
  ПРИЛУЦЬКОГО АГРОТЕХНІЧНОГО КОЛЕДЖУ

№ 1 (30)
Січень

2015 року

Колонка редактораКолонка редактора

Щойно ти відкрив черговий номер газети 
«Вісник» агротехнічного коледжу. Пройшло тро-
хи часу, як ми не спілкувалися з тобою. Це якраз 
нелегкі часи становлення та утвердження нашої 
країни, бачимо тисячі прикладів, коли українські 
люди ідуть на самопожертву заради цієї ідеї. 
Наші герої, не сумніваючись, кладуть свої жит-
тя на  вівтар нашої Батьківщини − України. Ми 
схиляємо голови перед жертвами  Небесної сотні, 
добровольцями, які віддали своє життя в зоні 
АТО.
Промовистими  для нас є  приклади наших 

земляків, молодих людей, які нещодавно сиділи 
за  шкільною чи студентською партою.
Смертю героїв полягли:
Прилучанин Сергій Деркач – заступник коман-

дира частини з виховної роботи, майор. Загинув 
30 липня у селі Шишково під Луганськом.

20 серпня у боях за звільнення Луганська заги-
нув перший заступник голови Української спілки 
ветеранів Афганістану Олег Міхнюк з Малої 
Дівиці.

9 вересня у селі Сухополова поховали 
25-річного Сергія Безгубченка. Загинув Сергій 
під селом Дмитрівка Луганської області.

12 січня 2015 року відбувся багатолюдний по-
хорон Анатолія Потієнка, солдата механізованого 
батальйону 72 бригади.
Валентин Бойко, 1979 р.н.., загинув, залишив-

ши двох неповнолітніх дітей сиротами. Похова-
ний на кладовищі Горова Білещина.
Під час нападу російських диверсантів, снай-

перська куля обірвала молоде життя Віктора Лав-
ринчука – випускника Прилуцького агроколеджу.
Їхні приклади для нас є дуже повчальними, 

служінню Україні, народу. Про них пишуть вірші, 
складають пісні.
А тому адміністрацією, працівниками, студен-

тами коледжу надається посильна допомога в 
матеріально-технічному забезпеченні воїнів АТО.  
Збираються теплі речі, продукти харчування. Ви-
готовлено 20 опалювальних пічок та маскувальні 
сітки. Але головним залишається те, щоб зі стін 
навчального закладу вийшли висококваліфіковані 
спеціалісти, гідні громадяни своєї держави, з 
патріотичними переконаннями, моральними 
принципами, впевненими в собі і в своїх можли-
востях, здатні долати життєві перешкоди й нега-
разди,.
Цей шлях безкінечно важкий. Адже тільки 

знання й праця, разом узяті, можуть подолати 
його. Кожен із цих скарбів, узятий окремо, – знан-
ня без праці або праця без знань, – не дадуть хо-
рошого результату.
Тож вирушаючи в дорогу життя, шановні сту-

денти, запасіться терпінням , відповідальністю 
та працелюбством. Не про високі слова я кажу: 
вони дешеві і ніколи користі не приносили, а кажу 
про моральні вчинки, про моральну поведінку та 
справи. Саме на Вас, молоді люди, покладаються 
найбільші надії у справі майбутнього становлення 
України.
Слава Україні!
Героям слава!

З повагою,
Павло Іванович Черніков,

доктор філософії в галузі освіти,
почесний професор Міжнародної

Кадрової Академії , лауреат 
загальноукраїнського конкурсу

професійних досягнень «Лідер України», 
депутат районної Ради, директор коледжу

Щиро вітаємо завідувача відділення 
Єфімова Г.П., голову циклової комісії 
Фокіну Т.О., викладачів, студентів 
відділення «Монтаж, обслуговування та ре-
монт електротехнічних установок в АПК» 

за зайняте I  місце  по підсумках робо-
ти відділень коледжу в справі підготовки 
спеціалістів за I семестр 2014-2015 н. р. 
На засіданні педагогічної ради 16 січня ди-
ректор коледжу Черніков П.І. вручив кубок 
переможцям.

В.В.Малишева, 
лаборант коледжу

Øàíîâíèé ÷èòà÷ó!

Çãiäíî ðåéòèíãó - 
ïåðøi â êîëåäæi

Свою Україну любіть. Любіть її… Во время люте,
В останню тяжкую минуту за неї Господа моліть.
                               Т.Г.Шевченко

ØÀÍÎÂÍ² ÂÈÏÓÑÊÍÈÊÈ!
Прилуцький агротехнічний коледж запрошує Вас 

на навчання за спеціальностями:
«Монтаж,обслуговування та ремонт електротехнічних установок 
в  агропромисловому комплексі»

Термін навчання 4 роки на базі 9 класів;
термін навчання  3 роки на базі 11 класів.

«Монтаж, обслуговування устаткування і систем
газопостачання»

Термін навчання 3 роки 6 місяців на базі 9 класів;
термін навчання  2 роки 6 місяців на базі 11 класів.

«Будівництво, обслуговування і ремонт  гідромеліора тивних 
споруд» 

Термін навчання  4 роки на   базі 9 класів;
Термін навчання 2 роки 6 місяців на базі ліцею, про-
фтехучилища.

«Землевпорядкування»
Термін навчання  4 роки на базі 9 класів. 

«Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»
Термін навчання  3 роки 10 місяців на базі 9 класів.

«Бухгалтерський облік»
Термін навчання  2 роки  на базі 11 класів.

Разом з дипломом спеціаліста ви отримаєте атестат про 
середню  освіту та документ державного зразка про набут-
тя робітничих спеціальностей:

муляра,
електромонтера, 
слюсаря з експлуатації та ремонту газового устат-

кування,
оператора комп’ютерного набору.
 Умови прийому:

 На базі 9 класів зарахування здійснюється на конкурсній основі за підсумками 
вступних випробувань з української мови (диктант) та математики (тести), що прово-
дяться приймальною комісією коледжу. 

На базі 11 класів зарахування здійснюється на конкурсній основі за результатами 
зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, математики 
або фізики для спеціальностей «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних 
установок в АПК» та «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачан-
ня». 

Адреса приймальної комісії:
м. Прилуки, вул. Київська, 178. Аудиторія №9

Телефони: 3-20-50, 3-13-65
http://agrokoledg.at.ua                     e-mail:gidrotech@urk.net



Давня дружба поєднує колектив При-
луцького агротехнічного коледжу з поетом,  
кандидатом філософських наук, доктором пе-
дагогічних наук, директором Львівського нау-
ково-практичного центру професійно-техніч-
ної освіти Національної академії педагогічних 
наук України і просто непересічною людиною 
− Григорієм Петровичем Васяновичем.
Цього разу окрім питань реформування 

освіти,  починаючи з 
2016 року реалізація 
Закону України «Про 
вищу освіту», він пре-
зентував свою нову по-
етичну збірку: «Життя 
величне і страждаль-
не» в якій возвели-
чує справжніх героїв 
Майдану, які проявили 
патріотизм, стійкість, 
мужність в революції 
гідності. Ось рядки 
його присвяті Героям 
Майдану:
Висять скорботні дні, 
неначе темні грона,

Михайлівський собор – шеренга мертвих тіл…
Пливуть Хрещатиком потоки сліз і крові,
Везуть героїв до німих могил.
А їм же так хотілось Волі й Правди,
Їм так хотілось жити у добрі…
Їх вбили «беркутівці» й казнокради,
Убили їх при ранішній зорі.
Убили мрії їх, і світлі, чисті душі,
Стріляв їм в серце звір, а не гарант

Руками наркоманів і «тітушок», - 
Мерзотно-збанкрутілий маркітант.
Трагічно йде Землі зростання й крові,
Сховають лицарів у надра, як зерно.
Минуть роки, у славі і онові,
Їх Дух звитяжний нас покличе знов!
Водночас автор гнівно засуджує 

агресорів на одвічній землі України, 
відстоює її цілісність і суверенітет. 

Налетіли чорні круки
Тай на Україну,
І зламали білі руки
Старезному Криму.
Чайки скиглять,
Синє море плаче і ридає,
А москаль із автомата

Сіє – посіває…
Посіває на смерть білу,
На чорні гробниці,
Бо цареві захотілось
Кровини напитись.
Ой, ти царю-государю,
Не довго радіти,
Скоро кров із тебе будуть
Чорні круки пити.

Особливо вражає сьогодні трагічна доля 
дітей. Педагог-поет Григорій Васянович при-
святив чи не найкращу свою поезію «безпри-
тульним дітям України».

«Діти, діти,
Як відлітні птахи,
До тепла у вирій
Юрбами спішать.
Діти, діти,
Діти України
На шляхах хрестових
Неживі лежать…»

Цю поезію не можна читати без сліз. Душу 
обпікають і ятрять серце такі рядки поезії, де 
ніби вчуваємо надмогильні голосіння ніжних 
дитячих голосів, звернені до кожного з нас:

«Може нас невчасно

Принесли лелеки,
Що чужими стали
В рідні стороні.
Ви за все побачте, 
Але поховайте
В цукерово-сонячній,
Райдужній труні».

Поезія Г.Васяновича тим і сильна, що він 
звертається до сучасників із словами правди, 
милосердя, бо мріє, щоб кожен міг «зрадіти 
новому дню», а «каплі на долоні» свідчили 
про теплий весняний день, у якому прийдеш-
нє виграє «на веселці серця». Він зміцнює 
віру у перемогу, добра над злом й на ноті 
оптимізму завершує збірку.

Сходить ранок – 
Довгождане дитя, 
І троянди розпускають
Пишні бутони,
І ллються пісні пташок, 
І голоси дітей 
Дзвінко заповнюють
Простір.
  Редакційна колегія бажає Григорію 

Петровичу здоров’я,
                     наснаги в роботі

З метою підвищення професійного та ме-
тодичного рівня викладачів у зимовий період 
в коледжі проведено : педагогічний семінар 
«Методика застосування сучасних інфор-
маційно-комунікативних технологій для ви-
мірювання залишкових знань студентів», 
педагогічні читання «Сучасні методики та 
викладання технології навчальних дисци-
плін у вищому навчальному закладі», на-
уково-практична конференція «Особливості 
та проблеми  національної вищої освіти» та  
майстер-класи  на теми: «Майстерність пе-
дагогічного спілкування», «Методика викла-
дання дисциплін у вищій навчальній школі».
На високому науково-методичному рівні 

з доповіддю про Закон України „Про вищу 
освіту“ виступив доктор філософії в галу-
зі освіти, почесний професор Міжнародної 
Кадрової Академії, директор коледжу Черні-
ков П.І.
Про особливості та проблеми національної 

вищої освіти розповів заступник директора з 
навчальної роботи Суддя В.А.
Про інноваційну спрямованість педагогіч-

ної діяльності розповіла методист методич-
ного кабінету Каїка Н.Г.

Нові інформаційні технології в освіті про-
демонстрував Бондаренко І.В. Про викладан-
ня і розвиток сучасних технологій навчання 
у вищій школі  доповіли Фокіна Т.О., Мор-
гун Л.В., інформаційні технології навчання 
- Бондаренко Н.І. Про технології інтенсивно-
го електронного навчання розповів Диндар 
П.Г.; про технології дистанційного навчання  
- Деркач А.В.; імітаційні технології навчання 
продемонструвала Муляр Н.М.
Змістовно та результативно на майстер 

- класі  «Методика викладання дисциплін 
у вищій школі» з доповіддю про освітню 
європейську інтеграцію, міжнародне спів-
робітництво навчального закладу виступив 
Черніков П.І., Про організацію навчального 
процесу в системі підготовки фахівців - Жи-
гун В.Г. Про методичні основи викладання 
навчальних дисциплін розповіли Циганок 
О.М., Іващенко О.С. Методичні основи акти-
візації навчального процесу продемонстру-
вали  Кравченко А.В., Збаранський М.І.
З європейською кредитною трансферно-

накопичувальною системою ознайомила Ан-
сєєва Л.В.
На майстер-класі «Майстерність педаго-

гічного спілкування» на високому науко-
во-методичному рівні з доповіддю про ак-
туальність проблем діючого педагогічного 
спілкування в умовах гуманізації і демокра-
тизації освіти виступила Каїка Н.Г. Стилі 
педагогічного спілкування, їх вплив на ефек-
тивність навчальної діяльності висвітлила 
Крючкова В.В..  Педагогічну майстерність та 
шляхи її формування охарактеризували Си-
ненко О.А., Ващенко О.В.. Стратегії поведін-
ки у складних педагогічних ситуаціях про-
демонстрували Кулик І.М., Сидорець О.В.. 
Педагогічні конфлікти і шляхи їх подолання  
охарактеризувала   Власенко Я.В.
На педагогічному семінарі «Методика 

застосування сучасних інформаційно-ко-
мунікативних технологій для вимірювання 
залишкових знань студентів» на високому на-
уково-методичному рівні виступили: Федор-
ченко А.Б., Андруша І.В. – «Впровадження 
інтерактивних технологій в навчальний про-
цес вищої школи», Журавель Р.М., Івахненко 
О.Г. –«Методика застосування сучасних ін-
формаційно-комунікативних технологій для 
вимірювання залишкових знань студентів», 
Гуріненко О.В.-  «Інноваційно-технологічні 

процеси при вивченні навчальних дисци-
плін», Болобан Н.К. - «Сучасні підходи до 
виконання навчальних дисциплін», Єршова 
Л.В. - «Форми організації навчального про-
цесу. Організація самостійної роботи студен-
тів під керівництвом викладача», Погорєлова 
В.М., Заєць Л.Б. – «Упровадження у наваль-
ний процес інформаційно - орієнтованих 
тренінгів», Науменко Н.М., Ващенко О.В. - 
«Досвід і перспективи впровадження нових 
інформаційних технологій навчання», Кор-
нєва С.П. – «Характеристика основних видів 
контролю успішності студентів», Легошина 
О.Л., Коник Л.В. – «Особливості технології 
інтерактивного навчання студентів», Синен-
ко В.В., Збаранська О.В. – «Особливості про-
ведення контролю знань студентів», Дронь 
В.В. – «Актуальні питання вивчення фізики 
в сучасних умовах».
Директор Прилуцького агротехнічного ко-

леджу Черніков П.І., організував поїздку до 
Сумського Державного університету з метою 
удосконалення дистанційної форми навчан-
ня.

Н.Г. Каїка, 
методист методичного кабінету.

2 стор.

Упродовж кількох місяців Україна пережи-
ває важкі часи, що ослаблює нашу країну в 
усіх сферах суспільного життя, в тому чис-
лі й освіті. Ще не згасли у пам’яті трагічні 
події Криму, пов’язані з агресією Російської 
Федерації, а вже зараз твориться беззаконня 
на сході України.
Викладачі і студенти Прилуцького агро-

технічного коледжу у цих складних умовах 
об’єднуються навколо високого прагнення 
вибору європейських  цінностей, реформу-
вання освіти, адже кожен з нас розуміє, що 
освіта  і наука можуть успішно розвиватися 
лише у відкритому глобалізованому суспіль-
стві.
На даний час навчальний заклад готує 

спеціалістів технічного профілю: землевпо-
рядників, енергетиків, будівельників, опе-
раторів комп’ютерного набору, електромон-
терів, слюсарів з експлуатації та ремонту 
газового устаткування. З 2012 року відкрили 
нові спеціальності економічного напрям-
ку – бухгалтерський облік, обслуговування 
комп’ютерних систем і мереж.
Вже два роки поспіль впроваджуємо цільо-

ву програму: «Студенту коледжу – європей-
ський диплом». Вона започаткована у  2012 
році приїздом представників освітньої  коор-
динаційної   ради Польщі, потім був приїзд 

ректора Вищої Школи 
Міжнародних відно-
син і Американісти-
ки з Варшави Марека 
Женевського та про-
ректорів цього вищого 
навчального закладу 
Рафала Космульсько-
го, Анни Цивільської. 
Підписаний договір 
на співпрацю згідно 
якого студенти, отри-
мавши атестат про се-
редню освіту, можуть 
паралельно навчатися 
в Вищій Школі за дис-
танційною формою. 
Незважаючи на те, що 
перша сесія складаєть-
ся на українській мові, 

друга – з перекладачем, і лише третя – на 
польській мові, постало питання вивчення й 
знання польської мови.
Завдячуючи допомозі Генерального консу-

ла Польщі Рафаїла Вольськи викладач Роберт 
Торбус майже місяць безкоштовно навчав 30 
студентів польської мови. І батьки через де-
який час не впізнали своїх дітей, які читали 

й вільно спілкували-
ся з викладачем. Уже 
перед самим зараху-
ванням студентів на 
навчання плануємо 
провести ще такі кур-
си.
Студент агроколе-

джу отримує також 
візу на  весь період 
навчання, що дозво-
ляє багаторазове пе-
ребування в Польщі 
та Європейському 
Союзі. Європейський 
студентський квиток 
надає багато знижок 
по всій Європі. Сту-
денти можуть брати 
участь в європейських 
програмах, проходити 
практику,  викладачі 
– підвищувати кваліфікаційний рівень, при-
ймати участь у спільних конференціях,  пу-
блікуватися у наукових видавництвах. 
За угодою Польщі та України від 11 квітня 

2005 року, польські дипломи визнаються на 
Україні, а українські в Польщі. 

У рамках співпраці 
між вузами 5 українців 
уже стали студентами 
Школи і в серпні скла-
датимуть свою першу 
сесію. Навчання у Вар-
шавському вузі – лише 
маленька частинка 
співпраці між поляка-
ми та українцями. Під 
час робочої поїздки до 
Польщі Павла Івано-
вича Чернікова та його 
колеги, директора Воло-
димиро-Волинського аг-
роколеджу Олександра 
Васильовича Конова-
люка, проведено пере-
говори про проходження 
практики студентами-

аграріями на польських фермах. 
Директори українських вузів, на чолі з 

методистом ДУ «НМЦ «Агроосвіта» Барха-
ленком Ю.О., перебуваючи у Польщі, домо-
вилися про створення на базі Вищої Школи 
Міжнародних відносин і Американістики 
центру курсової перепідготовки для викла-
дачів 118 вищих навчальних закладів I-IV 
рівнів акредитації системи аграрної освіти 
України, щоб педагоги могли одержати по-
свідчення європейського зразка. Тож, по-
знайомитися із культурою і життям Польщі 
матимуть змогу не тільки студенти, а й ви-
кладачі ВНЗ. Останні ще й якісно підвищать 
свій фаховий рівень. 
Прилуцький агротехнічний коледж про-

довжує утримувати лідируючі позиції серед 
вузів краю. Бути його студентом – престиж-
но. Диплом навчального закладу і раніше за-
безпечував чудові перспективи, а тепер ще й 
відкриває двері до Європи.
Для Прилуцького агротехнічного коледжу 

це нова сторінка життєдіяльності та Євро-
пейської інтеграції. 

П.І.Черніков, директор коледжу

Січень 2015 р.

ÆÈÒÒß ÂÅËÈ×ÍÅ ²  ÑÒÐÀÆÄÀËÜÍÅ

ÂÈÊËÀÄÀ×² ÍÀÂ×ÀÞÒÜÑß

ÎÑÂ²ÒÀ: ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÈÉ ÂÈÁ²Ð



ÐÅÃ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÅÒÀÏ ÐÅÑÏÓÁË²ÊÀÍÑÜÊÎÃÎ 
ÊÎÍÊÓÐÑÓ  «Âèêëàäà÷ ðîêó – 2014»

ÏÎËÓÌ’ß ÑÊÎÐÁÎÒÈ ÃÅÐÎ¯ ÊÐÓÒ – 
Â ÏÀÌ’ßÒ² 
ÍÀÐÎÄÍ²É

3 стор.Січень 2015 р.

24 вересня на базі Прилуцького аг-
ротехнічного коледжу відбувся регі-
ональний етап конкурсу «Викладач 
року – 2014», серед викладачів ви-
щих навчальних закладів Міністер-
ства аграрної політики та продоволь-
ства України І-ІІ рівнів акредитації 
Чернігівської та Сумської областей.
В конкурсі взяли участь талановиті 

викладачі, для яких педагогічна 
праця – це творчість, це стан душі, 

це життя. Саме таких талановитих, 
креативних викладачів, мудрих пе-
дагогів, майстрів своєї справи зібрав 

24 вересня регіональний тур кон-
курсу «Викладач року – 2014» в сті-
нах Прилуцького агротехнічного ко-
леджу.
В конкурсі брали участь: Бонда-

ренко Ігор Володимирович, викладач 
дисципліни «Основи електроніки і 
мікропроцесорної техніки» (Прилуцький агро-
технічний коледж), Філіпченко Олена Андріївна, 
викладач дисципліни «Математика» (Козелець-
кий технікум ветеринарної медицини Білоцер-
ківського НАУ), Бондаренко Світлана Вікторівна, 
викладач дисципліни «Біологія» (Глухівський 
агротехнічний інститут імені С.А. Ковпака Сум-
ського НАУ), Філатова Валентина Леонідівна, 
викладач дисципліни «Технологія переробки 
продукції тваринництва з основами виробничої 
санітарії» (Бобровицький коледж економіки та 
менеджменту ім. О.Майнової Відокремленого 
підрозділу Національного університету біоресур-
сів та природокористування України), Костенко 
Олена Анатоліївна, викладач дисципліни «Фі-
зика» (Роменського коледжу Сумського НАУ), 
Харченко Олена Сергіївна, викладач дисципліни 
«Трудове право» (Путивльський коледж Сумсько-
го НАУ),  Чикалова Наталія Василівна, викладач 
дисципліни «Українська мова» (Охтирський ко-
ледж Сумського НАУ), Рублевська Людмила Ле-
онідівна, викладач дисципліни «Бухгалтерський 

облік» (Сосницький сільськогосподарський тех-
нікум бухгалтерського обліку).   
Свою педагогічну майстерність і досвід учасни-

ки показали в таких конкурсах: презентація систе-
ми роботи викладача, вирішення педагогічних си-
туацій, представлення проекту «Моя педагогічна 
ініціатива», оцінювання навчально-методичного 
комплексу дисципліни, оцінювання методичного 
забезпечення та результативності позааудиторної 
роботи з навчальної дисципліни, відкритого за-
няття.
Оцінювали виступи конкурсантів члени не-

залежної конкурсної комісії під головуванням 
Чернікова П.І., директора Прилуцького агро-
технічного коледжу, доктора філософії в галузі 
освіти, Почесного професора Міжнародної Ка-
дрової Академії; методист вищої категорії  ДУ 
«НМЦ «Агроосвіта» Борхаленко Ю.О.; заступ-
ник директора з навчальної роботи Прилуцького 
агротехнічного коледжу Суддя В.А.; завідувач 
методичного кабінету Прилуцького агротехніч-
ного коледжу Каїка Н.Г.; психолог Козелецько-
го технікуму ветеринарної медицини Білоцер-

ківського НАУ Квітка Л.І.; завідувач 
методичного кабінету Сосницького 
сільськогосподарського технікуму 
бухгалтерського обліку Зубар К.І.; за-
ступник директора з виховної роботи 
Бобровицького коледжу економіки 
та менеджменту ім. О.Майнової Від-
окремленого підрозділу Національ-
ного університету біоресурсів та при-
родокористування України Шаповал 
Н.О.; завідувач методичного кабінету 
Охтирського коледжу Сумського НАУ 
Курська Н.П.; завідувач методичного 
кабінету Глухівського агротехнічно-
го інституту імені С.А. Ковпака Сум-
ського НАУ Суровицька О.І.; завідувач 
методичного кабінету Путивльського 
коледжу Сумського НАУ Довгаль І.І.; 
заступник директора з навчальної ро-
боти Роменського коледжу сумського 
НАУ Марченко Ю.М.

Переможцем конкурсу визнано Рублевську 
Людмилу Леонідівну (Сосницький сільськогос-
подарський технікум бухгалтерського обліку); 
ІІ місце: Бондаренко Ігор Володимирович (При-

луцький агротехнічний коледж); Філатова Вален-
тина Леонідівна (Бобровицький коледж економіки 
та менеджменту ім. О. Майнової Відокремленого 
підрозділу Національного університету біоресур-
сів та природокористування України); Чикалова 
Наталія Василівна (Охтирський коледж Сумсько-
го НАУ); ІІІ місце: Філіпченко Олена Андріївна 
(Козелецький технікум ветеринарної медицини 
Білоцерківського НАУ); Марченко Олена Анато-
ліївна (Путивльський коледж, Сумського НАУ); 
Костенко Олена Анатоліївна (Роменський коледж 
Сумського НАУ); Бондаренко Світлана Вікто-
рівна (Глухівський агротехнічний інститут імені 
С.А. Ковпака Сумського НАУ).
Учасники конкурсу нагороджені дипломами та 

грошовими преміями.
Н.Г.Каїка, 

методист методичного кабінету

Сумно снують вітри поміж тисячами хрестів, що німи-
ми спогадами свідків пережитих голодоморів чорніють по 
всій Україні. Тисячі українців старих і малих – відправи-
ла в інший світ комуністично-совєцька влада. А ще тися-
чі незіграних весіль і ненароджених дітей спочивають на 
сільських кладовищах по всій України, бо серед тих, хто 
помирали голодною смертю, було найбільше дітей.
Кожної осені ми запалюємо свічки і йдемо до символіч-

них хрестів,  щоб пом’янути жертв голодоморів в Україні. 
Бо на кладовищах, почасти, вже знайти і ті могили. Ми 
молимося і оплакуємо своїх земляків, бо у тридцять тре-
тьому і сорок сьомому їх нікому було оплакувати і відспі-
вувати – помирали родинами, вимирали цілі села.
Свого найтрагічнішого апогею голодомор досяг взимку 

та весною 1933 року, коли люди пухли з голоду й поми-
рали тисячами. Голодомор закін-
чився восени 1933 року, але ще 
багато років селяни відчували на-
слідки цього жахливого періоду.
Коли вся Україна оплакувала 

жертв голодомору, і відбулися по-
минальні дійства.
У хвилину мовчання, якою 

вшанували померлих під час мі-
тингу-реквієму, чути було лише, 
як палахкотіли на вітрі свічки. 
І крізь товщу десятиліть, здава-
лося, вчувався голос замучених 
голодом, невіглаством радянської 
влади, тифом і малярією, безсил-
лям пере жорстокою історією: 
«Згадайте нас – бо ми ж колись 
жили. Зроніть сльозу і хай не гас-
не свічка! Ми в цій землі, житами 
проросли, щоб голоду не знали 
люди вічно».
Студенти агротехнічного коле-

джу під керівництвом викладача 
гуманітарних дисциплін Крюко-
вої В.В. провели усний журнал 
«Забуттю не підлягає!», присвя-
чений цій трагічній даті в історії 

українського народу.
Наразі зала проведення заходу стала храмом скорботи і 

пам’яті, молодого покоління про мільйони знищених жит-
тів.
Перед студентами виступив директор коледжу П.І. Чер-

ніков, розповівши про причини Голодомору 1932-1933 рр. 
і розвінчавши комуністичну систему та її вождів, які ма-
сово знищували українців як націю. Під сумні звуки «Со-
нати» Бетховена і «Реквієму» Моцарта ведучі перегортали 
перед слухачами сторінки Геноциду українського народу: 
щодня помирало 25 тисяч людей, щогодини  – 1000 чоло-
вік, щохвилини  - 17 , 8 мільйонів жертв і 500 мертвих сіл.
В ім’я тих, хто страждав і помер, запалили в залі свічі 

пам’яті.
Г.В. Ляшенко, викладач коледжу

97 років тому історія України закарбувала 
на своїх скрижалях новий символ, який став 
невід’ємною складовою генетичної пам’яті укра-
їнського народу. Цей символ — Крути! 29 січня 
1918 р. назва невеликої станції, що розташована 
на Чернігівщині уздовж лінії Бахмач-Київ, озна-
менувала відлік нового духовного злету нації, 
який уже протягом майже століття є сяючим до-
роговказом для десятків поколінь незламних бор-
ців за свободу та незалежність рідної землі, за 
власну Українську державу. Триста юнаків - сту-
денти університету святого Володимира та учні 
старших класів української гімназії імені Кири-
ло-Мефодіївського братства м. Києва. намагали-
ся зупинити шеститисячне більшовицьке військо, 
яке рухалося на Київ. Студенти відчували, що 
шансів повернутися живими з поля бою у них не 
було. Проте вирішили стояти до кінця. У перебігу 
військових подій бій вирішального значення не 
мав, та у свідомості багатьох закарбувався завдя-
ки самопожертві та героїзму української молоді, 
яка загинула в нерівному бою. Цей день, по пра-
ву, можна вважати Днем Національної Гідності 
України, проявом сили і незборимості національ-
ного духу.
Щоб уклонитися пам’яті молодих українських 

патріотів 29 січня студенти Прилуцького агротех-
нічного коледжу, разом з викладачем Остапець 
Н.В.  та головою студентського самоврядування  
Вікторією Корнєвою, побували на місці цих істо-
ричних подій. Вони поклали квіти до пам’ятника, 
запалили свічки та здійснили екскурсію по Ме-
моріальному комплексу “Пам’яті героїв Крут”

Крючкова В.В., викладач,  
голова циклової комісії



ПРИЛУЦЬКОГО АГРОТЕХНІЧНОГО
КОЛЕДЖУ
Видається з лютого 1999 року

Засновник і видавець - редакція газети.
Реєстраційне свідоцтво ЧГ№178 від 08.04.1999р. видане 
Чернігівським управлінням у справах преси та інформації
Редакційна колегія 
Черніков П.І.- головний редактор
Ляшенко Г.В.- заступник редактора
Мелащенко С.В.- відповідальна за випуск

Друк офсетний. Обсяг 1 друк. аркуш. Прилуцька міська 
друкарня Чернігівського облуправління по пресі.
За точність викладених фактів відповідальність несе автор.
За якість друку газети відповідальність несе друкарня.

Тираж 1000 прим.  Замовлення № ______

ÑÏÎÐÒ.  Óñï³õ ñòóäåíò³â 
àãðîòåõí³÷íîãî êîëåäæó ó 2014 ðîö³

ÏÅÐØ² ÏÐÎÁÈ ÏÅÐÀ6 ãðóäíÿ â³äçíà÷àºòüñÿ 
Äåíü Çáðîéíèõ ñèë Óêðàíè

Âñåñâ³òí³é äåíü 
áîðîòüáè ç³ ÑÍ²Äîì

Ïîìèíàºìî

4 стор. Січень 2015 р.

Ти – подих сяйва, і зліплений з надії 
Прозрінь у мудрості чуттів
Тих, кого навчила ненька-Батьківщина 
Та відняла від сил ворожих побиттів
Через роки, крізь революцію думок
Ми йдем, живем,не впавши на коліна
Бо з нами сила, з нами Бог
З тобою правда, рідна Україна!

Метелиця Оля,  студентка 2 курсу 
відділення «Землевпорядкування»

Фізичне виховання в коледжі базу-
ється на законах «Про освіту», «Про 
фізичну культуру та спорт», а також 
на матеріалах та постановах Мініс-
терства аграрної політики та продо-
вольства України. 
Протягом навчального року в ко-

леджі проводиться спартакіада ко-
леджу з 10 видів спорту на приз за-
початкований бронзовим призером 
зимових Олімпійських ігор в Ліле-
хамері В.А.Цербе-Несіною. Збір-
ні команди коледжу з різних видів 
спорту приймали участь в обласній 
спартакіаді серед ВНЗ I-II рівнів 
акредитації Мінагрополітики Украї-
ни і добилися значних успіхів: з во-
лейболу дівчата – I місце, а юнаки з 
гирьового спорту та л/атлетичного 
кросу – I місце; з легкої атлетики та 
настільного тенісу – II місце; вільної 
боротьби – III місце; міні-футболу та 
баскетболу – IV місце, а в загально-
му заліку серед навчальних закладів 
зайняли  I місце. Обласна організація 

в м.Чернігові ФСТ 
«Колос АПК Украї-
ни»  25 грудня 2014 
року підвела під-
сумки і нагородила 
колектив кафедри 
фізичного вихован-
ня агротехнічного 
коледжу кубком і 
грамотою за зайня-
те I місце.
У Всеукраїнсь-

ких змаганнях се-
ред ВНЗ I-II рівнів 
акредитації Міна-
грополітики та про-
довольства України 
збірна команда дівчат коледжу з во-
лейболу в загальних змаганнях за-
йняла II місце в м.Біла  Церква, юнаки 
в загальних змаганнях в м.Білгород-
Дністровський зайняли IV місце, з 
міні-футболу в м.Кіровограді – V 
місце.
У підведених підсумках участі ко-

манд у Всеукраїнських спортивних 
іграх серед студентів ВНЗ I-II рівнів 
акредитації Мінагрополітики Украї-
ни у 2014 році агротехнічний коледж 
посідає 10 місце із 118 навчальних 

П.О.Пашук, 
керівник фізичного виховання

Відомо, що в Україні під медичним на-
глядом перебувають більше 145 тисяч 
ВІЛ-позитивних, із них понад 32 тисячі 
- хворі на СНІД. Загрозлива ситуація 
і в Прилуках, де на офіційному обліку 
276 ВІЛ-позитивних. Студенти При-
луцького агротехнічного коледжу добре 
усвідомлюють загрозу, яку несе СНІД 
для людства і для кожного зокрема. Саме 
тому студрада в грудні ініціювала кон-
курс плакатів на тему «СНІДу – НІ!». 
Трьом переможцям конкурсу голова 
Прилуцької районної організації Товари-
ства Червоного Хреста Лариса Романова 
вручила подарунки. Про шляхи передачі 
та профілактику ВІЛ студентам розповів 
лікар-нарколог Микола Бульба. 

Вікторія Корнєва, голова студентського 
самоврядування

У Прилуцькому агротехнічному коледжі 
відбулися урочистості з цієї нагоди. На 
свято завітали: Прудяк Сергій Володими-
рович, працівник відділу комплектуван-
ня військового  комісаріату,  Голковський 
Анатолій Романович, заступник окружно-
го отамана козацтва запорозького, Ющенко 
Лариса Михайлівна, головний спеціаліст у 
справах сім’ї та молоді Прилуцької міської 
ради.
Студенти розповіли про історію 

українського війська, бойові традиції, що 
формувалися у важких кривавих війнах і 
конфліктах від Київської Русі до сього-
дення. На заході лунали пісні, присвячені 
українським солдатам, у виконанні 
студентів коледжу.

С.Г. Жукова, заступник директора з 
виховної роботи

1 лютого минає півроку, 
як перестало битися серце 
порядної, доброї і щирої 
людини, незабутньої, 
дорогої і любої Мацкової 
Тетяни Євгенівни. На 62-
році життя вона відійшла у 
вічність.

И вот полгода, как тебя не стало,
И ветер по-другому уж шумит.
Все это время тебя мне не хватало,
А сердце, как и прежде, все болит.
Меня, как мама доченьку, любила
Не предавала, рядышком всегда была,
Все время только доброму учила,
И, знаю, мною ты всю жизнь жила.
И твой внучек уже так быстро подрастает,
Я знаю, ты же так его ждала,
Он станет взрослый и, конечно же, узнает,
Какою ты прекрасною была.
Душа кричит: «Вернись, моя родная!
Хоть на минутку посмотреть в глаза!»,
В окно смотрю, и сердцем  понимая,
Нет, не придет - и на щеке слеза.
Не важно, сколько времени пройдет,
В душе моей останешься навеки,
И солнышко не раз еще взойдет,
Для воспоминаний о прекрасном человеке.

Вічно сумуючі племінниця Женя, сім’я та 
колеги по роботі.


