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НЕ ЗУПИНЯТИСЯ НА ДОСЯГНУТОМУ
Саме в цьому руслі 12 грудня ни-

нішнього року в Полтавській держав-
ній аграрній академії проходило засі-
дання обласної Консультативної ради.

На засідання крім членів обласної 
Консультативної ради були запроше-
ні керівники райдержадміністрацій, 
начальники районних управлінь аг-
ропромислового розвитку, підприєм-
ці, представники комерційних струк-
тур, керівники обласних служб та ор-
ганізацій.

Відкрив її голова обласної держав-
ної адміністрації Олександр Удові-
ченко.

З доповіддю виступив директор 
Департаменту агропромислового роз-
витку облдержадміністрації Сергій 
Фролов, зазначивши, що розвиток 
аграрної освіти й науки – невід’ємний 
елемент аграрної політики області, 
від реалізації якого безпосередньо за-
лежить подальший агропромисловий 
розвиток. 

Сучасне агровиробництво дина-
мічно розвивається й потребує по-
стійного взаємозв’язку з аграрною на-
укою у впровадженні новітніх тех-
нологій, створенні високоурожай-
них сортів і гібридів, високопродук-
тивних порід худоби та птиці. Відпо-
відно, і в підготовці кадрів є необхід-
ність посилення зв’язку між освітні-
ми процесами та потребами сучасно-
го виробництва.

В області зібрано 1 млн. 740 тис. 
га зернових культур, намолочено 5,7 
млн. тонн зерна, середня урожайність 
становить 56,5 ц/га, що на 17,2 ц/га 
більше, ніж у минулому році.

Найбільший внесок до цьогорічно-
го валу зерна внесли такі райони: Га-
дяцький – 417 тис. тонн, Лохвицький 
– 351 тис. тонн, Миргородський – 300 
тис. тонн, Новосанжарський – 255 тис. 
тонн, Машівський та Лубенський 248 
та 244 тис. тонн відповідно.

Кукурудзи з площі 588 тис. га на-
молочено 4,1 млн. тонн за середньої 
урожайності 69,7 ц/га, що на 22,3 ц/
га більше, ніж у минулому році. Най-
вища врожайність цієї культури у Га-
дяцькому районі – 99 ц/га та 98,4 ц/га 
у Шишацькому районі.

Під пшеницею озимою 91,5 % по-
сівних площ займають сорти вітчиз-
няної селекції, у т. ч. 9 % – полтав-
ської селекції.

Урожайність соняшнику склала 
30,7 ц/га – це другий показник в Укра-
їні й найвищий в області за останні 
десять років.

Такі показники урожайності отри-
мані завдяки розробленій і впрова-
дженій у області Програмі забезпе-

чення бездефіцитного балансу по-
живних речовин у ґрунті. У розрахун-
ку на гектар внесено 110 кг д.р. міне-
ральних добрив проти 70 кг у мину-
лому році.

Під урожай майбутнього року ози-
мі зернові посіяно на площі 204 тис. 
га, 81,5 % з яких знаходяться в добро-
му стані, на площі 38 тис. га (15,2 %) 
– у задовільному і на площі 8,3 тис. га 
(3,3 %) – сходи слабкі й зріджені.

Агрометерологічні умови листо-
паду були в цілому сприятливими для 
веґетації озимих культур.

В області підготовлено 1167 тис. га 
зябу (104,5 % до завдання). Глибокий 
обробіток проведено на площі 88,2 
тис. га, т.б. 117 % до прогнозу й є умо-
вою до розширення площ посіву цу-
крових буряків.

Цукрові буряки зібрано з площі 
31,7 тис. га, накопано 1550 тис. тонн, 
урожайність – 488 ц/га; вже виробле-
но 173 тис. тонн цукру (прогнозується 
185 тис. тонн). Сільськогосподарські 
підприємства практично на 100 % за-
безпечені насінням ярих культур для 
посіву в 2014 році.

У галузі тваринництва в ниніш-
ньому році увага зосереджувалася 
на впровадженні новітніх та енергоз-
берігаючих технологій виробництва, 
селекційно-племінній роботі, раці-
ональному впровадженні збалансо-
ваних кормів, переведенні виробни-
цтва продукції тваринництва в інди-
відуальному секторі на більш висо-
кий організаційний рівень. Внаслідок 
цього, в усіх категоріях господарств 
поголів’я великої рогатої худоби зрос-
ло на 5,7 тис. голів, або на 2 %; сви-
ней – на 7,1 %; призупинено скорочен-
ня чисельності поголів’я корів у гос-
подарствах населення.

За 11 місяців 2013 року у господар-
ствах усіх категорій виробництво мо-
лока становило 730,3 тис. тонн (101 % 
до 2012 року), м’яса – 88,7 тис. тонн 
(126 % до минулого року).

Надій молока на одну корову за 
цей період склав 5209 кг (друге міс-
це в Україні), що на 184 кг більше, 
ніж у відповідному періоді минулого 
року. До кінця року планується надо-
їти 5600 кг молока на корову. Станом 
на 1 грудня сума освоєних коштів по 
Програмі соціального розвитку сіль-
ських населених пунктів Полтавської 
області становить 188,5 млн. грн., або 
136,2 % від запланованої суми.

Темпи приросту валової продукції 
сільського господарства за 11 місяців 
поточного року склали 118,2 %, у т.ч. 
в рослинництві – 122,5%, у тваринни-
цтві – 105,0 %.

Які ж напрями роботи в агропро-
мисловому комплексі області перед-
бачені в  2014 році?

Важливий резерв – це зменшення 
строкатості врожайності, яка в розрі-
зі районів області складає від 42 до 77 
ц/га.

І не дивлячись на те, що в цьо-
му році валовий збір зернових най-
вищий, за показниками урожайнос-
ті область займає четверту позицію в 
Україні.

Аналогічна картина по кукурудзі, 
урожайність якої коливається від 49 
до 97,8 ц/га, за цим показником Пол-
тавська область займає лише десяту 
позицію.

У галузі тваринництва допоки що 
не призупинено негативної тенден-
ції щодо скорочення поголів’я корів 
у господарствах населення. Робота у 
господарствах повинна бути сконцен-
трована на селекційно-племінній ді-
яльності, більш ефективно необхідно 
використовувати генетичний потен-
ціал племінної худоби.

Важливе значення має кормови-
робництво, де увагу слід закцентува-
ти на сучасних технологіях заготів-
лі й зберігання якісного силосу та сі-
нажу з використанням консервантів і 
поліетиленових плівок.

Розпочата робота з формування 
Програми соціального розвитку сіль-
ських населених пунктів Полтавської 
області на 2014 рік, в якій активну 
участь беруть викладачі та студенти 
академії.

Між академією, Полтавським ре-
гіональним відділенням Всеукраїн-
ської асоціації сільських і селищних 
рад та Департаментом агропромисло-
вого розвитку облдержадміністрації 
підписаний меморандум про наміри 
щодо взаємного співробітництва з пи-
тань інформаційно-консультативного 
забезпечення розвитку агропромис-
лового комплексу та сільських тери-
торій.

Тож завдання наступного 2014 
року непрості й відповідальні. Голо-
вне – не зупинятися на досягнутому: 
завдання колективу академії всебічно 
сприяти примноженню досягнень в 
агропромисловому комплексі, розви-
тку сільських територій Полтавської 
області.

Микола Опара,
проректор із науково-
педагогічної, наукової 

роботи, кандидат сільськогоспо-
дарських наук, 

Заслужений працівник 
сільського господарства України



АКТУАЛЬНО

3аграрна академія моя

ВІЗИТ МІНІСТРА МОЛОДІ ТА СПОРТУ В АКАДЕМІЮ
13 грудня 2013 рокуПДАА вперше відвідав Міністр мо-

лоді і спорту України Равіль Сафович Сафіуллін. 
Студенти академії мали змогу поспілкуватися та зада-

ти всі хвилюючі для них питання: вони цікавилися не лише 
подіями на майдані м. Києва, а й питаннями спорту, зокре-
ма присвоєнням спортивних розрядів, станом матеріальної 
бази спортзалів тощо.

Міністр поспілкувався з стипендіатами Програми Фон-
ду В. Пінчука «Завтра.UA» та кращими спортсменами ака-
демії –  олімпійськими чемпіонами та майстрами спорту.

У Полтавській державній аграрній академії на Равіля 
Сафовича чекала почесна місія – перерізати символічну 
стрічку новоствореного музею гирь. 

Серед експонатів музею гирь – не лише спортивні снаряди, 
а й фотографії та нагороди відомих полтавських спортсменів.

Цю колекцію розпочав збирати ще 13 років тому Олег Мо-
роз – Заслужений тренер України з гирьового спорту (усьо-
го зібрано близько 200 експонатів загальною вагою 2200 кг).

Упродовж години Равіль Сафович спілкувався зі сту-
дентами. Говорили про розвиток спорту, покращання ма-
теріальної бази спортивних об’єктів та Євромайдани, в 

яких студентство України бере участь. 
За словами Равіля Сафіулліна, молодь – особлива аудито-

рія, спілкуватися з якою завжди цікаво, – можна почути про-
гресивні ідеї та нестандартні шляхи вирішення проблем.

Прес-центр ПДАА

Саме так можна сказати про Героя Со-
ціалістичної праці, Героя України, засно-
вника приватного підприємства «Агрое-
кологія» Шишацького району, Почесного 
професора і колишнього випускника на-
шої академії Семена Свиридоновича Ан-
тонця.

Нещодавно у залі Полтавського ака-
демічного обласного українського музич-
но-драматичного театру імені М.В. Гого-
ля відбулася презентація фотоальбому 
заслуженого журналіста України Вале-
рія Черкаса «Автограф на землі. Семен 
Антонець».

Заступник голови облдержадміні-
страції Володимир Замикула у вітально-
му слові наголосив, що Семен Антонець 
пройшов непростий життєвий шлях, 
створивши ідею органічного землероб-
ства і практичне її втілення в одержан-
ні екологічно безпечної продукції. Завдя-
ки саме його зусиллям і вболіванням за 

здоров’я людей нещодавно був прийня-
тий Закон України «Про виробництво 
та обіг органічної сільськогосподарської 
продукції та сировини».

Секретар Полтавської єпархії Укра-
їнської Православної Церкви протоієрей 
Михаїл зауважив, що Семен Свиридоно-
вич може безкінечно говорити про землю 
й про людей, бо турбота про них, любов до 
них складають основу його життя. Це дар 
від Бога, який він усе своє життя втілює!..

Земля, як живий організм, мала наро-
дити таку людину, як Антонець, –   наго-
лосив директор Департаменту нафтога-
зового комплексу, промисловості, еколо-
гії та природних ресурсів облдержадміні-
страції Ігор Піддубний, бо земля потребує 
захисту, як і все живе. Її не можна нівечи-
ти плугом, труїти пестицидами й хімічни-
ми добривами, а відтак, нищити здоров'я 
людини, котра споживає продукти отрує-
них полів – і хліб, і молоко, і м'ясо. 

Доктор біологічних наук, професор, 
член-кореспондент НАН України, заслу-
жений діяч науки і техніки України Тетя-
на Черевченко наголосила, що нині «зем-
ля абсолютно хвора», – за багато десятків 
років отруєна хімією. І щоб змінити си-
туацію, потрібні такі люди, як Антонець. 
Аби вирощувати святий наш хліб насущ-
ний, потрібні не лише фізичні, а й, насам-
перед, інтелектуальні зусилля, що  дово-
дить усім нам творча, вдумлива багато-
річна діяльність Семена Антонця.

В «Агроекології», єдиному в Украї-
ні сільськогосподарському підприємстві, 
ще з 1978 року не використовують гербі-
цидів, а з 1997 року не вносять у землю 
синтетичних мінеральних добрив, про 
що сказав у своєму виступі доктор тех-
нічних наук, академік Національної ака-

демії аграрних наук України, директор 
Національного наукового центру «Інсти-
тут механізації та електрифікації сіль-
ського господарства» Валерій Адамчук. 

«Він завжди йшов на крок попереду 
своїх колег», – писав свого часу про хлі-
бороба Антонця учений-аграрій, еконо-
міст, господарник, письменник і публі-
цист Федір Моргун, котрий пропагував 
і впроваджував прогресивний ґрунтоза-
хисний спосіб безвідвального обробітку 
ґрунту. І його колеги вчилися цьому, як 
розповіла із власного досвіду Герой Укра-
їни, голова Котелевської райдержадміні-
страції, випускниця Полтавського сіль-
ськогосподарського інституту Тетяна Ко-
рост, назвавши Семена Свиридоновича 
Патріархом сучасного українського зем-
леробства, і від імені хліборобів-колег 
вручила йому запашний коровай.

Відрадно, що на це незабутнє свято 
приїхали прозвітувати про впроваджен-
ня досвіду видатного українського агра-
рія його колеги й науковці з Бєлгород-
ської області Російської Федерації.

Виступи гостей дали високу оцін-
ку книги «Автограф на землі» і, пере-
дусім, його фотографу-майстру – Вале-
рію Черкасу. Авторський колектив одер-
жав Почесні грамоти Українського фон-
ду культури, а всі запрошені на урочис-
тості – презентоване видання.

Свято було не лише пишномовним, а 
й досить повчальним для багатьох при-
сутніх хліборобів, у тому числі й для 
великої когорти викладачів і студентів 
Полтавської державної аграрної академії.

Микола Опара,
проректор із науково-
педагогічної, наукової 

роботи

ПРОРОК ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА
ГОРДІСТЬ НАШОГО КРАЮ
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ЯКИМИ ЗДОБУТКАМИ ПОРАДУВАВ ФАКУЛЬТЕТИ АКАДЕМІЇ 2013 РІК?
на це питання відповіли декани 

2013 рік для факультету 
був насичений подіями. На 
початку року під керівни-
цтвом викладачів кафедри 
бухобліку проведено кон-
курс стінгазет, найкращу з 
яких обирали шляхом голо-
сування. Переможці отрима-
ли солодкі призи від органі-
заторів конкурсу.

У лютому кафедра бух-
галтерського обліку прове-
ла студентську міжнародну 
науково-практичну Internet-
конференцію «Формування 
системи механізмів обліково-
аудиторського та аналітич-

ного забезпечення конкурентоспроможного розвитку підпри-
ємств реального сектора економіки».

У березні кафедрою економічної теорії та економічних до-
сліджень проведена міжнародна науково-практична конфе-
ренція «Соціально-економічна політика держави в умовах 
трансформаційних змін», у якій взяли участь науковці, магі-
странти, студенти, практики із Азербайджану, Великобрита-
нії, Грузії, Йорданії, Латвії, Молдови, Німеччини, Польщі, Ро-
сії, США, Туркменістану, України.

15–18 травня викладачі кафедр факультету обліку та фі-
нансів зустрічали та супроводжували делегації з усієї Украї-
ни в рамках ХV Зльоту іменних стипендіатів та відмінників 
навчання «Лідери АПК ХХІ століття» серед студентів вищих 
навчальних закладів І–IV рівнів акредитації.

У липні відбулася реорганізація кафедри українознавства. 
Таким чином, кафедра філософії, психології та педагогіки по-
повнилася висококваліфікованими фахівцями з «Історії Украї-
ни», зокрема, професором, доктором історичних наук М. А. Яки-
менком. У зв’язку з цими змінами кафедра має назву «Філософії, 
історії та педагогіки». Кафедра у 2013 році продовжила тради-

цію щодо випуску періодичного видання, збірки наукових праць 
«Філософські ідеї в культурі Київської Русі», а також взяла ак-
тивну участь в організації та проведенні започаткованої нею Все-
української наукової конференції пам’яті видатного українського 
філософа, професора, доктора філософських наук Вілена Сергі-
йовича Горського – «Філософські ідеї в культурі Київської Русі». 

У жовтні кафедра бухгалтерського обліку провела сту-
дентську наукову конференцію «Актуальні питання розвитку 
й вдосконалення обліку та аналізу підприємств».

Академію відвідала регіональний представник редакції 
всеукраїнської професійної газети «Все про бухгалтерський 
облік» Куделя Тетяна Вікторівна і зустрілася зі студентами фа-
культету. До 20-річчя газети «Все про бухгалтерський облік» 
було відзначено подяками й грамотами кращих викладачів ка-
федри та найактивніших студентів.

Повторно було обрано деканом факультету кандидата еко-
номічних наук, доцента Дорогань-Писаренко Людмилу Олек-
сандрівну. 

5 листопада обрали нового студентського декана факульте-
ту обліку та фінансів – Шах Любов Олександрівну.

21 листопада кафедра фінансів і кредиту відзначила 15-річ-
чя з дня свого заснування. З цієї нагоди проведені круглі сто-
ли, святкове засідання фінансового клубу та V Міжнародна 
науково-практична конференція «Ринкова трансформація наці-
ональної економіки: досягнення теорії та проблеми практики».

Активно працюють студентські наукові гуртки, а з верес-
ня розпочав свою роботу гурток «Знавці економічної теорії» 
(кер. – доц. І. І. Шупик).

Студенти факультету активно співпрацюють у науковому 
напрямі з президентським фондом Л. Кучми «Україна», – став 
не винятком і 2013 рік. Інна Діхтенко, студентка 3 курсу, отри-
мала другу премію; дипломи за перемогу в Стипендіальній 
програмі Фонду В. Пінчука «Завтра.UA» отримали Людмила  
Ватага, Інна Косовська та Анна Будник.

Педколектив прагне не зупинятися на досягнутому, а з 
впевненістю дивитися у завтра, пам’ятаючи девіз: «Робота – це 
невпинний процес, тому завжди потрібно рухатися уперед!»

Факультет обліку та фінансів

Факультет економіки та менеджменту
Зиму завершували випус-

ком спеціалістів та маґістрів 
із менеджменту організацій 
і адміністрування: 83 особи 
одержали путівку в життя, 
здобули можливість працю-
вати за фахом, примножува-
ти добробут країни.

Початок весни знову озна-
менувався участю у тесту-
ванні бакалаврів, налагоди-
лась активна співпраця з ДУ 
«НМЦ «Агроосвіта».

Завершилася ця пора року 
ювілейним XV Зльотом імен-
них стипендіатів і відмінни-
ків навчання «Лідери АПК 
ХХІ століття», у підготовці 

до якого взяли активну участь викладачі й студенти нашого 
факультету (Юлія Шевченко, Альона Козісь, Наталія Філіпо-
ва, Тетяна Бардіна та інші).

Факультет взяв активну участь у Всеукраїнському тижні 
фінансової грамотності. Було проведено зустрічі з представ-
никами банківської сфери, екскурсії до Національного банку.

Не обійшли увагою й творчі етапи: активісти факультету 
брали участь у підготовці до конкурсу «Краща студентська 
команда Полтавщини», в якому ПДАА посіла перше місце. 
Команда КВК «Animal Planet», яка здобула Кубок Агроліги 
КВК та Суперкубок, на 75 % складається зі студентів нашо-
го факультету.

Студенти-науковці здобули 25 нагород різного рівня за 
свої роботи, бізнес-плани тощо.

У цілому 2013 р. був багатим на здобутки: на факультеті 
нині функціонує 6 кафедр, які очолюють доктори наук; на-
вчається 1389 студентів; викладачами факультету читається 
231 навчальна дисципліна, кожна з яких забезпечена НМК; 
видано 208 методичних розробок. На факультеті проведе-
но 7 конференцій різного рівня, одержано 8 патентів та ав-
торських свідоцтв, видано 5 навчальних посібників із гри-
фом Міністерства освіти і науки України. Викладачами опу-
бліковано 182 статті у фахових виданнях України та 165 – в 
інших виданнях. Випущено 11 монографій. На наукових та 
науково-практичних конференціях ПВС факультету зроби-
ли 213 доповідей. Докторами й кандидатами наук написано 
87 відзивів на автореферати дисертацій. На факультеті про-
довжується робота з оновлення матеріально-технічної бази, 
створення комфортних умов для роботи викладачів та на-
вчання студентів!
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ПІДСУМКИ РОКУ

Факультет ТВППТ
Рік, що минає, був насичений багатьма подіями. Осно-

вна робота, звичайно ж, спрямовувалася на набір нових 
студентів. Цьому сприяли профорієнтація, публікації в 
газетах, випуск буклетів і різноманітної рекламної про-
дукції, поїздки до коледжів та шкіл… 

Усе це не давало розслабитися ні на хвилину – трима-
ло в тонусі, вселяло думку про те, що потрібно поповню-
вати континґент студентів. Приємно зазначити, що наші 
старання не минули марно: 78 осіб зараховано на стаціо-
нарну форму навчання.

На факультеті відбулися знакові для нас зміни:
1. Відбулася реорганізація кафедр.
2. Проведено два республіканських семінари з праців-

никами переробки молочної 
промисловості з вивчення під-
вищення якості молочної си-
ровини і молочних продуктів.

3. Захищено кандидатські 
дисертації викладачами кафе-
дри переробки продукції тва-
ринництва Л.М. Кузьменко та  
Н.В. Будник. 

4. Створено обласну шко-
лу інноваційних технологій у 
тваринництві.  

Інженерно-технологічний факультет

Факультет ветеринарної медицини
У 2013 році на факультеті 

відбулося чимало подій: 
- отримана ліцензія на під-

готовку 50 лікарів ветеринар-
ної медицини ОКР «Маґістр»;

- отримано 9 патентів на ко-
рисні моделі. Співробітниками фа-
культету одержано 2 золоті меда-
лі (Польща, Румунія) за «Комплек-
сне ветеринарне та зоотехнічне об-
ладнання» (доценти С.В. Аранчій, 
М.І. Корчан, старший викладач 
Л.М. Корчан, аситенти Н.С. Кані-
вець, К.В. Свінтицька);

- захищено 2 докторські дис-
ертації (С.М. Кулинич, П.І. Ло-
кес) та 2 кандидатські (О.О. Бу-

блик та А.А. Кіт; науковий керівник – професор В.П. Берд-
ник). Три співробітники отримали вчене звання професо-
ра (П.І. Локес, М.В. Скрипка, Б.П. Киричко), 4 співробітни-

ки – вчене звання доцента (В.В. Сорокова, О.В. Кручиненко, 
С.О. Клименко, Н.С. Щербакова);

- відбувся попередній захист трьох кандидатських ди-
сертацій аспірантів, зокрема  С.М. Михайлютенка (науко-
вий керівник – доктор ветеринарних наук В.О. Євстаф’єва),  
В.В. Мельничука (науковий керівник – доктор ветеринарних 
наук С.М. Кулинич) та Т.В. Звенигородської (науковий керів-
ник – доктор ветеринарних наук, професор Б.П. Киричко).

Студентка А. Лубенська отримала 3 місце у Всеукраїн-
ській студентській олімпіаді з біології тварин.

Студенти факультету отримали грамоти та нагороди у  
Державній студентській науково-практичної конференції 
«Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті» з напря-
му «Сучасні проблеми ветеринарної медицини», а також 
на круглих столах зльоту відмінників та іменних стипен-
діатів «Лідери АПК ХХІ сторіччя». Студентка 4 курсу Хо-
менко Олена отримала приз «Міс академії – 2013». 

Студенти факультету брали участь у конкурсі «Краща 
студентська команда року», де отримали 1 місце серед ву-
зів Полтавської області.

2013 рік виявився плідним для нашо-
го факультету. Ми завершуємо його зі 
значними здобутками. Зокрема, за цей 
час: 

1. Розширено ліцензований обсяг 
освітньо-кваліфікаційного рівня «Ма-
гістр» спеціальності «Агрономія».

2. Відкрито спеціалізовану вчену 
раду з захисту кандидатських дисерта-
цій зі спеціальностей рослинництво та 
селекція і насінництво спільно із Сум-
ським національним аграрним універ-

ситетом.
3. Повністю облаштовано ще один 

комп’ютерний клас на кафедрі селекції, 
насінництва і генетики випускниками 
факультету.

4. Проведено акредитацію двох спе-
ціалізованих лабораторій: агрономічно-
го моніторингу та якості зерна.

5. Проведено дві міжнародні науково-
практичні конференції з насінництва.

6. Всі лекційні аудиторії облаштова-
но мультимедійним обладнанням.

Факультет агротехнологій та екології

Для ІТФ 2013 рік запам'ятався багатьма досягненнями. 
Науковий колектив поповнився 4 кандидатами наук: ст. 

викл. кафедри машин та обладнання АПВ О. О. Назаренко 
та О. М. Іванов, старший викладач кафедри машиновикорис-
тання і виробничого навчання С. В. Ляшенко, асистент ка-
федри ремонту машин і ТКМ А. О. Келемеш захистили кан-
дидатські дисертації з технічних наук, а доцент кафедри ви-
щої математики і логіки Ю. І. Овсієнко – з педагогічних наук.

Опублікували 102 статті у фахових виданнях і 98 – у за-
рубіжних та інших. Видано підручник матеріалознавства і 
ТКМ (автори А. С. Опальчук, Є. Г. Афтанділянц, І. А. Дудні-
ков та ін.) з грифом Міністерства.

Цей рік був багатим на досягнення і для студентського ак-
тиву. 

Студент ОКР «Спеціаліст» О. В. Дрижак зайняв ІІ (при-
зове) місце в Україні в конкурсі на кращого студента з на-
пряму підготовки 6.100102 Процеси, машини та обладнання 

АПВ по Україні, ор-
ганізованого агро-
холдингом «Мрія». 
Факультет у черго-
вий раз брав участь 
у щорічному святі-
конкурсі «День ме-
ханіка», де Полта-
ва забрала перші 
місця у номінаціях 
«Кращий діагност» 
(В. В. Молодчий, 4 
курс) та «Кращий водій» (Є. С. Веклич, 3 курс). 

Зміцнилася матеріально-технічна база: компанія «Ново-
фарм» надала в розпорядження факультету трактор Case 340, 
у тому числі, для проведення лабораторних робіт із профіль-
них дисциплін. 
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З ДУМКОЮ ПРО МАЙБУТНЄ

2013 рік пройшов для всієї академії 
та нашого інституту під гаслом «Рід-
не село», поскільки нашому інституту 
було доручено організувати діяльність 
Регіонального навчально-практичного 
центру розвитку сільських територій. У 
цій діяльності найголовнішими напря-
мами була співпраця з головами сіль-
ських (селищних) рад та робота з кон-
тингентом сільської молоді. Вважаємо, 
що, в цілому обидва напрями реалізо-
вані успішно. 

Підписано Меморандум про співп-
рацю між академією, Департаментом 
агропромислового розвитку Полтав-
ської ОДА та Регіональним відділен-
ням Всеукраїнської асоціації сільських 
і селищних рад в Полтавській облас-
ті про наміри щодо взаємного співро-
бітництва з питань інформаційно-
консультаційного забезпечення роз-
витку агропромислового комплексу 
та сільських територій. Академія про-
тягом року проводила навчання сіль-
ських (селищних) голів, тематичні кру-
глі столи з актуальних питань. 

У рамках співпраці з Полтавським 
обласних центром зайнятості протягом 
2013 року викладачі академії проводили 
цільові навчання для безробітних щодо 
започаткування власної справи на селі, 
зокрема й організації зеленого туризму.

Протягом 2013 року за підтримки 
Полтавської ОДА та активної участі Ре-
гіонального відділення Асоціації сіль-
ських та селищних рад проведено тема-
тичні круглі столи:

- Комплексний захист природного 
середовища в територіальних громадах 
Полтавського регіону;

- Управління землекористуванням в 
сільських територіях і новітні техноло-
гії землеустрою;

- Аграрний сектор України на шляху 
євроінтеграції. Перспективи розвитку 
сільських територій у рамках договору 
про Асоціацію з Європейським союзом.

За 2013 рік Полтавською держав-
ною аграрною академією за підтримки 
Полтавської ОДА проведено науково-
практичні конференції:

- Відпрацювання стратегій розвитку 
садівництва на Полтавщині;

- Розвиток галузі бджільництва в 
2013 році та збереження бджіл.

Для підтримання постійного зв’язку 
з сільськими громадами за районами 
області визначено континґент сільської 
молоді в розрізі населених пунктів, за-
кріплені куратори студентських груп 
по районах, визначені старости сту-
дентських груп у розрізі кожної сіль-
ської (селищної) ради. Вже з вересня 
2013 року з сільськими (селищними) 
радами укладено 60 угод про співробіт-
ництво, що передбачають: 

- організацію інформаційно-кон-
сультаційної та практичної допомоги в 
розробці стратегічних напрямків роз-
витку й діяльності сільських територій;

- практичну допомогу в розробці ге-
неральних планів розвитку сільських 
територій;

- інформаційно-консультаційну та 
практичну допомогу в створенні юри-
дичних осіб, у т. ч. сільськогосподар-
ських виробничих та обслуговуючих 
кооперативів;

- проведення наукового консультуван-
ня й супроводження діяльності вже дію-
чих та новостворених юридичних осіб;

- розробку програм розвитку громади, 
інвестиційних проектів і бізнес-планів;

- залучення студентів академії для 
проведення науково-дослідних робіт на 
замовлення сільських громад, а також 
для проходження ними виробничої та 
переддипломної практик.

Важливою складовою взаємодії ака-
демії з сільськими громадами є науково-
дослідна робота студентів. Упродовж 
року їм пропонувалася різноманіт-
на тематика індивідуальних науково-
дослідних робіт, пов’язаних із розви-
тком сільських територій. Наші студен-
ти виконували творчі роботи з історії 
своїх сіл, будували карти села, проводи-
ли SWOT-аналіз сільських територій, на 
яких вони проживають. Головною ме-
тою таких робіт стало формування ак-
центів на підготовці сільської молоді, ви-
хованні сільських лідерів. Результати цієї 
науково-дослідної роботи були репрезен-
товані засобам масової інформації. 

На виконання доручення Мініс-
терства аграрної політики та продо-

вольства України в академії проводив-
ся конкурс бізнес-планів зі створен-
ня сільськогосподарського обслугову-
ючого кооперативу в сільській місце-
вості. На всеукраїнському етапі цього 
конкурсу першу премію отримала сту-
дентка нашої академії Власенко Аліна. 
На черзі – організаційна робота з реалі-
зації цього бізнес-плану в життя.

2013 рік ознаменувався також здій-
сненням підготовки та підвищенням 
кваліфікації фахівців у рамках співпра-
ці з Державною службою зайнятості та 
на виконання Постанови Кабінету Міні-
стрів України від 20 березня 2013 р. № 
207 «Про затвердження Порядку видачі 
ваучерів для підтримання конкуренто-
спроможності осіб на ринку праці». Спе-
ціальності, що ліцензовані в академії, 
користуються попитом у нашій області 
й за її межами. Маємо чимало запитів на 
підготовку згідно з даною Постановою, 
які ми реалізуємо. Вважаємо, що пер-
ший крок ми зробили досить впевнено, 
–  це свідчить, що наступна наша «хода» 
цим шляхом буде успішною.

Інститут протягом 2013 року прово-
див перепідготовку та підвищення ква-
ліфікації фахівців за акредитованими 
напрямами. Ми і в цьому році викона-
ли план підвищення кваліфікації керів-
ників та спеціалістів АПК, затвердже-
ний Міністерством аграрної політики 
та продовольства. Маємо налагоджену 
співпрацю з Департаментом агропро-
мислового розвитку Полтавської ОДА, 
а тому проводимо не тільки вищезазна-
чене підвищення кваліфікації фахівців 
АПК, але ще й цільові навчання. У та-
кому форматі в грудні провели навчан-
ня керівників та спеціалістів племзаво-
дів Полтавської області. 

В цілому, робота інституту надзвичай-
но різнопланова. Маємо багато завдань, а 
ще більше перспектив і сподівань. Споді-
ваємося на розвиток усієї академії, – для 
чого будемо робити все від нас залежне. 

У Новому 2014 році бажаємо всьо-
му колективу нашої академії здоров’я, 
успіхів у роботі, гармонії в родині, осо-
бистого щастя!

Людмила Капаєва,
директор ІПОД

ПІДСУМКИ 2013 РОКУ ТА ПЛАНИ НА МАЙБУТНІЙ РІК
для Інституту післядипломної освіти та дорадництва
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ДРУЖБА БЕЗ КОРДОНІВ
Щороку до нашої академії приїж-

джають представники асоціації Пу-
ату – Шарант – Україна, що входить 
до складу Федерації Обмінів Франція 
– Україна для відбору студентів на 
стажування у сільськогосподарських 
підприємствах Франції. Цього року 
наша кафедра (іноземних мов та укра-
їнознавства) взяла активну участь в 
організації прийому французької де-
легації й презентації Федерації та 
Асоціації для студентів факульте-
тів економіки та менеджменту, облі-
ку і фінансів, агротехнології та еколо-
гії та факультету ветеринарної меди-
цини. Із нинішнього року стало мож-
ливим стажування викладачів і озна-

йомлення їх із системою вищої осві-
ти у Франції.

У складі делегації були три осо-
би: очільник – Президент Асоціації 
Пуату–Шарант–Україна Філіп Жене, 
секретар Асоціації – Жозет Жене та 
член бюро Асоціації Жюль Лае.

Як наголосив голова Асоціації, 
особливістю перебування у Франції є 
те, що студенти стажуються виключ-
но за профілем навчання: це позитив-
но вирізняє даний проект із-поміж ін-
ших. На зустрічі були присутні та-
кож стажери, нинішні студенти 4-го й 
5-го курсів Ольга Кориненко та Мак-
сим Гончаренко. Вони з захопленням 
розповіли про свої враження від пере-
бування у Франції, про сільське гос-
подарство Франції, про традиції та 

звичаї французь-
ких аграріїв. Роз-
повіли й про куль-
турну програ-
му, організова-
ну французькими 
сім’ями, де про-
живали студен-
ти. На чолі з завід-
увачем кафедри, 
доктором історич-
них наук, профе-
сором Т.О. Шара-
варою кафедра до-
помогла в органі-
зації співбесід для 
відбору студентів 

на стажування 
в майбутньому, 2014 році. Осо-
бливо хочеться подякувати доц.  
Н.А. Канцедал та ст. викл.  
В.І. Лихопій – викладачів фа-
культету обліку та фінансів – за 
допомогу в організації й прове-
денні французької делегації.

Тож усіх охочих запрошує-
мо звертатися на нашу кафедру в 
кім. 459 до викладача французь-
кої мови В.М. Вац для точнішої 
інформації про стажування.

Заходи зі співробітництва

Допомога у навчанні з пи-
тань сільського господарства

Рівень 1. Ознайомлення з сіль-
ським господарством, з життям 
французької родини; участь у різ-
них видах сільськогосподарсько-
го підприємства, удосконалення 
володіння іноземною мовою. 

Рівень 2. (Попередня умова: 
успішне подолання рівня 1): спе-
ціалізоване професійне стажу-
вання на виробничому або об-
слуговуючому підприємстві, за-
лежно від професійного проекту 
стаже-

ра.
Р і в е н ь 

3: Після 
стажуван-
ня рівня 
2 і перед 
о т ри ма н -
ням укра-
ї н с ь к о г о 
д и п л о м а 
інженера-
а г ронома 
о к р е м і 
с т уде н т и 
і н ж е н е р -
них спеці-
альностей 
проходять 
п е р ед д и -

пломну практику на одному з фран-
цузьких підприємств.

Навчання вищого рівня протягом 
двох років із чергуванням лекційних і 
практичних занять у Вищій сільсько-
господарській школі після отриман-
ня українського диплома інженера-
агронома і перед початком роботи 
на одному з французько-українських 
підприємств в Україні. Отримання 
французького диплома інженера сіль-
ського господарства.

Мета заходів:
- дати можливість студентам, які 

вирішили присвятити себе роботі в 
одній із галузей сільського господар-
ства й агропромислового комплексу, 
підвищити рівень своєї підготовки;

- допомогти французьким підпри-
ємствам, що працюють у цьому сек-
торі економіки в Україні, в наборі 
технічних спеціалістів і керівників, 
здатних швидко засвоювати їхні ме-
тоди роботи.

Валентина Вац, 
старший викладач кафедри 

іноземних мов та 
українознавства
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16 листопада – з нагоди святкування 
Міжнародного Дня студента – на вико-
нання соціальних ініціатив Президента 
у Палаці Дозвілля «Листопад» відбув-
ся фінальний гала-концерт обласного 
конкурсу «Краща студентська команда 
Полтавщини», за сприяння громадської 
організації «Моло-
ді регіони». Цього 
року конкурс про-
ходив під патрона-
том голови облас-
ної державної ад-
міністрації Олек-
сандра Васильови-
ча Удовіченка.

Участь у ньо-
му взяли представ-
ники студентської 
молоді семи вищих 
навчальних закла-
дів Полтавської області:

Полтавська державна аграрна акаде-
мія;

Полтавський національний педаго-
гічний університет ім. В.Г. Короленка;

Вищий державний навчальний за-
клад України «Українська медична сто-
матологічна академія»;

Полтавський національний техніч-
ний університет ім. Ю. Кондратюка;

Вищий навчальний заклад Укооп-
спілки «Полтавський університет еко-
номіки і торгівлі»;

Кременчуцький університет еко-
номіки, інформаційних технологій та 
управління;

Кременчуцький національний уні-
верситет ім. М. Остроградського.

Журі конкурсу складалося з п’яти 
осіб: це його голова – заступник голо-
ви – керівник апарату Полтавської ОДА 
Валерій Пархоменко, голова Полтав-
ської обласної організації Всеукраїн-
ської молодіжної громадської органі-
зації «Молоді регіони» Олексій Чепур-
ко, начальник відділу у справах сім’ї та 
молоді Полтавської ОДА Наталія Шко-
денко, секретар Полтавської міської 

ради Оксана Деркач, заступник Кре-
менчуцького міського голови Віталій 
Малецький. А ще місцева творча осо-
бистість, людина, які оцінювала висту-
пи команд із професійної творчої точ-
ки зору – заслужена артистка України 
Оксана Білокінь.

Захід розпо-
чався з кількасо-
тенного флеш-
мобу перед Па-
лацом дозвіл-
ля, де зібрали-
ся представники 
вищих навчаль-
них закладів – 
учасників кон-
курсу. Числен-
на публіка із за-
доволенням спо-
стерігала за за-

пальними, сповненими енергії облич-
чями. У сценарій флешмобу закладені 
об’єднуючі мотиви студентської моло-
ді щодо розбудови нашого майбутньо-
го – про це говорили збудовані дівчата-
ми та хлопцями фігури в танці.

Команди представляли себе у чоти-
рьох епізодах: «Візитна картка», «Мо-
лоді, дієві, креативні» (соціальний про-
ект), «Група підтримки» та «Х – фактор 
мого ВНЗ».

Уже в першому епізоді була очевид-
на перевага нашої академії, – недарем-
но журі визнало високий рівень підго-
товки та неабияке вміння командного 
духу.

Крім команд факультетів у конкурсі 
взяли участь аматорські колективи ака-
демії, зокрема, народний ансамбль су-
часної пісні «Малахіт», народний фоль-
клорний ансамбль «Маланка», народ-
ний ансамбль танцю «Ярина», хоро-
вий колектив «Еней», театральна сту-
діята інші. Продемонструвавши найя-
скравіші таланти, розкривши багато-
гранні здібності й зарядивши енерґі-
єю весь зал, команда Полтавської дер-
жавної аграрної академії виборола пер-

шість! Організатори заходу відзначили 
команду-переможницю дипломом, гро-
шовою винагородою та почесним куб-
ком! Наш ВНЗ вкотре підтвердив свою 
першість, довівши, що в ньому дійсно 
навчаються найкращі студенти, – ро-
зумні, талановиті й креативні!

Експертна рада обласного проекту 
«Краща студентська команда Полтав-
щини» визначила водночас переможців 
на основі поданих аплікаційних форм 
восьми ВНЗ Полтавської області в но-
мінаціях «Кращий студент-науковець 
Полтавщини», «Кращий студент-
громадський діяч Полтавщини», «Кра-
щий студент-спортсмен Полтавщини», 
«Кращий студент – творча особистість 
Полтавщини».

Від академії були подані аплікацій-
ні форми таких студентів на номінації:

– «Кращий студент-науковець Пол-
тавщини» – Постіл Юлія, студентка фа-
культету економіки та менеджменту;

– «Кращий студент-громадський 
діяч Полтавщини» – Мишелов Анато-
лій, студент факультету обліку та фі-
нансів; 

– «Кращий студент-спортсмен Пол-
тавщини» – Богодайко Євгеній, студент 
факультету технології виробництва та 
переробки продукції тваринництва;

– «Кращий студент – творча осо-
бистість Полтавщини» – Глазов Олек-
сандр, студент факультету економіки 
та менеджменту.

Переможцем у номінації «Кращий 
студент-науковець Полтавщини» ста-
ла Постіл Юлія, студентка 2 курсу ОКР 
«Маґістр» факультету економіки та ме-
неджменту.

Переможцем у номінації «Кращий 
студент-спортсмен Полтавщини» став 
Богодайко Євгеній, студент факульте-
ту технології виробництва та перероб-
ки продукції тваринництва.

Щиро вітаючи їх, бажаємо й нада-
лі залишатися в авангарді! Творчих 
натхнень вам і нових звершень!

Краща студентська команда
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Мабуть, не помилюся, коли ска-
жу, що жоден із учасників фестива-
лю команд КВК аграрних ВНЗ країни, 
що вперше відбувся у Львові в люто-
му 2006 року і мав пройти як разовий 
захід для веселих і найкмітливіших 
студентів-аграріїв, не міг навіть уяви-
ти, що це цікаве свято гумору матиме 
згодом не менш цікаве продовження, – 
а з роками ще й таку поважну історію... 
Ще в червні того ж року кращі коман-
ди дебютного фестивалю зібралися 
разом, аби розіграти Кубок Аграрної 
ліги. Перший трофей отримав свого 
господаря після фіналу, що відбувся на 
базі Луганського національного аграр-
ного університету.

За вісім років після першого фес-
тивалю, захід переріс у досить потуж-

ну організацію – Аграрну лігу КВК 
України. Головою оргкомітету впро-
довж перших семи сезонів був її «хре-
щений батько» – Михайло Галушко, 
а по-батьківськи нею весь час опіку-
ються Міністерство Аграрної політи-
ки та продовольства України та Асо-
ціація «КВК України». Щорічно в тур-
нірах ліги беруть участь понад 20 ко-
манд. Переїжджаючи кожного туру у 
різні міста України, команди-учасниці 
Аграрної ліги визначають переможців 
у Чемпіонаті та Кубку ліги. З 2009 року 
боротьба ведеться ще й за Кубок Міні-
стра, а з 2013 року визначається і пере-
можець серед ВНЗ І–ІІ рівнів акреди-
тації. Таким чином, у майбутніх агра-
ріїв є чудова можливість не лише по-
грати в улюблену гру, а й «світ поди-
витися та себе показати». За ці роки 
свідками наявності гумору у команд 
аграрних ВНЗ ставали Біла Церква і 
Львів (тричі), Миколаїв, Харків, Сім-
ферополь, Керч (по 2 рази), Ніжин, Ві-
нниця, Житомир, Суми, Полтава, Ме-
літополь, Одеса, Херсон, Дніпропе-
тровськ. Ось такий КВК-туризм для 
студентства!

Новий старт, уже дев’ятого сезо-
ну! І знову Луганськ, і знову студент-

ське містечко ЛНАУ при-
ймає Аграрну лігу. Вісім 
років минуло, а ось щодо 
зустрічі учасників фести-
валю нічого не змінило-
ся – все та ж гостинність, 
щирість і відповідаль-
ність... Знову теплий при-
йом глядачами і підтрим-
ка всіх без виключення 
команд із різних регіонів 
держави. На старт сезону 
вийшло 15 команд май-
бутніх аграріїв, і на успіх 
може розраховувати кожна з них:

1. «НОКДАУН» Львівського націо-
нального аграрного університету

2. «НАПРОЛОМ» Харківської дер-
жавної зооветеринарної академії

3. «ANIMAL 
PLANET» Полтавської 
державної аграрної 
академії

4. «СЕЛО І ЛЮДИ» 
Дніпропетровського 
державного аграрного 
університету

5. «С БОЛЬШОЙ 
БУКВЫ» Луганського 
національного аграр-
ного університету

6. «РАКЕТА» Жи-
томирського націо-
нального агроекологіч-
ного університету

7. «НА АБОРДАЖ» 
Керченського держав-

ного морського технологічного уні-
верситету

8. «ВЛАСТЕЛИНЫ ПОЛЕЙ» Хар-
ківського національного аграрного 
університету ім.В.В.Докучаєва

9. «АГРАНАВТИ» Миколаївського 
національного аграрного університету

10. «УТ-1» Таврійського державного 
агротехнологічного університету

11. «СИРЕНЬ» Сумського націо-
нального аграрного університету

12 «ТИТАНІК» Технолого-еконо-
мічного коледжу Білоцерківського на-
ціонального аграрного університету

13. «ГОП-СТОП» Ніжинського аг-
ротехнічного інституту НУБіПУ

14. «52-Й ПОНЕДЕЛЬНИК» Одесь-
кого державного аграрного універси-
тету

15. «COUNTRY STYLE» Харків-
ського національного технічного уні-
верситету сільського господарства ім. 
Петра Василенка.

Склад «мисливців за трофеями», 
безсумнівно, істотно поповниться вже 
у наступному ігровому турі.

Не будемо вдаватися в подробиці 
фестивального марафону, та й не вдяч-
на це робота – описувати у звітах ат-
мосферу свята КВК. Повідомимо лише 

вердикт журі, яке працювало цього 
разу в такому складі:

• Михайло Агранат – президент 
Асоціації «КВН України»,

• Тетяна Бардіна – голова об’єднаної 
ради студентського самоврядування 
ВНЗ Міністерства аграрної політики 
та продовольства України,

• Ірина Лепеха – керівник кабіне-
ту НМЦ «Агроосвіта» Міністерства 
аграрної політики та продовольства 
України,

• Акоп Акопян – керівник телеві-
зійної команди КВН «Коммунарские 
парижане» м. Алчевськ та Алчевської 
ліги КВН,

• Микола Ілляшов – актор найти-
тулованішої команди КВН Аграрної 
ліги «ДТП» Луганського національно-
го аграрного університету

• Ігор Урбанський – головний ре-
дактор Асоціації «КВН України».

Дипломи «Переможців» фести-
валю отримали команди «Агранав-
ти», «С большой буквы», «Титанік», 
«Властелины полей», «НОКДАУн» і, 
звичайно ж, команда ПОЛТАВСЬКОЇ 
ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ 
– «Animal Planet».

Дипломами «Лауреатів» відзначе-
но команди «Ракета», «На абордаж», 
«Напролом», «Село і люди», «Country 
Stayle» і «УТ-1».

І, відповідно, «Дипломантами» цієї 
феєрії гумору стали «Сирень», «52-й 
понедельник» та «Гоп-стоп».

Гарний фестиваль, гарний відпо-
чинок і гарний настрій! І за все це хо-
четься сказати гарні слова подяки всім 
службам ЛНАУ, що були задіяні в під-
готовці та проведенні фестивалю. Від 
Асоціації «КВК України» хотілося б 
сказати особливі слова вдячності рек-
тору університету Валентині Григо-
рівні Ткаченко.

У наступному році Аграрна ліга 
продовжить свою роботу, а нині на її 
учасників чекатимуть сесія та ново-
річні святкування. 

Тож хай все буде добре!

Прес-центр ПДАА

АГРАРНА ЛІГА КВК
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Народна мудрість гласить, що «га-
зети – це історія, створена руками 
аматорів». Отож і наші аматори ство-
рили просто надзвичайне видовище!

У конкурсі взяло участь 12 новоріч-
них газет. На огляд свої видання пред-
ставили всі гуртожитки нашої ака-
демії. Конкурс нагадував того дня 
яскраву творчу виставку: блискучі 
фотографії, з любов’ю написані пор-

трети та пейзажі, комп’ютерна графі-
ка, а, головне, – привітання та поздо-
ровлення! 

Переможців уже визначено.
Приємно вразив сю-

жет та оформлення 
творчої роботи гурто-
житку №2 (староста 
Денис Ведмідь), гуро-
тожитку №3 (староста 
Богдан Старостенко) 
та не менш колорит-
ною була газета гурто-
житку № 4б (староста 
Тетяна Білан). Не за-
лишилася поза увагою 
й газета гуртожитку 
№ 4А (староста Олек-
сандр Проценко). Вона 
вразила журі надзви-
чайно художньою май-
стерністю й неорди-

нарністю і отримала честь вітати жи-
телів студентського містечка на цен-
тральному стенді нашої Академії в 
день Святого Миколая.

Проректор із науково-педагогічної, 
наукової роботи Анатолій Андрі-

йович Кочерга та дирек-
тор студентського містеч-
ка Олексій Олександрович 
Томілін привітали пере-
можців в огляді-конкурсі 
на кращу стінну газету й 
побажали всім його учас-
никам творчого натхнення 
та хороших успіхів у на-
вчанні.

Кращі стіннівки одержа-
ли Подяки ректора акаде-
мії.

5 грудня відбулася звітно-виборча 
конференція органу студентського 
самоврядування академії.

На конференцію прибули делега-
ти, які представляли академічні гру-
пи, курси, факультети, студентські 
гуртожитки, тобто все студентство 
академії.

Перед затвердженням повістки 
денної, голова Студентської ради 
Анатолій Мишелов вручив подяки 
ветеранам студентського руху, ко-
лишнім очільникам студентсько-
го самоврядування академії Макси-
му Петренку та Тетяні Бардіній. Їх 
також названо Почесними головами 
студентської ради Полтавської дер-
жавної аграрної академії.

Поїздкою в аквапарк міста Хар-
кова нагороджені найбільш активні 
учасники, які брали участь у облас-
ному конкурсі «Краща студентська 
команда року».

50 студентів, серед яких лідери 
студентського самоврядування, чле-
ни аматорських творчих колективів 
та інші активні учасники кон-
курсу крім аквапарку відвідали 
харківський зоопарк та історичні 
місця слобожанського міста.

30 листопада Києво-Могилянська 
академія радо вітала найактивніших 
стипендіатів Програми «Завтра.UA» 
Фонду В. Пінчука. 

Актив стипендіатів зібрався, 
аби обговорити план організації 
та розвитку спільноти на 2014 рік 
за п’ятьма проектними групами: 
«Організація роботи спільноти», 
«Психологія», «Екологія», «ІТ», 
«Соціальне проектування».

Привітати стипендіатів прийшли 
їх «хрещені батьки»: Валерій 
Вікторович Вакарюк, Оксана 
Кулаковська, Ірина Гуцал, Олена 
Міщенко, Максим Нарбут та багато 
інших.

Стипендіати, які вже не бачилися 
понад півроку (з часу останнього 
Форуму), мали змогу поділитися 
своїми успіхами: кількість 
реалізованих проектів вражала 

своєю масштабністю! Досягнення 
свідчать про те, що це дійсно активна, 
цілеспрямована, небайдужа молодь 
нашої держави.

Окрім усього, на стипендіатів 
чекали й сюрпризи: до них із 
надихаючою промовою та порадами 
щодо проектування, реалізації 
проектів та ініціатив звернулися 
Президент Київської школи економіки 
Павло Шеремета й керівник проекту 
Greencubator Роман Зінченко.

Найактивініші зі стипендіатів 
збираються, щоб поділитися 
досвідом і запланувати нові заходи 
вже не вперше. Сподіваємося, що такі 
зібрання стануть традиційними.

Прес-центр ПДАА

СТУДЕНТСЬКІ МОЖЛИВОСТІ

КОНКУРС "ЗИМА ЗА МОЇМ ВІКНОМ!"

НАШІ НОВИНИ

1 листопада 2013 року студен-
ти факультету Економіки та менедж-
менту відвідали Гостьовий двір "Ста-
рий хутір", що знаходиться в мальов-
ничих куточках Опішні. З садиби від-
кривається чарівний вид на дивовиж-
ну природу. Студенти мали змогу по-
бачити будиночки початку ХХ століт-
тя, посидіти на ліжку, якому понад 150 
років, подивитися на піч, в якій рані-
ше жителі "Старого хутора" готували 
їжу, спробувати води з "Криниці, яку 
грім вибив" (За переказами неподалік 
від "Старого хутора", в лісі, б'є природ-
не цілюще джерело, яке в народі й на-
зивають "Криниця, що грім вибив").

Розповідь власника Садиби Олек-
сандра настільки зачарувала студентів, 
що вони навіть забули про свої новіт-
ні гаджети, – постійно цікавилися осо-
бливостями функціонування об'єкта Зе-
леного туризму, про систему оподатку-
вання, кількість і географію клієнтів са-
диби. Як виявилося, в "Старому хуторі" 
можна не тільки відпочивати, а й замо-
вити проведення майстер-класів з виго-
товлення ляльки-мотанки, гончарства, 
взяти участь у різного роду семінарах.

Ми досить вдячні за можливість 
проведення практичних занять на базі 
Гостьового двору "Старий хутір" влас-
никам садиби Олександру та Мари-
ні Куденцям, оскільки студентам над-
звичайно важливо побачити все на 
власні очі. 
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ПОДОРОЖУЙ З НАМИ УКРАЇНОЮ

Багато хто вважає, що цікаво та змістовно відпочити 
можна лише за кордоном, забуваючи, що живемо 
ми у безмежно багатій природними й історичними 
цінностями країні. Час ламати стереотипи, бо ж хто, 
як не ми, повинні знати й бачити ті місця, де панує 
дух невідомого, загадкового, переплітаючись із 
сучасністю?

Подорож – це завжди цікаво й захоплююче! Головне 
– це знати, куди ви хочете поїхати, що побачити та 
які враження хотіли б отримати. Кожне місто нашої 
країни має свої секрети, розкриття яких надихає на 
все нові й нові туристичні рандеву. Тому не гаймо ні 
хвилини – подорожуймо, розширюймо світогляд та 
знання про свою Батьківщину.

Тим, хто не знає, де зустріти новорічні свята, аби 
сповна насолодитися колоритом і невловимим духом 
святості, спокою та чогось загадково-чарівного, 
відчути маґію Різдва у найкращих його традиціях – 
радимо завітати до Львова. 

Це місто, як ні жодне інше, у кожного з нас 
асоціюється, мабуть, із традиціями, українським 
колоритом, що поєднуються з незабутньою 
архітектурою. Тихі вузькі вулички, величні костьоли, 
що захоплюють своєю неповторністю, палаци й 
замки, де дух історії відчувається як ніде більше – це 
надихає і вселяє гордість за наше минуле, майбутнє та 
сьогодення.

Для тих, хто ніколи не був у Львові, але хоче 
відвідати це сповнене маґії місто, ми маємо кілька 
порад, які допоможуть вам зорієнтуватися на 
найцікавішому, що, безсумнівно, викличе незабутні 
враження, спогади та емоції.

Передусім, доцільно ретельно продумати, а краще 
– спланувати, свій маршрут. Варто мати на увазі, що 
різноманіття екскурсій та цікавих місць надзвичайно 
широке й відвідати все за обмежений час досить 
непросто. Тому радимо заздалегідь подумати, що вас 
найбільше цікавить і за якими  саме враженнями ви 
їдете до Львова. Якщо хочеться драйву та позитивних 

емоцій – підніміться на Замкову гору, замовте 
екскурсію до Карпат, відвідайте «Криївку» чи «Мазох-
кафе». Якщо ж вам більше до вподоби спокійний, 
сімейно-романтичний відпочинок (для якого Львів, 
безсумнівно, підходить якнайбільше), то ви будете 
вражені тим різноманіттям кав’ярень, затишних 
цукерень та шоколадниць, які пропонує гостям це 
місто. Крім того, є смисл планувати свій маршрут на 
кожен день. Особливо це стосується тих туристів, які 
б хотіли побачити Львів різноликий. 

До того ж, не забудьте взяти з собою фотоапарат. 
Яка б не була хороша пам’ять, але емоції, що їх 
відображатимуть численні фотографії, радуватимуть 
вас усе життя. Тому варто подбати про цю маленьку, 
але вкрай важливу деталь, адже архітектурне й 
духовне багатство Львова настільки розмаїте, що не 
може не надихнути на створення фотошедеврів.

І третє, – домовляйтеся про екскурсії заздалегідь. 
Тим паче, що у Львові це не є проблемою: вивіски 
майорять повсюдно пропозиціями отримати яскраві 
враження від туристичного міста. Головне – не 
заплутатися в цьому розмаїтті й вибрати найбільш 
цікаве для вас. 

Для тих, кого приваблює таємниче й загадкове, 
радимо оглянути… львівські підземелля. Романтикам 
чи не найбільше сподобаються екскурсії нічним 
Львовом. Ті ж, хто спокуситься запахом кави, можуть 
пройтися затишними кав’ярнями, наповненими 
терпкуватим ароматом цього неповторного 
традиційного для цих країв напою.

Дух романтики не полишить вас ні на мить…
Львів огортає затишком кожного гостя. Повірте, 

подорож до міста Лева залишиться у спогадах на все 
життя. Спокій, загадковість і таємничість захоплять 
вас. це те місце, яке не хочеться покидати....

Львів не може залишити байдужим. Це місто 
традицій і легенд, де історична спадщина огортає 
кожного гостя затишком і загадковістю. Впевнені, 
що прогулянки з присмаком «кавусі» та «чоколяду», 
як говорять львів’яни, закарбуються у вашій уяві 
незрівнянними ні з чим враженнями, а різдвяні 
канікули, проведені тут, стануть неповторним 
спогадом.

Інна Єщенко, 
аспірант факультету обліку та фінансів
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Рік Дерев’яного (Синього) Коня 
почнеться 31 січня 2014 і триватиме 
до 18 лютого 2015 року. Кінь – вкрай 
примхлива й нестримна тварина, не 
терпить жодного тиску й примусу. 
Хоча під час він виявляє егоїзм у дріб-
ницях, однак заради великих і важли-
вих справ, корисних для суспільства, 
може поступитися своїми інтереса-
ми й піти на самопожертву. Найголо-
вніше для нього – знайти свою нішу 
в професійному плані й зайняти гід-
не становище в суспільстві, аби бути 
незалежним.

Дерев’яний Кінь (1954, 2014) – осо-
бливо товариський і життєлюбний. 
Він відносно поступливий і схиль-
ний до взаємовиручки, порівняно з 
Конем, який знаходиться під впливом 
будь-якої іншої стихії. Такий Кінь – 
справжній оптиміст, не схильний слі-
по підкорятися стереотипам і забобо-
нам. Однак, через надмірний опти-
мізм – він надто довірливий, нерідко 
стаючи здобиччю для не зовсім по-
рядних людей.

Наступний рік обіцяє бути більш 
бурхливим і неспокійним, аніж попе-
редній, – і це не дивно. Якщо для Змії 
(символу 2013 року) характерні тер-
піння, мудрість і неквапливість, то га-
рячий і імпульсивний Кінь іноді спо-
чатку робить і лише потім думає. 2014 
рік є досить сприятливим для початку 
будь-якої справи, якщо ви не боїтеся 
ризикувати і йти ва-банк, – успіх за-
жадає від вас упевненості в собі і ве-
ликої наполегливості.

2014-й, як твердять астрологи, не 
обійдеться без боротьби й подолання 
труднощів; рік Коня може ознамену-
ватися як великим везінням, так і су-
цільними невдачами, а також зрос-
танням соціальної активності насе-
лення й виходом на політичну аре-
ну нових лідерів, які можуть відігра-
ти суттєву роль у житті країни. По-

дії, що відбудуться цього року, загар-
тують сильних людей, зробивши їх 
ще сильнішими, а от слабких можуть 
зламати… Наступний рік обіцяє бути 
непередбачуваним і принести чимало 
змін. Отже, нудьгувати нам точно не 
доведеться.

Серпень може принести зміни, як у 
бізнесі, так і в політиці, що позначать-
ся на фінансовому становищі кожно-
го з нас, як у хорошому, так і в погано-
му сенсі. Якщо ви налаштовані в 2014 
році не лише зберегти, а й примножи-
ти капітал, – вкладіть його у власний 
бізнес або в нерухомість.

Щодо особистого життя, то цей рік 
виявиться щасливим далеко не для 
всіх закоханих, а тільки для тих, які 
вміють поважати свободу і незалеж-
ність свого партнера. Любовні сто-
сунки, що виникнуть у 2014 році, по-
значатимуться пристрасністю, та це 
не завадить їм бути довготривалими.

Коня своїм символом можуть вва-
жати ті, хто народився в 1918-му, 1930, 
1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002-му, а 
також ті, хто прийде в цей світ у 2014 
році.

Народжені в рік Коня: які вони? 
Чи відомо вам, що людям, доведеним 
до стресового стану, рекомендується 
контакт із дельфінами і... кіньми.

Області, в яких Кінь здатен домог-
тися гарних результатів, досить різно-
манітні. Це цілком логічно, тому що 
Кінь уміє бути центром, навколо яко-
го об’єднуються оригінальні ідеї й 
думки інших людей.

Народжених під його символом, 
Кінь наділяє цілеспрямованістю, пра-
цьовитістю й сильною волею. У ди-
тинстві вони мріють бути космонав-
тами, піратами, відкривати нові зем-
лі, а, вступивши у доросле життя, здо-
бувають упевненість і незалежність, 
притаманні справжнім талантам і са-
модостатнім натурам. Вони можуть 

нав’язувати оточуючим власну систе-
му цінностей і життєвих принципів, 
бо впевнені в істинності своїх переко-
нань. Ці люди, зазвичай, не задоволь-
няються рутиною, – вони ставлять пе-
ред собою вагомі завдання, поскільки 
люблять мислити масштабно. Вони 
наділені природою хорошим смаком 
і вибагливі у всьому – в спілкуван-
ні, живописі і музиці, навіть в одязі та 
кулінарії.

Коні – відмінні політики, з них 
виходять непогані фінансисти, водії 
транспорту, вони знаходять себе і в 
творчих професіях, а також можуть 
відбутися як дизайнер, перукар, екс-
курсовод, журналіст. І, звичайно ж, 
Коні – прекрасні спортсмени. Непри-
йнятними ж для них є області, що ви-
магають споглядальності й усаміт-
нення.

Коні в політиці зустрічаються час-
то, вони грали і продовжують грати 
в долях держав різні ролі. До найві-
доміших Коней-політиків відносять  
В.І. Леніна, М.С. Хрущова, Л.І. Бреж-
нєва, П.Б. Струве, Ф. Рузвельта,  
Н. Манделу, Н. Чаушеску.

Коні – як натури творчі – залиши-
ли чимало шедеврів у різних жанрах 
мистецтва. Серед них – письменник і 
режисер О. Довженко, Нобелівський 
лауреат І. Бунін, великий живописець 
Рембрандт, чудовий актор Ш. Конне-
рі, геніальний Пол Маккартні й непе-
ревершений А. Вівальді.

За прогнозами астрологів, 2014 рік 
непростий, одначе, зірки всім нам да-
рують шанс знайти себе в цьому сві-
ті й стати трішечки щасливішими. А 
ось чи скористаємося ми цим шансом, 
цілком і повністю буде залежати тіль-
ки від нас самих.

Підготували 
Раїса Колєснікова 

та Інна Єщенко

ЩО РІК ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ ?..

Які б несподіванки не готував нам 2014 рік –  ми маємо 
бути впевнені в  тому, що у нашій академії ніяких  нега-
раздів не буде. Чому? Тому що на території Навчально-
наукової лабораторії Інституту тваринництва і ветери-
нарної медицини ПДАА з-поміж багатьох мешканців 
фауни вирізняються  поні – хоч і маленькі коні, а все ж 
таки талісмани, можливо, навіть і  обереги Нового року. 

ТОЖ НЕХАЙ ЩАСТИТЬ  УСІМ НАМ!


