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Олег ГОРБ, проректор з науково-педагогічної роботи ПДАА, представив основні аспекти 

проєкту. Він наголосив, що однією з його цілей є візуалізація спроможності зацікавлених 

сторін до співпраці та заохочення їх стати частиною кластерів. Він повідомив учасникам 

зустрічі, що Полтавська державна аграрна академія працюватиме над створенням експертного 

центру з виробництва та переробки молока з акцентом на розробці місцевої продукції. 

Партнером Академії є фермерське підприємство «Добро-Крафт», яке відповідатиме за 

практичну частину реалізації проєкту. В його рамках буде здійснено дослідницьку діяльність, 

а в якості додаткової ініціативи буде створено нову робочу професію - сировар. 

 



   
 

 

Представники Науково-методичного центру вищої та професійної освіти України взяли участь 

у заході в режимі он-лайн. 

 

Учасників зустрічі привітала керівник Центру Тетяна ІЩЕНКО. Вона зазначила важливість 

підтримки проєкту адміністрацією Академії та місцевою владою. Кластери є дуже 

популярною формою співпраці в Європі, і ми раді бачити, що вони почали розвиватися в 

Україні. 

 
 

 

Сергій ФРОЛОВ, начальник управління агропромислового комплексу Полтавської державної 

обласної адміністрації привів кілька позитивних прикладів розвитку кластерних ініціатив в 

регіоні, переважно у сфері туризму. Завдяки цим ініціативам було залучено важливі інвестиції 

для розвитку місцевої інфраструктури та створено 50 нових робочих місць. Зараз 

Адміністрація працює над розробкою проєкту розвитку агропромислового комплексу в 

регіоні, тому слід прогнозувати фінансування для розвитку кластерів. 

 
 

Людмила СТЕПУРА (HPHE) представила передбачену на три роки проєктну діяльність, таку 

як: навчальні сесії, навчальні візити, мобільність студентів, просування ініціатив кластерів на 

місцевому рівні, розробка нових модулів, створення експертних центрів, розробка та 

реалізація пілотних дослідницьких проектів в межах центрів. 



   
 

 

 
 

Тетяна КОДАК, доцент кафедри харчових технологій ПДАА представила ключові аспекти 

діяльності викладачів у рамках проєкту: створення наукової бази для розвитку виробництва 

молока та сироваріння в регіоні, створення передумов для розробки моделі кластеру “Сири 

Полтавщини”, проведення опитування споживачів щодо молочних продуктів, розробка нових 

модулів на факультеті, активне залучення студентів до цієї діяльності. 

 

Оксана КРАВЧЕНКО, представник фермерського господарства «Добро Крафт», розповіла 

про роль малих фермерських господарств у розвитку кластерів для регіонального 

економічного розвитку на Полтавщині. Вона представила ферму, яка має 20 гектарів землі та 

50 голів кіз, спеціалізується на замкнутому виробничому циклі. У рамках проєкту ферма 

служитиме практичною базою для викладачів та студентів, братиме участь у створенні 

передумов для розвитку моделі кластеру “Сири Полтавської області” 

 
 

Тетяна ДЯДИЧКО, керівник приватного підприємства «Коза-чка» як представник 

зацікавлених сторін розповіла про вплив проекту на розвиток мережі місцевих виробників 

молока та молочних продуктів. Вона підтвердила своє бажання співпрацювати з проєктом та 

висловила сподівання, що інші виробники приєднаються до цієї ініціативи. 



   
 

 
 

Юлія ВАКУЛЕНКО, керівник Навчально-наукового інституту інформаційних та 

інноваційних освітніх технологій представила перспективи реалізації можливостей професії 

сировара в Полтавській державній аграрній академії. Це не було передбачено проєктною 

пропозицією, але ця ініціатива була прийнята. Вона вже представила модель навчальної 

програми для цієї нової професії і помітила, що вона дасть додаткові можливості для 

працевлаштування випускників факультету. 

 

На завершення зустрічі сировари представили кілька зразків своєї продукції. 

 

  
 


