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Пізнай себе. Пізнай свою природу, аби пізнати істину.
Г.Сковорода

Ук р а ї н а  –  н а ш  д і м .  З б е р е ж е м о  й о г о !Ук р а ї н а  –  н а ш  д і м .  З б е р е ж е м о  й о г о !
Міністерство  аграрної  політики впродовж 

останніх трьох років з метою збереження та при-
множення зеле-
них насаджень в 
містах та інших 
населених пунк-
тах, поліпшення 
естетичного са-
нітарного стану 
прибудинко -
вих територій і 
об’єктів масово-
го перебування 
та відпочинку 
населення про-
водить заходи 
із забезпечення 
благоустрою.
Майже 95 ти-

сяч педагогів, студентської молоді 
взяли участь у весняній толоці. Ними 
посаджено 506 га нових лісових на-
саджень, упорядковано понад 1000 
парків, територій алей; створено 47 но-
вих парків; висаджено понад 35 тисяч 
кущів,  60 тисяч дерев; площа нових 
газонів, квітників складає 46 га. Лік-
відовано 440 стихійних сміттєзвалищ, 
178 -  упорядковано. 280 км берегів 
очищено віл сміття, понад 100 роз-
чищених та упорядкованих джерел, 

прибрано траси – 444 км, упорядковано 27 км 
лісосмуг. На упорядкування та посадку дерев, 
кущів витрачено майже півмільйона гривень.
Вся ця величезна робота заслуговує схвален-

ня та подяки. 
 Разом з тим, давайте за-

думаємося: 440 стихійних сміттєз-
валищ нами прибрано – це добре чи 
ні? Що прибрано – гаразд, а може, 
краще їх не створювати, не смітити? 
Природа – наш дім. Дім, в якому ми 
живемо. Дім, частинкою якого ми 
з вами є. І від того, як ми будемо  в 
ньому жити, як будемо себе в ньому 
поводити, і залежатиме наше життя. 
Як ми, студентська молодь, може-

мо вплинути на збереження чистих 
водоймищ, лісів тощо.
Пам’ятай! Вода – джерело всього живого. 

Встановлено, що 
вода здатна само-
очищатись протя-
гом 20 днів, але вона 
вже не в силі справ-
лятись з постійним 
надходженням до 
неї забруднених 
стоків.
Пам’ятай! Кожної 

години на нашій 
планеті  1000 людей 

помирають від отруєння водою.
Допоможи джерелу, розчисти його, не кидай 

у водойми пляшки, папір, сміття.
Думай про те, що людина і природа – єдине 

ціле. Забруд-
нюємо при-
роду, гіршим 
стає здоров’я  
людей.
Прийшов у 

ліс – поводься 
з розумінням 
та любов’ю. 
Не рви квіти, 
не  знищуй 
грибницю, не 
ламай дерево, 
не сміти.

Посади парк, дерево, алею.
Прибери та прикрась своє подвір’я , вулицю, 

дорогу квітами.
Як майбутній спеціаліст, керівник, пам’ятай! 

Господарюючи, враховуй екологомісткість 
свого виробництва. Умій прогнозувати й запо-
бігати можливим негативним наслідкам своєї 
діяльності. 
Студенти та працівники Прилуцького агро-

технічного коледжу активно включились у про-
ведення акції  «Україна – наш дім. Збережемо 
його!» З цією метою проведено  упорядкування 
та  благоустрій прилеглої  території  коледжу .

С в я т о  з і  с л ь о з а м и  н а  о ч а хС в я т о  з і  с л ь о з а м и  н а  о ч а х
Травень… День дев’ятий – День Перемоги. У 

багатьох він асоціюється з червоними тюльпа-
нами, радістю сонця і ветеранами.
Війна – справа жорстока. Ми називали її Ве-

ликою, бо великою була наша мужність, вели-
ким був наш гнів. Ми називали її вітчизняною, 
тому що захищали свою Вітчизну, найдорожче, 
що у нас є. Ми називали її священною, тому 
що нічого святішого, ніж боротьба за свободу 
Батьківщини, людство не знало. Ми називали її 
народною, тому що весь радянський народ під-
нявся на боротьбу. Ми вірили, що переможемо, 
і перемогли! 

7 травня в Прилуцькому агротехнічному 
коледжі відбувся мітинг-реквієм до 65-ї річниці 
Великої Перемоги.
Урочисто вишикувалися студенти коледжу, 

учні прилуцьких шкіл, викладачі, гості, в руках 
у присутніх – квіти, в очах – вдячність і глибока 
шана живим ветеранам.
Урочисте зібрання відкриває доктор фі-

лософії в галузі освіти, почесний професор 
Міжнародної Кадрової Академії, переможець 
Всеукраїнського рейтингу професійних до-
сягнень «Лідер України», директор коледжу 
Черніков Павло Іванович:

“Шановні присутні, гості, дорогі наші 
ветерани!

65 років тому скінчилася страшна крово-
пролитна війна. На нашу багатостраждальну 
землю прийшов мир і спокій, прийшла 
Перемога.
Пам’ять про війну і нині ятрить серця 

людей. Мабуть, ми не знайдемо такої сім’ї, 
яка б не зазнала горя тієї лихої години.
Наше покоління народилося вже після 

війни. Проте ми знаємо про Велику Ві-
тчизняну війну не з книжок, а безпосередньо 
від учасників. Мій батько участь у визволенні 
України, Західної Європи. Нагороджений ор-
деном Червоної Зірки, багатьма медалями, при 
визволенні Кіровоградщини сім’я отримала на 
нього похоронку.
Чому про це я розповідаю?
Та тому, що сьогодні зі сторінок історії ви-

креслюються такі поняття, як Велика Вітчиз-

няна війна, не говорячи про героїв, їх мужність 
та подвиги.
Окремі історики не відкидають і такої думки 

про те, що краще б жилося під геополітичним 
впливом Німеччини.
З’являються публікації, які значно прини-

жують роль та історичне значення Перемоги 
і таке інше. 
За роки тимчасової окупації гітлерівці роз-

стріляли і замучили в гестапівських застінках 
близько 15 тис. жителів міста і району.
Я наведу Вам архівний матеріал з власної 

книги «Їх край Прилуцький пам’ятає» - наказ 
старости Прилуцької міськуправи від 
04.12.1941 р., згідно з яким всі жителі При-
лук від 16 років і старші, незалежно від під-
данства, національності, повинні з’явитися 
в повітовий старост (вул. Олександрівська, 
навпроти поліклініки) для одержання по-
свідчення особистості.
Особи, які не виконають цього розпоря-

дження, після 15 грудня будуть розстріляні 
як бандити.

20 травня 1942 року під конвоєм поліції в 
Плискунівку було зігнано до 3000 чоловік, 
переважна кількість - жінки та діти. При-
сутні серед них три лікарі-німці умертвили 
дітей, давши їм подихати отруйними 
речовинами. Доросле населення було роз-
стріляне, а їх речі пограбовані вбивцями.

Медична експертиза розкопала декілька 
величезних могил, заповнених трупами, на те-
риторії іподрому. В одній із них було знайдено 
1872 трупи. Багато жінок та дітей, які лежали у 
верхньому ряду, були закопані живими, і смерть 
їх наступила в результаті удушення.
Німці вивозили з району все, що могли, - хліб, 

худобу. А видавали жителям пайок в 100 грамів 
і то тільки просом, селяни називали цей пайок 
курячим. В земельній реформі обіцяли селя-

нам дати землю і друкували плакати: «Іван, 
одержуй землю». Селяни сміялися, що німці 
дійсно дадуть землю, але не більше, як по одно-
му сажню кожному.
Ось яка воля і незалежність нас чекала. Фа-

шисти робили все можливе для розширення 
геополітичного простору своєї нації .
А тому завдяки допомозі живих свідків тих 

часів, з вашою допомогою, шановні ветерани, 

доведемо, що подвиг народу, який вистояв і 
переміг, - безсмертний , ніщо і ніколи не може 
зрівнятися з його величчю. 
Найхоробрішим своїх синам, які не шкодува-

ли життя в жорстоких боях, Вітчизна вручила 
Зірки Героя. 
Цієї честі удостоєні уродженці Прилуцького 

району:
Горбач Михайло Михайлович – с. Сергіївка,
Колошенко Василь Петрович – с. Стрільники,
Литовченко Микола Іванович – с. Рибці,
Лозенко Іван Трохимович – с. Ковтунівка,
Мороз Данило Юхимович – с. Бубнівщина,
Надьон Іван Петрович – с.Переволочна,
Степанюк Григорій Федосійович– с. Канів-
щина,
Тищенко Михайло Петрович – с. Бажанівка,
Харлан Іван Федорович – с. Яблунівка;
уродженці Прилук:
Кошовий Олег Васильович,
Дубинський Іван Якович.
Тож вшануємо всіх, хто залишився вірним 

військовій присязі, не втратив честі, хто і в 
гітлерівських застінках продовжував боротьбу.
Не забудемо тих, хто безіменно покоїться 

у братських могилах, хто безвісти, але не без 
честі пропав на шляхах війни з Німеччиною та 
Японією, хто захищав Вітчизну, не шукав слави, 
а мужністю обезсмертив себе.
Вельмишановні присутні! Щиро вітаю з на-

ступаючим святом.
Здоров’я Вам, бадьорості духу. Нехай ніколи 

не полишають Вас підтримка рідних і друзів. 
Нехай у Ваших серцях і домівках не згасає 
теплий вогонь любові і турботи. Щастя Вам, 
добра і миру!”
Ветерани! Правнуки і внуки
Вам сьогодні шану віддають.
Не забудем славний 45-й, 

    Що відкрив життю і миру путь.
Сьогодні поряд з нами ті, хто в той жахливий 

час зустрічав свою юність, дивлячись в очі 
смерті на фронті або в тилу, рабському фашист-
ському полоні. Адже було їм тоді щонайбільш 
19 років.
До слова запрошується ветеран Великої Ві-

тчизняної війни, учасник бойових дій, людина, 
яка багато років життя віддала викладацькій 
роботі в коледжі Прокопенко Костянтин Ве-
ніамінович.
Спогади про бойовий шлях викликали 

хвилювання у ветерана, а у присутніх – за-
цікавленість.
Відгриміли давно вже гармати,
Літ воєнних суворі салюти.
Посивіли бувалі солдати,
Та ніщо не забуто, ніхто не забутий!
Ти чуєш, часе, зупинись,
Ввібравшись в себе мудру силу
І ветеранам поклонись
В ім’я свободи, щастя й миру! 
На мітингу звучали виступи викладачів Му-

ляр Н.М., Власенко Я.В., голови студентської 

ради коледжу Харченко Каті зі словами вдяч-
ності тим, завдяки кому ми можемо бачити цей 
світ. Ветеранам побажали здоров’я, оптимізму і 
твердої впевненості у щасливому майбутньому 
України.

На святі звучали пісні у виконанні Анатолія 
Довженка, Вадима Масліка, Юлії Сивенко.
Нехай святиться той травневий день,
Що перекреслив наші втрати і тривоги.
Нехай у слові й пісні оживе
Безсмертна й вічна слава Перемоги!
Звучить пісня «Перемога», актори народного 

студентського театру «Первоцвіт» завмерли у 
сцені, яка символізує пам’ятник переможцям.
Право покласти квіти до пам’ятника Героя 

Радянського Союзу, уродженця нашого міста 

Олега Кошового надається членам молодіжної 
ради міста Яковенко Аліні та Кошелівському 
Олександру, представникам груп коледжу і 
навчальних закладів, присутніх на святі.

Прилуки – місто чорнобривців!
Україна особливо щедра розмаїттям 

квітів. Це її осяйне диво природи викликає 
зачарування з ранньої весни до пізньої осені. 
Неповторна краса, рідкісне почуття виникає 
в душі, коли цвітуть чорнобривці, здавна 
улюблені квіти нашого народу, символи-
обереги домашнього затишку, споконвічної 
материнської любові.

 Розпорядженням міського голови №87-р з 
30 березня по 1 жовтня поточного року ого-
лошена загальноміська кампанія  «Прилуки 
– місто чорнобривців». У рамках кампанії 
планується провести конкурс на кращий 
благоустрій об’єктів та визначити її найак-
тивнішого учасника.
Зробимо наше місто красивим і квітучим!



Коли у роботі науково-практичних конференцій, семінарів, 
педагогічних читань беруть участь наукові працівники, то 
це – завжди цікаво, повчально, корисно для педагогів нашого 
коледжу. Нещодавно ми мали змогу приймати в стінах на-
шого закладу знану людину в наукових кругах – Васяновича 
Григорія Петровича, доктора педагогічних наук, професора, 
автора багатьох праць з філософії, етики, естетики, педагогіки.

Народився 1 травня 
1945 року в селі Ста-
рий Переїзд Овруць-
кого району Жито-
мирської області. За-
кінчив Львівське вище 
військово-політичне 
училище, військово-
політичну академію. 
Служив офіцером на 
Чорноморському фло-
ті, завідував кафедрою 
філософії Львівсько-
го вищого військово-
політичного училища. 
Має військове зван-
ня капітана першого 
рангу.
Григорій Петрович 

– автор монографій 
«Морально-правова 
відповідальність пе-
дагога», «Педагогіка 
вищої школи», поетич-
них збірок «Мозаїка 

життя», «З роси і води», «Крила рівноваги», «Нектар кохання», 
«Байки».
Працює завідувачем відділу гуманітарної освіти Львівсько-

го науково-практичного центру ПТО АПН України, очолює 
кафедру соціальних і гуманітарних дисциплін Львівської дер-
жавної фінансової академії, професор кафедри інноваційних 
технологій освіти та виховання Житомирського державного 
університету імені Івана Франка.
Слід зазначити, що Григорій Петрович неодноразово ви-

ступав перед викладачами коледжу, і кожна така зустріч 
залишається  в пам’яті надовго. Цього разу гість презентував 
останній доробок – 6 томів, які нещодавно вийшли: Філософія, 
Морально-правова відповідальність педагога, Педагогічна 
етика, Педагогіка і психологія, Збірник наукових праць, Ви-
брані поезії.

Професор зупинився на огляді 5 тому, який містить такі 
розділи:

1.Історико-філософська та педагогічна проблематика.
2.Питання дидактики.
3.Проблеми виховання особистості.
Увага слухачів була привернута до огляду педагогічних 

ідей І.Франка:
Вивчення наукових праць і художніх творів І.Франка дає 

підстави стверджувати, що до основних принципів навчання 
й виховання він відносив такі: природовідповідності, куль-
туровідповідності, науковості, послідовності й системності, 
інтегрованості наукових знань, виховного навчання, зв’язку з 
реальним життям, індивідуалізації.
Видатний філософ, поет, педагог і психолог зробив потуж-

ний внесок у розвиток психолого-педагогічної науки, зокрема 
це безпосередньо стосується обґрунтування принципів на-
вчання і виховання.
Не обійшов Григорій Петрович і своєї поетичної творчості. 

Він радо читав вірші, байки. У своїх поезіях звертається до 
морально-духовних, філософських, соціально-побутових про-

блем і тем, які тривожать його. Він звертається до сучасників 

із словом правди, милосердя. Гумористичні твори пронизані 
доброзичливістю, іронією, оптимізмом. Через байки і мініатю-
ри передає в різному забарвленні своє світовідчуття, настрій 
доби, веде довірливий діалог з читачем. 
Після зустрічі гість спілкувався з кореспондентом «Вісника», 

розповів про своє життя, висловив думки щодо освіти в Укра-
їні: я 40 років у вищій школі, сам закінчив 3 вищі навчальні 

заклади , маю філософську, педагогічну й культурно-освітню  
освіту.  Важливо, щоб кожен студент відчув, що будь-які 
знання знадобляться,  а гуманітарні - необхідні так само, як і 
професійні. Кожна людина сама повинна прагнути здобувати 
знання. У всьому світі зараз робиться акцент на гуманізацію 
освіти, тому вважаю, що будь-які знання мають  поєднува-
тись і доповнювати один одного. Держава, батьки, педагоги 
мають створити умови для мотивації навчання. Найчастіше 
випускники вищих закладів не можуть себе реалізувати. 70 
% молодих людей хочуть залишити Україну, майже 2000 на-
уковців покинули Україну - ось результат політики держави. 
Порівнюю своє навчання з тим, як вчаться нинішні студенти, 
можу сказати, що ми вчилися на першоджерелах, а наші сту-
денти чомусь не відвідують бібліотек, мало читають. Я не 
проти комп’ютеризації, та розумію, що найсучасніша техніка 
не дає змоги знаходити й відбирати найцінніше з інформації.
Усім читачам газети хочу побажати творчості й самотвор-

чості,  активності й  наполегливості. Нехай для кожного праця 
стане потребою!
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Обласний етап Всеукраїнського фести-
валю «Софіївські зорі» серед вищих на-
вчальних закладів Чернігівської області 
відбувся в Прилуцькому агротехнічному 
коледжі 28 квітня 2010р. У  ньому взяли 
участь :Борзнянський державний сіль-
ськогосподарський технікум;
Козелецький технікум ветеринарної 

медицини Білоцерківського НАУ;
Остерський будівельний технікум;
Сосницький сільськогосподарський 

технікум бухгалтерського обліку;
Прилуцький агротехнічний коледж.

З вітальним словом до учасників фес-
тивалю звернулися:
Черніков Павло Іванович, 

голова оргкомітету обласного 
етапу , доктор філософії в 
галузі освіти, почесний про-
фесор Міжнародної Кадрової 
академії, переможець Всеукра-
їнського рейтингу професійних 
досягнень «Лідер України», 
директор Прилуцького агро-
технічного коледжу;
Кочерга Володимир Мико-

лайович, заступник начальника 
головного управління агро-
промислового розвитку Чер-
нігівської обласної державної 

адміністрації;
Харченко Катерина, голова студент-

ської ради Прилуцького агротехнічного 
коледжу.
Виступи учасників оцінювало профе-

сійне журі:
Ходаківська Тетяна 

Вікторівна, заступник 
начальника  відділу 
культури Прилуцької 
райдержадміністрації;
Лемещенко Вікторія 

Олексіївна, керівник 
народного фольклор-
ного ансамблю «Гор-
лиця» Прилуцького 
міського будинку куль-
тури;
Мишак Валентина 

Миколаївна, викладач 
хореографії Прилуць-
кої школи мистецтв.
Всеукраїнський  фес-

тиваль художньої творчості серед колек-
тивів вищих навчальних закладів Міна-
грополітики України «Софіївські зорі» у 
нинішньому році передбачає народний 
жанр, що знаменно, адже 2010 рік оголо-
шено Міжнародним роком зближення 
культур.
Більшість учасників не вперше беруть 

участь у фестивалі, є серед нинішніх  ви-
конавців дипломанти попередніх років. 
У кожного колективу є значні успіхи й 
надбання в художній творчості, та зу-
пинятися на досягнутому не треба, адже 
кожна людина народжується для перемог 

малих і великих – але перемог. Такою 
повинна бути сутність особистості. 
Згадаймо слова великого педаго-
га Василя Сухомлинського, який 
сказав:»Єдність науки і мистецтва 

складає одну з найваж-
ливіших умов гармонії 
людської особистості»
Всі колективи про-

демонстрували свій та-
лант, порадували при-
сутніх чудовим співом, 
прекрасною хореогра-
фією, знанням народ-
них звичаїв і обрядів.
Рішенням журі було віді-

брано 14 номерів художньої 
самодіяльності ( з них 7 но-
мерів у виконанні учасників 
нашого коледжу) для участі 
в регіональному етапі, що 
буде проходити в місті Ві-
нниці. До Вінниці поїдуть 

народний чоловічий хоровий колектив, 
танцювальний ансамбль, народний сту-

дентський театр «Первоцвіт», кращі 
сольні вокальні номери.
Бажаємо учасникам регіонального 

етапу якомога повніше реалізувати свою 
творчу майстерність, виправдати споді-
вання наставників, проявити свої творчі 
здібності, внести добрий творчий доробок 
в імідж нашого коледжу. Успіхів у фести-
валі «Софіївські зорі»!

Мацкова Т.Є., 
заст. директора з виховної роботи

13 травня аудиторія 27  прийняла виставку 
творчих робіт фотохудожника Віктора Моло-
дого, за фахом медика.
Народився Віктор 1973 року в Прилуках. За-

кінчив школу № 13, медичне училище. В школі 
№ 13 працював медпрацівником. Він якраз і 
був би представником традиційної професії, 
продовжувачем сімейної медичної династії, 
але захоплення художньою зйомкою  не дава-
ло спокою, і він вибрав фотографію – бачення 
миттєво застиглої краси природи, казкового 
образу, незрівнянної краси жіночого портрета.
В. Молодий 

– фотограф, ко-
т рий  працює 
над ідеєю, ком-
позицією, освіт-
ленням. В його 
зйомці головне 
– творчість, від-
криття, перевті-
лення, краса…
Хоч виставки 

творчих робіт 
художників – 
земляків прово-
дяться щорічно, 
художня фото-
виставка експо-

нується вперше. Студенти з великим захоплен-
ням переглядають виставлені роботи  Віктора 
Молодого, цікавляться технікою виконання .
І студенти, і викладачі щиро вдячні художни-

ку за надану можливість доторкнутися душею 
до чудових миттєвостей, побачити світ його 
очима, отримати величезне задоволення від 
спілкування з прекрасним.
В.М. Самойленко, викладач З турботою про 

завтрашній день

Загострення ситуації на ринку освітніх по-
слуг призвів до пошуків 
нових форм і методів 
профорієнтаційної ро-
боти, до творчої роботи 
педагогічного колекти-
ву щодо перетворення 
навчального закладу в 
елітний. З цією метою 
викладачі Прилуцького 
агротехнічного коледжу 
відвідують школи міста, 
району, області. Осно-
вними аргументами для 
вступу до навчального 
закладу є працевлашту-
вання випускників, про-
довження навча

Äèâîñâ³ò - ïîðó÷ 
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Н а й б і л ь ш у  ц і н у  м а є  т е ,  щ о  н е  м а є  ц і н иН а й б і л ь ш у  ц і н у  м а є  т е ,  щ о  н е  м а є  ц і н и
Важлива закономірність розвитку всієї 

системи освіти це єдність її структурних  
елементів: навчання і виховання. Але вони 
нерівнозначні і неідентичні. К. Ушинський 
підкреслював, що в системі освіти виховання 
відіграє провідну роль, а навчання є засіб ви-
ховання. Навчання відірване від виховання є  
тільки розвиток розуму, накопичення знань, 
а виховання  - формування особистості, 
розвиток і закріплення всіх її духовних зді-
бностей, її характеру. Поєднання процесу 
навчання та виховання забезпечує перш 
за все розвиток самостійного мислення, 
оволодіння культурою мислення; студенти 
повинні вміти відобразити в думці внутріш-
ній світ і власне «Я», свій інтелектуальний  
потенціал.  На такій основі формується світо-
гляд особистості, її морально етичної норми, 
соціальна позиція.

    Педагогічний колектив Прилуцького 
агротехнічного коледжу працює вирішенням 
науково-педагогічних проблем, серед яких 
найважливішою є гуманітарне поєднання  
професійного становлення студентів з  фор-
муванням у них високоморальних рис грома-
дянина Украйни; поліпшення патріотичного 
виховання студентської молоді. Виконуючи 
розпорядження Кабінету Міністрів України 
від восьмого грудня 2009 року № 1494-р 
«Про затвердження плану заходів щодо 
підвищення рівня патріотичного виховання 
учнівської та студентської молоді», курато-
ри навчальних груп підготували й провели 
тематичні  виховні заходи.

   Куратор 1 приск. курсу відділення 
«Монтаж обслуговування та ремонт електро-
технічних установок в агропромисловому 
комплексі» Крючкова В.В. провела відкриту 
виховну годину «Козаччина – синонім сво-
боди», на якій  розмова йшла про святиню 
українського народу – Запорізьку козаччину. 
Захід проводився у формі усного журналу, 
що складався з окремих сторінок: 

I с. – Виникнення Запорізького козацтва
Студенти підготували цікаві повідомлен-

ня: що означає слово «козак», Запорізька січ 
столиця війська запорізького,  умови при-
йому до козацького товариства. 
ІІ с. – Дисципліна та суд на Січі
 Присутні довідалися, що військова дис-

ципліна на Січі була заснована на принципах 
людської гідності. Найбільше козак боявся 
осуду своїх товаришів за порушення дисци-

пліни. Дуже важливим було побратимство . 
Сумління, чесне ставлення до своїх обов’язків 
і приязнь до товаришів ґрунтувалися на па-
тріотичному почутті кожного козака.  Але й 
серед козаків, хоч і дуже 
рідко, траплялися ганебні 
вчинки. Документи свід-
чать, що козацький суд не 
був  жорстоким. Часто ви-
нуватців брали на поруки 
або зменшували покаран-
ня, враховуючи сімейний 
стан. Але суворо каралися 
такі злочини, як бійки з 
убивством, крадіжки, не-
повернення боргу або втеча 
з поля бою, зрада.

III с. – Козацька берегиня 
Пошана до матері, ба-

бусі, сестри 
в хлопця – 
майбутньо-
го козака – поступово пере-
ростала в пошану до дівчини, 
майбутньої дружини. Звичай 
заборони появи жінки на Січі 
був викликаний не зневагою 
до жінки, а високою шаною до 
неї та відповідальністю козака 
за свої вчинки перед дівчиною, 
дружиною, матір’ю. Сильні ду-
хом ніколи не образять жінку, 
не виявлять до неї зневаги.

V с. – Ліквідація Запорізької 
Січі
Росія одразу по укладенні 

Переяславської угоди почала 
наступ на запорізькі вільності, 
гетьманську владу, автономію 

України, не бажаючи терпіти у себе під рукою 
волелюбне і відважне лицарство. Це завжди 
викликало супротив, кульмінацією якого був 
виступ гетьмана І.Мазепи проти Петра І на 
боці шведів, після чого цар розгромив Січ у 
травні 1709 року.
Перед присутніми виступив Черніков 

Павло Іванович, радник Головного отамана 
округу з наукових питань, генерал-осавул:

“Епоха козаччини – це славний час 
українського війська, який дав грунт для 
національно-визвольної боротьби у ХХ сто-
літті, заснував основні політичні традиції, 
за якими зараз ми 
живемо.  Ми вічно 
пам’ятатимемо 
героїчну сторін-
ку в історії укра-
їнського народу 
– Запорізьку Січ, 
імена славних ли-
царів українського 
козацтва.
Ні ч о г о  б е з -

слідно не минаю, 
в кожному з нас 
живе минуле , і 
ми несемо його 
в майбутнє. За 
дріб’язком  по-
всякденності, а 
також за браком 
знань цього минулого, історії свого народу,  ми 
часто не відчуваємо насолоди від національної 

спадщини, носіями якої ми несвідомо є. Сьо-
годні ми познайомились із однією сторінкою 
історії України – Запорізьким козацтвом. Хо-
тілося, щоб ця тема вас зацікавила і через віки 

дійшов до 
вас шелест 
козацьких 
з н а м е н , 
б р я з к і т 
козацької 
зброї, сто-
гін  україн-
ської землі 
від копит  
навальних 
ординців , 
бій, як блис-
кавка,  між 
життям і 
с м е р тю , 
між мину-
лим і май-

бутнім нашого народу.
Хай же козацькому роду не буде переводу!”
Куратор 3 курсу від «Будівництво, обслуго-

вування і ремонт ГМС» Ансєєва Л.В. 
підготувала і провела вихону годину « Моя 

Чернігівщина»
Присутні мали змогу почути багато ціка-

вого про історичне минуле Чернігівського 
краю, геральдику, історично-культурну 
спадщину. На державному обліку в області 
знаходиться 4809 пам’яток культурної спад-
щини, з них археології – 2342, історії – 2340, 
монументального мистецтва-127. Понад 200 
пам’яток історії та архітектури Чернігівщини 
мають світове значення. 
Розповіді про найцікавіші пам’ятки архі-

тектури супроводжувалися показом відпо-
відних слайдів .
Найбільшу зацікавленість викликала ін-

формація про славетні імена рідного краю.
Чернігів – місто давніх і багатих мистець-

ких та літературних традицій. Долі багатьох 
письменників були пов’язані з нашим краєм.
Чернігівську літературну палітру неможли-

во уявити без видатного українського поета-
байкаря, громадського діяча Леоніда Глібова, 
який близько 30 років прожив у Чернігові .
Або ж Михайла Коцюбинського (1864-1913 

рр.), великого українського письменника.
Лев Толстой, Михайло Лермонтов - відомі 

російські пись-
менники. Але 
ми  можемо 
сміло зараху-
вати їх до на-
ших земляків. 
Далеко не всім 
відомо, що ро-
доначальник 
Толстих  І н -
дрис – черні-
гівський боя-
рин, який жив 
у Чернігові в 
ХIV столітті. 
А біля Пере-
в о л о ч н о ї  ( 
Прилуцький 
р а й о н )  бу в 

розташований маєток Єлизавети Арсеньєвої 
– бабусі Михайла Лермонтова.

З Чернігівщиною пов’язане ім’я і відомого 
російського письменника Михайла Шолохо-
ва – на Чернігівщині народилася його мати 
Анастасія Данилівна.
Галерею наших відомих земляків немож-

ливо уявити без видатного кінорежисера і 
письменника, великого українського патріота 
Олександра Довженка, який народився та про-
вів дитячі та юнацькі роки в Сосниці. 
З нашим краєм пов’язана доля багатьох відо-

мих акторів та співаків. У Ніжині народився 
чудовий актор і співак Марк Бернес ( Марк 
Наумович Нейман), який зіграв у 32 фільмах. 
Пишається своїм  чернігівським корінням і 
відомий співак Олександр Розенбаум. 
У Чернігові на вулиці Бойовій пройшли 

дитячі та юнацькі роки відомого російського 
актора Олексія Петренка (народився в селі 
Чемер  Чернігівської області). Більше 50 
різноманітних ролей зіграно в кіно нашим 
земляком.
Чернігівщина -  край творців та мрійників. 

І в мріях своїх вони долали земне тяжіння і 
неслися до інших планет, зоряних систем і 
галактик. Але за їхніми мріями стояв твер-
дий інженерний розрахунок. Автором схеми 
першого реактивного літального апарату був 
наш земляк, революціонер – народник Мико-
ла Кибальчич. Він народився в Коропі. Мав 

чернігівське коріння і видатний конструктор 
перших у світі штучних супутників Землі та 
космічних кораблів Сергій Корольов – 1908 
до 1914 року він жив у Ніжині. 
Дев’ять випускників Чернігівського вищого 

військового авіаційного училища: Андріян 
Ніколаєв, Климук, Юрій Романенко, Леонід 
Кизим, Леонід Попов, Володимир Тітов, 
Анатолій Левченко, Анатолій Соловйов, Ле-
онід Каденюк – стали космонавтами. Леонід 
Каденюк – перший космонавт незалежної 
України і Герой України.

…Історія Чернігівщини в постатях не за-
кінчена. Наші сучасники випускають нові  
сторінки в славетну історію Чернігово-
Сіверської землі.  
Студентські роки – це час ідейного, гармо-

нійного становлення та духовного збагачення 
майбутнього спеціаліста, тому виховна робота 
в коледжі ведеться планомірно й систематич-
но. І серед комплексу виховних заходів першо-
черговими є ті, що спрямовані на патріотичне 
виховання. Кожен куратор пам’ятає слова В.О. 
Сухомлинського «Патріотичне виховання – це 
сфера духовного життя, яка проникає в усе, 
що пізнає, робить, до чого прагне, що любить 
і ненавидить людина, яка формується».
Сидорець О.В., голова методичного 

об’єднання кураторів навч. груп

Загострення ситуації на ринку освітніх 
послуг призвів до пошуків нових форм і ме-
тодів профорієнтаційної роботи, до творчої 

роботи педагогічного колективу щодо 
перетворення навчального закладу в 
елітний. З цією метою викладачі При-
луцького агротехнічного коледжу від-
відують школи міста, району, області. 
Основними аргументами для вступу 
до навчального закладу є працевла-
штування випускників, продовження 
навчання у вищих навчальних закладах 
за скороченим терміном, забезпеченість 
немісцевих студентів гуртожитком, 
можливість займатись в предметних 

гуртках, гуртках за інтересом, в гуртках худож-
ньої самодіяльності та в спортивних секціях. 
Секретарем приймальної комісії розробле-

но графіки виїзду викладачів в школи, що 
передбачає неодноразове відвідування шкіл. 

Виїжджаючи в школу, викладачі 
спілкуються з директором, класни-
ми керівниками не лише випускних 
класів, учнями, доносять їм ін-
формацію про навчальний заклад, 
про традиції та культурне життя,  
розповідають про значимість про-
фесій, які можна здобути в коледжі, 
звертають увагу на досвідченість 
викладацького складу, на сильний 
виховний потенціал навчального 
закладу, вручають рекламний бу-
клет, що містить умови прийому 
абітурієнтів .

    Виховна робота

Згідно  з  планом  роботи  Науково -
методичного центру аграрної освіти 29 квітня 
2010 року на базі відділу педагогічного досвіду 
і творчої молоді відбулися майстер-класи на 
теми: «Психолого-педагогічні особливості 
формування навчальної та професійної моти-
вації студентів аграрних вищих навчальних за-
кладів І-ІІ акредитації» та «Практичні аспекти 
реалізації системного підходу до контролю 
знань, умінь і навичок студентів» з участю ви-
кладачів аграрних вищих навчальних закладів 
І – ІІ рівнів акредитації.

Прилуцький 
а г рот ехн іч -
ний  коледж 
представляла 
викладач Т.О. 
Фокіна з висту-
пом на тему: 
«Психолого-
педа г ог іч н і 
особливост і 
формування 
навчальної та 
професійної 
мотивації сту-
дентів аграр-
н и х  вищи х 
на вча л ьни х 
закладів I-II 

рівнів акредитації».
Присутні мали змогу побачити, як викладач 

формує навчальну та професійну мотивацію 
шляхом  бесіди, постановки проблемних 
ситуацій, «мозкового штурму», опрацюван-

ня тексту періодичних видань, формування 
навчальної мотивації за технологією “неза-
кінчене речення”, виготовлення саморобних 
наочних посібників, шляхом творчих завдань, 

шляхом використання художньої та популярної 
літератури, шляхом створення ситуації успіху, 
створення діяльнісного підходу до навчання, 
формування навчальної мотивації шляхом екс-
траполяції, формування навчальної мотивації 
шляхом пізнавальних ігор та ігрових ситуацій, 
формування навчальної та професійної моти-
вації за допомогою прийомів роботи з текстом 
з дисциплін «Теоретичні основи електротех-
ніки», « Контрольно-вимірювальні прилади з 
основами метрології». Виступ супроводжував-
ся мультимедійною презентацією.

Каїка Н.Г.,
завідувачка методичного кабінету
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ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ВИПУСК- ОЛЬГА СИДОРЕЦЬ

Прилуцький агротехнічний коледж запрошує на навчання:
Спеціальності:
- «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в 
   агропромисловому комплексі»

(на базі 9 класів термін навчання 4 роки, на базі 11 класів - 3 роки);
- «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання»

(на базі 11 класів термін навчання 2 роки 6 місяців);
- «Землевпорядкування»

(на базі 9 класів термін навчання 4 роки);
- «Будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд»

(на базі 9 класів термін навчання 4 роки).
Умови прийому:
На базі 9 класів зарахування здійснюється на конкурсній основі за 

підсумками вступних випробувань (у формі іспитів або співбесіди), що 
проводяться приймальною комісією коледжу з предметів: українська мова 
(диктант) та математика (усно).
На базі 11 класів зарахування здійснюється на конкурсній основі за ре-

зультатами зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень 
випускників, підтвердженого сертифікатами Українського центру оцінювання 
якості освіти з предметів українська мова і література та ще одного на 
вибір абітурієнта.
Довідки за телефоном 3-20-50.

Спортивне життя

14 квітня 2010 року в стінах При-
луцького агротехнічного коледжу в 
рамках проведення декади загаль-
ноосвітніх дисциплін відбулася 
інтелектуальна гра «Найрозумніший 
студент – фізик», яку підготувала та 

провела викладач фізики Дронь В.В.
Рівень своїх знань продемонстру-

вали студенти перших курсів: 
1 – А група відділення «МОР 

ел. уст. в АПК» - Бойченко Олек-
сандр, Ілліненко Іван, Колеснік 
Владислав, Куць Станіслав;

1 група відділення «БОіР 
ГМС» - Ігнатушко Олександр, 
Заголій Євгеній, Кулик Євгеній, 
Терещенко Олександр;

1 – А група відділення «Зем-
левпорядкування» - Ленець Олег, 
Манько Юлія, Селезько Євген, 
Стрілецька Юлія.
Оцінювали відповіді, запи-

сували результати та визначали 
переможця члени журі у скла-
ді: Ярош Л.М. – голови комісії 
загальноосвітніх дисциплін, 
Крючкової В.В. – голови комісії 
соціально-гуманітарних дисци-
плін та Ансєєвої Л.В. – викладача 
екології та безпеки життєдіяльності.
Гра складалася з трьох турів. У 

першому турі брали участь всі учас-

ники, яким пропонувалися питання 
з чотирма відповідями, серед яких 
вони повинні були обрати правиль-
ну. Після обрання правильної від-
повіді учасники піднімали картку 
з літерою відповіді, журі фіксувало 

результат та оцінювало її в 1 бал.
За результатами першого туру в 

другий тур пройшли 6 учасників, 
що набрали найбільше балів.
У другому турі учасникам про-

понувалося обрати такі категорії 
питань: закони фізики, одиниці ви-
мірювання фізичних величин, відомі 
фізики-вчені, фізичні явища, фізичні 
величини, фізичні прилади, електри-
ка, коливання і хвилі, атом, механіка, 
сюрприз та магнетизм.
Необхідно було за 2 хвилини дати 

максимальну кількість правильних 
відповідей на питання обраної кате-
горії. Кожне питання було оцінено 
в один бал.
Порядок обрання визначали за 

допомогою вправи: «Дешифруваль-
ник».
До третього туру потрапили кращі 

з найкращих: Манько Юлія, Бой-
ченко Олександр та Куць Станіслав. 
Їм пропонувалися такі категорії 
питань: біографія І.Ньютона, великі 
винахідники фізики, фізичні явища 
та категорія загальних питань. За 
відповідь на питання своєї категорії 
учасник отримував 2 бали, за відпо-
відь на запитання категорії суперни-
ка – 3 бали та на питання загального 
характеру – 1 бал.
Гра пройшла цікаво, всі отримали 

шалене задоволення. Переможцем 
гри став студент відділення «МОР 
ел. уст. в АПК» Куць Станіслав. Всі 
учасники були нагороджені призами, 

а переможець отримав грамоту від 
директора коледжу та цінний приз.

Íàéðîçóìí³øèé ñòóäåíò – ô³çèê
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Ко н к у р сК о н к у р с
“ З о л о т і   р у к и ”“ З о л о т і   р у к и ”

Саме таку назву мав конкурс, який 
був проведений для студентів 2-их 
і 1пр. курсів відділення «Монтаж, 
обслуговування та ремонт електро-
технічних установок в агропромис-

ловому комплексі». Девізом змагань 
стали слова « Теорія без практики 
мертва. Практика без теорії немож-
лива або згубна. Для теорії потрібні 
знання, для практики   - ще й вміння».
У конкурсі брали участь 3 ко-

манди: 
2-а – « Вольт» у складі: Кузьміна 

А., Нагорного В., Кляченка О., Ді-
денка Я., Баюри Є., Лисенка Д.;

2-б – «Електрон» у складі: Заєць В., 
Михалко Я., Глазкова С., 
Півня В., Оберемка Д., 
Сущенка А.;

1пр. – «УСС» у складі: 
Калініченка А., Овсянні-
кова В., Тютюнника О., 
Бондаренка А., Рейки А., 
Швеця А.
Оцінювало роботу 

конкурсантів журі у 
складі:
Чернікова П.І., дирек-

тора коледжу;
Вірченка В.І., заст. ди-

ректора коледжу;
Дуюновича Р.С., заст. 

директора з практично-
го навчання;
Мацкової Т.Є., заст. директора з 

виховної роботи;
Єфімова Г.П., завідувача відді-

лення

Учасники представляли свої ко-
манди, у практичному конкурсі 
демонстрували свої знання та вміння 
по зборці принципіальної елек-
тричної схеми, характеризували, 

визначали дефекти маг-
нітного пускача. Під час 
теоретичного конкурсу 
« Ви - нам, ми – вам» 
студенти складали крос-
ворди на тему « Ця зна-
йома незнайомка – лампа 
розжарювання». Чому 
вона? Тому що вона юві-
лярка – 130  років з дня  
винаходу сучасної лампи 
розжарювання.
На завершення був 

проведений бліц-турнір, 
в якому взяли участь всі 
учасники. 
Для вболівальників 

теж був проведений конкурс на кра-
щий лозунг на підтримку команди. 
В залі звучала музика, панувала ат-
мосфера завзяття й змагання, чулися 
оплески й вигуки: так підтримували 
уболівальники конкурсантів.
Переможцями конкурсу стала ко-

манда «Електрон», яку представляли 
студенти 2-б курсу. Саме їм було 
вручено подарунок.
Конкурс підготувала викладач 

спеціальних дисциплін відділення 
«Монтаж, обслуговування та ремонт 
електротехнічних установок в агро-
промисловому комплексі» Подбуць-
ка Валентина Петрівна.

9 травня в Прилуках проводились 
змагання, присвячені Дню Перемоги 
«Козацькі нащадки – захисники Бать-
ківщини» серед навчальних закладів 

міста. Коледж представляла команда 
у складі: Овчарова А., Лутченка В. 
– 4-Б ел., Пашука Д., Оніщенка В., 
Кисильова І., - 2 пр. ел., Шугового А., 
Марченка М. – 3-Б ел, 
Нешти С. -1-Б ел., Лож-
кіна Д. – 3-Б зем., яка 
зайняла перше місце.

8 травня проводи-
лася легкоатлетична 
естафета  вулицями 
міста, присвячена 65 
річниці Перемоги серед 
навчальних закладів 
І – ІІ рівнів акредитації 
Міністерства освіти і 
науки України. Наш 
коледж представляли 

студенти: Овчаров Д. 4 -Б ел, Дере-
зуцький А., Силенко Ю., Овсякова 
М. – 3-А зем., Куц І. – 4 буд., Пашук 
Д., Селезньова І. – 2 пр. ел., Полот-

ненко Я. – 3-А ел., Валько 
К. – 1-Б зем. Команда 
коледжу посіла 2-е місце.

13 травня  у м. Козе-
лець проводились зма-
гання з легкої атлетики 
серед навчальних закла-
дів І-ІІ рівнів акредитації 
Міністерства аграрної 
політики України. Ко-
манда коледжу у скла-
ді Овчарова Д. 4 -Б ел, 
Силенко Ю. – 3-А зем., 
Куца І. – 4 буд., Пашука 

Д., Селезньової І. – 2 пр. ел. зайняла 
перше місце.

Вітаємо переможців!

15 травня студенти 1-Б відді-
лення »Монтаж, обслуговування та 
ремонт електротехнічних установок 
в АПК» відвідали столицю нашої 
держави – Київ. Ця екскурсія зали-
шила у нас незабутні враження. Ми 
відвідали Національний ботанічний 
сад імені М.М.Гришка Національ-
ної академії наук України – один 
із 12 найбільших ботанічних садів 
світу. Він розташований на площі 
130, 2 га в Києві на правому березі 
Дніпра. Сад має  150 видів бузку  з 
усіх 1300, найширший асортимент 
покритонасінних рослин: сосни та 
ялини.  Але найбільше нам сподо-
бались магнолії та орхідеї, які своїм 
цвітом зачаровують всіх жінок, які 
знаходяться поряд  з ними, тому 
що їх краса нагадує усмішку малої 
безтурботної дитини. Ми побачили 
найбільшу колекцію беріз з усіх 
куточків світу. Без уваги не зали-
шилася золотокора береза, яка своїм 
розкішним віттям підкреслила свій 
білий та стрункий стан.
Нам пощастило побувати й на 

Хрещатику, де проводився День 
Європи в Україні. На святі зібралися 
представники різних країн: Болгарії, 
Польщі, Румунії, Італії, Чехії, розпо-
віли нам про освіту в їхніх країнах, 
запросили  відвідати ці держави.
Ще ми відвідали виставку по-

жежної та рятувальної техніки, де 
були представлені різні види тран-
спорту, обладнання. Цю виставку 
організувало Міністерство з питань 
надзвичайних ситуацій.

Åêñêóðñ³ÿ äî Êèºâà
Відвідали ми й ме-

моріал Великої Ві-
тчизняної війни, там 
проведена була екс-
курсія
День пройшов ці-

каво й напружено, ми 
так багато побачили 
й почули. Вдячні за 
організовану поїзд-
ку своєму куратору 
Піщелі В. О.
 Журавель 

Анастасія,
студентка 1-б ел.


