
Як гостинна Полтава 
Зліт відмінників приймала
3 15 по 18 травня на базі Полтавської державної аграрної 
академії пройшов XV Зліт іменних стипендіатів 
та відмінників навчання «Лідери АПК XXI століття».

Цей щорічний урочистий тру ім. М. В. Гоголя, де від- 
яахід збирає разом усіх мо- булось урочигте відкриття 
лодих знавців аграрної нау- XV Зльоту: привітання ке
ки серед студентів ВНЗ I-IV рівних осіб, нагородження 
рівнів акредитації Міпіс- учасників подякою мініс
терства аграрної політики терства. святковий концерт 
та продовольства України. художніх колективів Пол-

ТДАТУ представляла де- тавської ДАА та м. Полта-
легація а 14 дівчат 1 хлопців ви.
з усіх факультетів та кале- Хочеться зазначити, що
джів ТДАТУ на чолі з по- різноплановість 1 феєрич-
мічником ректора з ОВР і ність номерів вражали, ми-
студентських справ Ігорем .тували глядацьке око ви-
Грицаєнком, і магмо зазна- шукані колоритні костюми
чити, що вони на високому народних мотивів, кіль-
рівні представили та відгто- кість танцювальних та во-
яли честь рідного навчаль- кальних номерів народної
ного закладу. тематики дійсно двмонгтру-

Усі 4 дні Зльоту були роз- вали, що полтавська земля •
питані буквальпо щохви- духовний пентр нашої дер-
лннно, і запудьгувати часу жави.
аж ніяк нг вистачало. ІІаотуппий день вва-

У перший день після ре- жався одним із найвідно-
естрації всі обласні делега- відалиніших серед інших,
ції поїхали до Полтавсько- адже його половина була
по обласного українського присвячена проведенпю 10
музично-драматичного теа- «круглих столів» різних

напрямків аграрного сек
тору. Студенти обговорюва
ли такі важливі питання, 
як забезпечення розвитку 
сільських територій, інно
ваційні технології виробни
цтва та переробки продук
ції тваринництва, екатогія 
та збалансоване природоко
ристування, роль агрономії 
в забезпеченні харчової та 
енергетичної безпеки циві
лізації.

Наукові доповіді та пре
зентації приг.мно врази
ли тим. що паша молодь

розбирається у суспільно- 
політичних засадах та су
часному положенніУкраїнн. 
як переймається П подаль
шою долею та намагається 
знайти всі можливі шляхи 
подолання перешкод до роз
квіту рідного села та націо
нальної економіки загалом. 
Найактивніших учасників 
«столів» відзначали цінни
ми подарунками та грамо
тами, і безумовно, що у тій 
кількості відзначилися й 
студенти делегації ТДАТУ’.

Одночаспо проводилося 
й засідання Об’єднаної ради 
студентського самовряду
вання. де голови студент
ських активів обговорювал и 
найболючіші питання роз
витку діяльності аграріїв- 
активістів та шляхи поліп
шення їх розв’язання.

Увечері актова зала Пол
тавської академії зібрала 
всіх учасників на ще один 
важливий конкурс - «Кра
щий студент року». Кожна 
обласна делегація обрала 
найактивнішого, найрозум
нішого та найзавзятішого 
студентського діяча, який



би на всі сто відображав усі 
якості справжнього ліде
ра студентського самовря
дування. Учасника мали 
лише 7-Ю хвилин, щоб пе
реконати вельмишановне 
журі у тому\ що саме вони 
ДІЙСНО можуть гідно носити 
■таке почесне та відповідаль
не звання • «Лідер».

Наш ГДАГУ представляв 
Віталій Співачук. Він гід
но презентував наш заклад, 
підготувавши відеовізнтку і 
розповівши про своє актив
не студентське життя, рід
ний університет й квітуче 
місто Мелітополь.

Зазначу, що всі представ
ники обласних делегацій 
підготувались теж на від
мінно - співали жартівливі 
пісні та про кохання, при
свячували вірші дорогим 
мамам, ветеранам і своєму 
рідному краю, грали на му
зичних інструментах та про
сто славили свій навчаль
ний заклад та батьківщину. 
Деякі виступи особливо від
різнялися своєю патріотич
ністю та бережливим став
ленням до своєї країни, що 
не може не тішити в наш 
час.

Третій день був найці
кавішим, адже всі делега
ції вирушили на екскурсії 
Полтавським краєм. Нашій 
делегації пощастило побу
вати у держа вному історико- 
культурному заповіднику 
«Поле Полтавської битви», 
прослідкувати виробництво 
на агрофірмі «Маяк» те від
відати гостинне місце - емт 
Котельва. Це маленьке, але 
дуже квітчасте та шанобли
ве до природи місце дійсно 
показує, наскільки україн
ська культура та побут від
різняються своєю красою те 
»перевершеними традиці
ями. а люди тутешні завзя
ті. працьовиті й духовно ба
гаті.

Всі три вечори Зльоту за
кінчувалися гучними дис
котеками. на яких учасни
ки змогли затоваришувати, 
повеселитися і провести 
гарно час.

Четвертий день мпв відті
нок смутку, адже знамену
вав закінчення XV Зльоту 
стипендіатів і відмінників, 
в це аш чае  від'їзд додому 
та кінець такої неймовірної 
подорожі! На фінальному 
концерті були зачитані ре
золюції по кожному «круг
лому столу» та нагородже
ні найактивніші учасники 
Зльоту’. Також була визначе
на область, де проходитиме 
наступний Всеукраїнський 
зліг почесний штандарт 
із рук проректора Полтав
ської' ДАА Аранчій Вален
тини Іванівни прийняла 
делегація Вінницького на
ціонального аграрного уні
верситету!

По обличчях учасників 
XV Зльоту все було видно 
- полтавська гостинність 
не змогла залишити ніко
го байдужим. Полтавчани 
прийняли гостей на високо
му рівні. Ця поїздка подару
вала незабутні враження, 
позитивні емоції, нових дру
зів та залишила у кожного в 
серці маленький шматочок 
отої духовної та патріотич
ної Полтавщини, що врази
ла красою природи та істо
ричною архітектурою міста.

Ми ще довго будемо 
пам'ятати свято аграрної на
уки - XV Зліт іменних сти
пендіатів та відмінників на
вчання та маємо надію, що 
наступний зліт лідерів АПК 
XXI століття на Вінниччи
ні додасть ще більше барв 
у розквіт молодої аграрної 
еліти України!

Анастасія М АРЧУК. 
. учасниця Зльоту.


