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Весна іде, і переможним кроком
У маковому вічному вогні
Йде травень крізь хвилини, 
   дні і роки, 
Несе нащадкам спогади свої.
З року в рік часопис віддаляє 
Своїх нащадків далі від війни.
І травень знов і знову нагадає, 
Як із життя ішли його сини.
Буяють мирно квіти на могилах,
До сонця красного 
  метелики летять.
А ті, кому війна зламала крила, 
Священним вічним сном
  в могилах сплять.

Нині Україна переживає нелегкі часи, коли цілісність і 
соборність нашої держави знаходиться під загрозою. Ціною ти-
сяч людських життів відстоюється наша незалежність. Справжні 
герої мужньо обороняють нашу землю. Серед них був і наш зем-
ляк – Віктор Іванович Лавренчук, який героїчно загинув 8 груд-
ня 2014 року у селищі Піски на Донбасі.

На фасаді Прилуцького агротехнічного коледжу 31 березня 
цього року   було встановлено пам’ятну меморіальну дошку ге-
рою  -  нашому випускнику.  З цієї нагоди в актовій залі відбувся 
мітинг, присвячений  пам’яті загиблого воїна. На церемонію  
відкриття зібралися схвильовані студенти, викладачі, 
адміністрація коледжу, приїхали батьки Віктора - Іван Михай-
лович, Катерина Миколаївна та його молодша сестра Лариса. 
Також до агроколеджу завітали очільники міста і району, друзі 
та бойові побратими, представники громади.  Були присутні Го-
лова Всеукраїнського об’єднання «Свобода» О.Я.Тягнибок та 
народний депутат України, куратор «Свободи» у Чернігівській 
області, Ю.В. Бублик.

Лідер «Свободи», О.Я. Тягнибок, зазначив: «Мир та свобода 
даються дуже дорогою ціною, бо справжні сини України, такі як 
Віктор, віддають життя в обмін на свободу цілої країни та наро-
ду. Безсумнівно, російсько-українська війна завершиться лише 
перемогою України!».

Словами не передати, що відчувають батьки, втративши свою кровинку, сина, якого народили й по-
ставили на ноги. Сьогодні українським матерям чи не щодня доводиться переживати горе: їхніх дітей 
забирає війна. Виступаючи перед присутніми, секретар міської ради В.М. Чернов, висловив співчуття 
батькам загиблого героя.

Виступаючи на мітингу заступник голови райдержадміністрації Г.І. Мирвода відмітив,що агроко-
ледж дає знання багатьом відомим людям в області й виховав гідного патріота України.

У 2010 році Віктор заочно закінчив Прилуцький агротехнічний коледж, здобувши вищу освіту за 
спеціальністю «Монтаж, обслуговування устаткування та систем газопостачання». Він був морально 
сильною людиною, старанно навчався, ніколи не відступав назад, завжди досягав своєї мети. За період 
свого навчання Віктор Лавренчук завоював величезний авторитет серед студентів та викладачів.

«Коледж, як рідний дім, навчає, виховує, дає путівку в життя не одному поколінню студентів і завж-
ди чекає на теплі зустрічі з ними. Але сьогоднішня подія болить кожному з нас - наш  випускник  
повертається до свого рідного навчального закладу зображенням на меморіальній дошці», - виступа-
ючи перед зібранням,  з сумом  зазначила Н.М. Науменко, викладач коледжу.

«Ми,студенти Прилуцького агротехнічного коледжу, пишаємося тим, що зі стін нашого закладу 
вийшов патріот, який пожертвував життям заради світлого майбутнього Вітчизни, –  сказав Владислав 
Сонець, студент 4 курсу відділення  « Землевпорядкування». – Нам є у кого вчитися і кого наслідувати. 
Запевняю, що ми будемо гідні пам’яті справжнього героя України Віктора Лавренчука».

Освячення пам’ятної дошки провів  
настоятель собору Різдва Пресвятої 
Богородиці (УПЦ КП)  отець Віталій 
Юрочко.

Допоки ми живі — житиме пам’ять 
про наших героїв. Віктор, з меморіальної 
дошки, щодня зустрічатиме та прово-
джатиме нас  поглядом  , нагадуватиме 
кожному, що він поклав життя,  заради 
мирної та квітучої України.

Горить свіча, і пам’яті сльоза
Додолу з неї краплями стікає.
Земля ридає, плачуть небеса :
Героїв Україна пам’ятає.

С. Мелащенко, кореспондент « 
Вісника»

ØÀÍÀ  ÃÅÐÎÞÄÅÍÜ ÏÀÌ’ßÒ² 
ÒÀ ÏÐÈÌÈÐÅÍÍß

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

ß – ÑÒÓÄÅÍÒ! 
Студенти Прилуцького агротехнічного коледжу  

поділилися думками  про те, чим цікаве їм студентське жит-
тя. 

Ярина Дьогтяренко, студентка 4 курсу: «Мені дуже 
подобається навчатися в коледжі, не дивлячись на те, що 
навчання забирає багато часу, приймаю участь у різних  
спортивних змаганнях. Я стала більш наполегливою й 
відповідальною».

Стас Пишевський, студент 2 курсу: «На мою думку, хо-
роший навчальний заклад. Вимогливі та мудрі викладачі, які 
завжди йдуть на зустріч, допомагають розкритися людині,  
як особистості.  Студентське життя - це зовсім інші, нові 
відчуття, труднощі та випробування». 

Дмитро Буна, студент 3 курсу: «Я щасливий, що подав 
документи саме до Прилуцького агротехнічного колед-
жу, наш навчальний заклад подобається мені  своєю те-
плотою та відкритістю . Я захищаю честь коледжу на 
спортивних змаганнях».                  

Артем Андрущенко, студент 3 курсу : «Викладачі 
мають високий рівень підготовки і гарно подають 
матеріал, також тут присутнє лояльне відношення 
викладачів до студентів. Моє захоплення - комп’ютерні 
технології , тому я часто приймаю участь у різних  кон-
курсах. Використання новітніх освітніх технологій 
сприяють розвитку мого творчого, креативного мислен-
ня, активізації пізнавальної діяльності, виховують  ба-
жання шукати, пізнавати, досліджувати, творити». 

Олена Одокієнко, студентка 2 курсу: «Глибоко вра-
жена теплою атмосферою коледжу. Я безмежно рада, що 
стала маленькою частинкою великої родини! Так, саме 
родини! Усі ми – велика і дружня сім’я! Адже окрім на-
вчання, я відвідую спортивний гурток, приймаю участь 

у змаганнях». 
Маша Говорун, студентка 2 курсу: «Найбільше мені 

подобається, що  студенти  приймають активну  участь у 
житті коледжу.  Відвідують танцювальний та вокальний 
гуртки, спортивні секції.  В коледжі працює народний сту-
дентський  театр «Первоцвіт».  Для нас організовують 
екскурсії, виставки, дні здоров’я. Я приймаю участь у бага-
тьох культурних заходах коледжу. З отриманням стипендії, я 
стала більш самостійною».

Вікторія Корнєва, студентка 3 курсу: « Я завжди хотіла  
навчатись у коледжі , адже тут працює моя мама, і я часто 
сюди приходила. Моя мрія здійснилась!  Життя студентів 
цікаве та насичене різними подіями, тут  активно працює сту-
дентська рада. Коледж, став для мене другою домівкою.  Я 
зустріла хороших і комунікабельних друзів, з якими наші за-

хоплення й погляди збігаються. Запрошую всіх випускників 
шкіл  приєднатися до наших рядів, студентів Прилуцького 
агротехнічного коледжу та зануритися у цікаве студентське 
життя».

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÍÀÂ×ÀÍÍß
Якщо хочеш отримати спеціальність: техніка з експлуатації 

газових об’єктів, енергетика, землевпорядника, бухгалте-
ра, техніка з обслуговування комп’ютерних систем і мереж, 
будівельника, електромонтера, слюсаря з експлуатації та ре-
монту газового устаткування, оператора комп’ютерного на-
бору, муляра -  стань студентом Прилуцького агротехнічного 
коледжу.

Умови прийому:
На базі 9 класів зарахування здійснюється на конкурсній 

основі за підсумками вступних випробувань з української 
мови (диктант) та математики (тести), що проводяться 
приймальною комісією коледжу.

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

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

Телефон: 3-20-50
http://agrokoledg.at.ua               

e-mail:gidrotech@urk.net

Події

8 травня 1945 Антигітлерівська коаліція офіційно прийняла Акт про беззасте-
режну капітуляцію збройних сил  Нацистської Німеччини, підписаний наступ-
ником Гітлера, президентом Німеччини Карлом Деніцом. Акт був підписаний ще 
7 травня в Реймсі (Франція), однак ратифікований наступного дня в Берліні. З 
цієї нагоди 8 травня 1945 року в багатьох містах Європи та США були проведені 
велелюдні святкування.

Резолюцією Генеральної асамблеї ООН від 22 листопада 2004 року, приуро-
ченою до 60-ої річниці закінчення Другої світової війни в Європі, проголошені 
присвячені пам’яті жертв цієї війни Дні пам’яті та примирення, що відзначаються 
8 та 9 травня.

24 березня цього року  президент України Петро Порошенко підписав указ, яким 
оголосив 8 травня національним святом – Днем пам’яті і примирення. Президент 
сподівається, що його Указ про відзначення 8 та 9 травня 70-ї річниці Перемоги 
над нацизмом у Європі, Дня пам’яті та примирення, а також Дня Перемоги допо-
може об’єднати країну.

Запропонований символ цього свята – червоний мак. З одного боку, це 
український символ, бо в українських піснях, козацьких думах співається про те, 
що мак цвіте там, де проливалася козацька кров. З іншого боку, це європейський 
символ – із Першої світової війни саме цим символом вшановували жертв, які 
загинули в роки Першої світової війни і зараз продовжують вшановувати жертв 
обох світових війн.

.2014 року вперше в історії України офіційні заходи з нагоди завершення Другої 
світової війни в Європі та перемоги над нацизмом проходили два дні - 8 й 9 трав-
ня. Планується, що й надалі в Україні вшанування загиблих розпочинатиметься 8 
травня - разом з Європою та світом, і продовжуватиметься традиційно 9 травня.

Адміністрація коледжу , профспілковий комітет та  редакційна колегія 
газети «Вісник» вітає всіх ветеранів , викладачів,  працівників коледжу, 

студентів із травневими святами  та бажає всім  міцного здоров’я, добра й 
благополуччя. Нехай у вашій домівці завжди панують мир, спокій 

та достаток.



відділення: “Монтаж, обслуговування та 
ремонт електротехнічних установок в АПК” 

“Те, що сам ти знаєш, передай іншим, 
а те, чого не знаєш, від них візьми”
                                                     Анварі

В навчально-практичному становленні мо-
лодших спеціалістів згідно навчальних планів 
студенти проходять 3 важливих етапи підготов-
ки: 

I - загальноосвітній рівень – завершується 
складанням державних екзаменів й отримання 
атестата;

II - відповідна робітнича спеціальність: му-
ляр – «Будівництво, обслуговування і ремонт 
ГМС», оператор комп’ютерного набору – «Зем-
левпорядкування», слюсар з експлуатації та 
ремонту газового устаткування – «Монтаж, 
обслуговування устаткування і систем газо-

постачання», електромонтер з ремонту та об-
слуговування електроустаткування – «Монтаж 
обслуговування та ремонт електротехнічних 
установок в АПК й завершується складанням 
фахових випробувань й триманням посвідчен-
ня, робітничої спеціальності;

III - отримання відповідної спеціальності мо-
лодшого спеціаліста: техніка-землевпорядника, 
техніка-електрика, техніка-гідротехніка, техніка 
з експлуатації устаткування газових об’єктів-
завершується захистом дипломних проектів та 
тримання диплому молодшого спеціаліста.

Для закріплення набутих знань і навичок на 
завершальному етапі отримання спеціальнос-
ті молодшого спеціаліста техніка-електрика в 
березні 2015 року в актовій залі агротехнічно-
го коледжу, був проведений конкурс серед від-
ділень під назвою «Кращий за професією». В 
конкурсі взяли участь команди:  «Фарадеї» (4-А 
електро.), «Блискавка» (4-Б елелектро.) та «220 

Вольт» (3-пр.електро.). 
За традицією перший тур конкурсу був тео-

ретичний, який проводився у тестовій формі на 
комп’ютерах, що дало можливість визначити 
рівень оволодіння теоретичними знаннями зі 
спеціальних дисциплін обраної професії, та рі-
вень знань з охорони праці, що для електриків 
є одним з найважливіших питань збереження 
власного життя та своїх підлеглих.

Наступним етапом було проведення прак-
тичних конкурсів: «Монтаж схеми керування 
електродвигуном за допомогою магнітного 
пускача», «Монтаж установчої апаратури освіт-
лювальної мережі», «Моделювання і перевірка 
роботи схеми на комп’ютері», «Знаходження 
помилок в електричних схемах», «Визначення 
несправних елементів в електронній схемі», які 
сприяли визначенню професійної майстерності 
студентів та застосування набутих знань у ви-
гляді практичних умінь та навичок.

Теоретичні знання та практичні уміння і на-
вички конкурсантів оцінювало журі, до складу 
якого, окрім адміністрації та викладачів спеці-
альних дисциплін, входили директор ПП «Елек-
трон» Чернов М.М., випускник відділення та 
директор магазину «Енергія світла» Ткаченко 
О.В. 

Всі учасники конкурсів показали високий рі-
вень підготовки, були активними та завзятими, 
відчувався «дух змагання», жага до перемоги.

Перемогу в конкурсі здобули команди: 
I місце - «Блискавка» (4-Б ел.);
ІІ місце - команда «220 Вольт» (3 пр.ел.);
ІІІ - «Фарадеї» (4-А ел.).
Всі учасники конкурсу були відзначені  гра-

мотами, які вручив директор коледжу Черні-
ков П.І., та цінними подарунками від спонсора 
конкурсу Ткаченка О.В. – директора  магазину 
«Енергія світла»,.

 Завідувач відділення   Єфімов Г.П.

12 березня у Прилуцькому агротехнічному 
коледжі пройшов традиційний Ярмарок про-
фесій, метою кого було: відкриття    можли-
востей  працевлаштування для студентської 
молоді, допомога студентам у підборі роботи, 
формування усвідомленого підходу до профе-
сійного майбутнього, ознайомлення  студентів 
з потенційними роботодавцями та їх вимога-
ми, мотивація  молоді до праці і легального 
працевлаштування, інформування про послуги 
служби зайнятості, права і соціальні гарантії 
молоді.

До участі в ярмарку були запрошені  робо-
тодавці Чернігівської області, які успішно пра-

цюють в агропромисловому комплексі, нафто-
газовидобувних та переробних підприємствах,  
відділах земельних ресурсів, комунальній 
сфері, будівельних компаніях, підприємствах 
енергопостачання та монтажу електрооблад-

нання України. В роботі Ярмарку взяло участь 
більше двадцяти організацій,  які презентували 
свої підприємства та розповіли студентам про 
характер, умови роботи і перспективи службо-
вого зростання молодих фахівців, а також про 
те, чого саме чекають роботодавці від випус-
кників коледжу.

Відкрив Ярмарок вакансій  доктор філософії 
в галузі освіти, почесний професор міжнарод-
ної кадрової академії, лауреат загальноукраїн-
ського конкурсу  професійних досягнень  «Лі-
дер України», директор коледжу

П.І.Черніков, який наголосив на тому,  що 
окрім прямого сприяння у працевлаштуванні 

шляхом організації контактів 
з роботодавцями. Ярмарок 
дає можливість студентам 
ознайомитися з тенденціями 
ринку праці, вивчити вимоги 
до фахівців і умови їх робо-
ти ,  вдосконалити  навички 
самопрезентації та поліп-
шити комунікаційні якості, 
отримати максимум корисної 
інформації щодо потенційної 
роботи, стажування, практи-
ки, а також , довідатись  про 
умови прийому до вищих на-
вчальних закладів за скоро-
ченим терміном навчання та 
перенавчання.

Перед учасниками зібран-
ня виступили   генеральний 
директор ТОВ «Агрокім» 

-   Вержиховський Олександр Олександрович; 
Демченко Юлія Анатоліївна – менеджер по 
роботі з персоналом СТОВ «Дружба-Нова», 
начальник Прилуцького  управління з експлу-
атації газового господарства ПАТ «Чернігів-

газ»  Дрюк Василь Володимирович  
та керівники  інших підприємств 
району та області .  Інформація ця 
була, як кажуть, «з перших вуст», 
тобто надзвичайно корисною як для 
завтрашніх молодих фахівців, так і 
для викладачів коледжу.

З умовами прийому випускни-
ків коледжу  до вищих навчальних 
закладів ІІІ-ІV р.а. ознайомили 
представники Рівенського націо-
нального університету водного гос-
подарства та природокористування, 
Сумського державного університе-
ту, Сумського національного аграр-
ного  університету, Київської націо-
нальної академії статистики, обліку 
і аудиту, Полтавського  національ-
ного  технічного університету імені 
Юрія Кондратюка, Національного 
універсистету біотехнологій та при-
родокористування України .

У Чернігівській області, за результатами 
2014 року, кращим роботодавцем першого 
робочого місця стало Прилуцьке управління з 
експлуатації газового господарства ПАТ «Чер-
нігівгаз», керівник Дрюк Василь Володимиро-
вич, якому вручено кубок «Кращий роботода-
вець року».

Також вручені Подяки : кращому базовому 
підприємству закладу «Прилуцький  район 
електричних мереж», за тісну співпрацю з на-
вчальним закладом, надання бази практики 
та сприяння у працевлаштуванні випускників 
коледжу, Київському національному універ-
ситету біотехнологій та природокористування 
України та  Полтавському національному уні-
верситету імені Юрія Кондратюка, за плідну 
співпрацю у ступеневій підготовці фахівців 

для народного господарства.
По закінченню Ярмарку студенти мали мож-

ливість індивідуально поспілкуватися з робо-
тодавцями та вручити їм свої резюме.

Атмосфера Ярмарку професій була захо-
пливою і доброзичливою. А найголовніше те, 
що захід став дієвою допомогою юнакам і ді-
вчатам в одному з найважливіших кроків у їх-
ньому житті. Організатори ярмарку професій 
отримали багато схвальних відгуків від студен-
тів та їх батьків, що свідчить про важливість та 
необхідність проведення заходів даного спря-
мування.

Отже, головне, бути активним і креативним 
та  завжди пам’ятати: хто хоче працювати – 
шукає засоби, хто не хоче – причини.

Н. Науменко, заступник директора з 
навчально-виробничої роботи

2 стор.

- Вікторіє, як би Ви відрекомендувались 
нашим читачам?

- Вікторія Дронь. Викладач фізики і астро-
номії  Прилуцького агротехнічного коледжу. 
Педагогічний стаж роботи – 14 років.

- Скромно і лаконічно. Від себе, ваших 
друзів і колег по роботі додам: приваблива, 
щира, товариська, доброзичлива, життє-
радісна. Не просто педагог, а педагог-нова-
тор. А значить – наполеглива, працьовита, 
творча, цілеспрямована, амбітна, в кращо-
му розумінні цього слова, завжди в пошуку 
нових знань та ідей. Ось неповний портрет 
героїні мого інтерв’ю. Маю надію, що чита-
чі в процесі нашої бесіди, віднайдуть в ній 
для себе нові риси характеру. Вікторіє, бага-
то ваших колег мріяли стати викладачем 
ще з дитячих та юнацьких років, Ви – та-
кож?

- Ні, мріяла про юридичну освіту, хотіла бо-
ротися зі злом, відновлювати справедливість і 
порядок у суспільстві, але не склалось. Серед 
шкільних предметів найбільше вирізняла фі-
зику, математику, астрономію. Тому вирішила 
продовжувати вивчати їх у Чернігівському 
державному педагогічному університеті імені 
Т.Г.Шевченка. Після закінчення навчання при-
йшла працювати викладачем у Прилуцький 
агротехнічний коледж.

- Жалкуєте  про те, що не збулось?
- В жодному разі. Роботу свою люблю, від-

даюсь їй сповна і реалізую в ній свої плани.
- Слід сказати, що Вікторія Василівна 

викладач «вищої категорії», куратор 2 курсу 
відділення «Обслуговування комп’ютерних 
систем і мереж», голова циклової комісії 
«Математичної та природничо-наукової 
підготовки», є здобувачем кафедри теорії 
і методичного навчання фізики і астроно-

мії Київського національного педагогічного 
університету імені М.П.Драгоманова, її ме-
тодичні розробки займають призові місця в 
області. Досягнуто немало, але для Вікто-
рії це лише черговий щабель, щоб рухатися 
вгору. Ви – вчитель – новатор. Розкажіть 
про свої досягнення в цьому напрямку.

- Почну з наболілого. Учительству бракує 
часу, спеціальної підготовки, тяжіють над ним 
стереотипи. Частині з нас по-старому просто 
легше працювати, творчість у нашому колі ста-
ла рідкісною гостею. Серед викладачів побутує 
думка: навіщо щось шукати, якщо про нас не 
дбає держава? Освітянам своїх прав ще треба 
домагатись.  Але ж від нас повинен іти процес 
пошуків, ініціативи. Звідки ж візьмуться сучас-
ні «кулібіни», якщо у викладача немає бажання 
розвиватися? Хочу сама працювати творчо і в 
своїх студентів пробуджувати такі якості, як 
допитливість, активність, цілеспрямованість.

На виконання програми «Партнерство в на-
вчанні» компанія «Майкрософт Україна» за 
сприяння Міністерства освіти і науки Украї-
ни, Інституту інноваційних технологій і зміс-
ту освіти Міністерства освіти і науки України 
проводить щорічний конкурс «Вчитель — но-
ватор», мета якого — опанування освітянами 
сучасних педагогічних та інформаційно-кому-
нікаційних технологій, підтримка роботи педа-
гогів у розробці та впровадженні мультимедій-
них програмних засобів навчання. Другий рік 
підряд беру участь у цьому конкурсі. Цьогоріч 
із тисячі учасників конкурсу ввійшла в сотню 
кращих. Плани на слідуючий рік – потрапити 
в десятку призерів. Але для цього треба напо-
легливо працювати.

- Вікторіє, Ви прибічник методу актив-
ного навчання в педагогіці. Ваші заняття 
викликають захоплення у молодих виклада-

чів коледжу, бажання, якщо не наслідувати 
Вас, то шукати свої методи активізації 
розумової діяльності студентів. Розкрийте 
свої педагогічні секрети.

- Немає ніяких секретів. Треба просто дуже 
любити свою професію. Як зараз модно гово-
рити, бути «одруженій на ній». Останнім часом 
викладачі багато скаржаться на небажання сту-
дентів учитися, на їх пасивність на заняттях. 
На мою думку, запобігти цьому певною мірою 
можна завдяки більш широкому застосуванню 
методів активного навчання, які покликані за-
безпечувати підсилення насамперед розумової, 
а відтак пошукової діяльності у навчальному 
процесі. Ігровий характер навчальних дій ви-
кликає вищу активність і інтенсивність роботи 
студента.

Я – викладач, але разом з тим і учень також. 
Постійно вчуся: виписую фахові журнали, 
відслідковую нові методики викладання своєї 
дисципліни, веду активну переписку з вчите-
лями – новаторами. Тому на своїх заняттях, 
поряд з добре відомими методами активного 
навчання, застосовую відносно нові - це і ді-
лова гра, і аналіз конкретних ситуацій, «моз-
ковий штурм», «Аукціон», ребуси, кросворди, 
а також метод нових варіантів, метод інформа-
ційної перенасиченості, метод тупикових ситу-
ацій. Звичайно, втілити нові задуми на занятті 
мені допомагають сучасні технічні новинки, 
зокрема мультимедійна дошка. Певна річ, що 
методів активного навчання існує значно біль-
ше, вони сьогодні інтенсивно розвиваються і 
доповнюються творчістю і фантазією багатьох 
педагогів.

- Чи мрієте Ви про щось, в епоху непро-
стого сьогодення, коли більшість втрати-
ла орієнтири?

- Мабуть, немає потреби пояснювати, що 

таблицю множення і основні правила грама-
тики повинні знати всі, як і всі, незалежно від 
інтересів, здібностей, талантів, мають засвоїти 
узагальнену систему знань про будову Всесві-
ту і людину, про природу, суспільство, культу-
ру й мистецтво. Водночас нерозумно вимагати, 
щоб молоде покоління без будь-яких винятків 
засвоювало один і той же обсяг інформації за 
той самий час. Мрію, щоб в педагогіку йшли за 
покликанням, сміливо освоювали інноваційні 
процеси у теорії й практиці викладання. Саме 
такі викладачі зможуть виховати вдумливого, 
творчого, активного, спраглого до наук студен-
та. Ми повинні зупинити конвеєр пасивних, 
інертних, інфантильних випускників.

- Вікторіє, від чого залежить успіх в 
будь-якій справі?

- Фортуна посміхається одиницям, талант 
треба розвивати.  Отож успіх – це щоденна 
праця, сумлінна і наполеглива.

- Яке Ваше життєве кредо?
- Ніколи не зупинятися на досягнутому, бо 

життя – це процес, тому завжди треба руха-
тися вперед. А ще вираз «Безумство діяти по-
старому і чекати нових результатів» стимулює 
мене не зупинятися на досягнутому.

- В чому полягає сенс Вашого життя?
- Я виховую чудову доньку. В ній смисл 

мого життя. Її захоплення і бажання стають 
моїми. Будую свої відносини з нею на довірі і 
любові.

- Вікторіє, чого б Ви побажали сучасним 
студентам?

- Навчайтесь, пізнавайте оточуючий світ, 
самоудосконалюйтесь. Знання – ваша дорога 
до майбутнього успіху.

Г. Ляшенко, викладач

квітень 2015 р.

КОНКУРС “КРАЩИЙ ЗА ПРОФЕСІЄЮ”

КОЖНОМУ ВИПУСКНИКУ – ПЕРШЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ

ВЧИТЕЛЬ-НОВАТОР



Л И Х О Л І Т Т Я   В І Й Н И

ПЕРЕМОГА, ЯКУ 
НАБЛИЖАЄМ…

 СПІЛЬНА СПРАВА

3 стор.квітень 2015 р.

В нинішньому році ми відзначаємо 72 річницю 
визволення Прилуцького району, м. Прилук, Чер-
нігівської області,  м. Києва і 71 річницю визво-
лення України від фашистських загарбників та 70 
річницю Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Це дійсно святі й урочисті події нашої реаль-
ності, Але у  Великій Вітчизняній війні немало 
чорних сторінок які пов’язані з трагедією нашого 
народу, української нації.

Саме тому наш край називають героїчним, а 
ще — мученицьким, бо скільки людей впало під 
кулями фашистів, скільки дітей та старих людей, 
красивих дівчат і люблячих матерів  спопеліло  у 
вогні. Свідченням цьому є Корюківська  та Сріб-
нянські трагедії.

Фашисти ввели жорсткий режим.
В багатьох селах Чернігівщини окупанти орга-

нізовували погроми і поголовну різню, що ввій-
дуть в історію як страшні трагедії, про які немож-
ливо згадувати без хвилювання. За роки окупації 
населення України скоротилося на 14,5 млн. чо-
ловік. Лише в Прилуках та Прилуцькому районі 
за роки тимчасової окупації гітлерівці розстріля-
ли  і замучили в гестапівських застінках близько 
15 тис. жителів.

З архівного матеріалу, наказ старости Прилуць-

кої міськуправи від 04.12.1941 р., згідно якого всі 
жителі міста Прилуки від 16 років і старші, не-
залежно від підданства, національності, повинні 
з’явитися в повітовий старостат (вул. Олексан-
дрівська, напроти поліклініки) для одержання по-
свідчення особи.

Ті, хто не виконає цього розпорядження, після 
15 грудня будуть розстріляні як бандити.

На початку травня 1942 року окупанти видали 
наказ про те, що все єврейське населення міста 
Прилук зібралось для евакуації,  взявши із собою 
цінні речі.

20 травня на окраїні міста, зібралось до 3000 чо-
ловік, переважна більшість жінки і діти. Під кон-
воєм поліції вони були доставлені на    околицю  
міста – Плискунівку. Німці умертвили дітей, дав-
ши їм подихати отруючими речовинами. Доросле 
населення було розстріляне, а їх речі були погра-
бовані вбивцями. Медична експертиза розкопала 
декілька величезних могил, заповнених тілами , 
на території іподрому. В одній із могил було най-
дено 1872 трупи. Багато жінок, дітей, які  лежали 
в верхньому ряду, були закопані живими і смерть 
їх наступила в результаті удушення.

Стогнала земля, лилася невинна кров і гарячі 
сльози. Стрілки годинника відмічали нові і нові 

злодіяння нелюдів. Та того, що трапилось 23 лю-
того 1943 року ніякий провісник не міг передба-
чити... Цього дня гітлерівці вчинили ще один кри-
вавий злочин: провели масову каральну акцію.  
Срібнянську школу, куди з усіх сіл району були 
звезені мирні жителі: діти, жінки, люди похилого 
віку, фашисти облили бензином і підпалили... В 
полум’ї катів  загинуло живцем 682 людей. Ана-
логічна подія сталася в селі Озеряни Варвинсько-
го району, в селах Яцево, Ведильчі, у Бобровиці.

За час німецької окупації, тобто з вересня 1941 
року до вересня 1943 року,  знищено 127 тисяч 
мирних жителів Чернігівської області. 41,5людей  
відправили на каторжні роботи.

І мабуть, найвищою кульмінацією злодіян-фа-
шистів став Бабин Яр у Києві. За два дні, 29-30 
вересня 1941 року, було знищено 33 тисячі неви-
нних людей, а всього, якщо вдуматися  в цифри, 
жах охоплює душу: в Бабиному Яру загинуло 150 
тис. мирних жителів.

І коли вже як кажуть «земля не могла прийняти 
скільки жертв» їх стали спалювати в газових ка-
мерах й удобрювати землю.

Молоде покоління повинне знати про страшні 
лихоліття  війни.  Пам’ятаймо! Ні війні!

О. Чернікова , викладач коледжу

Війна на Сході України торкнулася кожного з нас. Всі ми від-
чуваємо її жахи, переживаємо за кожного бійця української армії, 
Багато випускників Прилуцького агроколеджу вже сьогодні вою-
ють проти оскаженілого агресора на Донбасі, на жаль, є й загиблі.

З одним із наших бійців АТО, випускником коледжу, вдалося 
поспілкуватися. Наш співрозмовник - Зінченко Роман Олексан-

дрович, який отримав відпустку на декілька днів та вирвався з пе-
кельного котла до рідного дому, де вже так давно чекали на свого 
захисника.

Під час першої хвилі мобілізації, Роман отримав повістку, згід-
но якої з’явився до військомату. Навчання проходив в місті Гон-
чарівськ, що на Чернігівщині (військова частина ВЧА-1688), де 
вдосконалював військові навички.

Після навчання на полігоні відбував службу на блокпостах 
Суми -Дідівці-Глухів - Єрмоленці. З серпня місяця 2014 року слу-
жив в зоні антитерористичної операції: Волновасі, Лисичянську 
та Сіверо-Донецьку. Незабаром також планує приєднатися до 
своїх товаришів в зону АТО.

На сьогоднішній день, Роман займає посаду голови відокремле-
ного підрозділу Чернігівського осередку Всеукраїнської дитячо-
юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

Наш співрозмовник  отримав від агроколеджу пристрій нічного 
бачення, побажав молодому поколінню загартовувати своє тіло, 
займатися спортом та зробив акцент на вихованні патріотично-
го духу й національної свідомості серед молоді, зауваживши, що 
сьогодні цього вкрай не вистачає.

«Вісник», в свою чергу, дякує Роману Олександровичу за ці-
каву розмову, бажає      успіхів та вдачі в такій нелегкій справі, 
як захист Батьківщини. На згадку, випускник коледжу підписав 
нашу газету.

В. Малишева, кореспондент «Вісника»

17 квітня в актовій залі агротехнічного коле-
джу відбулася унікальна подія зустріч учасни-
ків АТО, жителів Прилуччини, демобілізова-
них з лав Збройних Сил України, Національної 
Гвардії та добровольчих загонів.

На зустрічі були присутні представники міс-
цевої влади, волонтери, громадськість міста. Це 
було перше зібрання наших воїнів на рідній землі 
після повернення з війни. Зустріч відбулась без 
особливого пафосу, 
майже як у сімейно-
му колі», так зазначи-
ла ведуча, заступник 
директора з виховної 
роботи С.Г.Жукова. 
Студенти та педагоги 
привітали бійців піс-
нями патріотичного 
змісту. Також учасни-
кам АТО адміністра-
ція коледжу надала 
приміщення для об-
лаштування штабу.

Мабуть дуже сим-
волічно, що саме в 
Прилуцькому агро-
технічному коледжі 
відбулася ця зустріч. 
Бо до цього...

А до цього коледж 
приймав найактив-
нішу участь в зборі 
допомоги нашим за-
хисникам. З першої нашої зустрічі між нами, 
волонтерами і колективом цього навчального 
закладу, зав’язалась тісна співпраця. Вже пер-
ша акція, яку проводила «Волонтерська сотня 
м. Прилук» показала, що в цьому навчально-
му закладі працюють і навчаються небайдужі 
люди, які люблять рідну землю, і дуже вболіва-
ють за долю країни і її захисників. Адже, коли 
виховувати патріотичні почуття у студентства, 
як не під час війни! Це чітко усвідомлює педа-
гогічний колектив коледжу.

Перша акція по розповсюдженню календа-
риків «Допоможемо воїнам АТО - прилуча-
нам» була проведена в навчальному закладі 
за лічені дні, було зібрано 3120грн коштів. 
І приємно,що агротехнічний коледж був 
першим,хто долучився до цієї акції.

Потім були акції «Нагодуй солдата» (збира-
лися продукти харчування), та «Зігрій солда-
та» агротехнічний коледж виготовив понад 20 
пічок «буржуйок».

Вперше в м.Прилуки виготовлення маску-
вальних сіток для фронту також розпочалося 
тут, в агроколеджі. Майже 400 кв.м сітки-ось 
результат плідної роботи студентів, адміністра-
ції та всього колективу навчального закладу.

Ми, дорослі,розуміємо, що виховуємо дітей 

не тільки, і не стільки словами, скільки своїми 
вчинками. І якщо директор П.І.Черніков - іні-
ціативна, патріотично налаштована людина і 
весь колектив в тому числі і студенти будуть 
намагатися не підвести свою Альмаматір.

Дуже активно включилися в акцію «Пода-
рунок бійцям від св.Миколая» всі студенти на 
чолі зі студентським самоуправлінням. Адже 
голова студентського самоуправління Вікторія 

Корнєва дуже відповідальна та активна юнка. 
Це завдяки їй та ще декільком студентам Ко-
ломієць Марині, та Талавірі Максиму, Чижику 
Євгенію, Томку Роману було не тільки зібрано, 
а ще й оформлено 70 індивідуальних подарун-
ків для воїнів АТО. А педагогічним колективом 
були зібрані кошти (2000грн) на придбання ко-
ліматорного прицілу, який вручили випускни-
ку коледжу, розвіднику І танкової бригади.

В одну з поїздок з нашими волонтерами на 
схід України відправився і представник коле-
джу В.М.Завітневич. Привіз звідти не тільки 
свої глибокі враження від побаченого, фото 
та відео, а ще й бойовий прапор від бійців І 
танкової бригади. Цей прапор став символом 
вдячності всьому колективу за благодійну до-
помогу і зайняв почесне місце в музеї навчаль-
ного закладу.

Підсумовуючи все сказане, від усіх бійців, 
яким надавалась допомога, волонтерів нашої 
організації і від себе особисто хочу подяку-
вати всьому дружньому колективу Прилуць-
кого агротехнічного коледжу за небайдужість 
і патріотизм,за вміння співчувати, і за велику 
любов до України!

О. Талавіра , голова  ГО 
«Прилуки-Українському війську»

Виховуємо патріотів

Наші випускники в зоні АТО
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ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ СЬОГОДНІ — 
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З ювілеєм  Вас вітаєм! 
Щоб стільки ж раз весна цвіла, 
Сьогодні щиро Вам бажаєм
Здоров’я, щастя і тепла. 
Щоб шлях Ваш був такий широкий, 
Щоб мало було перешкод, 
Щоб ювілей справляли сотий, 
Не знали б Ви тяжких турбот! 
Ми щиро Вас поздоровляєм, 
Добра Вам зичимо сповна, 
Багато світлих днів бажаєм
І довгі – довгії літа.

З повагою: адміністрація коледжу,
профспілковий комітет,

редакційна колегія газети « Вісник», 
колеги, друзі.

28.04.1968р. народився Вороний Георгій Фео-
досійович – математик, член-кореспондент Пе-
тербурзької Академії наук

Дитинство пройшло в селі Журавці Пирятин-
ського повіту (нині Варвинського району Чер-
нігівської області). Його батько Ф.Я.Вороний 
– магістр російської словесності, викладав у Ки-
шинівській, Бердянській, а згодом і в Прилуць-
кій гімназіях. Дитячі та юнацькі роки Георгія 
Вороного пройшли в Прилуках. У 1885 році він 
закінчив Прилуцьку чоловічу гімназію. Саме до 
гімназичних років відноситься і перша друко-

вана праця «Розклад многочленів та множників, заснованих на 
властивостях коренів квадратних рівнянь». Навчаючись у Петер-
бурзькому університеті, формувався як учений. Після закінчення 
університету, викладав у ньому. За короткий період, Вороний до-
сяг значних успіхів у галузі математики.

З 1894 року працював професором Варшавського університету. 
У 1896 році, за дослідження викладені в магістерській і доктор-
ській дисертаціях, Академія наук присудила Г.Ф. Вороному пре-
мію імені академіка В.Я.Буянівського. Робота Георгія Феодосійо-
вича «Про одне узагальнення алгоритму безперервних дробів» є 
одним із най блискучих досягнень вітчизняної математики.

З 1897 року Вороний захистивши докторську дисертацію – ор-
динарний професор Варшавського політехнічного інституту. 
Йому належать багато наукових робіт стосовно теорії чисел. Він 
зробив важливе узагальнення алгоритму ланцюгових дробів, роз-
робив нові методи дослідження асимптоматичних  властивостей 
арифметичних формул.

Г.Ф.Вороний – творець геометричної теорії чисел.
Помер Георгій Феодосійович 20 листопада 1908 року на 41-у 

році життя. Особливістю Вороного було гармонійне поєднання 
в його могутньому таланті обдарувань геометра й аналітика, він 
став одним із найвидатніших діячів науки.

 10 квітня 1928 року - день народження Бой-
ка Володимира Івановича, народного артиста 
України, почесного громадянина  Прилук.

Народився він у родині робітника. Після за-
кінчення неповної середньої школи № 13, пра-
цював на заводі пластмас. Співати почав ще в 
ранньому дитинстві.

З осені 1943 року, у звільненому від фашист-
ських окупантів місті, працював на тютюновій 
фабриці вантажником, різноробочим, тракто-
ристом.

Приймав участь у художній самодіяльності 
при міському будинку культури. 

        У вересні 1950 року Володимир Бойко виборов конкурс на 
заміщення вакантної посади артиста – співака Державного укра-
їнського народного хору.

Працюючи, закінчив Київське музичне училище ім. Глієра, Ки-
ївський інститут культури.

У 1967 році, за успішне проведення днів України в Канаді (м. 
Монреаль), нагороджений Почесною грамотою Президії Верхо-
вної Ради України. У цьому ж році, після проведення гастролей по 
країнах Латинської Америки, В.Бойку присвоєно звання заслуже-
ного артиста України.

 У 1987, за видатні заслуги в розвитку українського національ-
ного народного мистецтва, йому присвоєно почесне звання народ-
ного артиста України.

Протягом піввікової роботи в Національному заслуженому ака-
демічному українському народному хорі України ім. Г.Верьовки 
- побував із концертами  більш як в 50 країнах світу.

В.І.Бойко  на протязі багатьох років  був ведучим солістом хору, 
часто виступав з концертами перед прилучанами. Приймав участь 
у святкових заходах міста. Допомагав становленню молодих та-
лантів Прилук і виходу їх на професійну сцену. У вересні 2001 року  
артисту було присвоєно звання почесного громадянина Прилук. 
Помер у 2007 році. Виступаючи з концертами в різних країнах сві-
ту, як патріот міста, на запитання звідки він, завжди відповідав: 
«Я козацького роду, із славних Прилук».

Літературна сторінка Наші ювіляри

Куріння є однією з шкідливих і поширених 
звичок серед молоді. Крім завдання непоправної 
шкоди здоров’ю курців та їх оточенню, ця звич-
ка перешкоджає формуванню у дітей, підлітків, 
юнаків та дівчат, адекватних віку поведінкових 
установок на здоровий спосіб життя, уповільнює 
особистісне та моральне зростання.

Щоб дізнатися, як сучасна молодь (студен-
ти) ставиться до здорового способу життя та 
шкідливих звичок в коледжі, на запит адміністрації 
було проведено  анкетування серед студентів І – 
ІІІ курсів. Всього в опитуванні брали участь 86 

респондентів. Студенти мали можливість обирати 
декілька варіантів відповідей, а також висловлю-
вати власну думку.

Результати анкетування стосовно ставлення 
студентів до тютюнопаління: 38% ніколи не па-
лили, 26% вже спробували, але зараз не палять, 
15% час від часу палять, 14% не палять, 7% часто 
палять і робитимуть це надалі.

На питання: «Скільки Вам було років, коли 
Ви вперше спробували палити?»  більшість 
респондентів вказали вік 14-15 років.

55% студентів-курців приховують від батьків та 
викладачів звичку палити.

На питання: «Що могло б спонукати Вас кину-
ти палити?» відповіді розподілилися наступним 
чином:

- у цьому немає необхідності – 31%;

- таке саме рішення друга (друзів) – 16%;
- переконливі докази батьків, членів родини – 12%;
- смерть від раку легень когось із близьких – 10%;
- приклад батьків – 9%;
- переконливі докази викладачів, дотепні передачі 

по телебаченню та цікава література – 5%;
- тверде власне рішення – 1%.
Решта студентів з відповіддю на дане запитання 

не визначилися.
Стосовно цікавої та корисної інформації про 

паління, яку отримують сьогодні  підлітки, 67% 
студентів вважають, що такої інформації цілком 
достатньо, 17% вказують, що таких знань дуже 
мало, 16% - хотіли б отримувати більше цікавої 
інформації.

Н. М. Литвин, психолог

В час, коли Україна впевнено крокує до світової спільно-
ти, кожний свідомий громадянин, патріот відчуває свою від-
повідальність за її майбутнє, за внесок духовних цінностей 
нашого народу у світову культуру. Особлива роль у цьому 
процесі належить яскравим особистостям, ученим-дослід-
никам, які своїми науково-творчими досягненнями підніма-
ють престиж  держави у світі. Саме до таких непересічних 
особистостей з багатим життєвим досвідом, оригінальним 
філософсько-педагогічним мисленням, значними наукови-
ми здобутками в галузях філософії, етики, естетики, педаго-
гіки і психології належить Григорій Петрович Васянович – 

доктор педагогічних наук, професор, директор Львівського 
науково-практичного центру Інституту  педагогіки і психо-
логії професійної освіти Академії педагогічних наук Украї-
ни, завідувач кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін 
Львівської державної фінансової академії, якому 1 травня 
2015 року виповнюється 70 років.

Багатогранність  особистості Г.П. Васяновича, як видатно-
го вченого розкривається у численних працях, присвячених 
складним, малодослідженим, різноплановим і часом супер-
ечливим проблемам – морально-правової відповідальності 
педагога, гуманізації навчання й виховання молоді, історії 

виникнення та розвитку  педагогічної науки, піднесення фі-
лософської думки в Україні.

Професор Г.П.Васянович – блискучий  лектор, який захо-
плює не лише новизною фактів, а й новим баченням акту-
альних проблем. Головне, на його думку, щоб у навчально-
виховному процесі реалізувалися три великі ідеї: Правди, 
Добра і Краси. Цілісність особистості Григорія Петровича 
визначають не лише дослідницька і педагогічна складові, а й 
його енциклопедичні знання з класичної філософії.

За своєю природою лідер, організатор, керівник Григо-
рій Петрович вирізняється принциповістю, незалежністю, 
емоційністю в кращому, високому виявленні цих рис. Йому 
притаманні постійна бадьорість, готовність до дії, неспокій, 
енергійність, і водночас – внутрішня рівновага, упевненість 
у своїх силах, майбутньому, почуття задоволення від твор-
чості, наукової та освітянської діяльності, життя взагалі. 
Він є особистістю, яка за словами А.Шопенгауера, «широко 
розкриває свої двері веселості, коли б вона не з’явилась…». 
Глибина артистичної натури Григорія Петровича виявляєть-
ся у прагненні до вираження почуттів, що його переповню-
ють, у пісні, поетичному слові. Поєднання науки та поезії 
робить його життя наповненим, оптимістичним, радісним.

На відтинку життя довжиною в 70 літ Григорій Петрович 
Васянович бачить себе оптимістом, життєлюбом, щасливою 
людиною. Він ще потішить нас своїми здобутками  на на-
уковій і творчій ниві. Тож нехай і наступний шлях буде йому 
довгим, сонцесяйним, щедрим, успішним!

Язичник я, закоханий в життя,
У розкіш неосяжної блакиті.
Звіряю я свої стрімкі чуття
Волошками, розквітлими у житі.

Звіряю сонцями Усесвіту хмільного,
І льоном, у якому народивсь,
І дубом, що росте біля дороги,
І тополем, що в небо задививсь.

Замріяно дивлюсь в красу природи,
У зелень млосну і сосновий спів,
Поліський край! В погоду і негоду,
На все  життя тебе я полюбив.

О. Чернікова, викладач коледжу

  Квітень – 
це місяць, коли 
пробуджується 
і відроджується 
природа. Після 
зимового пе-
ріоду настала 
необхідність 
навести поря-
док у населе-
них пунктах та 
прилеглих до 
них територіях. 

Тому, підтримуючи Всеукраїнську традицію в рамках що-
річної акції «Місячник благоустрою», розпорядження місь-
кого голови від 13 березня 2015 року №60 «Про проведен-
ня місячника по благоустрою та санітарній очистці міста»,  
трудовий та студентський колективи агроколеджу виконали 
комплекс заходів по приведенню до належного естетичного 
та санітарного стану прилеглої  до коледжу території.

 Провели прибирання  зелених зон уздовж проїжджої час-
тини вулиць Київської, Садової, Миколаївської, парку ім. О. 
Кошового та двох міських цвинтарів. 

Під час проведення акції з благоустрою «За чисте довкіл-
ля» відзначилися групи:  1пр., 2пр., 3А, Б відділення «Мон-
таж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок 
в АПК» куратори Циганок О.М.,  Івахненко О.Г., Сидорець 
О.В., Гуріненко О.Г., також 2 та 2 пр. курсів - «Монтаж, 
обслуговування устаткування і систем газопостачання», 
куратори Погорєлова В.М., Кулик І.М., 2 курс - «Землевпо-

рядкування» куратор Ланко В.М.. Також слід відзначити ро-
боту працівників навчального закладу, які приймали актив-
ну участь в облаштуванні клумб та  прибиранні територій: 
Жукову С.Г., Ансєєву Л.В., Муляр Н.М., Чуба Б.О.. 

Дана акція не лише сприятиме благоустрою та озеленен-
ню територій, а також сприятиме підвищенню рівня еколо-
гічної культури, виховання молоді в дусі любові та дбайли-
вого ставлення до природи. 

          Н. Науменко, заст. директора 
з виробничо-практичного навчання


