переможцями співочого змагання стали Панчошка Віталій і Стадніченко
Альона – вони отримали призи від
організаторів.
Хочеться побажати переможцям
творчого натхнення не лише на сцені, а й в повсякденному житті. Так
тримати!

СВЯТО КОХАННЯ

На крилах любовi..
14 лютого червоними сердечками – головним символом Дня Святого Валентина – розквітає більш ніж половина планети. Що й казати, подобається людям це свято, особливо молодим. І хоч в Україні воно не набрало того благоговійного трепету, яким супроводжується, скажімо, в Італії, звідки, власне, й
започаткувалося, – проте також стає масовим і бажаним. Добре прижився
День любові й у нашій академії, ба, й навіть розширив коло учасників! Ми самі
не раз були свідками того, як студенти вітають один одного, своїх мам, бабусь
і навіть викладачів із цим святом, даруючи строкаті «валентинки»!
Навчання – штука непроста – вимагає наполегливості, відповідальності й
часу. Але ж коли, як не в студентські роки, нам ще можна буде так беззастережно віддатися покликам амурів, які вкрай активні в День Святого Валентина? Є повір’я, що у цей день птахи вибирають собі пару, тому й для закоханих
це свято є особливим...
У кожного кохання є своя історія. І ніхто не знає, чи закохані самі пишуть
її на землі, знайшовши одне одного… чи ця повість була написана на небесах,
іще до їхньої зустрічі. Як на мене, друга версія вірогідніша, адже недаремно в
усі віки коханню приписували силу неземного походження, яка здатна підняти
людину на своїх крилах до зірок.

Тому закономірним є те, що ми так часто зустрічаємо
любов саме в студентські роки, натхненні своєю молодістю, амбітністю й умінням щиро кохати… Скільки прекрасних пар поєднала наша академія! Цікаво було б познайомитися з ними й дізнатися, яку все-таки роль у їхньому житті відіграла їхня альма-матер…
Історія Толі та Олі почалася три роки тому… І
розкажуть її самі закохані, з перших вуст…
«Познайомилися ми в 2010 році восени в академії – говорить Оля, – я була на першому курсі,
він – на другому. Нас познайомила Женя Гмиря.
Перша розмова була ненав’язливою: говорили про
нашу академію, так що вона нас і пов’язала. Досить багато листувалися Вконтакті, були дуже різні, тому спілкувалися просто як друзі й про щось
більше, ніж дружба, навіть не думали. Потім узимку, перед Новим роком, Толя запросив мене на прогулянку, аби я допомогла вибрати подарунок його татові. Із тих пір ми й стали
трішки ближчими, – у нас
було багато спільних знайомих, і потім гуляли ми разом уже без будь-якого приводу. Навіть у двадцятиградусний мороз. Стали ходити разом в академію. Потім,
так як Толя був активістом,
він почав запрошувати мене
на різні концерти і т.д... Тож
окрім студентських буднів у мене з’явилися яскраві кольори в житті, поскільки мені до цього було нудно лише вчитися. А Толя показав
іншу сторону медалі студентського життя. І напередодні
Дня закоханих ми почали зустрічатися, тож 9 лютого будемо відзначати вже третю річницю наших стосунків!
За ці три роки було чимало яскравих позитивних емоцій... Тоді, три роки тому, я б ніколи не подумала, що такі
різні люди можуть бути разом. Та якось «перевиховалися»
обоє – і зараз усе чудово!
Я не прикрашала розповідь словами типу «а він на мене
поглянув» чи «ми пронесли своє кохання через роки» або
«мріємо одружитися». Головне, що ми поважаємо один
одного і підтримуємо в усьому».
Друга пара закоханих – Владислав і Катя – надзвичай-

но позитивні й відкриті. Їх історія надихає…
«Ми знаємо один одного з дитинства, адже живемо по
сусідству, – з усмішкою говорить Катя. Наші батьки спілкуються, а тому й нам доводилося багато часу проводити разом: новорічні свята, літні поїздки до річки. Та й навчалися в одній школі. Цікаво те, що ми з Владом завжди сварилися (трішки недолюблювали один одного).
Коли я навчалася в одинадцятому класі (а Владислав
у десятому), все змінилося.
Ми стали хорошими друзями, почали краще спілкуватися, ділилися різними секретами. Недаремно в народі говорять, що дружби між
чоловіком і жінкою не існує!
Так сталося і в нашому випадку. Вступаючи до першого курсу нашої академії ми
вже зустрічалися. І тому були засмучені, що попереду рік,
який нас територіально розділятиме. Та він минув швидко, і вже наступного
року Владислав також
вступив до нас в акаА ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО?..
демію на факультет агУ День Святого Валентина кільрономії (нині – факуль- кість подарованих один одному ватет агротехнологій та лентинок досягає 141 мільйона, роекології). Протягом на- блячи це свято другим, після Різдвчання були різні си- ва, найбільш популярним днем по
листівками.
туації, тому підтримка обміну
15% американських жінок (це
близької людини вкрай тільки вони могли таке придумаважлива. І як це добре, ти!) посилають самі собі букети
що ми завжди поруч, у квітів, вітаючи себе з Днем Валенрідній академії!..»
тина.
52% чоловіків пропонують своУ сірі зимові будні ніщо не зігріває сер- їм обраницям одружитися саме в
це так, як тепле, радіс- цей день.
Найбільш популярний парфум,
не і романтичне почутякий дарують у день усіх закохатя – кохання... Бажає- них,– Chanel # 5.
мо, аби кожен із нас зуНайпопулярнішими за фахом
стрів свою справжню людьми, які отримують валентинлюбов і ніколи не від- ки, є вчителі.
пускав... Зі святом! Ко3% людей у світі на День Святого Валентина дарують подарунки
хання Вам!
Юлія Клименко, своїм домашнім улюбленцям.
студентка факультету
ветмедицини

аграрна академія моя
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ПОЕТИЧНА СТОРІНКА

Вітаємо!

Спiшiть любити..
Спішіть говорити «люблю»,
Спішіть говорити «кохаю»,
Любов дарувати свою
Людині, яка вас чекає!

Спішіть потонути в очах,
Спішіть просинатися поряд,
П’яніть від вина на вустах,
Ловити закоханий погляд.
Спішіть цілувати уста,
Спішіть забувати образу,
Спішіть написати листа –
Робіть це спонтанно й одразу.
Спішіть наяву полюбить –
До смерті, до сліз, до загину!
Любіть, щоб хотілося жить,
І хай вас любов не покине!
Дивіться: в коханих очах
Вогонь піднебесний палає.
Дивіться: і смуток, і страх
У серці безслідно зникає…

У перші місяці нового року свій день народження відзначають:
перший проректор академії, професор Павло Вікторович Писаренко,
проректор із науково-педагогічної, наукової роботи Микола
Миколайович Опара, директор Інституту післядипломної освіти
та дорадництва Людмила Миколаївна Капаєва, декан факультету
агротехнологій та екології Микола Миколайович Маренич,
професор кафедри інформаційних систем і технологій Костянтин
Данилович Костоглод, провідний юристконсульт Юлія Олексіївна
Сибірцева, доцент кафедри землеробства і агрохімії Олег Вікторович
Міщенко, доцент кафедри менеджменту Тетяна Вікторівна
Воронько-Невіднича, доцент кафедри фінансів і кредиту Тетяна
Станіславівна Галінська, доцент кафедри економіки підприємства
Юлія Володимирівна Помаз, доцент кафедри економічної теорії та
економічних досліджень Ірина Іванівна Шупик, доцент кафедри
машиновикористання і виробничого навчання Вячеслав Вікторович
Падалка, доцент кафедри фізики, автоматизації та механізації
виробничих процесів Анатолій Петрович Коломієць, старший
викладач російської та української мов факультету підготовки
іноземних громадян Олена Олегівна Савченко, літературний
редактор журналу «Вісник ПДАА» Раїса Андріївна Колєснікова,
старший викладач кафедри машин та обладнання АПВ Олексій
Олексійович Назаренко, старший викладач кафедри іноземних
мов та українознавства Ірина Георгіївна Губіна, старший викладач
кафедри безпеки життєдіяльності Ольга Урешівна Дрожчана,
старший викладач кафедри землеробства і агрохімії Оксана
Юріївна Диченко, бібліотекар І категорії Тетяна Володимирівна
Чема, заступник редактора редакційно-видавничого відділу Юлія
Анатоліївна Хрипко, методист вищої категорії деканату факультету
агротехнологій та екології Людмила Миколаївна Філоненко,
асистент кафедри рослинництва Ольга Григорівна Міленко.
Шановні іменинники!
Колектив академії щиро вітає Вас із днем народження!
Від усієї душі бажаємо Вам міцного здоров'я і щастя,
енергії, оптимізму й творчих звершень!

Спішіть подивитися в них –
У ті загадковії очі,
тікайте від буднів сумних, –
Тікайте у пристрасні ночі!..
Спішіть до коханих своїх,
Пишайтесь, любіть і кохайте,
Тримайтесь міцніше за них
Й ніколи ви їх не втрачайте!
Спішіть говорити «люблю»,
Спішіть говорити «кохаю»…
Інна Єщенко
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