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Пізнай себе. Пізнай свою природу, аби пізнати істину.
Г.Сковорода
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11 листопада 2010 року на базі Прилуцького агротехнічного 
коледжу відбулося засідання  регіональної студентської ради 
Сумської та Чернігівської областей.
На засіданні присутні голови студрад навчальних закладів  

І-ІІ рівнів акредитації заслухали 
звіт голови регіональної студентської ради Журби Сергія за 

проведену роботу в 2009-2010 навчальному році, затвердили 
план роботи на наступний рік, внесли зміни до персонального 
складу ради.
Цікавим був круглий стіл на тему «Моральні цінності 

сучасної молоді», де студенти висловили свої міркування 
щодо того, чи можуть з плином часу нівелюватися моральні 
норми та правила чи вони залишаються незмінними для всіх 
поколінь.
Захоплюючою видалася краєзнавча екскурсія до Свято 

-Троїцького Густинського монастиря. Гості Прилук милува-
лися духовною святинею, ознайомилися з частиною туристич-
ного маршруту «До Густині через гать», сфотографувалися 
на пам’ять про наш Прилуцький край.

Шановні працівники 
агропромислового комплексу!

Щиро вітаю вас із професійним святом!
В усі часи, як  повелося з діда-прадіда, нелегка хліборобська 

праця була і залишається визначальною складовою розвитку нашої 
держави, запорукою її процвітання. Ваші працьовиті руки, при-
родна мудрість, невсипуща працездатність, багатий досвід живлять 
сьогодні українську ниву, стверджуючи істину: якщо є  врожай, то 
у народі панує мир і спокій.
Нехай  щедро родять ниви, хай над ними Буде мирне небо і за-

вжди світить сонце, а в кожному домі панують злагода і достаток! 
Бажаю вам  наснаги для вашої праці на благо розвитку України і 
добробуту українців!
Зі святом вас!
Міністр
аграрної політики України      М.В.Присяжнюк

Шановні студенти! 
Вітаємо вас з Міжнародним днем студента!

Сьогодні Україні необхідні ваші знання й бажання працювати, 
аби творити славу нашій державі та примножувати її здобутки.
Щиро хочемо, аби кожен із вас став частиною політичної, еконо-

мічної, інтелектуальної еліти країни. А для цього треба проявляти 
ініціативу, висловлювати ідеї,  ставити мету та впевнено йти до неї.
Завдяки активності, творчій думці та сумлінній праці втіляться в 

життя ваші сміливі плани та заповітні мрії, що є запорукою успіху 
в розбудові демократичної та міцної держави.
Тож нехай ваше плідне навчання примножується новими звер-

шеннями!
Зичимо вам здоров’я і злагоди, сили й натхнення, успіхів і задо-

волення від студентського життя!
Адміністрація коледжу, викладачі

09 листопада 2010 року відбулася звітно-виборча конференція 
органів студентського самоврядування Прилуцького агротехнічного 
коледжу.
На обліку профспілкової організації налічується  765 чоловік 
На конференції були присутні  247 студенти.
До складу Президії зборів були обрані директор коледжу Черніков 

П.І., заступник директора з виховної роботи  Мацкова Т.Є., голова 
студентського профкому Брижан Т.М., голова студентської ради ко-
леджу Харченко К.Ю. 
На порядку денному стояли  такі питання: 
1 . Звіт органів студентського самоврядування 2009 -2010 н.р.
2.Вибори нового складу студентського профкому коледжу.
3.Вибори нового складу студентської ради коледжу.
На зборах слухали голову Харченко Катерину яка прозвітувала про 

роботу студради в 2009-2010 н. р. 
Виступив і  директор коледжу Черніков П.І., який вказав на 

необхідність та значимість органів студентського самоврядування.
Заслухавши та обговоривши звіт про роботу студентської ради 

та студентського профкому за звітний період, учасники конференції 
відмітили, що органами студентського самоврядування  проведена 
значна робота по організації та мобілізації колективу на виконання 
завдання підготовки висококваліфікованих спеціалістів для народно-
го господарства.
Вся робота направлялася на покращення навчально-виховного 

процесу, вирішення соціальних проблем студентства. Значна увага 
приділялась побуту студентів в гуртожитку, здійснювався контроль 
за якістю харчування у буфеті та їдальні, студрада клопотала перед 
профкомом про надання матеріальної допомоги дітям з малозабез-
печених сімей, дітям-сиротам. Студенти коледжу брали участь у 
конференціях з питань  молодіжної політики. 
Члени студентської ради та студентському профкому є активними 

учасниками конкурсів художньої самодіяльності «Софіївські зорі». 
Ними було організовано і проведено вечори відпочинку до Нового 
року, Дня Святого Валентина.  
Редколегії академічних груп випускали стінгазети та брали  

участь у підготовці матеріалів до газети «Вісник» Прилуцького 
агротехнічного коледжу.

 Разом з тим, в організації та роботі студентського самоврядування 
були деякі недоліки :

- нерегулярно проводились засідання студентської ради коледжу.
- органи студентського самоврядування працювали, охоплюю-

чи занадто вузький спектр цих завдань, виконували, як правило, 
вказівки адміністрації, кураторів груп, голови студентського профко-
му, при цьому мало проявляючи власну ініціативу.

- Виходячи з вищезазначеного, конференція постановила:
1. Роботу студради та студпрофкому за звітний період вважати 

задовільною.
2. Створити раціональну структуру органів студентського само-

врядування.
3. Провести анкетування в групах з метою виявлення пропозицій 

щодо покращення організації роботи органів студентського самовря-
дування.  

4. Вивчити думку студентів щодо  заходів, які пропонуються ко-
лективами груп для проведення в коледжі. 

5. На  основі запропонованих заходів спланувати роботу виборних 
органів на 2010-2011навчальний рік.

6. Систематично, згідно з планом, проводити засідання органів 
студентського самоврядування, навчання активу.

7. Органам студентського самоврядування приділяти більше уваги 
організації навчально-виховного процесу, дозвілля студентів.

8. Студентському профкому вивчати матеріальний стан студентів, 
ініціювати та вирішувати питання допомоги дітям - сиротам, дітям 
з малозабезпечених сімей, здійснювати соціальний захист студентів, 
контролювати організацію побуту в гуртожитках, якість харчування 
в їдальні та буфетах.

9. Новообраним членам інформаційного сектору залучати широку 
студентську спільноту до участі у випуску газет академічних груп 
та в поданні дописів до газети «Вісник» - часопису студентського та 
трудового колективів Прилуцького агротехнічного коледжу.

10. Членам трудового сектору взяти під особистий контроль до-
тримання санітарно – гігієнічних умов в навчальному закладі та 
утримання закріплених територій.
Органам студентського самоврядування пропагувати серед 

студентської молоді здоровий спосіб життя, організовувати за-
ходи ,рейди перевірки,лекції,бесіди направлені на профілактику 
куріння,вживання наркотичних та алкогольних напоїв.         

11. Всім членам виборних органів груп, членам студентського 
профкому та студентської ради підвищити та постійно виявляти 
ініціативу у вирішенні нагальних проблем студентського життя, 
вносити відповіді пропозиції адміністрації коледжу, сприяти їх 
подальшій реалізації.

Члени студентської ради коледжу
   Курс,група,відділення Прізвище,ім‘я, по батькові

1 курс «БОіРГМС» Агеєнко Владислав
1пр.курс «БОіРГМС» Власенко Віталій
2-А курс «БОіРГМС» Кулик  Євген
2  пр.курс «БОіРГМС» Кравченко Вячеслав
3-А курс «БОіРГМС» Сліпченко Олександр
3-Б курс «БОіРГМС» Максимова Катерина
4 курс «БОіРГМС» Куліш Сергій
1-А курс «Земле»  Куліш Роман
1-Б курс «Земле»  Лемак Алла
2-А курс «Земле»  Манько Юлія
2-Б курс «Земле»  Гордієнко Юля
3-А курс «Земле»  Погорєлова Катерина,
3-Б курс «Земле»  Чередніченко Даша
4-А курс «Земле»  Харченко Катерина
4-Б курс«Земле»  Тимченко Юлія
1 курс «Газ»  Жукова Олеся
1пр.курс«Газ»  Герасько Анна
2-А курс«Газ»  Матвєєв Сергій
2-Б курс«Газ»  Вергельська Альона
3-А курс«Газ»  Олефіренко Тарас

3-Б курс«Газ»  Білан Юлія
1-А курс «Електр» Тітунов Олександр
1-Б курс «Електр»  Захарченко Олексій
1-В курс «Електр»  Хан Таня
1  пр.курс «Електр» Ліберной Вячеслав
2-А курс «Електр» Колеснік Владислав
2-Б курс «Електр»  Журавель Анастасія
2 пр.курс «Електр» Бондаренко Андрій
3-А курс «Електр» Нагорний Володимир
3-Б курс «Електр»  Борознова Марина
3 пр.курс «Електр» Шекера Владислав
4-А курс «Електр» Сіряченко Андрій
4-Б курс «Електр»  Яковенко Аліна

Члени студентського профкому коледжу
   Курс,група,відділення Прізвище,ім‘я, по батькові

1 курс «БОіРГМС» Руденко Євген
1пр.курс «БОіРГМС» Постол Павло
2-А курс «БОіРГМС» Ляшенко Дмитро
2  пр.курс «БОіРГМС» Чабан Микола
3-А курс «БОіРГМС» Блудов Вадим
3-Б курс «БОіРГМС» Болгаров Роман
4 курс «БОіРГМС» Харченко Максим
1 –А курс «Земле»  Проценко Анна
1 –Б курс «Земле»  Нітченко Іван
2-А курс «Земле»  Кузьміна Марина
2-Б курс «Земле»  Марченко Таня
3-А курс «Земле»  Яременко Анастасія
3-Б курс «Земле»  Мащенко Аліна
4-А курс «Земле»  Харченко Юлія
4-Б курс«Земле»  Опанасенко Валентина
1 курс «Газ»  Моісеєнко Каріна
1пр.курс«Газ»  Дуда Олена
2-А курс«Газ»  Осіх Артур
2 –Б курс«Газ»  Лишко Альбіна
3-А курс«Газ»  Бабарика Марина
3-Б курс«Газ»  Бульба Марина
1 –А курс «Електро» Костенко Руслан
1 –Б курс «Електро» Дядя Ігор
1 –В курс «Електро» Біда Ігор
1  пр.курс «Електро» Фабрика Дмитро
2 –А курс «Електро» Маричевський Денис
2 –Б курс «Електро» Удовіченко Олександр
2 пр.курс «Електро» Калініченко Андрій
3 –А курс «Електро» Кляченко Олексій
3 –Б курс «Електро» Михалко Яна
3 пр.курс«Електро» Бобир Олександр
4 –А курс «Електро» Кошелівський Олександр
4 –Б курс «Електро» Саверський  Сергій

У результаті голосування були обрані голова студради Харченко 
Катерина і голова студпрофкому Брижан Тетяна Миколаївна. 



...50 років - період, відносно невеликий, якщо 
він стосується історії людства. І дуже зна-

чний, коли ним позначається часовий 
проміжок існування навчального 
закладу, відділення. Адже половина 
століття - це вагомий час, це - ва-
гання та злети, пошуки та успіхи, 
надбання і, відповідно, імідж. Це - 
сума затрачених емоцій та енергії, 
помножена на результативність 
навчання, упевненість у здобутті 
нових професійних та творчих 

досягнень.
Відділенню «Монтаж, обслуго-

вування і ремонт електротехнічних 
установок в агропромисловому комп-
лексі» Прилуцького агротехнічного 

коледжу виповнюється п’ятдесят! Ювілейна дата спонукає до 
підведення підсумків.
За період функціонування відділення підготовлено 13425 

спеціалістів техніків-електриків, які працюють у різних галузях 
народного господарства як України, так і далеко за її межами. 
Майже 80 % наших випускників наразі працевлаштовано у 
системі Чернігівського обленерго. Тому наш навчальний заклад 
можна по праву назвати базовим у підготовці енергетиків для 
Чернігівщини.   Усі вони не тільки успішно опанували знання, а й 
наразі продовжують застосовувати їх на практиці, працюючи тех-
ніками-електриками, інженерами-енергетиками у різних галузях 
народного господарства , приносячи велику користь державі. Це 
від них залежить відлагоджена, без збоїв, робота енергетичного 
комплексу усієї країни. Адже стабілізація роботи енергосистеми 
в цілому, її модернізація можливі лиш у тому випадку, якщо на 
кожній ділянці працюватимуть люди творчі, ініціативні, компе-
тентні, старанні. Справжні фахівці своєї справи!
Приємно, що у різний період у числі випускників відділення 

«Монтаж, обслуговування і ремонт електротехнічних установок 
в агропромисловому комплексі» були Павло Григорович Дробот 
- начальник Прилуцького району електричних мереж, Микола 
Якович Жаленко - начальник південних високовольтних мереж 
області, директор приватного підприємства -Володимир Луцак, 
директор одного із товариств Менського району Валерій Францо-
вич Лавров, Віктор Васильович Ворчак - начальник Прилуцької 
міськрайонної інспекції охорони праці.
Думаю, більшості моїм землякам добре відомі прізвища Ми-

коли Івановича Штанька, Миколи Олексійовича Бабія, Володи-
мира Михайловича Таршевського, Анатолія Євгеновича Голіка, 
Миколи Володимировича Осипенка, Володимира Семеновича 

Гмирі, Дмитра Васильовича 
Барнаша, котрі також здо-
бували освіту на згаданому 
відділенні. Одні, здобувши 
практичні та теоретичні 
навички прославились як 
висококваліфіковані спе-
ціалісти, інші продовжу-
ють опановувати знання на 
цьому відділенні. У цьому 
вважаю велика заслуга ви-
кладачів відділення, які 
не лише ведуть копітку 
роботу по підготовці висо-
кокваліфікованих фахівців, 
а й формують у студентів 
активну життєву позицію, 
почуття національної сві-
домості, порядність і високу 
духовність. Три викладачі 

- Володимир Ілліч Вірченко, Григорій Павлович Єфімов та Ми-
кола Іванович Овруцький - мають звання методистів; 4 - старші 
викладачі - Віктор Михайлович Войтехов-Хмелевич, Тетяна 
Олександрівна Фокіна, Валентина Петрівна Подбуцька, Микола 
Іванович Збаранський.  Очолює відділення відмінник аграрної 
освіти України Григорій Павлович Єфімов.
Свій життєвий досвід, знання і уміння передають ветерани 

праці, які є наставниками молодих викладачів. У них є чому 
повчитися: відданості обраному покликанню, високій відпові-
дальності, працелюбству, вірі у важливість своєї справи. Треба 
сказати, що за багато років поспіль прерогативою діяльності 
викладачів відділення та адміністрації агротехнічного коледжу 
є зміцнення матеріально-технічної бази,  тісна співпраця з базо-
вими підприємствами. Добре налагоджена ступенева підготовка 
. Відділення тісно співпрацює із Харківським технічним універ-
ситетом, Київським національним університетом біотехнологій 
та природокористування, Ніжинським аграрним інститутом, 
Сумським державним університетом.
Незважаючи на труднощі сьогодення, відділення впевнено 

крокує у майбутнє.
Вітаючи студентів та викладачів відділення «Монтаж, обслуго-

вування і ремонт електротехнічних установок в агропромислово-
му комплексі» з нагоди 50-річного ювілею, бажаю нових творчих 
злетів і здобутків, стабільної частоти в електромережах. Нехай 
мудрість та наснага енергетиків і в подальшому примножують 
могутність нашої незалежної держави, ім’я якій Україна! Зичу 
великого людського щастя, добра і достатку вам і вашим родинам!

2 стор.

Фокіна Тетяна Олександрівна, стар-

ший викладач, спеціаліст вищої кваліфі-
каційної категорії: «Хоч в народі побутує 
думка, що професія електрика – чоловіча, 
не погоджуюсь з цим, бо, закінчивши 
школу, здобула освіту інженера-електри-
ка. Вся моя трудова діяльність пов’язана 
з Прилуцьким агротехнічним коледжем. 
Навчаючи студентів, намагаюся передати 
їм свій досвід, свої знання, прагну, щоб 
кожен з них знайшов гідне місце в житті. У 
переддень п’ятдесятирічного  ювілею від-
ділення вітаю всіх своїх колег, ветеранів 
праці, студентів,  випускників усіх років з 
цим славним ювілеєм і зичу кожному міц-
ного здоров’я, творчої наснаги, натхнення, 
добробуту. І щоб всіх нас супроводжували 
по життю віра, надія і любов.»

Вірченко Володимир Ілліч, заступник 

директора коледжу з навчальної роботи, 
викладач-методист: «Пишаюсь тим, що 

за свою трудову діяльність мені довелося 
працювати серед висококваліфікованих 
фахівців і готувати молодших спеціа-
лістів, забезпечуючи достатньо високий 
загальнонауковий рівень. Щиро вдячний 
нашим шановним педагогам за само-
віддану працю, за бездоганне виконання 
такої відповідальної місії як виховання 
молодого покоління. Всім студентам хочу 
побажати: досягайте високих результатів 
у навчанні, будьте активними у громад-
ському житті. 

Подбуцька Валентина Петрівна, стар-

ший викладач, спеціаліст вищої кваліфі-
каційної категорії: «Працюю в коледжі з 
1978 року. Моїм девізом є слова: навчаю 
і сама навчаюсь. Ось уже 34 роки, коли 
йду в нову групу, завжди хвилююсь, як 
зустрінуть мене, чи подружимось, чи бу-
демо тандемом - викладач і студенти – у 
досягненні поставленої мети. Пам’ятаю 
всіх випускників своїх груп, зустрічаюсь з 
ними кожні 5 років. Своїм колегам бажаю 
міцного здоров’я, добробуту в сім’ях, по-
ваги студентів, а студентам – здійснення 
їх мрій.»

Збаранський Микола Іванович, стар-
ший викладач, спеціаліст вищої категорії: 
«Коледж для мене – сім’я. Тут працює 
моя дружина, навчався і тривалий час 
працював син, спеціальність техніка-елек-
трика здобув старший внук Олександр, а 
молодший Сергій – студент 3 курсу. Всім 
викладачам і студентам бажаю міцного 

здоров’я, щастя, достатку, творчих злетів, 
взаємоповаги і взаємопорозуміння.»

 
Коник Леонід Васильович, викладач 

вищої кваліфікаційної категорії: «В стінах 
коледжу з 1985 року. Гордий тим, що пра-

цюю в прекрасному колективі, що готую 
спеціалістів для найбільш необхідної 
галузі народного господарства – сільсько-
господарського виробництва. Вітаю всіх 
студентів і колег викладачів з 50-річним 
ювілеєм. Всього вам найкращого у житті, 
щасливої долі.»

Божок Ольга Яківна, викладач вищої 
кваліфікаційної категорії: «Мої студент-
ські роки пройшли у цьому закладі, тут я 
познайомилась зі своїм чоловіком, з 1980 
року працюю викладачем.  За час роботи 
неодноразово була куратором, завжди на-
магалась виховувати студентів порядними 
людьми, вдячними, відповідальними. Усім 

викладачам і студентам бажаю міцного 
здоров’я, сімейного благополуччя, творчої 
енергії, добробуту.»

Кальян Василь Михайлович, викладач 
вищої категорії: «34 роки я віддав справі 
навчання і виховання майбутніх  техніків-

електриків.  Загальновідомо, що знання – 
це сила. Сила творіння, добра, суспільної 
злагоди та поступу. Переконаний, що 
знання, мов чисте повітря й енергія сонця, 
необхідні нам для будівництва держави. 
Вітаю відділення з ювілеєм! Бажаю всім 
викладачам і студентам міцного здоров’я, 
успіхів у роботі та навчанні, злагодженої 
співпраці.»

Деркач Анатолій Васильович, викла-
дач вищої кваліфікаційної категорії: «Так 
сталося, що Прилуцький агротехнічний 
коледж став для мене другою домівкою. 
Тут я з 1973р. до 1977р. навчався на відді-
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У далекому 1960 році на базі Прилуцького гідромеліоративного технікуму було відкрито відділення електрифікації сільського госпо-

дарства. З того часу спливло багато води, навчальний заклад змінював свою назву, відкривалися нові відділення, та незмінним залиша-
лося те, що кожного року серед  випускників були техніки-електрики.

Св і й  5 0 - т и 
річний ювілей 
педа гог іч ний 
колектив  від-
ділення зустрі-
чає  вагомими 
здобутками. У 
рейтингу, який 
п р о в од и т ь с я 
Міністерством 
аграрної полі-
тики  України 
с е р ед  вищи х 
навчальних за-
кладів І-ІІ рів-
нів акредитації, 
наше відділен-
ня займає одне 
із перших місць. 
Це заслуга висококваліфікованого педагогічного 
колективу, в якому гармонійно поєднується досвід 
і високий професіоналізм з енергією, ініціативою 
і творчим пошуком  педагогів та майстрів прак-
тичного навчання.
Педагогічний колектив відділення цілеспрямо-

вано працює над вихованням у студентів коледжу 
рис сучасного спеціаліста.
Підготовка молодших спеціалістів техніків-

електриків ведеться в 17 кабінетах та 11 лабо-
раторіях, матеріальна база яких відповідає ви-
могам стандартів освіти. Кабінети та лабораторії, 
створені нашими ветеранами праці, постійно 
оновлюються.  
З 1999 року очолюю відділення «Монтаж, обслу-

говування і ремонт електротехнічних установок 
в агропромисловому комплексі». Приємно усві-
домлювати те, що твоя праця допомагає молодим 
людям у формуванні як спеціалістів, як надійної 
нашої зміни. У переддень 50-річного ювілею 
нашого відділення вітаю весь педагогічний та 
студентський колективи відділення, всіх, хто при-
четний до підготовки молодших спеціалістів, зичу 
міцного здоров’я, благополуччя в ваших родинах, 
творчого натхнення, високого професіоналізму, 
успіхів у вашій нелегкій праці та навчанні.
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ленні електрифікації с.г.  Залишились теплі 
спогади про класного керівника Сакуна 
М.С., який виховував у нас людяність, 
порядність, повагу до оточуючих. З 1985 
року працюю викладачем, передаю свої 
знання та практичні навички з автомати-
зації технологічних процесів майбутнім 
технікам-електрикам. Хочу привітати колег 
зі святом, побажати їм творчого натхнення, 
талановитих і вдячних студентів.»

Овруцький Микола Іванович, спеціаліст 

вищої кваліфікаційної категорії, викладач-
методист: «Щиро вітаю і викладачів, і сту-
дентів із півстолітнім ювілеєм відділення й 
бажаю усім невичерпної енергії, великого 
людського щастя, достатку і впевненості в 
майбутньому»

 Войтехов-Хмелевич Віктор Михай-

лович, ветеран праці, старший викладач: 
«Щасливий, що працюю серед людей, які 
щоденно віддають свої знання й тепло 
сердець студентам, навчають й виховують 
майбутніх фахівців для сільського госпо-
дарства. Вітаю колег і студентів із 50-річ-
чям відділення! Бажаю здоров’я, щастя, 
творчих успіхів. Не забувайте, знання – це 
скарб, а вміння вчитися – ключ до нього»

Синенко В’ячеслав Віталійович, ви-

кладач вищої кваліфікаційної категорії: 
«Пишаюся, що навчався в Прилуцькому 
агротехнічному коледжі, де працюють 
чудові педагоги, висококваліфіковані спе-
ціалісти. Напередодні професійного свята 
та 50-річного ювілею хочу побажати всьому 
колективу здоров’я, терпіння, найкращих 
студентів. А студентам нашого відділення 
– засвоїти швидко і в повному обсязі всі 
знання, що передають педагоги.»

Черніков Сергій Вікторович, викладач 

кваліфікаційної категорії спеціаліст: «Ще 
зовсім недавно сам був студентом Прилуць-
кого агротехнічного коледжу, наполегливо 
оволодівав знаннями й практичними на-
вичками, щоб стати техніком-електриком. 
Свій трудовий шлях розпочав електриком 
на заводі «Пожмашина», а з 2006 року 
працюю в коледжі, спочатку електриком, 
а потім викладачем. Усіх викладачів, сту-
дентів, випускників усіх років відділення 
«Монтаж, обслуговування і ремонт елек-
тротехнічних установок в агропромисло-
вому комплексі» вітаю зі святом і бажаю 
здоров’я, наснаги, радості й оптимізму.»

Бондаренко Ігор Володимирович, ас-

пірант Інституту механізації та електри-
фікації сільського господарства: «Моє 
знайомство з коледжем відбулося під час 
вступних іспитів в 1997 році. Пам’ятаю 
першу урочисту лінійку, на якій маленька 
дівчинка поздоровляла нас, студентів, 
бажала гарно навчатися та зустрітися на 
цьому ж місці через 4 роки по закінчен-
ню навчального закладу. Так і сталося. В 
2001 році я з відзнакою закінчив навчання 
в коледжі та вступів до Київського на-
ціонального аграрного університету, де 
отримав освітньо-кваліфікаційний рівень 
магістра. В 2005 році я повернувся в стіни 
коледжу – в ролі викладача.  В роботі на-
магаюсь найти спільну мову зі студентами, 
передати свої знання та прищепити любов 
до праці, самостійність і гордість за обрану 
ними професію. Колегам бажаю натхнення, 
творчих злетів та значних успіхів на педа-
гогічній ниві.»

Бондаренко Наталія Іванівна, викла-
дач кваліфікаційної категорії спеціаліст: 

«З дитинства мріяла стати вчителем (як 
мама), а трохи згодом – інженером (як 
тато), але доля об’єднала мої мрії – я стала 
викладачем спецдисциплін у Прилуцькому 
агротехнічному коледжі. З перших днів 
роботи відчуваю підтримку своїх колег які 
допомогли адаптуватися в педагогічному 
колективі, розкрити свої можливості. На-
вчаючи студентів, намагаюсь передати їм 
свої знання і вміння, бажаю їм знайти своє 
місце в житті. Всіх викладачів відділення 
вітаю зі святом!»

Черніков Віталій Павлович, викладач        
1 кваліфікаційної категорії: «В Прилуць-
кому агротехнічному коледжі працюю с 
1996 року викладачем інженерної графіки. 
Моїми наставниками стали досвідчені ви-
кладачі Мицак В.Ф., Суддя В.А., Диндар 

П.Г. Вважаю, що саме завдяки теплій, друж-
ній підтримці колективу я сформувався 
як викладач. В своїй роботі зі студентами 
дотримуюсь таких принципів, як професі-
оналізм вимогливість, співпраця, повага до 
кожної особистості. Моя робота приносить 
мені задоволення, я не уявляю своє життя 
без Прилуцького агротехнічного коледжу. 
Щиро вітаю з 50-річчям відділення то зичу 
здоров’я та довголіття, творчих успіхів, ра-
дості, задоволення від праці, спілкування 
з колегами та студентами.»

Циганок Олег Миколайович, викладач            

2 кваліфікаційної категорії: «Як і біль-
шість моїх колег, викладачів відділення,  
я теж випускник коледжу. Після закінчен-
ня Харківського державного технічного 
університету в 2003 році став працювати 
викладачем. У своїй роботі використовую 
надбання усього педагогічного колективу. 
Вдячний досвідченим педагогам Фокіній 
Т.О., Єфімову Г.П., Кальяну В.М., Деркачу 
А.В., Подбуцькій В.П. за знання, за мудрі 
практичні поради.  В переддень 50-річного 
ювілею нашого відділення хочу побажати 
всьому педагогічному колективу невичерп-
ної енергії, великого людського щастя.»

Іващенко Олександр Сергійович, викла-
дач кваліфікаційної категорії спеціаліст: 

«Моє життя пов’язане з Прилуцьким агро-
технічним коледжем з 1998 року, відколи я 
почав тут навчатися. З повагою і теплотою 
згадую викладачів, які передавали свої 
знання і вміння нам, студентам, сіючи 
зерна науки, сподіваючись, щоб проросли 
вони мудрістю і натхненням в наших ду-
шах. Щиро вітаю всіх зі святом – 50-річчя 
відділення «Монтаж, обслуговування і 
ремонт електротехнічних установок в аг-
ропромисловому комплексі».  Бажаю всім 
успіхів, нехай світлим радісним і плідним 
буде кожен день, кожен крок.»

Гуріненко Олександр Володимирович, 
магістр: «Серед працівників відділення 
я – наймолодший і маю найменший до-
свід роботи (працюю з 2010 року на посаді 
лаборанта). Намагаюся перейняти багатий 
досвід у старших колег та наставників: По-
дбуцької В.П., Кальяна В.М., Єфімова Г.П., 
Синенка В.В., Коника Л.В., Збаранського 
М.І. Вчуся у них вимогливості, професі-
оналізму. У переддень 50-річного ювілею 
відділення вітаю всіх своїх колег, ветеранів 
праці, студентів, випускників усіх років і 

зичу кожному міцного здоров’я, творчої 
наснаги та оптимізму.»

Шевченко Вікторія, студентка 1-Б: 
«Оскільки я на-
вчаюся на відді-
ленні «Монтаж, 
обслуговування 
і ремонт електро-
технічних уста-
новок в агропро-
мисловому комп-
лексі», то це свято 
стосується і мене. 
50 років – це дуже 
багато. За ці роки 
коледж випустив 
тисячі студентів,  
допоміг їм знайти  

своє місце в житті.  Я бажаю, щоб наш При-
луцький агротехнічний коледж  славився 
на всю Україну і гордився іменами своїх 
випускників. »
Синенко Дмитро, студент 1-А: «Для 

мене, першокурс-
ника, 50-річний 
ювілей відділення 
– особлива дата, 
бо коледж – це 
друга домівка на-
шої сім’ї. Викла-
дачами тут пра-
цюють мої батьки, 
дідусь, який, до 
речі ,  є  першим 
випускником від-
ділення. Неодно-
разово я чув роз-

повіді про життя коледжу, тому при виборі 
професії сумнівів у мене не було. Вважаю, 
що обрав найкращий навчальний заклад на-
шого міста, бо тут працюють чуйні, добрі, 
мудрі педагоги,  які щедро діляться своїми 
знаннями.»
Сушко Артем, студент 1-А: «Нам неймо-

вірно пощастило, 
що стали студен-
тами Прилуцько-
го агротехнічно-
го коледжу в рік, 
коли рідне від-
ділення святкує 
ювілей. Звичайно, 
ми, першокурс-
ники, ще не всти-
гли  досконало 
ознайомитися з 
історією навчаль-
ного закладу, та 
про розвиток від-

ділення за 50 років дещо знаємо з розповідей 
викладачів, куратора. Пишаємося тим, що на 
відділенні працюють досвідчені педагоги – 
справжні майстри своєї справи.»
Петренко Євгеній, студент 4-Б: « Не-

багато залишило-
ся часу до того, 
як випускникам 
вручать дипломи 
із присвоєнням 
кваліфікації тех-
ніка-електрика. А 
поки що нас чекає 
серйозна мандрів-
ка лабіринтами 
знань у супроводі 
досвідчених ви-
кладачів та май-
стрів практичного 

навчання. Кожен випускник намагається 
якомога краще засвоїти усі знання, якими 
щедро діляться тут з нами, щоб стати кваліфі-
кованим спеціалістом. Незабаром відділення  
«Монтаж, обслуговування і ремонт електро-
технічних установок в агропромисловому 
комплексі» відзначатиме  50-літній ювілей. 
Це свято всіх, хто навчається і хто навчає. 
Тож зі святом вас!
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Дробот Павло Григорович 

Досьє
Освіта:

Прилуцька середня школа № 1.
Прилуцьке СПТУ, спеціальність «електромонтер».
Прилуцький технікум, відділення «Електрифікація 
і автоматизація с. г.»
Харківський державний технологічний університет с.г.
Трудовий шлях:

Від електромонтера до директора РЕМ.

- Павле Григоровичу! У трудовій книжці – один 
єдиний запис: Прилуцький район електричних 
мереж ВАТ «Чернігівобленерго». Чи не жалкує-
те, що все життя присвятили енергетиці?

- Не тільки не жалкую, але й пишаюся цим, 
бо професію свою люблю. Причому незалежно 
від того, яку роботу виконував на різних етапах 
життя. Прийшов у РЕМ після закінчення СПТУ 
електромонтером. Пам’ятаю, що було дуже цікаво 
практично виконувати ті роботи, про які розпо-
відали майстри в училищі. Відчував велику від-
повідальність перед старшими колегами, які вже 
мали досвід, а я лише теоретичні знання. Тому дуже 
старався навчитися у них всьому, що вони вміли.

- Я так розумію, що результат не забарився 
– і вже через рік Ви стали бригадиром цієї ж 
бригади?

- Так. І про цей відрізок часу згадую із захоплен-
ням. Це був 1977 рік. Роботи в енергетиці просто 
кипіли: будувалися нові електричні лінії. Яскра-
вим спогадом ще й досі залишається прокладання 

електролінії від підстанції до міської лікарні. Ми 
гордилися тим, що робимо надзвичайно важливу 
справу!

- Через чотири роки Ви піднялися ще на одну 
сходинку у професійному зростанні і стали 
старшим майстром. У чому полягала ця робота?

- У веденні документації та складанні звітності 
про діяльність підприємства, аналізі зробленого та 
окресленні перспектив. 

- Отож, коли Вас було призначено головним 
інженером, а пізніше – директором РЕМ, Ви по-
вністю орієнтувалися в роботі всіх підрозділів?

- Звичайно. Скажу більше. І сьогодні той, хто ста-
виться до своїх обов’язків відповідально і сумлінно, 
хто живе роботою,  занесений до кадрового резерву.
Хотілося б відзначити випускників різних років 

відділення електрифікації нашого (прим. автора) 
коледжу,  кращих  працівників РЕМу: Кальяна 
Валерія, працелюбного, технічно грамотного елек-
тромонтера електротехнічної лабораторії;
майстрів Дядю Віталія Миколайовича, Дядю 

Сергія Віталійовича, Кравченка Сергія Івановича, 
Петрика Віктора Васильовича, Мохура Сергія 
Григоровича, Джагурду Сергія Володимировича, 
Турлу Івана Івановича, диспетчерів Краковного 
Івана Івановича, Гладченка Леоніда Миколайовича, 
Михалка Олександра Миколайовича, начальника 
оперативно-диспетчерської служби Сича Володи-
мира Вікторовича.
Напередодні піввікового ювілею відділення хочу 

теплими словами згадати своїх наставників-викла-
дачів: Войтехова Віктора Михайловича, Тисенка 
Євгенія Юрійовича, Біловода Анатолія Івановича, 
Котеленця Григорія Миколайовича, Мицака Ва-
силя  Федоровича, Кальяна Василя Михайловича. 
Вони вчили нас не тільки професійним азам, але й 
умінню спілкуватися з людьми, показували при-
клад порядності й життєвої мудрості. 
Можу з упевненістю сказати, що Прилуцький 

агротехнічний коледж – це кузня керівних кадрів, 
адже і я сам, і заступник директора Картавий Ген-
надій Володимирович,  і головний інженер Кардаш 
Юрій Іванович,  і начальник електротехнічної 
лабораторії Легушенко Микола Миколайович – це 
випускники цього славного навчального закладу.
Отож, хочу побажати всім: викладачам, студен-

там – щастя, здоров’я, оптимізму і нових перемог!

Картавий Геннадій Володимирович
Досьє
Освіта:

Прилуцький технікум, 
відділення «Електри-
фікація і автоматизація 
с. г.»
Київська сільськогоспо-
дарська академія
Трудовий шлях:

Від  інспектора електро-
нагляду до заступника 
директора РЕМ.

- Геннадію Володи-
мировичу! Як виникло бажання здобувати професію електрика?

- Мій батько, Володимир Іванович все життя працював у При-
луцькому підприємстві електричних мереж, спочатку майстром, 
пізніше – заступником начальника виробничо-технічного відділу. Я 
буквально зростав на підприємстві і тому з дитинства мріяв тільки 
про цю професію. 

- Ось уже 10 років обіймаєте важливу керівну посаду – заступника 
директора. Які функції виконуєте?

- Я відповім цифрами. На підприємстві працює 222 чоловіки, отож, 
по-перше, це робота з людьми. По-друге, ведемо ліцензовану роботу 
по передачі і розподілу електроенергії 1300 юридичним споживачам 
і 52000 побутовим споживачам. 
Обслуговуємо 3000 км електроліній та 600 підстанцій. 
- А за цими цифрами – люди, підприємства, організації, яким РЕМ 

забезпечує безперебійну подачу електроенергії.
- Саме так.  Маємо 2 оперативно-виїзні бригади, яких практично 

ніколи не можна побачити на подвір’ї РЕМу – вони постійно на ви-
кликах. Можна сказати, що вони працюють як на передовій: у спеку і 
в мороз,  під  дощем і снігом ліквідують аварійні ситуації, виконують 
ремонтні роботи.

- Ви, пане Геннадію, наш випускник. Хотілося б дізнатися Вашу 
думку про свою ALMA MATER.

- Тільки найтепліші спогади і найкращі враження. Причому й доте-
пер зв’язки між РЕМом і коледжем надзвичайно міцні. Більше 150 на-
ших працівників свого часу закінчували технікум (тепер уже коледж). 
Саме завдяки знанням кожного кожного робітника і вмінню та 

бажанню     працювати Прилуцький РЕМ по об’ємах реалізації елек-
троенергії (а це 30 млн КВт годин споживання електроенергії) є най-
більшим в Чернігівській  області.

- Ваші побажання ювіляру-відділенню електрифікації. 
- Енергетика – вічна. Отож, бажаю нинішнім студентам здобувати 

ґрунтовні знання, аби отримати роботу в енергетичній галузі. А ви-
кладачам – здоров’я, терпіння і бажання сіяти розумне, добре, вічне. 

У переддень святкування 50-річчя відділення «Електрифікація і автоматизація сільського господарства» я як редактор газети прагнула зустрітися і поспілкуватися 
із знаковими людьми в галузі енергетики. Мета інтерв’ю – донести до сучасних студентів думку про те, що необхідно наполегливо й старанно здобувати знання, аби 
відбутися в житті. Саме тому домовилася про зустріч з людьми шанованими й відомими в Прилуцькому районі Павлом Григоровичем Дроботом і Геннадієм Володи-
мировичем Картавим (тим більше, що вони – випускники відділення  «Електрифікація і автоматизація сільського господарства» нашого навчального закладу).

Прилуцький агротехнічний коледж має чимало слав-
них традицій. Одна з них – проведення Дня здоров’я 
на відділенні «Монтаж, обслуговування та ремонт 
електротехнічних установок в АПК».

23 жовтня студенти перших та других курсів разом 
із своїми кураторами, викладачами, студентським про-
фкомом та адміністрацією виїхали до лісового масиву 
«Ветеран».
Програма дня була насичена. Змагання почалися з по-

святи першокурсників у студенти коледжу. Також було 
проведено спортивний турнір із 5 видів змагань, кон-
курси на найсмачнішу кашу, найкраще виконання пісні 
та виготовлення композицій з природних матеріалів.
Всі змагання були дуже емоційними та захо-

плюючими. Студенти не тільки вболівали за своїх 
одногрупників, а й підтримували команди суперників.
Кульмінацією свята стало вручення цінних 

подарунків, які люб’язно надав студентський про-
фком.
В спортивному турнірі перемогу здобула група 2-А 

курсу, найсмачнішу кашу зварила група 2-Б курсу. 
Порадували своїми перемогами і першокурсники. 
Найкращими виконавцями пісні стали студенти 1 пр. 
курсу, хотілось би відзначити, що свою пісню вони 
виконували акапельно всією групою.
Швидко пролетів час. Не хотілося повертати-

ся додому. Першокурсники влилися до великої 
студентської сім’ї. Я впевнена, що цей день студен-
там запам’ятається надовго. 
Дронь В.В.,  куратор 2-А курсу відділення «Мон-

таж, обслуговування та ремонт електротехнічних 
установок в АПК».


