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Шановні й вродливі,
Кохані й щасливі,
Креативні і мудрі,
Чарівні і милі,
Відверті і щирі
Королеви весни -
Дорогі наші жінки!

Хай пролісок перший дарує Вам ніжність,
А сонце весняне пошле Вам тепло.
У березні вітер несе хай надію
На щастя, на радість, на Мир і добро!

Чоловічий колектив та 
редакційна колегія газети «Вісник»

Нещодавно  Міністр аграрної політики 
та продовольства України Олексій Михай-
лович Павленко перебував з одноденною ро-
бочою поїздкою в Чернігівській області.

Він ознайомив сільгоспвиробників з ос-
новними напрямками діяльності в аграрній 
галузі – дотриманням продовольчої безпеки, 
експортом на ринки ЄС та  Азії. Також були 
розглянуті шляхи залучення інвестицій в 
аграрний бізнес.  О. М. Павленко наголосив, 
що в цьому році очікується збільшення квот 
для сільськогосподарських виробників і на 
ринках ЄС. 

Міністр взяв участь у нараді з директора-

ми навчальних закладів Чернігівської 
області. 

На зустрічі побував директор При-
луцького агротехнічного коледжу П.І. Черніков.

- Павло Іванович, розкажіть, будь ласка, які 
питання розглядалися  під час зустрічі?

Йшла розмова про реформуван-
ня освіти в цілому,  зокрема аграрної, 
в рамках Європейських підходів та 
перспектив. Акцентувалася увага на 
зміні управління аграрною освітою, а 
також підвищення якості підготовки 
спеціалістів для аграрного сектору 
економіки. «Мінагрополітики катего-
рично проти закриття будь-яких аграр-
них навчальних закладів» − наголосив 
на зустрічі Міністр.

- На які проблемні питання акцен-
тували увагу директори коледжів, 
технікумів?

- Директори навчальних закладів 
були одностайними у  висловленні 
думок. Найболючішим питан-

ням залишається фінансування навчальних 
закладів, яке набуває критичної межі: зарплата 
викладачів, працівників, стипендіальне забез-
печення студентів,  оплата комунальних по-
слуг. Міністр пообіцяв позитивно вплинути на 
вирішення фінансового забезпечення коледжів 
та  технікумів.

В. Малишева, 
кореспондент «Вісника»

20 лютого, в День вшанування пам’яті Героїв 
Небесної сотні, в районному будинку культури 
с. Манжосівка зібралося  чимало людей: пред-
ставники районної та міської влади, учасники 
й очевидці подій на Майдані, учасники АТО, 
громадськість, студентська та учнівська 
молодь, духовенство, щоб вшанувати  
героїв Небесної сотні, добровольців та 
воїнів, які загинули в боротьбі за цілісність 
і свободу України. 

До присутніх звернулися  учасник сто-
личного Майдану І. В. Тютюнник, в. о. 
голови Прилуцької районної державної 
адміністрації  Д.М. Росовський, голо-
ва районної ради Л.О. Татарченко. Усі 
виступи  об’єднував головний месидж 
– сьогодні українці постали перед над-
звичайно складними випробуваннями, в 
яких вирішується доля нашої країни. Тому 
надважливим є об’єднання народу довкола 
простих цінностей: взаємодопомоги, са-
мопожертви, поваги до держави і захисту 
її території.

 Грамотами Прилуцької районної державної 
адміністрації були відзначені установи,  
організації, сільські та селищні ради, медичні 
та навчальні заклади, волонтери, які  внесли 
найголовніший вклад по наданню гуманітарної 
допомоги воїнам АТО.  

У знак скорботи, всі присутні вшанували 
пам`ять полеглих у боротьбі за Українську дер-

жаву хвилиною мовчання.
Отець Віталій,  настоятель Валківського 

Михайлівського храму, відслужив  молитву за 
загиблими Героями Небесної Сотні, учасниками 
антитерористичної операції, та за мир в Україні. 

На завершення, освятив, зібрану студентською 
та учнівською молоддю, гуманітарну допомо-
гу, подарунки та листи, підготовлені громада-
ми, трудовими колективами підприємств При-
луцького району, які   в найближчий час будуть 
доставлені воїнам АТО.

Н. Науменко, голова профкому
 агроколеджу

ÂIÇÈÒ  ÌIÍIÑÒÐÀ

ÏÐÈËÓ××ÈÍÀ ÂØÀÍÎÂÓª ÃÅÐÎ¯Â
ß - ÓÊÐÀ¯ÍÊÀ ² ÖÅ  - 
ÍÀÉÁ²ËÜØÅ ÙÀÑÒß!

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

ÄÎ Â²ÄÎÌÀ ÌÀÉÁÓÒÍ²Õ 
ÀÁ²ÒÓÐ²ªÍÒ²Â!

   Якщо хочеш отримати спеціальність: техніка з експлуатації газових 
об’єктів, енергетика, землевпорядника, бухгалтера, техніка з обслу-
говування комп’ютерних систем і мереж, будівельника, електромон-
тера, слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування, опе-
ратора комп’ютерного набору, муляра – запрошуємо до Прилуцького 
агротехнічного коледжу. 

Умови прийому:
 На базі 9 класів зарахування здійснюється на конкурсній основі за 

підсумками вступних випробувань з української мови (диктант) та ма-
тематики (тести), що проводяться приймальною комісією коледжу.

На базі 11 класів зарахування здійснюється на конкурсній основі за 
результатами зовнішнього незалежного оцінювання з української мови 
і літератури, математики. 

Адреса приймальної комісії:
м. Прилуки, вул. Київська, 178. 

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

Офіційна хронікаОфіційна хроніка

Молюсь за тебе, ненько Україно,
За мову, що Шевченко так плекав.
Я вірю – будеш незалежна і єдина!
Щоб Бог добра і миру всім послав…

Всім серцем я з тобою, Україно,
До подиху останнього стою…
Тебе ніколи не поставлять на коліна
У цім тяжкім для кожного бою.

Незламний дух у нас до перемоги,
А у душі – надія і любов.
Ми – українці й прагнемо свободи,
Бо в жилах в нас тече козацька кров!

І знищити красу твою не вдасться,
Знов зацвіте калина під вікном…
Я – українка і це – найбільше щастя,
А голова уквітчана вінком…

Г.Ващенко, слухач курсів польської мови 
Вищої школи Міжнародних Відносин і 

Американістики



Невипадково з весняним відродженням при-
роди святкується Міжнародний жіночий день, 
адже жінка – це весна, яка відроджує все навкру-
ги – як вдома так і на роботі, вона намагається 
подарувати тепло, зігріти посмішкою і добрим 
словом. Саме такою переді мною постала викла-
дач Прилуцького агротехнічного коледжу Пуха 
Ніна Іванівна щойно ми з нею познайомилися. 
«Тиха й погідна весна», - подумала я і невипад-
ково, адже такою її бачать і колеги, і студенти. І 
хоч про жіночий вік говорити не прийнято, та у 
свої шістдесят п’ять викладачка виглядає моло-

дою дівчиною, а перетворення це вдається, коли 
вона переступає поріг навчальної аудиторії – по-
ринаючи у свою стихію.

- Моя вчительська доля склалася наче сама 
собою,  - посміхається моя співрозмовниця, пря-
муючи до аудиторії. – Я закінчила Прилуцький 
агроколедж, залишилася працювати лаборан-
том. Згодом навчалася в Рівненському інсти-
туті післядипломної освіти на педагогічному 
відділенні. І так мене ця викладацька  хвиля й 
понесла, забравши в своє русло на багато років, 
- мрійливо і радісно говорить Ніна Іванівна.

Ніну Іванівну мені рекомендували як викла-
дача, який вартий свого звання: її люблять діти і 
тягнуться до неї, мов до сонечка. Тож цікавлюся 
у співрозмовниці:

- Яке основне правило треба знати виклада-
чеві, щоб вдало складалася його робота?

- Особисто зі свого досвіду скажу, що це 
справедливість, - твердо відповідає Н.І. Пуха.  І 
видно, що не лукавить душею, що дійсно це її 
пріоритет. – Які б у тебе не були симпатії чи ан-
типатії, не варто ставити їх вище своєї професії. 
Викладач має, перш за все, бути справедливим у 
своїх рішеннях – оцінках, похвалі чи критиці.

Про таку чесноту як справедливість ми чує-
мо не раз – та чи завжди її вдається дотримува-

тися? А дійсно, бачиш, як ставляться студенти 
до своєї викладачки, і розумієш – Ніні Іванівні 
це вдається.

- Багато в Пухи Н. І. є відзнак, що свідчать 
про її професіоналізм: грамоти обласного управ-
ління, відзнаки з науково-практичних конферен-
цій, - розповідає директор агроколеджу Павло 
Іванович Черніков, - але ця жінка дуже скромна, 
бо ніколи вона не гналася за посадами. Її поле – 
студенти, налагодження з ними теплих стосунків.

Ніна Іванівна – не тільки чудовий викладач, 
жінка, вона – просто гарна людина, яка вміє під-
тримати, зануритися в чужі проблеми. Самій ви-
пала нелегка доля – вже немає на цьому світі її 
коханого чоловіка Володимира. Коли він довгий 
час хворів, жінка навіть вигляду не подавала, що 
має якісь проблеми вдома, що їй важко, хоча в 
подружжі панували  любов та взаєморозуміння. 

- Ніна ніколи не буде жалітися на проблеми, 
і в той же час може проникливо побачити те, що 
буде непокоїти чиєсь серце, - ділиться колега На-
уменко Ніна Миколаївна, - та всіляко прагнути-
ме допомоги цій людині. За це я її й ціную. – А 
потім додає: - Нінина втрата чоловіка була для 
неї великим горем, адже це був той шлюб, що 
дійсно створений на небесах. Знаєте, ми завжди 
по-доброму їй заздрили (посміхається), - її чо-

ловік Володимир завжди казав – ніколи нічого 
для себе не шкодуй – ти маєш бути красунею, бо 
працюєш з молоддю, студентством…

Сьогодні відрадою Ніни Іванівни є її сини 
Олег та Олександр, які вже давно випурхнули 
із сімейного гнізда, отримали гарну освіту, вла-
штували життя.  Смачні торти, які так любить 
пекти пані Ніна, залюбки смакують онучата, 
а їх у бабусі вже аж четверо! Аби хоч трішки 
розрадити матір та відволікти від буднів, Олег 
та Олександр традиційно напередодні якогось 
свята запрошують маму до столиці, аби разом 
сходити в театр чи на концерт. Звичайно ж, жі-
ноче серце тішить не сама поїздка, а те, що не 
забувають… 

Життєве кредо Ніни Іванівни – любити жит-
тя, яке воно не є, а для того, щоб не бачити пога-
ного, навчитися бачить як найбільше хорошого.

… Ми з пані Ніною заходимо до аудиторії, 
студенти весело щебечуть про своє, з появою 
викладачки навперебій починають розпитува-
ти про креслення, які вже принесли на заняття. 
Ніна Іванівна й собі поринає в цей світ схем, 
проектів, креслень… Так ось він, секрет: звідки 
жінка-весна черпає своє натхнення до життя!

Надія Мариноха-Стеценко, кореспондент 
обласної газети «Деснянська правда»

Протягом багатьох років в Україні не було 
однозначного уявлення про дистанційне на-
вчання. Причиною тому були різні підходи до 
його організації в різних навчальних закладах. 
Були й негативні приклади, низькопробні ре-
алізації. Це вплинуло на сприйняття суспіль-
ством такої форми навчання.
Проте, в окремих країнах (Китай, Латвія, Ні-

дерланди, Польща, Великобританія, Туреччи-
на) від 10 до 30 % студентів отримують освіту 
в закладах дистанційного навчання.
Серед американських ВНЗ в стратегію свого 

розвитку дистанційну форму  навчання обра-
ли 65% університетів. Так, представники Гар-
вардського університету і Массачусетського 
технологічного інституту в травні 2012 року 
оголосили про запуск спільного проекту дис-
танційного онлайн-навчання edX, на який було 
виділено 30 мільйонів доларів. Нині до про-
екту долучилося ще 25 закладів з усього світу. 
Його автори планують залучити до навчання 
мільярд студентів. 
В Україні дистанційна форма навчання 

впроваджується вже більш як десять років. 
У 2002 році МОН України започаткувало пе-
дагогічний експеримент з дистанційного на-
вчання. Серед його учасників – Київський на-
ціональний університет технологій та дизайну, 
Націо¬нальний університет водного господар-
ства та природокористування, Полтавський 
університет економіки і торгівлі, Сумський 
державний університет, Тернопільський на-
ціональний технічний університет ім. Івана 
Пулюя, Хмельницький національний універ-
ситет. Багаторічні напрацювання в цій сфері 
мають Київський національний технічний уні-

верситет «Київський політехнічний інститут», 
більшість технічних ВНЗ Харкова, Донецька.
Дехто може стверджувати, що дистанцій-

не навчання реалізувати надзвичайно просто. 
Однак, реальне впровадження дистанційних 
технологій передбачає дуже високі вимоги і до 
навчального закладу, і до його викладачів. На-
прикінці січня 
цього року делега-
ція  викладачів на 
чолі з директором 
коледжу Черніко-
вим П.І. відвідала 
Сумський держав-
ний університет, 
щоб познайоми-
тися з роботою на-
вчального закладу 
в напрямку впро-
вадження дис-
танційної форми 
навчання.
У ході спілкування представники універси-

тету відмітили, що завдяки впровадженню дис-
танційного навчання, по-перше, стало можли-
вим створити наукові і навчальні джерела, які в 
рази перевищують можливості інформаційних 
джерел на паперових носіях та стали доступ-
ними необмеженій студентській аудиторії. По-
друге, дистанційне навчання відкрило якісно 
нові умови зручного та майже необмеженого 
спілкування у синхронному та асинхронно-
му режимах учасників навчального процесу. 
Завдяки цьому воно перетворюється із пере-
важно самостійного навчання у дистанційно-
діалогове. По-третє, дистанційні технології на-

вчання, як ніколи раніше, дозволяють зробити 
цей процес прозорим і забезпечити вивчення 
студентами всіх завдань навчальних планів 
фахової підготовки. По-четверте, ці засоби до-
зволяють передовим вишами світу здійснюва-
ти експансію на освітні ринки будь-яких країн.
При інформаційному центрі євроінтеграції 

університету органі-
зовані відділи мере-
жевого і технічного 
забезпечення, дис-
танційного навчання, 
інформаційного та ре-
сурсного, програмного 
забезпечення; модерні-
зовано діючу локальну 
мережу, розгорнуто 
її нові сегменти і під-
ключено до Інтернету 
комп’ютери всіх струк-
турних підрозділів, які 

здійснюють навчальну і наукову роботу та 
управління університетом. Завдяки застосу-
ванню психолого-педагогічних технологій і 
фундаментальному підходу до якості дистан-
ційного навчання напрацьовано навчальний 
контент, що налічує більш як 400 дистанцій-
них курсів. Це не лише лекційний матеріал, 
десятки тисяч тестів, проблемні завдання, а й 
близько 2,5 тисячі розроблених віртуальних 
тренажерів і віртуальних лабораторних робіт. 
У спеціалізованій багатоканальній online-студії 
університету створено сотні навчальних відео-
матеріалів, регулярно проводяться навчальні 
вебінари. Прямий online-зв’язок здійснюється 
з локальними центрами, де в синхронному ре-

жимі відбуваються і контрольні, й атестаційні 
заходи. Також для кожного студента доступни-
ми є online-трансляції через мережу Інтернет.  
Невід’ємною частиною навчального комплексу 
університету є електронна бібліотека й система 
управління дистанційним навчанням. За допо-
могою власних логінів та паролів через мере-
жу Інтернет всі студенти, аспіранти, викладачі 
та працівники університету мають доступ до 
цієї інформації. Новим етапом запровадження 
інноваційних технологій стала автоматизація 
процесу видачі-повернення книг на абонемен-
тах навчальної та наукової літератури. Обслу-
говування користувачів у читальних залах і 
абонементах бібліотеки почало здійснюватися 
в автоматизованому режимі. Впровадження 
технології штрих-кодування дозволило через 
відділ автоматизації та електронної обробки 
документів значно прискорити процеси пошу-
ку і видачі-повернення книги, своєчасно від-
стежувати студентів-боржників та змушувати 
їх повертати книги в бібліотеку.
Підсумовуючи вищезазначене, слід відміти-

ти, що дистанційне навчання надає можливість 
студентам самореалізуватися, проявити себе; 
забезпечує індивідуалізацію освіти, значно по-
силивши в ній важливість самоосвіти й само-
навчання.
Тож педагогічний колектив, вивчивши до-

свід колег, поставив перед собою завдання 
впроваджувати його в практику педагогічної 
діяльності.

Н. Науменко, заступник директора з 
навчально-виробничої роботи

В. Дронь, викладач, голова циклової комісії
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Сучасна жінка – вона навчилася поєднувати 
сім’ю і роботу, буденне й високе, знаходити час 
на читання книжок і варіння борщів, сонячні 
медитації, щирі посмішки, слова підтримки і 
любов. Як живеться нашим сучасницям я ви-
рішила дізнатися напередодні такого чудового 
весняного свята – 8 Березня. А моєю  співроз-
мовницею стала викладач і методист Прилуць-
кого агротехнічного коледжу, мама і просто ча-
рівна жінка Наталія Григорівна Каїка. 

- Ні для кого не секрет, що викладацька 
діяльність забирає багато часу, тож як, на 
Вашу думку, жінка може вдало поєднувати 
роботу і сім’ю?

- Жінка на сьогодні має бути успішною і в 
кар’єрі, і вдома. Щоб вдало поєднати ці речі, 
скажу одне, - треба мати гарний тил вдома – 
щоб тебе підтримали і, так би мовити, погла-
дили по голівці, коли це треба. Мій тил – це 
мій син Владислав, він – моє сонечко, що зі-
гріває. 

- Яке Ваше головне кредо у роботі?
- Любов до людини. Працювати з дітьми, і 

щоб робота приносила задоволення і позитив-
ний результат, треба любити своїх студентів. 
А діти ж різні бувають (посміхається): хтось і 
не хоче вчитися, десь хоче попустувати. Треба 
вчитися бачити в людині хороше.

- Які головні якості сучасного викладача?
- Вміння йти на компроміс. Сьогодні викла-

дач і студент мають співпрацювати, викладач 

не повинен домінувати над студентом, вони 
мають бути колегами. Сучасний викладач не 
повинен нав’язувати свою думку студентові, 
треба просто подавати інформацію для роз-
думів. А ще важливо, я думаю, підійняти сту-
дентові віру в себе – ось тоді він буде успішно 
навчатися!

- Як би Ви мали можливість змінити 
щось у системі української освіти, то які 
були б ці зміни?

- Якби така чудова можливість випала (по-
сміхається), то ніколи б не зменшувала кіль-
кість годин на вивчення дисципліни. Те, що 
багато матеріалу йде на самостійне вивчення, 
для студента велике навантаження. 

- Як, на Вашу думку, сьогодні треба ви-
ховувати дітей, студентів, аби виховати 
справжніх патріотів?

- З дітьми, а студенти – це ті ж самі діти, 
які вважають себе дорослими, треба постій-
но говорити. Перестанеш з дитиною відкрито 
спілкуватися і ти її втратиш. Щоб прищепити 
студентству любов до країни, в якій живемо, я 
намагаюся зацікавити їх краєзнавчими проек-
тами, екскурсіями, щоб вони бачили, що маємо 
чим пишатися, що любити і берегти. Вивченню 
історії України (Наталія Григорівна – викладач 
дисципліни «Історія України» - авт.) сприяє за-
лученню студентів до науково-дослідницької 
роботи. Зокрема, ми проводили такі пошукові 
роботи, як збір краєзнавчого матеріалу з тем: 

“Голодомор 32-33 років”, “Колективізація” 
тощо. А ще додам: хочеться, щоб студенти 
любили Україну, а Україна – студентів, ось 
тоді усе буде добре.

- Як ставитеся до гендерного питання?
- Я думаю, що жінки досить непогано 

справляються на керівних посадах, які 
колись пріоритетними для чоловіків. На 
мою думку, жінка більш гуманна, вона, в 
першу чергу, - мати, і ці материнські по-
чуття вона переносить і на справи, якими 
займається. Я думаю, що всі питанні, до 
яких чоловік відноситься більш жорстоко, 
жінка вирішила б з любов’ю і співчуттям. 
Не в усіх сферах це добре, але ж є й ті, що 
потребують жіночої доброти.

- Які моральні цінності намагаєтеся 
закладати своєму синові?

- Повагу до людей. Я завжди боялася, 
щоб син не виріс жорстоким, не здатним 
на співчуття. І зараз я пишаюся, щоб він 
обрав шлях допомагати людям, адже він пра-
цює юристом.

- Хто в житті Ваша підтримка?
- Син Владислав.
- Яка Ваша особиста формула щастя?
- Гармонія на роботі і вдома.
- Яку літературу читаєте?
- Історичну (посміхається), мабуть, тут за-

лишився професійний відбиток. 
- Кого із великих жінок можете вважа-

ти гідним  прикладу?
- Лесю Українку, Ліну Костенко, Лесю Гон-

гадзе, Надію Савченко. Ці жінки гідні звання 
українок, які пройшли нелегкий шлях, але за-
лишилися вірними своїм принципам, не зла-
малися  від життєвих бур.

- Щиро дякую за розмову і бажаю Вам 
незламності, жіночої мудрості і простого 
щастя!

Надія Мариноха-Стеценко, кореспондент 
обласної газети «Деснянська правда»

лютий 2015 р.
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Майже рік на сході України точиться неоголоше-
на «гібридна» війна, яку розпочав проти нашого 
народу путінський тоталітарний режим. Дебаль-
цево, Вуглегірськ, Станиця Луганська, Бахмутка, 
Волноваха – тепер ми вивчаємо географію Украї-
ни за місцями жорстоких боїв, в яких кращі сини 
нашої країни гинуть, щоб ця чорна географія не 
поповнювалася новими назвами міст і сіл.
Бойовий дух наших бійців вражає, хоча біль-

шість із них воюють з весни. І ніхто з них не зби-
рається повертатися без перемоги. Сказати, що 
ми пишаємося ними, – значить, не все сказати.
У тих, хто в тилу, почуття гордості за наших ге-

роїв змішане з постійною тривогою і молитвою за 
те, щоб вони повернулися живими, з ненавистю 
до ворога, котрий заявляє, що тут він «на своїй 
землі».
Війна ввійшла в життя і побут практично кож-

ного українця. Сьогодні наше суспільство умов-
но розділяється на дві частини: тих, хто стоїть на 
захисті України, та тих, хто активно підтримує 

українську армію, добровольчі батальйони, допо-
магає біженцям та переселенцям.  

Прилуцький агротехнічний коледж можна впев-
нено віднести до останніх. Адміністрація закла-
ду разом зі студентами постійно долучається до 
збору та надання допомоги бійцям у зоні антите-
рористичної операції і активно співпрацює з «Во-
лонтерською сотнею» міста.
У коледжі вже неодноразово збирали теплі речі 

та продукти харчування, кошти, виготовляли опа-

лювальні пічки, «буржуйки» для зони АТО. Нещо-
давно працівник коледжу В.О.Завітневич разом з 
представником Прилуцького м’ясокомбінату М.Р. 
Ярошенком побували на передовій, біля м. Вол-
новахи, де йдуть кровопролитні бої. Їхня поїздка 
відбулась за підтримки місцевих волонтерів, зо-
крема Талавіри Ольги Миколаївни. Чоловіки від-
відали піхотинців Чернігівської окремої першої 
танкової бригади. Воїни радо зустріли земляків, 
познайомили їх зі своїми побутовими умова-
ми життя, розповіли про перебіг протистояння з 
ворогом, який знаходиться на відстані трьохсот 
метрів, за лісосмугою. Дякували за «буржуйки», 
виготовлені в майстернях коледжу, акумулятори, 

теплий одяг та продукти харчування. Також 

наші початківці-волонтери передали їм листи, ма-
люнки та прапори від школярів та студентів міста 
Прилук. У відповідь бійці АТО передали студен-
там коледжу прапор України, прошитий кулями 
та пошарпаний вітрами війни. А над блокпостом 
та на баштах танків замайоріли нові прапори, як 
символи незнищенності України. Ці прості та 
зворушливі подарунки від дітей розчулили серця 
солдатів, бо нагадали їм про власні родини, які 
чекають їх живими та неушкодженими. Кожен з 
них тут, на передовій, заради миру в своїй оселі 
та країні. А ми ходимо на роботу, вчимося, від-
почиваємо тільки завдяки їм, мужнім і сміливим 
чоловікам, які не хочуть, щоб ворожий чобіт дій-
шов до рідного порогу. Віримо, що перемога буде 
за нами  — українцями, а волонтерський рух це є 
не тільки добра громадська ініціатива, а й справа 
благословенна Богом,  яскравий приклад вико-
нання його заповіді: «люби ближнього свого, як 
самого себе».
Отож, всі, хто долучається до волонтерської 

справи, повинен як може, уміє і знає, зробити все 
можливе, щоб зберегти Україну і зробити її но-
вою.

Г.Ляшенко, викладач коледжу

Кореспондент 
газети «Вісник» 
зустрілась з ви-
пускником НКЦ 
Сумського дер-
жавного уні-
верситету, який 
діє на базі При-
луцького агро-
технічного коле-
джу Краснооком 
Павлом Микола-
йовичем.

- Розкажіть, будь-ласка, про своє перебування в зоні АТО?
В зоні АТО  я перебував  близько трьох  місяців. Служив в 

першій батальйонній тактичній групі окремої танкової  бри-
гади, під командуванням підполковника О.І.Миколайчука у  
групі медичної – долікувальної  домопоги. Я знаходився на  
блокпостах першої лінії  оборони, приймав участь  у  «Зеле-
ному коридорі» 4 і 5 блокпостів  в  радіусі  міста Луганськ.
Моя бригада  налічувала 250 військовослужбовців. На 

жаль, серед них є загиблі та поранені.
- Яким повинен бути боєць на передовій?
Тут, на війні, не можна показувати свої слабкі сторони. Я 

справно виконував поставлені переді мною завдання. Оскіль-
ки, в якійсь мірі, ніс відповідальність за  життя своїх побрати-
мів, вчасно  надавав швидку допомогу та оперативно викли-
кав медичну підмогу, де  кожна секунда  була дорогоцінною. 
Ти постійно знаходишся в напрузі, тому, насамперед, потріб-
но контролювати власні емоції. Трапився  випадок, коли після 
обстрілу, забігла до нас маленька дівчинка, стала на коліна, і 
несамовито кричала:  «Врятуйте мою маму!», а коли ми за-
йшли до зруйнованого вщент будинку, то побачили жінку, яка 
лежала на підлозі з окривавленими ногами…

- Де Ви отримали поранення?
З червня місяця по серпень 2014 року  наша група пере-

бувала в Луганській області, а саме: в с. Щастя, с. Ювілейне, 
с. Макарово, також в Луганському аеропорту та м. Луганську.  
В Луганській області від куль сепаратистів я отримав пора-
нення,  лікувався у Київському центральному-клінічному 
госпіталі, після чого повернувся додому.  А мій колега, під 
м. Краснодон, на кордоні з Росією (Луганська область), був 
поранений і потрапив  у полон. На щастя, він звільнений і 
знаходиться вдома.

– Що змінилося у Вашому характері після перебування 
в зоні АТО?
Якщо відверто, на війні ти лише починаєш ставати справж-

ньою людиною. У кожного вояка змінюються цінності. Роди-
на, сім’я, діти, батьки – це все стає на декілька рівнів вищим 
над матеріальним. Тому про якісь квартири, ремонти і побут 
тут мови не йде. Цінуєш звичайні людські якості.

В. Малишева, кореспондент «Вісника»

 В календарі українського народу є чимало 
чорних дат, які щемливим болем відгукуються 
в серці. Одна з них – 15 лютого  –  День вша-
нування учасників бойових дій на території ін-
ших держав та 26-а річниця виведення військ з 
Афганістану.
Студенти Прилуцького агроколеджу напе-

редодні цього дня запросили до навчального 
закладу воїнів-афганців: Дем’яненка О.А., 
учасника бойових дій у Афганістані, голо-
ву Прилуцької міськрайонної спілки ветера-
нів Афганістану, депутата Прилуцької міської 
ради, кавалера відзнаки міської ради «Честь і 
слава», кавалера орденів Червоної Зірки, «За 
заслуги ІІ ступеня», «За вірність бойовим тра-
диціям»; Марченка О.В., учасника бойових дій 
у Афганістані, полковника у відставці, нагоро-
дженого медаллю «За бойові заслуги»; Плечка 
М.О., учасника бойових дій у Афганістані; Ки-
яшка С.С., учасника бойових дій у Афганіста-
ні, випускника коледжу 1984 року.
Студенти переглянули документальні кадри 

афганського пекла, почули зворушливі розпо-

віді колишніх воїнів-афганців про юність, об-
палену війною. Переглянули сумну статистику, 
за кожною цифрою якої зламані долі солдат та 
їхніх родин, зокрема 160 тис. українців взяли 
участь у Афганській війні, з якої не повернуло-
ся 3432 чоловік.
Директор коледжу П.І.Черніков розповів про 

участь студентів та випускників коледжу в бо-
йових діях на території Афганістану.

С.Жукова – заст. директора 
з виховної роботи

29 січня 2015 року делегація з міста Прилук відвіда-
ла мітинг-реквієм з нагоди 97-ї річниці бою під Кру-
тами на території Меморіального комплексу «Пам’яті 
Героїв Крут». Представники Прилуцького агротехніч-
ного коледжу також мали можливість відвідати даний 
захід.
Вшанувати пам’ять загиблих зібралися сотні людей з 

різних куточків області. На мітингу були присутні Сер-
гій Журман – в.о.голови  Чернігівської облдержадміні-
страції, народні депутати: Олег Ляшко, Олег Тягнибок, 
Юрій Бублик, представники українського козацтва.
Виступи присутніх дали змогу заглибитися в нашу 

історію, пригадати загиблих у тому нерівному бою. У 
словах кожного з них звучало те, що в теперішній час 
історія повторюється знову, що і сьогодні наші чолові-
ки, брати, сини стають на захист рідної нашої країни 
– України.
Віддати честь загиблим прибули молоді курсанти із 

різних навчальних закладів України.
Усі присутні вшанували пам’ять загиблих під Крута-

ми хвилиною мовчання.
У цей день на території Меморіального комплексу 

було розташовано декілька наметів, де кожен мав змо-
гу зігрітися польовою кашею та чаєм.
Понад 300 молодих курсантів загинули тут, під Кру-

тами. На даний час відомо лише близько 30  імен за-
гиблих , але не зважаючи на це, всіх загиблих у даному 
бою ми називаємо одним словом «Герої».
Герої не вмирають, вони назавжди залишаться в на-

ших серцях.
Н.Остапець, викладач

Один народ, одна країна,
І ми єдині назавжди.
Ніколи не відступим й  не покинем
Своєї рідної землі.

І нас ніколи не здолати,
Будем боротись до кінця.
За свою землю,  рідну хату,
Ми віддамо свої серця.

Нехай живе наша країна
Новим життям і буде мир
В сім’ї,  що зветься Україна,
Бо герб і прапор в нас один!

Д. Безнігаєв, студент 1 пр. курсу
«Монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в АПК»

Виховуємо патріотівВиховуємо патріотів

Наші випускники в зоні АТОНаші випускники в зоні АТО
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Кохані, жіночки, шановні,
Краса зовсім не в тім, що зовні.
Вона ховається в тиші,
Краса, міркую, - стан душі.
Це склад думок прозорий, 
           чистий,
Як погляд ясний, променистий.
Коли не крає серце смута,
І з язика не бризкає отрута.
А те, що зовні, то міраж, омана,
Яка проходить дуже рано.
Красивий одяг і взуття,
Це швидкоплинне поняття.
Придумав нам лукавий моду,
А сам мерщій пірнув у воду.

Зацвіла весною грушка –
Наречена лісова.
Я ж скажу тобі на вушко
Найтаємніші слова
Пригорну тебе до себе
Подарую щастя мить.
Прожену хмаринки з неба,
Намалюю мрій  блакить.

Розкажу чудову казку,
Обніму тебе я знов –
Нам усім потрібна ласка,
Ніжний дотик і любов.
Бачиш , люба, сонця обруч
Нам на небі виграє…
Добре так, коли ти поруч!
Гарно так, коли ти є!

В. Болгар -  
студент 1 пр. курсу  

«Монтаж, обслуговування 
та ремонт електротехніч-

них установок в АПК»

       11 лютого 2015 року 
проводилися міські 
змагання з шашок се-
ред студентів ВНЗ І-ІІ 
рівнів акредитації.
Команда агротехніч-
ного коледжу в складі: 
Євгена Куліша, Арслана 
Бурака, Ольги Ситник   
та  Олени Федірко за-
йняла ІІ місце і нагоро-
джена грамотою. 
  Студент коледжу Євген 
Куліш отримав грамоту 
і медаль за зайняте  ІІІ 
місце в особистому за-

ліку.  
Тривають змагання чемпіонату міста з волейболу се-
ред чоловічих команд, в яких приймає участь коман-
да юнаків агротехнічного коледжу. В першому турі 
команда нашого коледжу, з рахунком 3:2, одержала 
перемогу над спортсменами гуманітарно-педагогіч-
ного коледжу.
     З 4 по 12 лютого проводилися змагання з баскетбо-
лу на першість коледжу серед  1- 4 курсів:
І місце зайняла команда баскетболістів  2 пр. курсу 
відділення «Будівництво, обслуговування і ремонт 
гідромеліоративних споруд»;
ІІ місце посіла команда 3 курсу відділення «Обслуго-
вування комп’ютерних систем і мереж»;
ІІІ місце   - команда 4 курсу відділення «Монтаж, об-
слуговування та ремонт електротехнічних установок в 
агропромисловому комплексі».
      Директор коледжу Черніков П.І. вручив командам 
грамоти за зайняті  призові місця.

П. Пашук, 
керівник фізичного виховання

що найстарішою довгожителькою планети вважають 
француженку Жанну-Луїзу Кальман, яка прожила 122 
роки (21.02.1875-04.08.1997).
Зараз найстарішою людиною в світі є Місао Окава з 

Японії, якій у березні 2015-го має виповнитися 117 ро-
ків. А ще минулого року найстарішою жінкою України 
та світу називали Катерину Козак з Івано-Франківщи-
ни, яка померла на 118-му році життя. Після її смерті 
Національним реєстром рекордів і досі не визначено 
найстарішу мешканку України.

Адміністрація, профком, 
рада ветеранів коледжу, ре-
дакційна колегія газети,  щиро 
вітають Бугаєнко Таїсію 
Іванівну, Силенко Галину 

Григорівну − ветеранів пра-
ці, колишніх викладачів на-
вчального закладу з прекрас-
ним ювілеєм − з 80-річчям від 
дня народження.

Ваші роки – то Ваш скарб,
Їм ціни немає,
Кожен рік багато варт, 
Всі про це ми знаєм.
Тож прийміть уклін від нас, 
Щирі слова шани.
Всякий день й усякий час
Ми пишаємося Вами.
Здоров’я, миру, благополуч-

чя, довгих років життя, шани 
і любові від рідних і близьких.

Р.С. Дуюнович – 
колишній заступник 
директора з навчаль-
но-виробничої роботи 

(1999-2012 роки), 
відмінник аграрної 
освіти України,

викладач

Ну, що сказати про кохання вік?                        
Воно – життя миттєве й нескінченне,                
Гірке й солодке, грішне і святе,                          
Ну, що сказати про кохання вік?                        

Що думати про логіку кохання?                         
Воно – життя і смерть одвічно незбагненне:     
Вогонь сьогодні, завтра − спопеленне,              
Що думати про логіку кохання?                         

Кохання вік – неволя і свобода,                          
Колючий терн – чарівний цвіт черешні,            
Ним створені і ним йдемо в прийдешнє –
Воно нас вибрало: в нім муки й насолода.                  

Своє серцебиття            
Я розгадати зміг.             
У чому сенс життя,       
Нарешті зрозумів.         

Із крапельок роси –       
Майбутні всі дощі.        
З любові та краси –       
Безсмертя для душі.      

Енергія з вогню –              
То ж не ловімо дим!      
Тепер я це збагнув,       
Хоча й не молодим.      

У чому сенс життя?      
Я відповім усім:            
І сенс його, й мета:        
Любов, Вітчизна, дім.   

Весна бузками підпалила 
Твоє сліпе й глухе вікно.    
Ти ще нікого не любила. 
А я люблю. Тебе. Давно.               

В полоні мрійного розмаю 
Ти ще не знаєш, далебі,                     
Що ці скарби пахкого маю 
Усі – тобі, тобі. Тобі!                         

До тебе всі стежки приводять, 
Для тебе – щебети гаїв,                     
Де солов’яточок народять                 
Безсмертні наші солов’ї.

Не встигнуть збутись квіту віти,
Як вагання допалю
І принесу тобі… не квіти –
Своє зачаєне «люблю».

Зустрічаються два студенти з гуртожитку.
Один:
- Ось недавно купив книгу кулінарних 

рецептів . Тільки нічого приготувати не можу. 
Жодного нормального  рецепта не  знайти.
Другий:
-Чому?
- Розумієш, кожен рецепт починається сло-

вами: «Візьміть чисту каструлю …»
* * *

Студенти ВУЗів поділяються на три 
категорії:

- Студенти, що навчаються із задоволенням;
- Студенти, що вчаться без задоволення;
- Студенти, що із задоволенням не навча-

ються.

Літературна сторінкаЛітературна сторінка

Спортивні новиниСпортивні новини

Г.П.Васянович – доктор педагогічних наук, директор Львівського науково-практичного центру професійно-
технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, порадник і наставник колективу

Д.Й.Іванов – редактор 
Чернігівської обласної газети 
«Гарт», поет, лауреат премії 
ім. Т.Г.Шевченка, наставник 
молоді 

              * * *
На джерельних краплях,
На пелюстках пролісків,
На співі жайворона,
На зачарованому погляді,

На щирій усмішці,
На ніжному дотику рук,
На веселці серця,
На якорі вірності

Будуємо свій дім –
Кохання.

Ми вдвох… Чого іще нам треба
За край промінчиків-повік
Вихлюпує твій погляд – небо!
Моя земля… Вітчизна…Вік.

Чого б іще обом бажати
В безмежжі моря і степів?
Серед безсмертників лежати,
Де щигликів лунає спів.

У місті й дýші вже у файлах,
У плоских записах дискет,
А ми блукаєм по причалах,
Зірок простежуємо лет.

Хіба ми нині не щасливі,
Не хочем зупинити мить?
Морські та сонячні припливи
І хвилі серця – щоб любить!

Якщо ж полюбиш кого-небудь,
Я це в собі переболю,
Бо я за себе і за тебе,
За нас обох тебе люблю.
            
           * * *
Весна шаліє над Десною,
І ми цілуємось з тобою.
Тумани літні йдуть водою,
А ми цілуємось з тобою.
Вже осінь повела бровою,
А ми цілуємось з тобою.
Зима реве вітрів ордою,
А ми цілуємось з тобою.
Двадцятий вік проплив Десною,
А ми – цілуємось з тобою!..

С.О. Шевченко – поет, за-
служений діяч мистецтв 
України, заслужений діяч 
польської культури, наш зем-
ляк, частий гість коледжу


