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Вітаємо з Днем працівника сільського
господарства та з Днем студента!
ШАНОВНІ СПІВРОБІТНИКИ, ДОРОГІ СТУДЕНТИ!

Багато років поспіль люди, діяльність яких пов’язана з агропромисловим комплексом,
відзначають своє професійне свято.
Колеги! Ми з Вами, як ніхто інший, причетні до нього, адже навчити, виховати й
благословити в добру життєву дорогу молоде покоління аграріїв – наша благородна
й відповідальна місія. Від цього залежить подальший розвиток найголовнішої галузі
економіки нашої держави і добробут народу.
Тож дозвольте мені з такої нагоди сердечно Вас поздоровити! Студентам бажаю
успіхів у навчанні, натхення. Нехай у кожного здійсниться те, про що найбільше
мріялось, і найголовніше: щоб на нашому столі завжди красувався споконвічний символ
українства – хліб!

Із вагомими здобутками академія закінчує сільськогосподарський рік

З глибокою повагою Валентина Аранчій, ректор академії, професор

*Сказане забувається, написане залишається!

У НОГУ З ЧАСОМ

ВАГОМИЙ УЖИНОК ПОЛТАВСЬКИХ ХЛІБОРОБІВ
17 листопада – День працівників сільського господарства. Батьківщина вшановує тих, хто працює на землі
та фермах, хто створює добробут у кожній українській
родині, хто вирощує найсвятіше на землі – хліб.
Полтавщина була, є й залишається житницею нашої держави. Останні роки вона має провідні позиції в питаннях рослинництва і тваринництва
країни. І нинішнього року трудівниками села, не зважаючи на непрості погодні умови весни і літа, одержано добрий
урожай сільськогосподарських культур.
Так, урожайність основної хлібної культури – пшениці озимої склала 46,9 ц/га,
кукурудзи – 69,0, сої – 18,9, соняшника
– 31,4, цукрового буряка – 342 центнера
з гектара.
Валовий збір зерна становить сьогодні близько 4 млн тонн, і це при тому, що
багато площ кукурудзи ще не зібрані.
Тривалий дощовий період, коли випала дво-, а подекуди й тримісячна норма, негативно позначився на строках
збирання пізніх культур – соняшника,
кукурудзи, сої, цукрового буряка і, в деякій мірі, на якості урожаю.
Дощі стали на заваді й осінньої посівної компанії. І все ж таки, використовуючи окремі погожі дні «бабиного» літа,
хлібороби заклали фундамент озимого
клину майбутнього року. Посіяно озимини на зерно 246 тис. га, що становить
94 % до завдання. Достатня кількість
вологи в ґрунті, тепла погода сприяли
одержанню дружніх сходів і є надія, що

озимі ввійдуть в зиму в доброму стані.
З хорошими показниками зустрічають професійне свято і працівники тваринницької галузі. Поголів’я великої рогатої худоби в сільськогосподарських
підприємствах зросло до 69 тис. голів, а
в селянських господарствах воно складає 66 тисяч; поголів’я свиней у сільгосппідприємствах становить 360 тис. голів.
За поголів’ям великої рогатої худоби
і свиней область посідає відповідно перше та третє місця в державі. За результатами валового виробництва молока в
сільгосппідприємствах область має перше місце в державі, а за всіма категоріям господарств – друге. Надій на корову вже сьогодні становить 5600 кілограмів. Виконується завдання з виробництва м’яса.
Названі результати стали можливими завдяки новітнім технологіям у землеробстві й тваринництві, ефективній
праці всіх, хто причетний до сільськогосподарської галузі.
Свою частку до досягненнь полтавських хліборобів вніс і колектив Полтавської державної аграрної академії.
Успішно працював селекційний центр.
Результати селекційної роботи демонструвалися на Міжнародній виставці
«Агро-2013», на полігонах, на Міжна-

родній конференції з питань селекції польових культур.
На засіданнях клубу органічного землеробства вчені академії давали
консультації
садівникам-городникам
м. Полтави, знайомили їх із досягненнями в галузі овочівництва, садівництва.
Учені академії брали участь у роботі Консультативної ради при Полтавській обласній державній адміністрації,
виступали в засобах масової інформації
з актуальних питань агропромислового
виробництва.
На базі факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва створено школу інноваційних технологій у тваринництві.
Проводилася робота в напрямі наближення навчального процесу до виробництва, зміцнювалася матеріальнотехнічна база академії, створено ряд
представництв у сільських районах області. Закінчується непростий 2013-й
сільськогосподарський рік. Трудівники
полтавського краю підводять підсумки
роботи, накреслюючи завдання на рік
майбутній.
Із подальшим зближенням навчального процесу і виробництва, підвищенням якості підготовки сучасних спеціалістів для сільського господарства зустрічає хліборобське свято і колектив
провідного навчального аграрного закладу – Полтавської державної аграрної
академії.
Микола Опара,
проректор із науково-педагогічної,
наукової роботи, професор

Восьмого жовтня за підтримки Стипендіальної програми «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука Президент Київської школи економіки, заступник Голови Глобальної ради
з питань України на Всесвітньому
Економічному Форумі Павло Михайлович Шеремета виступив перед студентами Полтавської державної аграрної академії з лекцією: «Україна в пошуках «блакитних океанів».
Лекція торкалася основних питань стратегічного розвитку країни,
галузей (аграрного сектора в тому
числі) та підприємств.
Захід зібрав понад 300 осіб, серед
яких були студенти, аспіранти, викладачі та стипендіати програми «Завтра.UA» Полтавської державної аграрної академії. Всі присутні мали унікальну можливість почути думку авторитетного фахівця зі стратегічного менеджменту щодо пошуку нових шляхів розвитку сучасної економіки, в основі яких лежить стратегія «блакитного океану».
Як зменшити затрати і збільшити прибуток? Як втриматися
в бізнесі і втримати покупців? Що в бізнесі варто усунути, що
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Збагатилися досвідом

СПОНУКАЛЬНА СИЛА КРЕАТИВНИХ ІДЕЙ
ПАВЛА ШЕРЕМЕТА

підвищити, що зменшити, а що створити? Хто такий успішний менеджер? Ці та інші питання були висвітлені Павлом
Михайловичем у ході лекції.
Нестандартний та інноваційний підхід гостя одразу привернув увагу присутніх. Усі із захопленням та ентузіазмом
сприймали кожне слово, сказане лектором. Реальні приклади, комунікація з аудиторією та креативність викладу матеріалу стали факторами зміни ставлення студентів до «стандартних лекцій».
Інна Перетятько,
аспірантка факультету
обліку та фінансів

аграрна академія моя

ТВОЇ ЛЮДИ, АКАДЕМІЄ

Зорепадом летять роки...
Шістнадцятого листопада святкуватиме своє 75-річчя людина прекрасної душі, чарівна жінка, любляча
матуся, виняткової обізнаності та
працездатності фахівець своєї справи, корифей у підготовці поколінь науковців аграрної освіти Полтавщини
ЗІНАЇДА ОЛЕКСАНДРІВНА ДОРОГАНЬ.
Із такої нагоди ювілярка погодилася поділитися з читачами нашої газети враженнями від свого цікавого, насиченого подіями життя.
Н.Ш.: Шановна Зінаїдо Олександрівно! Колектив аграрної академії
щиро вітає Вас із Днем народження!
Нехай кожна мить приносить Вам задоволення і комфорт. Розкажіть нам про
себе.
З.Д.: Почну з освіти. Спочатку сільськогосподарський технікум (нині коледж), що по вулиці Сковороди. Здобула там кваліфікацію агронома-рільника.
Починаючи з 1958 року, я – студентка
зоотехнічного факультету Полтавського сільськогосподарського інституту,
по закінченню якого стала ще й ученимзоотехніком. До речі, вищу освіту я здобувала заочно, працюючи водночас секретарем навчальної частини, а згодом
– завідувачкою практик у своєму першому навчальному закладі.
Н.Ш.: Чи працювали Ви за спеціальностями?
З.Д.: На жаль, ні, хоча в ті часи, на
цьому дуже наполягали. Пригадую, інструктор обкому комсомолу О. О. Бібіков настійно рекомендував мені йти на
виробництво, але через особисті обставини я не змогла.
Н.Ш.: А як давно Ви працюєте в академії?
З.Д.: Як зараз пам’ятаю дату: грудень
1964 року. Я була старшим лаборантом кафедри мікробіології та фізіології рослин під керівництвом професора
К.П. Чепурова. У розмові з тодішнім

пірантури. Й лише тоді, коли мені виповнилося 60 років, я була офіційно призначена завідувачем аспірантури. На
цій посаді працюю й до сьогодні.
Н.Ш.: Деканом факультету обліку та
фінансів працює Ваша донька Людмила
Олександрівна?
З.Д.: Я щаслива, що маю таку доньку. Свого часу я сама не змогла захистити дисертацію, і тому уміння, терпіння, ставлення до науки, роботи, до людей я намагалася вкласти в свою дитину. Впевнена, що досягла своєї мети.
Н.Ш.: Напевно, у вихованні Вашої
доньки є й заслуга Вашого чоловіка?
З.Д.: Так, звичайно. Олександр Степанович – хороша порядна людина. 24
роки він був на посаді секретаря обкому
профспілки працівників сільського господарства. Взагалі ж у нас проста звичайна сім’я.
Н.Ш.: Ви задоволені своїм життям?
З.Д.: Так, задоволена. Сім’я і робота
для мене рівноцінні. Я завжди намагаюся бути бездоганною у цих сферах мого
існування. Хочу передати досвід молодому поколінню науковців, хоча інколи молодь і мене вчить. Вважаю це нормальним. Я дуже поважаю керівництво
нашого навчального закладу і сподіваюся на взаємність.
Н.Ш.: Щоб Ви побажали своїм колегам до Дня працівників сільського господарства?
З.Д.: По перше, особистого щастя,
міцного здоров’я, а також добросовісного ставлення до своїх обов’язків, плідної
праці та поваги один до одного.
Н.Ш.: Дякуємо. Ще раз прийміть
від нас найщиріші вітання і побажання
у День ювілею. Нехай Господь оберігає
Вас і Вашу родину від зла і негараздів.
Розмову вела редактор газети
Наталя Швець

аграрна академія моя
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А що скаже корифей аспірантської справи?

ректором М.О. Добровольським про мене він сказав:
«Она прийшла ко мне такая
маленькая, ничего не умела
делать, а от меня ушла вся
«в золоте». Він мав на увазі, що тоді я багато чому навчилася. Тут я пропрацювала сім років.
Н.Ш.: А як розпочиналася Ваша діяльність, із якою
ви маєте справу й по сьогодні ?
З.Д.: Із листопада 1971
року в нашому інституті
було відкрито спеціалізовану раду із захисту кандидатських дисертацій. Мені виявили довіру, і я стала секретарем цього підрозділу. Це
тривало 15 років. Як відомо,
життя вносить свої корективи. Трапилося так, що одного разу ми не
пройшли, кажучи сучасним терміном,
акредитації, бо залишалася одна спеціальність, і науковці, які мали вищі вчені
ступені, залишили цей світ, а нові ще не
мали певного досвіду. Тому рішенням
ВАКу Радянського Союзу «Об оптимизации сети специализированных советов» спецрада припинила свою діяльність. Більше того, писалися анонімки.
Ми підлягали ретельній перевірці. В результаті зауважень практично не було –
і невдовзі мене взяли в комісію ВАК на
перевірку. Ставропольського сільськогосподарського інституту. Спочатку я
цього вкрай боялася, але ректор наполіг,
сказавши : «Треба їхати, бо це – визнання і авторитет нашого ВНЗ».
Н.Ш.: Виходить, що цей період Вашого життя є не настільки невдалим, як
цікавим і насиченим.
З.Д.: Напевно так. Та починаючи з
1986 року, я взагалі залишилася без посади, оскільки наша вчена рада припинила своє існування. Крім того, у мене
У такі пам’ятні для людини дати згадуєш пертяжко захворів батьші хвилини спілкування з нею. Моє знайомство
із Зінаїдою Олександрівною відбулося 38 років ко, за яким я повинна
була доглядати… Ну
тому, коли після захисту кандидатської а далі в нашому ВНЗ
дисертації вона готувала і відправляла у ВАК я обіймала різні поРадянського Союзу пакет моїх документів.
сади, як правило,
Симпатична, усміхнена, і в той же час старшого лаборанта
вимоглива, вона благословила мене на удачу. на різних кафедрах.
Сьогодні риси вимогливості, принциповості, Хоча навіть рід моїх
відповідальності за доручену справу в неї ще занять
стосувався
більше викристалізувалися. Напевно, те, що знову-таки наукової
за весь час роботи завідувачем аспірантурою роботи, не зважаючи
не було жодної рекламації ВАКу щодо поданих на те, що така посада
документів доводить вищесказане. І ось уже була скорочена. Нео12 років пліч-о-пліч я працюю із ювіляркою, чим фіційно я була секретарем вченої ради,
невимовно пишаюся.
М. М. Опара
потім завідувачем ас-

АКТУАЛЬНО

БЕЗ СЕЛА

Регіональний навчально-практичний центр розвитку сільських територій ПДАА провів круглий стіл:
«Управління землекористуванням у сільських територіях та новітні технології землеустрою»
Третього жовтня 2013 року в
Полтавській державній аграрній академії відбувся тематичний круглий стіл
«Управління землекористуванням у
сільських територіях і новітні технології землеустрою» в рамках реалізації стратегічної ініціативи «Рідне село»
Міністерства аграрної політики та продовольства України згідно з планом
діяльності Регіонального навчальнопрактичного центру розвитку сільських територій ПДАА. Захід підтримала Полтавська обласна державна адміністрація, Департамент агропромислового розвитку Полтавської облдержадміністрації.
Круглий стіл мав науково-практичний
характер:
з одного боку – це можливість обговорити практичні проблеми землекористування між головами територіальних громад, членами Регіонального відділення

Всеукраїнської асоціації сільських та
селищних рад і представниками обласного управління Держземагентства;
з іншого боку, – це унікальна нагода для викладачів аграрних коледжів і
технікумів України, які прибули з метою підвищення кваліфікації за спеціальністю «Землевпорядкування» до
Інституту післядипломної освіти та дорадництва Полтавської державної аграрної академії отримати зріз практичного

досвіду, з’ясувати можливості застосування новітніх технологій землеустрою.
Представники територіальних громад отримали можливість підняти на
загальне обговорення такі питання:
Повноваження територіальних громад у
питаннях землекористування сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення; Правила і порядок
надання в оренду земель сільськогосподарського призначення; Проблеми визначення земельної ренти. Захід відкрив
можливість для пошуку шляхів комплексного вирішення проблем землекористування на територіях громад Полтавської
області.

Експертна група Полтавської державної аграрної
академії взяла участь у засіданні Громадської ради
Полтавської ОДА
12 вересня 2013 року в ПСП «Нива»
(с. Баранівка) Шишацького району відбулося виїзне засідання Громадської
ради Полтавської облдержадміністрації.
Тема засідання – «Стан та перспективи розвитку АПК Полтавщини як
основа відродження села».
Перед початком засідання члени
Громадської ради оглянули об’єкти виробничої та соціальної сфери села
Баранівка.
Відкрив
засідання
голова
Шишацької
райдержадміністрації
В’ячеслав Білаш, розповівши про здобутки та завдання агропромислового
комплексу Шишацького району.
Про організацію роботи та перспективи розвитку ПСП «Нива»
Шишацького району розповів директор підприємства Андрій Цьова.
Про стан та перспективи розвитку агропромислового комплексу Полтавської області як основи відродження села доповів директор Департаменту агропромислового
розвитку облдержадміністрації Сергій
Фролов.
Від Полтавської державної аграрної
академії виступили:

проректор
із
науковопедагогічної,
наукової
роботи
Полтавської державної аграрної академії, професор кафедри землеробства і агрохімії, кандидат сільськогосподарських наук Микола Опара
(«Шляхи збереження родючості чорноземів Полтавщини»);
- доцент кафедри організації об-

ліку та аудиту Полтавської державної аграрної академії, кандидат економічних наук Катерина Пилипенко
(«Сільське господарство: актуальні проблеми і перспективи»);
- доцент кафедри хірургії та акушер-
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ства Полтавської державної аграрної
академії, кандидат ветеринарних наук
Тетяна Панасова («Актуальні проблеми ветеринарної медицини в аграрному секторі Полтавщини»).
Після засідання відбулося ознайомлення учасників зі станом впровадження пілотних проектів у господарстві ПСП «Нива» Шишацького району щодо виконання програми соціального розвитку сільських населених
пунктів Шишацького району.
Голова Громадської ради при
обласній державній адміністрації
Володимир Голуб висловив подяку
експертам від Полтавської державної
аграрної академії. Члени Громадської
ради були задоволені участю представників ПДАА в засіданні.

АКТУАЛЬНО

НЕМАЄ УКРАЇНИ
Круглий стіл «Підведення підсумків реалізації
Проекту «Рідне село» за 2013 рік на Полтавщині»

14 вересня 2013 року в с. Омельник
Кременчуцького району відбувся IV
Регіональний фольклорний фестиваль
«Омельницьке розмаїття» за підтримки Кременчуцької районної державної
адміністрації та голови Кременчуцької
районної ради. Під час фестивалю
проводилася виставка-ярмарок сільськогосподарської продукції.
У рамках цього заходу відбувся Круглий стіл «Підведення підсумків реалізації Проекту «Рідне село» за
2013 рік на Полтавщині», у роботі якого взяли участь:
- директор Департаменту агропромислового розвитку Полтавської ОДА
С. О. Фролов;
- директор ТОВ «Полтавська обласна дорадча служба» С. М. Андрієнко та
співробітники-дорадники;
- перший проректор Полтавської державної аграрної академії, професор П. В.
Писаренко;
- директор Регіонального навчальнопрактичного центру розвитку сільських
територій ПДАА, директор Інституту
післядипломної освіти та дорадництва,
доцент кафедри фінансів і кредиту Л. М.
Капаєва;
- голова Регіонального відділення

Всеукраїнської асоціації сільських і селищних рад у Полтавській області, сільський голова Омельницької сільської
ради О. І. Шереметьєв;
- начальник управління агропромислового розвитку Кременчуцької
РДА Г. К. Назаренко та заступник
Я. Ю. Кульчинська;
- заступник голови Кременчуцької
РДА О. І. Тютюнник;
- голова Асоціації розвитку садівництва в Полтавській області
В. П. Цінченко;
- директор ПСП «Майбородівське»
В. П. Карпенко;

- сільські голови Кременчуцького
району
та
громадський
актив
с. Омельник.
Розмова охопила широке коло питань серед них:
цільові навчання та дорадництво
для населення;
створення та розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у Полтавській області;
досвід кооперації в інших регіонах
України та за кордоном;
новації в садівництві;
зарубіжний досвід сільськогосподарського виробництва;
державна підтримка сільськогосподарського виробництва в зарубіжних
країнах;
проблеми реалізації сільськогосподарської продукції на ринках для населення;
органічна продукція;
статус спеціальної сировинної зони;
питання формування суспільної свідомості та виховання молоді;
перспективи вступу до ЄС і взяті
зобов’язання по СОТ.
Усі учасники круглого столу
були задоволені атмосферою спілкування, рівнем заторкнутих питань.
Висловлювалися думки щодо необхідністі продовжувати зустрічі, що передбачатимуть диверсифікацію учасників
і актуальність обговорюваних питань.

Успіх громади – справа рук самої громади!
У цьому і переконалися студенти III
курсу факультету обліку та фінансів напряму підготовки «Фінанси і кредит»
та «Облік і аудит» на виїзному занятті
з дисципліни «Соціально-економічний
розвиток сільських територій».
25 вересня у приміщенні Полтавської районної державної адміністрації
відбулася зустріч студентів із координатором спільного проекту ЄС та ПРООН
«Місцевий розвиток, орієнтований на
громаду» Віталіною Старчик, яка розповіла про діяльність Проекту на території
Полтавської області, особливості фінансування та розвиток сталого громадян-

ського суспільства в цілому.
Про роль органів влади та значення
розвитку сільських територій розповів
перший заступник голови Полтавської
РДА, депутат обласної ради Олександр
Іваніна.
Цікавою й, головне, пізнавальною стала і презентація діяльності Полтавського районного ресурсного центру, за допомогою якого лише
за минулий рік було залучено понад
1 млн грн інвестицій на розвиток сільських територій Полтавського району.
Після отримання потрібних теоретичних знань під час зустрічі студенти перейшли до практики, а саме – відвідали
один із об’єктів впровадження Проекту
– енерґозберігаючі заходи у ЗОШ І–ІІ
ступенів с. Чорноглазівка.
Студентів академії радо зустріла голова ГО «Світло надії» Паша Савіна,
яка розповіла про всі стадії виконання робіт, складнощі, з якими можна
зіткнутися під час створення громадської організації, та про значення даного Проекту в житті громади їхнього села.

аграрна академія моя

Ми дякуємо Віталіні Миколаївні,
Олександру Васильовичу, Паші Петрівні
та Олені Юріївні за допомогу у проведенні даного заходу, поскільки студенти
змогли на власні очі побачити, що сьогодні розвиток села залежить передусім
від кожного, хто там проживає, й ще раз
переконатися, що успіх громади – справа рук самої громади.
Добірку підготувала
Людмила Капаєва,
координатор Регіонального навчальнопрактичного центру розвитку сільських територій, директор Інституту
післядипломної освіти та дорадництва
ПДАА, доцент
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... я приємно вражений...

10 жовтня о 15.00 в актовій залі
навчального корпусу №1 відбулося
свято «Вечір першокурсника – 2013».
Зібрані з нього кошти будуть передані на лікування нашої студентки Марії Говорової.
На початку свята всіх першокурсників привітала, побажавши успіху в
навчанні, ректор академії, професор
Валентина Аранчій.
Усі талановиті студенти презентували себе та свої таланти. Кожен факультет представив різноманітні номери: танці, декламування віршів, пісні, КВК, виставку власних картин.
Особливо глядачів вразив чарівний
спів талановитої студентки факультету економіки та менеджменту Вікторії Кіт.
А ось дівчата з
факультету обліку
та фінансів артистично
продемонстрували веселий
танок із чудовим

музичним
оформленням.
Факультет агротехнології та екології здивував надзвичайною
постановкою на пісню «Мало
тебя».
Шалений
заряд енерґії й море
драйву
подарувала глядачам студентка інженернотехнологічного факультету піснею
«It’s my life».
Команда КВК
факультету еко-

номіки та менеджменту «Бородатий окунь»
показала високий рівень підготовки,
здійнявши овації та нестримний сміх
присутніх.
Останнім номером свята «Вечір

Ми - найкращі!

СВЯТО ПЕРШОКУРСНИКА

першокурсника – 2013» став
флешмоб
під
пісню «Ну почему я такой
сексуальный?..»,
що просто зірвав
зал і в якому взяли участь усі першокурсники.
У кінці свята
декани всіх факультетів привітали студентів і вручили їм подарунки.
Виступ першокурсників показав,
що наша академія поповнилася талановитими й завзятими студентами.
Тож бажаємо їм успіху, наснаги та
процвітання! В добру путь!

З гумором по життю

«Жемчужина у моря» тепер у ПДАА

Закінчився ХХ Всеукраїнський
фестиваль КВН «Жемчужина у моря»,
що проходив із 2 по 6 жовтня 2013
року в селищі-курорті Затока Одеської
області на базі пансіонату «Рута».
Фестиваль
завершив собою турнір ігор
Студентської ліги КВН
у 2013 році.
Найпрестижніший
трофей фестивалю завоювала команда КВН
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«Animalplanet» нашої академії.
У
боротьбі за супер-кубок
наша команда перемогла
володаря кубку минулого сезону, команду «Зворотна тяга»
з Черкас і переможців Чемпіонату студентської ліги – команду «Банкомат» (м. Київ).
До речі, послужний список команди «Animalplanet» за останні
3 роки досить солідний:
☺ Переможець
Студентської ліги
КВН 2013 року;
☺ Володар
Кубка Призерів
КВН 2012 року;
☺ Чемпіон
Аграрної ліги КВН
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2013 року;
☺ Срібний призер
Чемпіонату Аграрної
ліги 2011, 2012 років;
☺ Бронзовий призер чемпіонату КВН
України 2012 року.

ЩИРО ВІТАЄМО

КОМАНДУ
З ПЕРЕМОГОЮ!
ТАК ТРИМАТИ!

ДОТРИМУЄМОСЬ ТРАДИЦІЙ

Всеукраїнський фестиваль студентської художньої творчості «Софіївські зорі – 2013» завершився у
місті Умані
Фестиваль зібрав 1300 учасників,
представників вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України, які протягом
п'яти діб виборювали призові місця у
фольклорно-ентографічному жанрі.
Аграрні навчальні заклади Полтавської області представляли народний
фолькльорний ансамбль «Маланка»,
народний танцювальний ансамбль

Всеукраїнське визнання

Софіївські зорі - 2013

«Ярина», хореографічний колектив «Веселка»
Лохвицького технологічного технікуму та народний ансамбль сучасної пісні «Мал-а-хіт»,
запрошений для участі
у гала-концерті.
Журі відзначило високу майстерність хореографічних колективів «Ярина» та «Веселка» й нагородило колективи Дипломами, відповідно, III ступеня та заохочувальним.
Студенти-учасники фестивалю брали участь у свят-

ковій ході, присвяченій Дню міста
Умані, гала-концерті, для них була організована екскурсія до Національного дендрологічного парку «Софіївка».

ДЕНЬ МІСТА У ВИШИВАНКАХ

Ми - українці!

Cтуденти нашого навчального закладу взяли участь у
традиційному вже дійстві, що проходило у напередодні Дня
міста – параді вишиванок.
Унікальне видовище спочатку зібрало всіх бажаючих
пройти організованою колоною Соборною площею. Далі
колона, основу якої склали студенти полтавських вишів,
учні шкіл та інших навчальних закладів, покрокувала до

Театральної площі на урочистості, приурочені цій даті.
На імпровізованій сцені під час концерту полтавчан
привітав зі святом і народний ансамбль сучасної пісні
«Мал-а-хіт».
Добірку підготувала Студентська рада ПДАА

аграрна академія моя
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З ДУМКОЮ ПРО МАЙБУТНЄ
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ПРИРОДИ
ДУШІ

станнє листя залишає дерева лісових смуг нашого краю. Закінчується збирання кукурудзи – королеви полів, зібрали квітку Сонця – соняшник, а також стрімко поширювану на
наших полях сою. Завершують збирання цукрових буряків. Зеленим килимом
покрились поля озимини – нашого головного хліба. Але чому тільки ці п’ять
культур сьогодні заполонили наші ниви?
А де ж багаторічні бобові трави –
люцерна та еспарцет, однорічні трави, зайняті пари, горох, сумішки однорічних злаково-бобових та злаковохрестоцвітих трав? Де ці культури?
Вони стабілізують агробіоценози, є кращими попередниками, після яких аграрії завжди отримували вагоміший урожай пшениці озимої з меншими затратами, практично без застосування агрохімікатів. Останній фактор є дуже важливим, адже масове, здебільшого нічим
не обмежене використання пестицидів та
інших агрохімікатів знищує головне багатство країни –її родючі ґрунти, а значить – і здоров’я українців. Внаслідок такої масованої хімічної атаки у зерна навіть чорніють і гинуть зародки. А з нього
ж потім випікають хліб! Таке явище є не
тільки абсурдним, а й злочинним.
Де посухостійкі зернокруп’яні культури, зокрема просо, один з головних
продуктів харчування наших пращурів –
козаків? Де наші класичні сівозміни, які
є запорукою стабільності землеробства?
Аксіомою є те, що земля відпочиває під
багаторічними травами, а вони практично відсутні у структурі посівних площ.
Чотири просапні культури сівозміни (кукурудза, соняшник, соя, буряк цукровий)
та ще й інтенсивне застосування агрохімікатів для їх вирощування практично
знищує родючий шар. Знущанням над
землею і кричущим непрофесіоналізмом
є посіви сої після соняшнику. Чому ж
мовчить Державна сільськогосподарська
інспекція? Адже знищується найцінніше, що є у людства, – ґрунт, його родючий шар, який забезпечує життя людини, і жодними штучними заходами цих
втрат не компенсуєш.
«Земля-матінка»,
«землягодувальниця» – так споконвіку шанобливо величали землю і дбали про неї
українські хлібороби. Чому ж сьогодні
нехтуються ці тисячолітні традиції? Невже надприбутки, отримані від згаданих
на початку статті п’яти сільськогосподарських культур затьмарюють очі нинішніми землевласникам? Невже «швидкі» гроші важливіші, ніж життя наших
дітей і онуків?

Можливості землі не безмежні. Факти свідчать, що за такого господарювання в ґрунті постійно зменшується вміст
гумусу, основи родючості орного шару.
Адже відомо, що у природних умовах
для нарощення одного відсотку гумусу в
ґрунті потрібно 200 років. Не так уже й
давно, приблизно 100 років тому, дослідження наших ґрунтів зробив відомий
ґрунтознавець В. В.Докучаєв, тоді вміст
гумусу в ґрунтах Полтавської губернії
становив 8–11 %. Сьогодні родюча сила
землі зменшилася до 3–4 % або в 2,5–3
рази. І це у кращому випадку.
Ми часто хизуємось, що Україна має
величезний скарб – 32 % чорноземів світу. Але ж чи дбаємо ми про них, чи ефективно використовуємо?
Нарешті необхідно зрозуміти, що загрозлива ситуація, яка складається сьогодні в сільському господарстві, може
призвести до значної екологічної катастрофи. А це вже питання національної
безпеки. У наш час сільське господарство визнане ООН всесвітнім пріоритетом, людство усвідомило і сформувало
глобальні вимоги для збереження цивілізації, серед них продовольча безпека є
першочерговою.
Ми ж не можемо не розуміти, що годувати нас якісними продуктами ніхто
не збирається. «Ніжки Буша» нас не врятують! Далеко не всі мають рахунки та
майно за кордоном. Нам жити та працювати на цій землі, тим більше, що є багаторічний успішний досвід іншого господарювання, дбайливого ставлення до
землі. Цей досвід дозволяє виробляти
екологічно безпечну продукцію і не суперечить законам землеробства, а навпаки, опирається на них.
Його основні принципи розроблені
багаторічними зусиллями вчених і практиків різних країн, але тільки в Україні
є унікальне господарство, де принципи
аграрної екології ось уже майже 40 років
на практиці послідовно і неухильно втілюються на великій площі – понад 8 тисяч гектарів. Це ПП «Агроекологія» Шишацького району Полтавської області.
У господарстві розроблена система органічного землеробства, завдяки
якій досягнуто оздоровлення землі, підтримується і навіть нарощується родючість ґрунту. Поля господарства протягом усього вегетаційного періоду вкриті рослинами, енергія сонця постійно використовується для формування врожайності сільськогосподарських культур та
відновлення родючості ґрунту.
Так, вміст гумусу в першій сівозміні центральної садиби господарства
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(с. Михайлики) у 2001 р. становив 3,85 %,
а в 2013 р. – вже 5,42 %. У другій сівозміні ці показники становили відповідно
4,25 % та 5,14 %. Зауважимо, що вміст
гумусу на цілинних землях господарства
сягає 5,02%. Як бачимо, за 13 років вміст
гумусу зріс на 0,89–1,57 %. Така позитивна динаміка була досягнута завдяки впровадженню системи органічного землеробства, що поєднала в собі науково обґрунтовану структуру посівних
площ, мілкий обробіток ґрунту, внесення рекомендованих норм органічних добрив, широке використання багаторічних бобових трав та сидеральних культур. Кожен гектар сівозмінної площі в
ПП «Агроекологія» отримує з гноєм та
сидератами 24–26 тонн органіки. Це дає
можливість максимально накопичувати
та раціонально використовувати вологу,
оптимізує мінеральне живлення рослин,
умови життєдіяльності ґрунтових мікроорганізмів, допомагає зберігати структуру ґрунту, максимально наближаючи її
до природної, забезпечує збереження і
розширене відтворення його родючості.
Завдяки цьому врожаї у ПП «Агроекологія» досягають рівня інтенсивного (агрохімічного) землеробства або й
перевищують їх, і це – наголосимо ще
раз – за високої якості продукції, її екологічної безпеки для здоров’я людини.
Так, наприклад, у 2013 році урожайність пшениці озимої на окремих полях сягала 68,2 ц/га, а по господарству
в цілому – 59,2 ц/га. Урожайність кукурудзи на силос – 500 ц/га, кукурудзи на
зерно – 112 ц/га, ячменю ярого – 40 ц/
га, соняшнику – 25 ц/га. Такі успіхи досягнуто без внесення пестицидів і мінеральних добрив протягом майже сорока років.
У таких екологічно здорових умовах
підприємство щорічно виробляє близько 950 т екологічно безпечного м’яса,
понад 13 тис. т молока екстра класу. Виробництво молока на 100 га сільськогосподарських угідь досягає 1800 ц, а м’яса
– 110 ц. Своєчасно виплачується орендна плата за землю з розрахунку 650 кг
зерна за один гектар.
Збереження сіл, розвиток соціальної
сфери, поліпшення добробуту селян, їхній соціальний захист і виховання екологічної свідомості залежить від наявності робочих місць на аграрних підприємствах. ПП «Агроекологія» працює ритмічно і стабільно, забезпечуючи робочі місця та заробітну плату 500
працівникам. Таким чином, успішно
виконується державна програма розвитку сільських територій. У селах під-
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приємства створено всі умови для гідного життя – працюють школи, дитячі садки, магазини, лікувальні заклади, пекарня, млин, олійниця, збудовано дві
церкви. У нинішньому році буде введено в експлуатацію сучасний науковометодичний центр органічного землеробства.
Органічне землеробство є економічно рентабельним, хоча й не приносить
надприбутків, проте воно дає значно
більше – можливість гармонійного розвитку господарств, де поєднується рослинницька і тваринницька галузі, збереження навколишнього середовища,
отримання екологічно безпечної продукції. Поряд з цим, порівняно з інтенсивними технологіями, органічне землеробство вимагає від керівників і спеціалістів більш вищого рівня свідомості, інтелекту, знань.
Такий підхід має велике соціальне
значення, оскільки подає приклад ви-

робництва і виховання людей.
Сьогодні у світі з огляду на зміну
клімату, техногенні катастрофи, катаклізми та антропогенні навантаження
виникла цілком обґрунтована стурбованість станом навколишнього природного середовища нашої планети, тому
гучнішими стають голоси суспільства і
громадських організацій щодо екології,
охорони довкілля, як головної умови
виживання людства. Тому виникає нагальна потреба радикальної модернізації екологічного світогляду, виховання,
мислення людей. Не випадково ООН
наголошує, що у XXI столітті основні
завдання людства повинні бути сконцентровані на вивченні й використанні
законів екології та біотехнології, екологічному вихованні громадян. Адже
все живе органічно пов’язане одне з одним, і кожен повинен відчувати й усвідомлювати цей природний зв’язок: хто
ти і що тебе оточує.

Дбайливе ставлення до землі та
природи є основою виховання людини, особливо молоді. Від екології природи до екології душі – ось ідеологічне завдання, яке, як пріоритетна мета,
має увійти до Державної Програми виховання молодого покоління.
І тут неоціненою може стати роль
суспільних організацій. Громадська
думка може змусити керівництво змінити державну політику, повернути
всенародну повагу до землі, а значить
– і до людини, оскільки дбайливе ставлення до Природи і взаємоповага між
людьми – нерозривні істини.
На наш погляд, це і буде вищим рівнем модернізації суспільства, спрямованої на його сталий розвиток та добробут.
Віктор Писаренко,
завідувач кафедри екології, ОНС та ЗП
доктор сільськогосподарських наук,
професор

Уже 14 років поспіль у державі проводиться Всеукраїнський конкурс
«Українська мова – мова єднання».
Цього року в ньому взяли участь 267
учасників із різник куточків України
та з-за кордону. Приємно, що серед них
45 полтавців стали лауреатами цього
конкурсу. Мабуть, тому Голова оргкомітету конкурсу, секретар Національної спілки журналістів України, Голова Одеської регіональної організації
спілки Юрій Работін завітав до Полтави, щоб вручити нагороди. Але не
тільки дипломи лауреатів привіз Голова оргкомітету, а й міжнародну нагороду «Золотий Меркурій», що була вручена Герою України, почесному професору нашої академії Семену Свиридоновичу Антонцю.
Ця урочиста подія відбулася в ПП
«Агроекологія» у присутності представників адміністрації Шишацького
району, науковців Полтавської державної академії, інтеліґенції Полтавщини.
Юрій Работін вручив керівнику «Агроекології» нагороду «Золотий Меркурій», якою С. С. Антонця удостоєно рішенням експертної ради Міжнародної
іміджевої програми «Лідери ХХІ століття». Ця щорічна престижна міжнародна нагорода присуджується з 2008
року за особливі заслуги в укріпленні
національної економіки. Це спільний
проект Асамблеї ділових кіл України,
Союзу спеціалістів-експертів з якості
(Україна), EMRC (Бельгія), EBA (Великобританія), МКПП (Росія). «Золотий Меркурій» вважається національною бізнес-нагородою України та вручається як визнання європейського рівня якості продукції національного виробника. Крім того, патріарх органіч-

Фото Сергія Поспєлова

"ЗОЛОТИЙ МЕРКУРІЙ" СЕМЕНА АНТОНЦЯ

ного землеробства був нагороджений
дипломом лауреата конкурсу за книгу
«Написане не спростоване».
Приємно, що в номінації «Дихай
озоном» дипломами лауреатів конкурсу були нагороджені викладачі нашої
академії, доцент кафедри екології, охорони навколишнього середовища та
збалансованого природокористування
В. М. Самородов і доцент кафедри землеробства і агрохімії ім. В. І. Сазанова
С. В. Поспєлов за книгу «Бентежний
талант хлібороба». Аналогічний диплом отримала Ганна Козельська, редактор газети «АгроЕко», що видається у господарстві – до речі, також випускниця нашої академії.
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«Агроекологія» – унікальне господарство, що майже 40 років не застосовує пестицидів і виробляє екологічно безпечну сільськогосподарську продукцію, яку можна виписувати хворим
як ліки, – зауважував М. М. Опара, проректор академії. А доцент В. М. Самородов навів дані, що за останні 25 років господарство, яке по праву йменують столицею органічного землеробства, відвідали 35 тисяч осіб із 28 країн
світу. А українців й не перелічиш… На
жаль, знамениту систему С. С. Антонця вітчизняні аграрії чомусь не поспішають упроваджувати в життя. Приїздять, захоплюються – і на цьому все закінчується... Але всі розповідають, що
треба знайти оптимальну модель. Є вже
модель – це «Агроекологія». Не треба
вигадувати нового!
Найголовніше, що Семен Свиридонович відверто ділиться з усіма «тайнами» вирощування органічної продукції
і дозволяє спостерігати за всіма технологіями. Користуючись тим, що це унікальне господарство є філіалом нашої
академії, важливо, щоб наші студенти, не зважаючи на спеціальність, хоча
б один раз за період навчання побували
в «Агроекології», побачили власними
очима цю унікальну природу і відчули «органічний подих» землі, щоб у них
сформувалося своє бачення екологічного підходу до сільськогосподарського виробництва і щоб вони стали провідниками ідей Антонця по усій Україні. Тоді, можливо, наша нація буде їсти
хліб без пестицидів.
Сергій Поспєлов,
доцент кафедри землеробства
і агрохімії ім. В. І. Сазанова
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ПАМ’ЯТЬ ПРО НАРОДНИЙ ПОДВИГ БЕЗСМЕРТНА
28 жовтня наша держава відзначила 69-у річницю визволення від
німецько-фашистської навали.
Велика Вітчизняна війна в історії
нашого народу має особливе значення за глибиною, трагізмом і пам’яттю
про народний подвиг.
1418 днів і ночей солдати всіх народів і народностей колишнього Радянського Союзу в спеку й морози, не
належним чином озброєні й одягнені,
напівголодні, замерзаючи в окопах і
болотах Росії та Білорусії, закривали
своїми тілами німецькі дзоти, йшли
на таран із ворожими літаками, кидалися зі зв’язкою гранат під фашистські танки…
Небувала страшна війна закінчилася, залишивши за собою спалені міста і села, мільйони покалічених

доль, мільйони тих, хто вічно залишився молодим.
У боротьбі за свою
Вітчизну полягло понад 20
мільйонів. Від Бреста до
Сталінграда земля вкрита могилами відомих і невідомих солдат. Немає жодної родини в нашій державі,
яка б не втратила у ту війну
рідних.
Я – дитина війни. Я бачив, що залишили після себе
фашисти. На моїх очах відбудовувалася держава, я три
роки віддав службі в рядах
Радянської Армії й пишаюся
цим. І немає для мене більшого свята, як День Перемоги – «Это праздник со слезами на глазах…» – сльозами радості за врятований світ і сльозами смутку за
тими, хто поліг на полі брані.
Мине декілька років – і піде у
вічність останній солдат Великої
Вітчизняної війни. І залишиться вічна пам'ять, що передаватиметься із покоління в покоління. Пам'ять про тих, хто вистояв і
переміг у тій страшній нещадній
війні 1941–1945-х, війні, яка навіки залишиться для прийдешніх
поколінь яскравим прикладом
героїзму, витривалості, патріотизму, відданості Батьківщині.
Історія Великої Вітчизняної

ÒÅÐÎÐ ÍÀ ÏÎËÒÀÂÙÈÍ²
25 вересня 2013 року бібліотекарем Наталією Локес за підтримки заступника декана факультету
економіки та менеджменту Юлії
Вакуленко, для студентів I курсу
факультету економіки та менеджменту й учнів ліцею ПДАА був
проведений виховний захід «Німецький терор (1941–1943 рр.)
на Полтавщині», присвячений
70-річчю визволення нашої області від німецько-фашистських
загарбників.
Студенти та учні ліцею майстерно читали вірші та розповідали про страшні сторінки нашої історії, не залишивши нікого байдужим. Виступи синхронно супроводжувалися кадрами військової
кінохроніки та слайдами художника О. Різниченка.
На завершення заходу перед присутніми виступила літературний редактор редакційно-
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видавничого відділу академії Раїса Колєснікова, будучи, до речі,
неодноразово лауреатом обласних і республіканських олімпіад
художньої самодіяльності у жанрі художнього читання, органічно
доповнивши концертну програму
уривками з популярних класичних творів військової тематики.
Вона закликала присутніх завжди
пам’ятати свою історію.
Наприкінці на всіх чекав
сюрприз: студент I курсу факультету ТВППТ Денис Клочко читав реп, текст якого написав сам і
присвятив тим далеким, але незабутнім рокам.
Ведучими заходу були Марина Бондаренко, Галина Васильєва, Олександр Фененко, Олег
Кургускін.
Людмила Снітко,
завідуюча бібліотекою

війни назавжди зафіксована в кілометрах кінострічок, фотознімків, мільйонах книг, викарбувана на гранітних
плитах, стелах, тисячах пам’ятників
– свідках тих воєнних літ.
Необхідно, щоб нинішня молодь
знала про це, бо без минулого немає
й майбутнього.
Нікому не дано право переписувати історію на свій лад, паплюжити
святе із святих – Велику Перемогу у
Великій Вітчизняній війні.
Микола Опара,
проректор із науково-педагогічної,
наукової роботи, професор

Вітали ветеранів!
Творчі колективи академії вітали ветеранів
і співробітників Міністерства аграрної політики та продовольства України з Днем Ветеранів,
який наша країна святкує 1 жовтня.
У святковій залі зібралася значна кількість
ветеранів війни та праці Міністерства. З Днем
Ветеранів їх тепло привітав Міністр аграрної
політики та продовольства України Микола
Присяжнюк.
Після привітань та нагородження ветеранів відбувся спільний концерт, у якому взяли
участь ветерани та аматорські колективи академії: народний ансамбль сучасної пісні «Мала-хіт» (керівник – Курбацька С. В.), народний
фольклорний ансамбль «Маланка» (керівник –
Глущенко Ю. А.), народний танцювальний ансамбль «Ярина» (керівник – Троян М. Д.), Марія Мироєвська – розмовний жанр.
Закінчився концерт піснею «День Победы»
(соліст – Микола Троян), яку виконали спільно
члени ветеранської організації Міністерства та
студенти – учасники концерту.
Аматорські колективи, які брали участь
у концерті, нагороджені Подякою Міністра
аграрної політики та продовольства України.

аграрна академія моя

НАША ІСТОРІЯ

СЛАВНІ СТОРІНКИ КОМСОМОЛУ
29 жовтня виповнилося 95 років із дня створення Російської комуністичної спілки молоді, яка в 1926 році була перейменована у Всесоюзну Ленінську комуністичну спілку молоді
(ВЛКСМ). Це спілка була могутнього громадсько-політичною
багатонаціональною організацією молоді.
Історія комсомолу тісно пов’язана з
історією колишнього Радянського Союзу.
Комсомол був активним учасником
громадянської війни в 1918-1920-х роках,
юнаки і дівчата відбудовували зруйноване в роки війни народне господарство.
За активної участі комсомольців
були побудовані Дніпрогес, Московський і Горьківський автозаводи, Сталінградський тракторний завод, Магнітогорський металургійний завод, залізниця Турксиб.
Суворим випробуванням для всього радянського народу і його молодого
покоління стала Велика Вітчизняна війна. Безприкладний героїзм проявили
члени підпільних комсомольських організацій – «Молодої гвардії» (Краснодон), «Партизанської іскри» (Миколаївська область), «Нескореної Полтавчанки», яку очолювала Ляля Убийвовк, та
багато інших.
Активну участь комсомол приймав
по піднесенню галузі сільського госпо-

дарства. На освоєння цілинних земель
Казахстану, Алтаю, Сибіру, виїхало понад 350 тисяч молодих людей.
Неоціненний вклад в історію комсомолу внесла й Полтавська обласна комсомольська організація. Не було жодної
сфери життя Полтавщини, в якій би активно не працював комсомол: у промисловості, сільському господарстві, сфері обслуговування працювали сотні
комсомольсько-молодіжних бригад, ланок.
Комсомольці Полтавщини активно трудилися на відбудові шахт Донбасу, освоювали цілині землі. Героєм Соціалістичної Праці на цілині став колишній випускник зоотехнічного факультету Полтавського сільськогосподарського
інституту Євген Золотарьов.
Героями Соціалістичної Праці стали
Ганна Сиволап із Глобинського району,
дояр із Решетилівки Михайло Степанов.
Із комсомолу розпочинав свою трудову
діяльність Герой Соціалістичної Праці,
Герой України, засновник приватного

підприємства «Агроекологія» Шишацького району, випускник, Почесний професор Полтавської державної аграрної
академії, першопрохідець органічного
землеробства в області Семен Антонець.
«Дівчата – на трактор!», «Тваринництву – комсомольську турботу!» і багато
інших починань та ініціатив на рахунку
полтавського комсомолу.
Комсомольці області мали свою газету «Комсомолець Полтавщини».
Комсомол – це ціла епоха в житті колишньої могутньої держави – Союзу Радянських Соціалістичних республік.
Це ціла епоха в житті нашої держави –
України, в житті нашої області.
Це жива історія, це яскраві приклади беззавітного служіння Батьківщині,
приклади мужності, героїзму, самовідданої праці.
Особисто я і кожен, хто пройшов через комсомол, зв’язав свою юність із
цією могутньою молодіжною організацією, твердо впевнений, що прожив своє
життя недарма і віддав його служінню
Батьківщині, служінню народу, служінню комсомолу.
Микола Опара,
колишній заступник завідуючого
відділом комсомольських організацій
Полтавського обкому ЛКСМ України

МИ - ПРИ АКАДЕМІЇ

СВІЖИЙ ПОГЛЯД НА ЛІЦЕЙНІ ТРАДИЦІЇ

М

абуть, не помилюся, якщо скажу, що осінь і вересень в першу чергу у дітей асоціюється не з польовими роботами чи дощами, а з початком нового навчального року. У наш час школа сприймається учнями по-різному – від щирого захоплення та жаги нових
звершень до тривоги, невпевненості у своїх силах і навіть
страху. Діти часто сприймають початок уроків як стрес.
Але є приємні винятки…
Якщо скажу, що ліцей Полтавської державної аграрної академії – невелика, але міцна сім’я, то це не буде перебільшенням. Тут навчаються діти 9, 10 та 11 класів, які
прийшли з різних шкіл, із різною метою і різним рівнем
знань. Однак за досить короткий час усі вони позбавилися
страху й невпевненості й зміцніли у своїх прагненнях здобути якісну освіту та продовжити навчання не лише у вітчизняних вищих навчальних закладах, але й в університетах Європи.
У чому ж секрет діяльності ліцею?
Секрету немає. Є просто кваліфіковані вчителі, які бачать у кожній дитині особистість і потенціал. Є сприятливі умови навчання, які створює адміністрація Полтавської
державної аграрної академії: заняття з хімії, біології, екології проводяться у лабораторіях академії із залученням
професорсько-викладацького складу кафедр. Ліцеїсти мають змогу користуватися бібліотекою академії, писати дослідницькі роботи під керівництвом досвідчених науковців, відвідувати тренажерну залу та спортивний комп-

лекс. Вчителі ліцею можуть проводити цікаві нестандарті
уроки на території академії, на яких унаочненням слугує
сама природа; організовувати профорієнтаційні екскурсії
на факультети; проводити свята, концерти, випускні вечори в актовій залі академії. Це все – традиції, які з року
в рік підтримуються в ліцеї та сприяють кращій адаптації учнів у новому колективі й результативній роботі з навчальних дисциплін.
Крім цього адміністрація академії дбає про модернізацію ліцейних занять. Саме тому з осені 2013 року учні
мають змогу безкоштовно вивчати польську мову, а потім
(за умови вступу до аграрної академії на економічні спеціальності) паралельно навчатися і у польських університетах та отримати по закінченню диплом як українського, так і європейського зразка. Ще однією новинкою стали
біологічні виставки, організацією яких займається викладач ліцею Валентина Чуб. Протягом вересня-жовтня
діти підготували дві презентації на біологічну тематику:
«Ходімо в сад осінній» та «Картопляний банкет». Діти
розробляли виставку фруктів та овочів, розповідали цікаві факти про них, пригощали один одного смачними стравами із цих дарів природи.
У ліцеї немає місця дитячому страху чи невпевненості.
Тут виховують самостійних і кмітливих учнів. Тут виховують майбутнє України.
Ірина Домненко, викладач української мови
та літератури Полтавського ліцею ПДАА

аграрна академія моя
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СПОРТ

ЗУСТРІЧІ ВИПУСКНИКІВ

НАШІ ПЕРЕМОГИ
Успішно розпочали цей навчальний рік спортсмени нашої академії:
- на Чемпіонаті України з гирьового спорту, котрий проходив із
12.08 по 3.09.2013 року в АР Крим,
збірна команда області, що складається зі студентів і випускників нашої академії, зайняла перше місце;
- з 31.10 по 4.11.2013 року в Буковелі Івано-Франківської області відбулися змагання з гирьового спорту на Кубок України, де спортсмени
академії вибороли друге командне
місце. Особлива заслуга тут студентів Куземи Аліни, Ткаченка Миколи, Білоуса Віталія, Назаренка Дмитра, Срібного Руслана;
- в академії з 23 вересня по 4 листопада 2013 року проводилася Спартакіада першокурсника, в якій взяли
участь 184 спортсмени, які змагалися з міні-футболу,
шахів, настільного
тенісу та волейболу. У командному
заліку перше місце
виборов факультет
ТВППТ, друге – ветеринарної медицини, третє – агрономії та екології;
- 24–26 жовтня 2013 року в м. Біла Церква відбувся Чемпіонат України з легкоат-

Старт давав
мехфак ...

летичного кросу, в
якому в складі збірної області виступали спортсмени академії Антон Чепижний, Ярослав Кабушко, Інна Скриналь та
Марина Устенко, котра стала кандидатом
до збірної України на Чемпіонат Європи.

ЩИРО ВІТАЄМО ІЗ ПЕРЕМОГАМИ
ТА БАЖАЄМО
ПОДАЛЬШИХ УСПІХІВ!

Костянтин Білодід,
керівник спортивного клубу ПДАА

ДО УВАГИ

При підтримці Полтавської обласної державної адміністрації
До дня працівника сільського господарства

14-15 листопада 2013 р.

Місце проведення: м. Полтава,
Виставкова зала міського будинку культури,
майдан Незалежності 5
Години праці: з 9.00 до 17.00
Рослинництво: насіння, добрива, засоби
захисту рослин та грунту, садівництво, овочівництво.
Тваринництво: генетика, ветеринарна медицина, виробництво кормів та преміксів.
Сільськогосподарська техніка: трактори,
запчастини, обладнання для переробки та
зберігання сільськогосподарської продукції, мала сільськогосподарська техніка.
Продукти переробки та харчування:
м’ясопродукти, птиця, молокопродукти,

кондитерські вироби, алкогольні та безалкогольні напої.
Супутні сільськогосподарські товари та
послуги: споруди, хімія, інвентар, тепличне господарство.
У програмі виставки: семінари, “круглі
столи”, дегустації та майстер-класи.
За довідками звертатися
до виставкового центру “ТіС”
тел./факс: (0532)509-388, 61-23-61

Аграрна академія моя, жовтень-листопад 2013 р.
Засновник і видавець –
Полтавська державна аграрна академія
Головний редактор – Наталя Швець
Верстка – Юлія Хрипко, Наталія Засельська.
Коректор – Оксана Колеснікова. Літературний редактор – Раїса Колєснікова
Відповідальність за достовірність інформації, вміщеної в номері,
несе автор.
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Говорять, що студентські
роки – найкращі! Навчання,
спілкування, кохання, розчарування… І все ж таки, у цьому щось є, бо інакше, не збирались би колишні випускники, не ділилися б своїми враженнями про життя, успіхи, досягнення. А оскільки наша академія – одна з кращих, то й випускники її – супер. Традиційно випускники нашого навчального закладу збираються разом, аби відсвяткувати знаменні
дати, пов’язані з навчанням в їх
Альма-матер.
Приємно, що серед кваліфікованих спеціалістів є і творчі особистості, як, наприклад, випускник інженерно-технологічного
факультету, який 40 років тому
закінчив наш ВНЗ.

Микола Петренко

***
Мабуть не можливо точно передати
Настрій тут присутніх,
наші почуття.
Бо за 40 років сталось змін багато,
Основним для нас став
цей етап життя.
Мудрості набрались,
досвіду придбали,
Дехто - вже без чуба, хтось
кругленьким став.
В молодість вернула всіх нас
Альма-матер,
Наче тільки вчора старт
давав мехфак.
Честь високу маю нині виступати.
Вибачте, якщо щось скажу не так.
***
На інженернім факультеті
Багато відбулося змін.
Бажаєм, щоб здобутки, злети
Вагомі мав і далі він.
Щоб кадрово-технічна база
Тут прогресивною була,
Наука з практикою разом –
Кували кадри для села.
Щоб дружно, плідно працювали
Студенти і викладачі,
Більш дисертацій захищалось,
Було побільше діячів
Заслужених у колективі,
На радість, творчо щоб жилось…
Врожаю – на аграрній ниві!
Щоб все задумане – збулось!
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