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У перший день навчального року від імені 
всього колективу Полтавської державної 
аграрної академії сердечно бажаю усім нам 
бути на рівні високих вимог сучасного життя. 
Країні надзвичайно потрібні наші знання, 
наш реальний внесок у велику справу розвитку 
демократичної процвітаючої України. Наш досвід 
та професіоналізм визначатимуть долю всієї 
держави вже в недалекому майбутньому. 

Особливого привітання заслуговують наші 

першокурсники, яким ми дякуємо за безпомилковий 
вибір нашого навчального закладу. Запевняємо Вас, 
що роки, проведені в Академії, стануть найкращим 
періодом Вашого життя. Ви здобудете нових 
друзів і мудрих наставників, отримаєте нові якісні 
знання та навички, престижну професію. 

Бажаю і викладачам, і студентам уміння 
примножувати свою енерґію, успіхів у навчанні та 
роботі й нових досягнень.

З повагою, ректор академії  
Валентина Аранчій
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Про перспективи розвитку аграрної освіти в Україні
розповіла ректор академії Валентина Аранчій

На початку нового навчально-
го року особливо гостро стоять пи-
тання  розвитку освіти й перспек-
тив її удосконалення. Саме тому ми 
поцікавилися у ректора нашої ака-
демії, які саме питання в агросві-
ті є найбільш нагальними й чому в 
першу чергу варто надати особли-
вої уваги.

– Яка проблема, з Вашого по-
гляду, є нині найактуальнішою в 
системі аграрної освіти? Чому? 
Аргументуйте, будь-ласка.

– Вважаю, що на сьогодні зали-
шається невирішеною вкрай сер-
йозна проблема, що полягає в не-
достатній конкурентоздатності ви-
пускників аграрних ВИШів на рин-
ку праці в режимі реального часу. 

Наш студент повинен бути затре-
буваним усіма аграрними підпри-
ємствами. Більше того, вже під час 
вступу він повинен іти на навчан-
ня від реального агровиробника. 
Протягом усього періоду навчання 
він повинен отримувати ті знання й 
набувати тих навичок, які потрібні 
конкретному роботодавцю. Вже на 
старших курсах студент повинен 
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мати можливість проходити на цільо-
вому підприємстві практичну підго-
товку, а здобувши диплом, має бути 
впевненим у тому, що саме це аграр-
не підприємство візьме його на робо-
ту, надавши відповідні соціальні га-
рантії.

Часто роботодавець говорить: 
«Дайте мені «готового» спеціаліста», 
не доклавши ніяких зусиль зі свого 
боку. Ми робимо багато, забезпечу-
ючи високу якість науково-освітніх 
технологій, запроваджуючи іннова-
ційні методики. Водночас, часто ви-
кладач просто з об’єктивних причин 
не «встигає» за аграрною сферою, не 
в змозі врахувати якихось нюансів і 
деталей аграрного виробництва.

– Від кого передусім залежить 
вирішення даної проблеми? Що для 
цього потрібно?

– Вирішення цієї проблеми зале-
жить, звичайно ж, він нас, – адже ми 
повинні активніше співпрацювати з 
виробництвом як у освіті, так і в нау-
ці. Полтавська державна аграрна ака-
демія вже представляла на розсуд аг-
роосвітній громаді здобутий нами до-
свід у цій царині. Ми маємо велику 
кількість філій на виробництві, так 
звані базові господарства. Кожне фа-
культет академії укладає цільові уго-
ди про співпрацю з агровиробниками, 

створює філії цих підприємств і, на-
віть цілих районів. Це площадки об-
міну досвідом, підвищення кваліфі-
кації, демонстрації нових технологій 
виробництва. Це можливість поспіл-
куватися студентам із практиками на 
заняттях. Завдяки створеній в акаде-
мії Асоціації випускників зміцнює-
мо матеріально-технічну базу, причо-
му на користь підвищення якості на-
вчання саме в напрямі самих агрови-
робництв. Так, маємо демонстрацій-
ні майданчики, виставкові зали, стен-
ди й макети, що унаочнюють наявні 
в аграрній сфері технології. Регуляр-
но академія проводить дні кар’єри, де 
й аграрні компанії презентують свої 
потреби, і старшокурсники та випус-
кники пропонують свої здібності й 
готовність до праці.

Науковці академії також здійсню-
ють цільові наукові дослідження, ви-
пробування наукових результатів на 
практиці, надають консультації ви-
робничникам. Академія регулярно 
проводить науково-практичні кон-
ференції з найактуальніших питань 
аграрного сектора. 

На базі академії проходять підви-
щення кваліфікації фахівців аграрної 
сфери області. 

До того ж академія взяла курс на 
зміну формату свідомості нашого сту-
дента, адже ми готуємо, в переважній 
більшості, сільську молодь. Разом із 
тим, часто ці молоді люди не хочуть 
залишатися на селі. Тому вже два 
роки тому ми запровадили науково-
навчальну та виховну компоненту 
саме для цієї цільової аудиторії: сту-
денти виконують науково-дослідні 
роботи, пов’язані з проблематикою 
села. У вихованні студентів націлені 
на підвищенні ролі молоді в розвитку 
сільських територій. Вважаю, одначе, 
що і нашій академії, та й, звичайно, 
усім аграрним освітнім закладам не-
обхідно активніше вести цю роботу. 
Наші зусилля будуть марними, якщо 
агровиробники не будуть іти нам, 
освітянам, назустріч. Академія вдяч-
на всім нашим партнерам у спільній 

справі – передусім аграрним підпри-
ємствам та установам Полтавської об-
ласті. Хочу зауважити всіх виробни-
ків: «Не тільки він нас залежить ви-
сока якість підготовки нашого випус-
кника, – нам потрібні зустрічні кро-
ки». 

Які це кроки? Допомагайте нам, 
підказуйте, що, на Вашу думку, слід 
запровадити в освітньо-науковий 
процес, які знання та навички наразі 
найпотрібніші нашим випускникам, 
які особливості є у Вашому виробни-
цтві. Не відмовляйте нашим вишам у 
сприянні практичної підготовки сту-
дентів, надавайте їм необхідну інфор-
мацію для вивчення, написання кур-
сових та дипломних робіт. 

Загалом, без принципу «відкритих 
дверей» наш випускник, якщо й «за-
йде до Вас, то не буде бажаним гос-
тем.

– Який Ваш варіант розв’язання 
означеної Вами проблеми? Аргумен-
туйте, будь-ласка.

– Тут не зовсім скромно пропону-
вати, адже шлях вирішення цієї про-
блеми очевидний і давно відомий, 
та й не хочеться повчати когось. Од-
нак, звичайно, існують професійні 
об’єднання, асоціації роботодавців. 
Тож такий професійний галузевий 
пул має бути дієвим в аграрній цари-
ні, бо потужне професійне об’єднання 
агровиробників спільно з освітяна-
ми може розробляти кваліфікацій-
ні характеристики, стандарти якос-
ті аграрної освіти, які нам конче по-
трібні. Тоді так звані «правила гри» в 
аграрній освіті будуть чіткі, реальні й 
актуальні для виробництва.

Від усіх аграрних підприємств та-
кож сподіваємося доброї волі та ак-
тивних дій щодо тісної співпраці з 
аграрними освітніми закладами.

Тож бажаю успіхів нам усім у 
спільній справі. За агровиробниками 
– сьогоднішні здобутки аграрної кра-
їни, а за спільним союзом агровироб-
ника та аграрного навчального закла-
ду – її аграрна перспектива!

кували про можливі сценарії їх вирі-
шення та ключову роль нового поко-
ління у впровадженні позитивних та 
інноваційних змін у країні.

Спеціальним гостем церемонії 
нагородження переможців освітніх 
програм Фонду став Прем’єр-міністр 
України Арсеній Яценюк. Він закли-
кав кожного починати будувати нову 
Україну з себе: «Прогрес у країні – це 
не просто рішення уряду та Парла-
менту, це не завдання тільки для вла-
ди країни. Прогрес – це об’єднання 
енергії мас мільйонів, які хочуть до-
сягнути мети. І ви здатні стати ру-
шійною силою цього прогресу».

І ЗНОВУ - НАЙКРАЩІ! Перед стипендіатами виступив 
президент Польщі (1995–2005 рр.) 
Александр Кваснєвський, який за-
кликав молодь багато вчитися, а та-
кож бути активними й свідомими 
громадянами рідної держави. 

Засновник освітніх програм «За-
втра. UA» та «Всесвітні студії» Ві-
ктор Пінчук у своєму звернення до 
переможців, закликав їх готуватися 
до боротьби за перетворення Украї-
ни: «Останні місяці в Україні форму-
ються різні батальйони. Ми теж що-
річно створюємо свій батальйон – ба-
тальйон будівельників майбутньо-
го нашої держави. І цього року ви по-
винні ставитися до себе саме як до 
«будбату», що розбудовуватиме май-

Студенти-стипендіати Фонду Ві-
ктора Пінчука ПДАА взяли участь 
у молодіжному Форумі стипендіаль-
ної програми «Завтра. UA», який цьо-
го року відбувався 25 червня в м. Ки-
єві під гаслом «Нове покоління Укра-
їни: творимо завтра сьогодні». Учас-
никами форуму стали 200 студентів, 
відібрані експертною комісією за ре-
зультатами цьогорічного конкурсу 
з-понад 2000 кандидатів з усієї Укра-
їни та переможці програми «Всесвіт-
ні студії» Фонду Віктора Пінчука.

У рамках Форуму молодь обгово-
рила проблеми та виклики, що сьо-
годні постали перед Україною, помір-



бутнє України». Серед поважних гос-
тей церемонії нагородження були та-
кож Надзвичайний і Повноважний 
Посол Німеччини в Україні Крістоф 
Вайль, Надзвичайний і Повноважний 
Посол Великобританії в Україні Сай-
мон Сміт, а також представники біз-
несу та громадських організацій, які 
багато років підтримують діяльність 
студентських спільнот.

Менторами, які працювали під час 
форуму разом зі стипендіатами, ста-
ли керуючий партнер консалтинго-
вої компанії pro.mova Євген Глібо-
вицький, відомий журналіст, блогер 
і засновник сайту «Історична правда» 
Вахтанг Кіпіані, засновник візійного 
проекту «Нова Україна» Валерій Пе-

кар та президент PRP Group Наталя 
Попович.

ПДАА на Форумі представляли 7 
студентів: Альона Лесюк, Яна Боча-
рова, Інна Косовська, Юлія Постіл, 
Анастасія Суббота, Аліна Тищен-
ко, Олена 
Яблонько .

О к р і м 
того, наші 
студентки 
о т р и м а л и 
дипломи за 
н а й к р а щ і 
к о н к у р с -
ні роботи в 
Україні за 
науковими 

напрямами.
Крім того, академія відзначена як 

кращий ВНЗ-партнер 2013/14 Стипен-
діальної програми «Завтра. UA».

Прес-служба ПДАА

НЕЗАБУТНЄ
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Незалежній Україні виповнюєть-
ся 23 роки. Для історії – це мить. А 
для тих, хто народився 1991 року – це 
вже зрілість. Напередодні свята ми 
спілкувалися зі студентами, цікави-
лися, як вони ставляться до Дня не-
залежності України, які надії плека-
ють, про які зміни у суспільстві мрі-
ють...

Цьогоріч наша держава святкує 
свій 23-й день народження. Незважа-
ючи на важливість цієї історичної по-
дії, шлях до сьогодення був справ-
жнім випробуванням – на зрілість, 
здатність мислити по-новому, дола-
ти негаразди спільними зусиллями. 
Ми з гідністю виконували ці завдан-
ня і продовжуємо впевнено рухатись 
у напрямі визнання нашої країни на 
світовій арені як незалежної, успіш-
ної молодої держави.

Щиро сподіваюся, що Україна не-
вдовзі стоятиме в одному ряду з най-
більш розвинутими країнами, адже 
має неабиякий потенціал. Та голо-
вним її багатством завжди були й за-
лишаються працьовиті, мудрі, тала-
новиті люди. 

Дорогі краяни! Нехай серця напо-
внюються гордістю за нашу державу, 
прагненням до єдності та порозумін-
ня, а ваша плідна праця буде надій-

ною запорукою щас-
ливого майбутнього!

Державний прапор є 
частиною політичної куль-
тури України, символом її єдності та 
могутності, однією з найголовніших 
святинь народу, яка об’єднує всі ре-
гіони в єдину соборну Україну, у ве-
ликий український народ. Сьогодні 
під синьо-жовтим прапором ми роз-
будовуємо рідну державу. Для кожної 
країни прапор – символ її сувереніте-
ту, єдності нації, гордості та могут-
ності. Синьо-жовтий стяг уособлює 
нашу незалежність та є історичною 
пам’яттю народу. Його кольори сим-
волізують рясні пшеничні лани та 
безхмарне синє небо, під яким укра-
їнці виборювали свободу, творили 
державу, здобували і здобувають пе-
ремоги. Оберігаймо та шануймо наш 

Державний прапор. Виховуймо пова-
гу до нього у дітей та внуків, бо він 
єднає і веде у майбутнє. 

Найважчим став рік нинішній. 
Революція Гідності, Небесна Со-
тня, анексований Крим і охоплений 
полум'ям війни Схід – це наша плата 
за право стати невід'ємною частиною 
ци- вілізованої Європи.

Нас згуртувала і зродни-
ла спільна біда, вигарту-

в а ла якісно іншу 
націю – зрілу, 

сильну, єди-
ну у праг-

н е н н і 
відстояти 
в л а с н у 

не з а -
л е ж - ність. 
Тож хай день 
п ри й деш н і й 

п р и - несе нам добрі нови-
ни, наблизивши такий жаданий мир 
у нашому рідному домі, ім'я якому – 
Україна.

У День Незалежності нашої краї-
ни бажаю всім за будь-яких обставин 
пишатися собою і своєю державою. 
Ніколи не втрачайте віри і не бійте-
ся труднощів, залишаючись гідними 
українцями та порядними людьми! 
Успіхів Вам, добробуту і щасливих 
миттєвостей.

Цей день, що є результатом тися-
чолітньої боротьби українського на-
роду за право мати свою державу, від-
значається як найголовніше свято на-
шої країни. Ця знаменна дата навіки 
ввійшла в історію молодої держави 
золотою сторінкою її біографії, запо-
чаткувала нову епоху в житті нашо-
го народу.

Раїса Колєснікова

З Днем Незалежностi, Україно!
23 роки тому, прийнявши Акт проголошення незалежності, 

Україна заявила про себе на весь світ як суверенна, демократична 
та правова держава, а її громадяни отримали можливість самим 
вирішувати свою майбутню долю й бути господарями на своїй 
прекрасній українській землі. Цей знаменний день демократії й 
громадської злагоди нашого народу став поворотною віхою в історії 
розвитку Української держави, могутнім стимулом для плідної, 
натхненної праці заради миру й добробуту в нашому спільному 
домі. Нині вже ніхто не сумнівається в тому, що український 
народ спроможний поліпшити життя у своєму домі, забезпечити 
економічне й соціальне процвітання України, її культури.
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Никифор Тимо-
фійович Кальченко 
народився 27 січня  
1906 року в селі Кош-
манівці (нині Машів-
ського району Пол-
тавської області).

Освіта і трудова 
діяльність:

• у 1921–1924 на-
вчався в Полтавській 
школі садівництва;

• у 1924–1925 пра-
цював уповноваже-
ним райкому Спілки робземлісу;

• у 1925–1928 навчався в Полтав-
ському сільгоспінституті, отримав 
спеціальність агронома-організатора;

• з серпня 1928 року – агроном-
інструктор Конотопської окркол-
госпспілки;

• з вересня 1929 року – агроном-
рільник, а з з січня 1930 року член 
правління Полтавської окрколгосп-
спілки;

• з грудня 1930 року – заступник 
голови Полтавської райкоопспілки;

• з серпня 1931 року – керуючий 
міжрайонною конторою «Союзна-
сіннявод» у Полтаві. Член ВКП(б) з 
1932року;

• з серпня 1933 року – старший аг-
роном Полтавської МТС;

• з березня 1935 року – директор 
Кононовскої МТС Ковалевського ра-
йону Харківської області;

• з вересня 1937 року – начальник 
масляного управління Харківського 
облземвідділу;

• у 1938–1941 рр. – голова виконко-

му Одеської облради депутатів;
Брав участь у Великій Вітчиз-

няній війні. Німецько-радянська 
війна:

Повоєнні роки:
• з травня 1946 року – міністр 

технічних культур УРСР;
• з лютого 1947 року по 1950 

рік – міністр радгоспів УРСР;
• з квітня 1950 року по лютий 

1952 року — міністр сільського 
господарства УРСР;

• з травня 1952 року по січень 
1954 року – перший заступник 

голови Ради Міністрів УРСР;
• з 15 січня 1954 року по лютий 

1961 року – голова Ради Міністрів 
УРСР;

• з лютого 1961 – заступник голо-
ви Ради Міністрів УРСР і міністр за-
готівель УРСР;

• з березня 1962 року по 1976-й рік 
– перший заступник Голови Ради Мі-
ністрів Української РСР, одночасно в 
березні 1962 – березні 1965 року – мі-
ністр виробництва і заготівель сіль-
ськогосподарських продуктів Укра-
їнської РСР.

Обирався депутатом Верховної 
Ради СРСР 1-го, 3–9-го скликань та 
депутатом Верховної Ради УРСР 1–9-
го скликань.

Герой Соціалістичної Праці (з 
1976 року). Нагороджений 8-ма ор-
денами Леніна, орденом Жовтневої 
Революції, двома орденами Богдана 
Хмельницького 1-го ступеня, трьо-
ма орденами Червоної Зірки,орденом 
Вітчизняної війни 1-го ступеня, ор-
деном Трудового Червоного Прапора.

Факультет агротехнологій та екології

Гордiсть академiї - ЇЇ ВИПУСКНИКИ

Кордубан Віктор Володими-
рович народився в 1970 році в 
с. Білоцерківка Великобагачанського 
району Полтавської області. 

У 1987 
році за-
к і н ч и в 
Білоцер -
к і в с ь к у 
середню 
ш к о л у . 
Т р у д о -
ву діяль-
ність роз-
почав по-
мічником 
к о м б а й -
нера.

З 1988 по 1989 рік служив у лавах 
Радянської армії. 

У 1992 році закінчив Полтавський 
сільськогосподарський інститут за 
спеціальністю «вчений-агроном». 
Після закінчення інституту працю-
вав бригадиром комплексної брига-
ди, нині – приватний підприємець.

З липня 2000 року до липня 2008 
року - голова правління ВАТ «Біло-
церківський молокозавод». 

З 2008 року працював генераль-
ним директором приватного підпри-
ємства «Білоцерківська агропромис-
лова група», засновником якої і є, по-
тім головою Великобагачанської ра-
йонної держадміністрації. Депутат 
Полтавської обласної ради.

Удостоєний звання «Заслужений 
працівник промисловості України».

Микола Маренич

Факультет економіки та менеджменту

Олександр Васильович Сень – 
знаний український державний 
діяч, випускник факультету еко-
номіки і менеджменту, який на-
родився 1 липня 1961 р. у с. Бір-
ки Зіньківського району Пол-
тавської області. Протягом 1978 
–1983 років навчався в нашій ака-
демії (тоді – Сільськогосподар-
ському інституті), здобув осві-
ту економіста-організатора сіль-
ськогосподарського виробни-
цтва. Закінчивши навчання,  пра-
цював старшим економістом кол-
госпу імені Куйбишева в с. Бір-
ки, а пізніше (протягом 1983 р. 
по листопад 1984 р.) служив у ла-
вах збройний сил Радянської ар-
мії. Після служби продовжив пра-
цювати на своїй посаді. Із 1986 року 

і по 1999 рік був головним економіс-
том колгоспу 
«Прогрес» у 
с. Лип’янка 
Карлівсько-
го району на-
шої області.

Протягом 
19 9 9 – 2 0 0 6 
років – за-
ступник на-
чальника, пе-
ший заступ-
ник началь-
ника, началь-
ник Головно-
го управлін-
ня сільсько-

го господарства і продовольства, у 
2006–2011 роках – начальник Голов-

ного управління агропромислового 
розвитку Полтавської облдержадмі-
ністрації. З 8 червня 2011 р. по квітень 
2013 р. – заступник міністра аграрної 
політики та продовольства України, а 
з 23 квітня – ще й керівник апарату.

Наш випускник має почесне зван-
ня Заслуженого працівника сільсько-
го господарства, а в листопаді 2009 
р. був нагороджений орденом «За за-
слуги» ІІІ ступенів. Як бачимо, ко-
жен, незалежно від місця народжен-
ня, хто здобуває якісну базову освіту, 
відповідально починає свій трудовий 
шлях і наполегливо працює, може до-
сягти успіху.

Тамара Шаравара



Плинув час. Уже й діти радували 
батька і матір своїм веселим сміхом 
у хаті. Йшлося все добре, як буває в 
дружній родині. Високий професій-
ні якості, людяність, вміння знахо-
дити виробничі компроміси – все це 

вже було у М. А Бігдана.  
Не випадково у 1989 р. він 
очолює Градизьке племін-
не об’єднання «Племсер-
віс», де працює і по цей 
день. За час керівництва 
об'єднанням  Микола Ан-
дрійович  зробив те, що по-
винен зробити справжній 
дбалий керівник. Проведе-
но величезний комплекс ро-
біт із реконструкції вироб-
ничих потужностей. Одним 
із перших в Україні він за-

провадив економічну годівлю свиней 
комбікормами з  екструдатами гороху 
і сої, що дало змогу на високому рівні 
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Факультет обліку та фінансів

Чи багато молодих людей, об-
равши навчальний заклад, раз і на-
завжди пов’язали з ним своє життя? 
Саме такий вибір свого часу зробила 
Людмила Олександрівна Дорогань-
Писаренко, яка, вступивши до на-
шого ВНЗу, пройшла у ньому шлях 
від студентки економічного факуль-
тету до декана факультету обліку та 
фінансів. Корінна полтавка Людми-
ла Дорогань після закінчення школи 
обрала для здобуття вищої освіти на-
вчання в Полтавському сільськогос-
подарському інституті за спеціаль-
ністю «Економіка і організація сіль-
ськогосподарського виробництва». У 
1984 році, здобувши диплом із від-
знакою, талановита випускниця при-
йняла пропозицію залишитись в ін-
ституті на посаді викладача, – пра-
цювала спочатку на кафедрі організа-
ції сільськогосподарського виробни-
цтва, а згодом на кафедрі статистики 
та аналізу господарської діяльності.

У 1986 році Людмила Олексан-
дрівна вступає до аспірантури Укра-
їнської сільськогосподарської акаде-
мії (м. Київ). У 1990 році вона захи-
щає дисертацію кандидата економіч-
них наук за спеціальністю 08.00.05 
– економіка, планування, організація 
та управління народним господар-

ством та його галузями. 
У 1990 році Л. О. Дорогань повер-

тається до Полтави, щоб продовжи-
ти науково-педагогічну діяльність у 
ПДСГІ. 

Нині кандидат економічних наук, 
доктор філософії за спе-
ціальністю «Економіч-
ні науки», професор кафе-
дри економічної теорії та 
економічних досліджень  
Л. О. Дорогань-Писаренко 
успішно поєднує наукову, 
педагогічну та організацій-
ну діяльність. Уже понад 25 
років вона щедро ділиться 
знаннями з усіма, хто цього 
потребує, і будучи одним із 
найбільш авторитетних ви-
кладачів. Людмилі Олек-
сандрівні вистачає часу й на 
плідну наукову та методичну роботу: 
лише за останні 5 років одноособово 
та у співавторстві нею було видано 53 
наукові статті, 4 навчальні посібни-
ки, 2 монографії, отримано 2 патенти 
на корисні моделі, 2 свідоцтва на ре-
єстрацію авторського права на твір.

Сумлінна праця Людмили Олек-
сандрівни Дорогань-Писаренко на 
науково-педагогічній ниві відмічена 
багатьма відзнаками, зокрема, знаком 

«Відмінник освіти України» та «Зна-
ком Пошани» Міністерства аграрної 
політики України. 

Із 2008 року Людмила Олексан-
дрівна очолює кафедру фінансово-
економічного аналізу та статистики і 
займає вищу керівну посаду факуль-
тету обліку й фінансів – декана. Чу-
довий організатор, справжній нефор-
мальний лідер колективу, за цей час 
вона згуртувала навколо себе справ-
жню команду однодумців, яка забез-
печує високу якість освітнього про-
цесу. Поєднання компетентності, рі-
шучості, здатності швидко прийма-
ти правильні рішення та втілювати їх 
у життя є запорукою успіху будь-якої 
справи, за яку береться ця харизма-

тична жінка.
А чого вартий її осо-

бистий стиль в одя-
зі, манерах, спілкуван-
ні! Унікальний, інте-
лігентний і, водночас, 
надзвичайно жіночий, 
він уже давно став ета-
лоном смаку для всіх, 
кому поталанило по-
спілкуватися з цією ча-
рівною пані. Вишукана 
елегантність у поєднан-
ні з тактом, відчуттям 
гумору, щирою турбо-

тою про оточуючих та іншими осо-
бистими якостями створюють непо-
вторний образ жінки-керівника, яку 
поважають і якою захоплюються.

30 серпня Людмила Олександрів-
на приймає вітання із Днем наро-
дження. Від імені колег і студентів 
щиро вітаємо її й бажаємо міцного 
здоров’я, щастя та підкорення нових 
вершин! 

Олена Єгорова

Факультет обліку та фінансів зростив багатьох чудових 
спеціалістів, які своєю сумлінною працею прославляють нашу 
академію. Серед випускників факультету – і ректор ПДАА Валентина 
Іванівна Аранчій, і начальник Управління обслуговування розпорядників 
коштів та інших клієнтів ГУДК (2012 р.) Наталія Миколаївна 
Пилипенко, й директор Хорольської міжрайонної Виконавчої дирекції 
Полтавської області, відділення Фонду соціального страхування з 
тимчасової втрати працездатності Володимир Анатолійович Балюк, 
і голова фермерського господарства "Щаслива доля" Полтавського 
району Галина Григорівна Бурлака та багато інших. Випускники були 
й залишаються гордістю факультету обліку та фінансів.

Бігдан Микола Андрійович – ви-
пускник зооінженерного факультету  
Полтавського сільськогосподарсько-
го інституту  1981 року. А далі  – ди-
вовижне життя, зі своїми ракурсами... 
Розпочав свою трудову діяльність 
у  рідному селі Жовни-
но Чорнобаєвського ра-
йону Черкаської облас-
ті, розташованому на ма-
льовничому березі Дні-
пра, з посади зоотехні-
ка племінної справи. На-
бувши досвіду, він очо-
лює галузь тваринни-
цтва господарства на по-
саді  вже головного зо-
отехніка. Проте життя 
диктує свої закони – і мо-
лодого фахівця запрошу-
ють на посаду  головного зоотехні-
ка тоді відомого колгоспу  «Україна»   
(с. Градизьк).

отримувати зоотехнічні й економічні 
показники.  Постійний пошук  новіт-
ніх технологій  дав змогу впровади-
ти в господарстві раннє (у 28 денному 
віці) відлучення поросят, а це вже єв-
ропейський рівень технології. Госпо-
дарство  відоме як лідер племінного 
свинарства в державі. 

Микола Андрійович  не зупиняєть-
ся на досягнутому: зовозяться  кращі 
генотипи маточного поголів’я свиней, 
реалізується відмінний молодняк, ви-
користовуються найсучасніші кормо-
ві добавки: пробіотики, білкові кон-
центрати. Господарство крокує в ногу 
з часом. Можна багато сказати про цю 
людину: у житті він скромний, про-
стий, доступний. На таких тримаєть-
ся держава. Дай Боже,  Вам,  Миколо 
Андрійовичу і Вашій родині, здоров’я 
і всіляких гараздів на многая літа! 

Анатолій Поліщук

Факультет ТВППТ
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Факультет ветеринарної медицини
Грищук Андрій Вікторович – на-

чальник управління ветмедицини в 
Лубенському районі, головний дер-
жавний ветери-
нарний інспектор 
району, кандидат 
ветнаук, доцент ка-
федри терапії. 

Ще з дитинства 
Андрій цікавився 
всім оточуючим, а 
ще дуже любив ма-
лювати і відвіду-
вав художню шко-
лу. У вільний час 
любив виїзджати 
з батьком на тва-
ринницькі фер-
ми, де знайомився 
з роботою лікаря-
ветеринара. Після закіньчення 8 кла-
сів збулася дитяча мрія –  він всту-
пає до Миргородського керамічного 
технікуму на спеціальність художни-
ка, який закіньчив у 1992 році. З ча-
сом усе частіше згадувалися дні, про-
ведені з батьком на фермах. Аж тут і 
щасливий випадок – на базі Полтав-
ського сільгоспінституту відкрива-
ється ветеринарний факультет. Ан-

дрій без вагань пов'язує свою долю з 
ветеринарією. Навчання в інституті 
давалось легко. Для освоєння анато-

мії й інших дисциплін дуже до-
помагав в цьому здобутий у тех-
нікумі фах художника.

Швидко пролетіли 5 ро-
ків навчання. У 1997 р. Ан-
дрій отримує диплом з відзна-
кою і спеціальність лікаря вет-
медицини, розпочавши робо-
ту лікарем-терапевтом райвет-
лікарні. У 2000 р. призначений 
заступником, а в 2003 р. – на-
чальником районної держав-
ної лікарні ветмедицини. В цей 
час поряд із лікуванням про-
дуктивних тварин він актив-
но включився в роботу зі ство-
ренню клініки для дрібних до-

машніх тварин. З цією метою він нео-
дноразово виїзджав на стажування у 
кращі клініки Києва та Львова, а на-
бутий досвід передавав лікарям клі-
ніки. Наразі в клініці успішно осво-
їли методи діагностики та лікування 
більшості хвороб дрібних тварин не-
заразної та інфекційної паталогії.

Така практика дала поштовх до 
розширення клініки та її укомплек-

тування: придбано ренгенустановку, 
кардіограф, біохімічний аналізатор 
крові, УЗ-апарат, скелер, елекроніж. 

Для поглиблення своїх практич-
них і теоретичних навичок  Андрій 
Вікторович у 2001 р. поступає на за-
очне відділення аспірантури до Київ-
ського Національного  аграрного уні-
верситету, а в 2006 р. захищає дис-
ертацію за спеціальністю "Патоло-
гія, онкологія і морфологія тварин", 
отримавши ступінь кандидата вете-
ринарних наук.

Водночас він також працює за су-
місництвом викладачем кафедри те-
рапії в ПДАА.

У 2006 р. А. В. Грищука признача-
ють на посаду начальника управлін-
ня ветмедицини в Лубенському райо-
ні, головним державним ветеринар-
ним інспектором району.

Маючи два покоління ветеринар-
них фахівців, сім'я Грищуків вихова-
ла й майбутнє, третє покоління: Ігор 
Грищук вирішив продовжити вете-
ринарну династію, вступивши цьго-
річ на факультет ветеринарної меди-
цини нашої академії.

С. В. Аранчій, 
С. Б. Передера

Інженерно-технологічний факультет
Дудніков Анатолій Андрійович 

– завідувач кафедри ремонту машин 
і технології конструкційних мате-
ріалів, головний редактор журналу 
«Технологічний аудит і резерви ви-
робництва», який включено до про-
відних наукометричних баз світу 
(Index, Copernicus, РИНЦ, WorldCat), 
директорій відкритого доступу та  де-
позитаріїв (Directory of Open Access 
Journals (DOAJ), DRIVER, Bielefeld 
Academic Search Engine (BASE), а 
також наукових бібліотек 17 кра-
їн світу з 4 континентів; член Націо-
нальної редакційної колегії «Східно-
Європейського журналу передових 
технологій», «Вібрації в техніці та 
технологіях»; член редакційної коле-
гії журналу «Вісник Полтавської дер-
жавної аграрної академії».

Його дослідження та наукові праці 
присвячені підвищенню надійності 
сільськогосподарської техніки шля-
хом відновлення деталей вібрацій-
ним методом. 

Народився Дудніков А. А. 17 ве-
ресня 1939 року в с. Петені Маслянін-
ського району Новосибірської облас-
ті у сім’ї робітників сільського гос-
подарства. Закінчивши у 1957 р. се-
редню школу з медаллю, вступив до 
Ставропольського сільськогосподар-
ського інституту на факультет ме-
ханізації. Вже студентом 3-го кур-
су, розпочав наукову роботу. По за-

кінченню ВУЗу з відзнакою, працю-
вав інженером із ремонту у РО «Сіль-
госптехніка» Осташ-
ківського району Ка-
лінінської області. У 
1965 р. вступив до 
аспірантури, де. ке-
рівником його кан-
дидатської дисерта-
ції став професор В. 
А. Гноянік.

Після аспіранту-
ри направлений на 
роботу до Полтав-
ського Ордену Тру-
дового Червоного 
Прапора сільсько-
господарського ін-
ституту. У березні 
1969 р. успішно захистив дисертацію.

У січні 2011 р. йому присвоєно вчене 
звання професора, а з лютого й понині –  
А. А. Дудніков завідує кафедрою ре-
монту машин і технологій конструк-
ційних матеріалів.

Він – автор понад 270 наукових 
статей у фахових виданнях України 
та за її межами, крмі того має 12 під-
ручників і навчальних посібників.

Протягом своєї педагогічної ді-
яльності він бере активну участь у 
розробці програм ступеневої освіти 
та її адаптації до програм провідних 
університетів розвинутих країн сві-
ту, є науковим керівником магістрів 

та аспірантів. 
Під його керівництвом захистило-

ся 8 кандидатів технічних наук  
(О. В. Іванкова, О. П. Ківшик, 
Т. Г. Лапенко, О. І. Біловод, О. 
В. Горбенко, О. В. Канівець, 
В. В. Дудник, А. О. Келемеш).

  Очолюючи наукову шко-
лу «Підвищення довговіч-
ності та надійності сільсько-
господарської техніки від-
новленням деталей вібра-
ційним методом», професор  
А. А Дудніков. підтримує тіс-
ні ділові й наукові стосунки зі 
вченими провідних універси-
тетів Польщі, Болгарії, Біло-
русі, Молдови, Росії.

За наукові та навчально-
методичні здобутки нагороджений 
нагрудним знаком «За отличные 
успехи в работе», «Почесною грамо-
тою Міністерства аграрної політики 
та продовольства України».

Від імені ректорату, Вченої ради 
академії, колективу інженерно-
технологічного факультету щиросер-
дечно вітаємо Анатолія Андрійовича 
Дуднікова з ювілеєм і зичимо йому 
міцного здоров’я, щастя та подаль-
ших успіхів на освітянській і науко-
вій нивах!

В. І. Аранчій,
П. В. Писаренко
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СМІЛИВІСТЬ – МАГІЧНИЙ ТАЛІСМАН, 
ПЕРЕД ЯКИМ СТІНИ РОЗЧИНЯЮТЬСЯ У ПОВІТРІ

Студенти нашої академії під керівництвом виклада-
чів української мови активно беруть участь у наукових 
конференціях, творчих і наукових конкурсах, зокрема, в 
Міжнародному конкурсі знавців української мови імені 
Петра Яцика (2009 та 2010 рр. на обласному турі студент-
ка факультету обліку та фінансів Дяченко Таїсія виборо-
ла двічі поспіль II-е почесне міс-
це), а в 2014 р. – у Всеукраїнсько-
му конкурсі студентських науко-
вих робіт з української мови, лі-
тератури (у т. ч. методики їх ви-
кладання), на якому наукове до-
слідження студентки I курсу фа-
культету економіки та менедж-
менту Павленко Тетяни «Пара-
текстуальні особливості рома-
нів «Мальви», «Черлене вино», 
«Манускрипт з вулиці Руської» 
Р. Іваничука» (наук. кер. – канд. 
філол. наук, доц. кафедри іно-
земних мов та українознавства 
Н. М. Сизоненко) відзначене Грамотою за наукову новиз-
ну дослідження та Сертифікатом, який засвідчує участь у 
підсумковій конференції конкурсу.

Проблема дослідження Тетяни надзвичайно актуаль-
на в сучасному літературознавстві, адже такі компонен-
ти паратексту, як заголовок, епіграф, передмова, приміт-
ки, післямова, позначення дати й місця написання тво-
ру тощо мають вагоме значення для читацької інтерпре-
тації, репрезентуючи «голос автора», авторське нача-
ло. У науковій літературі своєрідність паратексту рома-

нів Р. Іваничука вивчена недостатньо, тож досліджува-
ти обрану проблему їй було водночас надзвичайно ціка-
во й неймовірно складно. Робота молодої дослідниці про-
йшла етап рецензування галузевою конкурсною комісі-
єю Кам’янець-Подільського національного університету 
імені Івана Огієнка й була рекомендована як одна з кра-

щих (серед 62-х) для участі в другому турі – 
науково-практичній конференції. 

У ході роботи секції «Українська літерату-
ра та методика її викладання» серед 27 заявле-
них доповідей захищено 20. Учасники її – сту-
денти переважно філологічних факультетів 
IV–V курсів таких вишів: Дніпропетровський 
національний університет ім. Олеся Гонча-
ра, Кам’янець-Подільський національний уні-
верситет ім. Івана Огієнка, Київський універ-
ситет ім. Бориса Грінченка, Луганський наці-
ональний університет ім. Тараса Шевченка, 
Республіканський вищий навчальний заклад 
«Кримський гуманітарний університет» тощо. 

Підсумком проведення науково-практичної 
конференції стало нагородження учасни-

ків Дипломами та Грамотами. Наукове дослідження Те-
тяни Павленко було відзначено Грамотою за наукову но-
визну. Безумовно, це успіх,  гідне представлення Полтав-
ської державної аграрної академії на всеукраїнському рів-
ні. Окрім того, разом зі своїм науковим керівником Тетя-
на взяла участь у Міжнародній науково-практичній кон-
ференції «Перспективні наукові дослідження» (Болгарія, 
17–25 лютого 2014 р.). Від щирого серця бажаємо Тетяні 
Павленко нових наукових звершень!

Наталія Сизоненко

ПАМ'ЯТІ ВЕЛИКОГО АГРАРІЯ ний підхід до практики господарю-
вання Ф.Т. Моргуна» ввійшло 15 нау-
кових доповідей, до 2-го «Екологічні 
загрози індустріалізації-урбанізації 
та проблеми землеробства у ХХІ сто-
літті» – ввійшло 23 публікації; сім 
повідомлень – у розділі «Феномено-
логія дослідження і творення історії 
України в спадщині Ф. Т. Моргуна». 
У 4-му – «Екопрофілактичне рефор-
мування освіти і науково-педагогічні 
перспективи трудової школи підпри-
ємництва для міської та сільської мо-
лоді» розміщено 12 повідомлень.

Крім того збірник містить лист 
Президента України Л. Д. Кучми 
«Про природне землеробство Украї-
ни», лист губернатора Бєлгородської 
області Є. С. Савченка «О земельной 
реформе в Украине», список осно-
вних праць Ф. Т. Моргуна, рекомен-
дації IV Всеукраїнських Моргунів-
ських читань із міжнародною участю 
та інші матеріали.

Матеріали збірника знадоблять-
ся для науковців, керівників і спеціа-
лістів аграрного сектора, працівників 
державних управлінь освіти та місце-
вого самоврядування, усіх, хто ціка-
виться проблемами розвитку особис-
тості, суспільства та екології.

Микола Опара, проректор із 
науково-педагогічної, 

наукової роботи

9 травня нинішнього року випо-
внилося 90 років із дня 
народження видатно-
го українського аграрія, 
еколога, державного дія-
ча, Героя Соціалістичної 
Праці Федора Трохимо-
вича Моргуна.

Очолюючи протягом 
15-и років обласну пар-
тійну організацію, Федір 
Трохимович багато зро-
бив для Полтавщини і, 
зокрема, для її аграрного 
сектора, для соціально-
го розвитку полтавського 
села. Як великий аграрій, 
письменник-публіцист, 
він залишив вагому літе-
ратурну спадщину: 24 агроекологіч-
ні праці (книги), 12 документально-
історичних праць, численні статті в 
різних періодичних виданнях.

Із нагоди 90-річчя з дня народжен-
ня Федора Моргуна відкрито меморі-
альну дошку на будинку, де він жив.

А в ПДАА відбулися IV Всеукра-
їнські Моргунівські читання із між-
народною участюь на тему: «Вер-
надськіанська ноосферна революція 
у розв’язанні екологічних та гума-

нітарних проблем». Щойно побачив 
світ збірник матеріалів 
цих читань, підготовле-
ний видавництвом «Ди-
восвіт». Своєрідним епі-
графом до видання є ви-
слів поетеси Ліни Кос-
тенко: «Це було одне з 
найпрекрасніших облич 
ХХ століття».

Відкривається це 
унікальне зібрання ві-
тальним словом ко-
лишнього президен-
та нашої держави  
Л. Д. Кучми, за спри-
яння Президентсько-
го фонду якого по-
бачило світ видан-

ня, а також словами привітан-
ня ректора академії, професора  
В. І. Аранчій та Героя Соціалістичної 
Праці, колишнього випускника зоо-
технічного факультету Полтавсько-
го сільськогосподарського інституту 
Є. М. Золотарьова, який тривалий час 
працював із Ф. Т. Моргуном у Казах-
стані в роки освоєння цілини.

Збірник складається з 4-х розділів: 
до 1-го – «Ноосферна методологія на-
уки В. І. Вернадського та екосистем-
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порад першокурснику5
Порада 1. Не нервуй. У перші дні й навіть 

тижні навчання ти, напевно, будеш почувати роз-
губленість, а то й пригніченість – все навколо не-
знайоме, народу тьма, нікому до тебе немає діла. 
Це неприємний, але абсолютно нормальний стан, 
пов'язаний з адаптацією до нових обставин, що 
дуже швидко пройде. Але поки ти погано орієн-
туєшся в тонкощах коридорів і нумерації аудито-
рій, візьми собі за правило виходити з дому (або 
гуртожитку) хвилин на 10–15 раніше, ніж того 
вимагає час на дорогу до вузу. 

Порада 2. Потрібних людей треба знати в обличчя. Тому в перші ж дні роз-
відай, де знаходиться деканат твого факультету, заглянь туди й познайомся з 
куратором твого курсу, деканом. 

Порада 3. Розклад – це твоя Біблія. На відміну від шкільного, розклад може 
змінюватися, тому не лінуйся заглядати в нього. 

Порада 4. Не відтягуй відвідування бібліотеки. Заздалегідь дізнайся, що 
потрібно мати з собою, щоб тебе туди записали. 

Порада 5. Із блокнотом у руках обійди підрозділи академії, які можуть зна-
добитися: кафедри, аудиторії, лекційні зали, комп'ютерні класи, лабораторії. 
Запиши дні й години їх роботи, з'ясуй, що потрібно для користування ними. 
Поцікався, до якої години відкрита їдальня. Поспішай завести знайомство з 
одногрупниками (однокурсниками). Як правило, ці люди стають друзями на 
все життя, в той же корисний блокнот запиши номери їх телефонів і адреси 
електронної пошти, передусім телефон старости групи. 

Нещодавно у нідердандському 
місті Ейндховен закінчився Чемпіо-
нат Європи з плавання. У складі па-
раолімпійської збірної України з пла-
вання були й студенти 3-го курсу фа-
культету технології виробництва та 
переробки продукції тваринництва 
Євген Богодайко та  Юрій Божин-
ський.

Майстер спорту України 
міжнародного класу з плавання  Євген 
Богодайко  виборов титул чемпіона 
Європи з плавання: результат – 7 
золотих і 2 срібних медалей.

Юрій Божинський виборов золоту 
медаль із плавання на 100-метрівці 
на спині.

Як повідомили засоби масової 
інформації, що висвітлювали 
Чемпіонат Європи з плавання, Євген 
був найяскравішим в українській 
команді серед чоловіків. Він – 
визнаний лідер національної 
параолімпійської збірної команди з 
плавання .

Тренує  спортсменів-плавців про-
фесор кафедри фізичного виховання 
та спорту, заслужений тренер 
України з плавання Бойко Галина 
Миколаївна.

Прес-центр ПДАА

Вітаємо чемпіонів!Активна молодь – яскраве життя!
Щороку найактивніші, найрозум-

ніші й найвпливовіші студенти вишів 
не лише нашого міста, 
але й України збирають-
ся на березі моря. Їх мета 
– формування навичок 
громадської діяльності 
через моделювання полі-
тичних та інших проце-
сів у ході організаційно-
діяльнісної гри, активі-
зації впливу молоді на 
процеси прийнятих рі-
шень, сприяння розви-
тку студентського самоврядування, 
і, найголовніше, виховання патріо-
тизму й проведення 
діалогу між молод-
дю та впливовими 
людьми нашої дер-
жави.

Захід проходить 
у три етапи – вузів-
ський, регіональ-
ний і всеукраїн-
ський.

Студенти нашої 
академії є одними з найактивніших, 
будучи основними членами органі-
заційного комітету Республікади, бо 

ж вони не лише беруть участь у всіх 
етапах гри, але й на кож-
ному з них здобувають 
перемоги.

Цього року на ви-
шівському етапі мером 
ПДАА-2014 обрали Тетя-
ну Шанду. Не тільки на 
першому, але й на дру-
гому етапах гри до магі-
страту ввійшли такі сту-
денти академії: Катери-
на Окопна, Анастасія Пе-
траш та Галина Васільє-

ва. Гідною переможницею від акаде-
мії стала Олена Курішко, яку обрано 

до Всеукраїнсько-
го парламенту Сту-
дентської республі-
ки.

Студентство по-
казало себе й у 
творчості: стали пе-
реможцями фото-
конкурсу «Спалах 
емоцій», а у спор-
тивних змаганнях 

вибороли перше місце серед волейбо-
лістів на Всеукраїнському етапі.

Тетяна Шанда


