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З нагоди святкування Дня Держав-
ного Прапора України та 24-ї річниці 
незалежності України  у читальній 
залі Прилуцького агротехнічного ко-
леджу  проведено збори присвячені 
цій події. 

Директор коледжу П.І.Черніков 
виступив з  промовою, згадавши 
історичні події проголошення України 
незалежною державою, основні ета-
пи становлення країни, труднощі, що 
спіткали нас на цьому шляху, та певні 
здобутки.  Історію становлення й ут-
вердження Державного прапора:

- Прапор як символ країни є 
втіленням національної єдності, честі 
та гідності, миролюбства, традицій 
державотворення, історії та сього-
дення. Під національним прапором  
наш народ йшов до проголошення 
самостійної України, до перемоги. 

Від імені учасників урочистого 
зібрання було покладено квіти до 
пам’ятника Т.Г.Шевченка.

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÄÎ ÊÎËÅÄÆÓ 
ÍÀ ÇÀÎ×ÍÓ ÔÎÐÌÓ ÍÀÂ×ÀÍÍß

З Днем знань! ÄÅÍÜ 
ÍÅÇÀËÅÆÍÎÑÒI

Україно моя - лагідна посмішка мами,
Золотисті лани колосяться хлібами,
Під синім небом соняхом квітне
Земля - годувальниця рідна.

У сучасних умовах великим попитом на ринку праці 
користуються спеціалісти, які вміють нестандартно мис-
лити, творчо застосовувати знання в непростих виробни-
чих і соціальних умовах. Заочна форма навчання надає 
можливість оволодіти певним рівнем знань, умінь та на-
вичок, підвищити свою кваліфікацію чи отримати нову 
спеціальність без відриву від виробництва. 

   Сьогодні на заочному відділенні навчаються  студенти за 
спеціальностями:

5.10010102  «Монтаж, обслуговування та ремонт 
електротехнічних установок в агропромисловому 
комплексі»;

5.06010302  «Будівництво, обслуговування і ремонт 
гідромеліоративних споруд»;

5.06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування і 
систем газопостачання»;

5.08010102  «Землевпорядкування».

Документи на навчання без відриву від 
виробництва на основі повної загальної 

середньої освіти приймаються
 з 1 жовтня по 1 листопада 2015 року.

Вступні випробування проводяться з 2 по 5 листопада 
2015 року. 

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 
• копію документа  державного зразка про раніше здобу-

тий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі 
якого здійснюється вступ, і додаток до нього; 

• копію сертифіката; 
• копію документа,  що посвідчує особу та громадянство;
• шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
Вступник подає сертифікат зовнішнього незалежного 

оцінювання, виданий у 2015 році.
Участь у конкурсі 

за результатами 
вступних екзаменів на 
основі повної загальної 
середньої освіти  при-
ймають особи, звільнені 
з військової служби в рік 
вступу до коледжу.

Для студентів заочної 
форми навчання пе-
редбачена лекційно-
екзаменаційна сесія 
30-40 календарних днів 
на навчальний рік. У 
міжсесійний період  
студенти виконують, 

передбачені навчальними планами, домашні, контрольні і 
курсові роботи, готуються до складання іспитів та заліків, 
що виносяться на екзаменаційну сесію.

    17500, Чернігівська обл., м.Прилуки, 
вул. Київська, 178
тел.(04637)3-20-50,

e-mail:gidrotech@ukr.net

   Шановні  педагоги, батьки, 
студентство, працівники коледжу!

Продзвеніла веселкова карусель теплого літа, 
зібрано урожай хліба, у садах доспіли яблука і сливи 
– 1 вересня знову збирає всіх у рідному колі. У когось 
попереду багато студентських років, а хтось уже 
вийшов на «фінішну пряму». 1 вересня традиційно 
вважається Днем знань. Загальновідомо, що знання - 
це сила. Сила творіння, добра, суспільної злагоди  та  
поступу. Вони, мов чисте повітря і життєдайна 
енергія сонця, необхідні нам для будівництва 
держави.

Шановні  викладачі!
У всі віки без професії педагога не може 

бути людського прогресу,який зводиться 
до двох речей: передачі знань, умінь і  на-
вичок  з  покоління  в покоління та розвит-
ку особистості, набуття здатності  творити, 
примножувати знання, вміння. У ваших ру-
ках майбутнє не тільки тисяч студентів, а й 
майбутнє української держави.

Шановні  студенти!
В усі часи освічена людина користувалася 

повагою. Навчання – це прихований скарб, це 
світ знань про людей та їх оточення. Треба на-
вчатися, щоб знати, діяти, жити. Упевнений, 
що зерна науки зростуть у ваших юних душах 
урожаєм мудрості й натхнення. Українське 
студентство – це сьогодення і майбутнє нашої 
країни. Ваша енергія і завзяття, оптимізм і 
наполегливість, знання та інтелект – запо-
рука того, що ми разом побудуємо красиву 
і могутню Україну, якою пишатимуться всі 
співвітчизники. Ви – рушійна сила розвитку 
українського села. Наполегливості й наснаги 
всім вам, дорога юнь.

Звертаючись до батьків, висловлюємо 

надію, що всі студентські роки ваших дітей ми 
будемо працювати разом. Лише так ми зможе-
мо досягти нашої спільної мети – підготувати 
фахівця і виховати людину. Тож хай здійсняться 
всі ваші батьківські мрії, хай ваші діти прино-
сять вам лише радість,а ваші серця наповню-
ються гордістю за їх здобутки та досягнен-
ня. Щиро вітаємо  викладачів, працівників і 
ветеранів коледжу, батьків і студентів  з Днем 
знань. Добра і щастя вам і вашим родинам!

Здоров’я, оптимізму, упевненості в своїх си-
лах, витримки в досягненні поставленої мети 
в ім’я процвітання України.

Директор коледжу, доктор філософії в галузі 
освіти, депутат районної Ради, 

відмінник освіти України, П.І. Черніков 
Заступник голови батьківського комітету, 

секретар міської ради В.М.Чернов
Голова профкому коледжу, відмінник аграрної 

освіти України Н.М. Науменко
Голова ветеранської організації, викладач 

вищої кваліфікаційної категорії О.Я.Божок
Голова студентського профкому Т. Брижан

Голова студентського самоврядування,  сту-
дентка 4 курсу, відмінниця навчання В. Корнєва



2 стор.

Формування особистості 
студента, як майбутнього фа-
хівця будь-якої галузі народ-
ного господарства, значною, 
і досить часто визначальною, 
мірою залежить від педагога, 
який його навчає та виховує.

В нашому навчальному 
закладі працює багато викла-
дачів  з величезним досвідом 
та знаннями. Одним із них 
є завідуючий  відділенням 
«Монтаж, обслуговування 
та ремонт електротехнічних  
установок в АПК» Григорій 

Павлович Єфімов. Відпові-
дальний, врівноважений, пра-
цьовитий, вимогливий до себе 
та колег. Він володіє ґрунтови-
ми знаннями не лише в  галузі 

своєї справи.
Вся трудова діяльність Григорія Павловича пов’язана з коледжем.  

Ще юнаком, у 1973 році він переступив поріг Прилуцького гідроме-
ліоративного технікуму, ставши студентом відділення електрифіка-
ції сільського господарства, яке закінчив з відзнакою. Після служби 
в армії працював на посаді лаборанта кабінету курсового та диплом-
ного проектування і заочно навчався в Українській ордена Трудового 

Червоного прапора сільськогосподарській  академії.    Після закін-
чення став викладачем.  На посаді  завідуючого відділення з 1999 
року,  викладає дисципліну «Електропостачання».  Більше 15 років є 
членом республіканської методичної  комісії  НМЦ.  За ці  роки побу-
вав більше ніж у 20 навчальних аграрних закладах, де  ділився своїм 
досвідом та вивчав у них кращі досягнення по підготовці фахівців 
для запровадження  у  рідному коледжі.

Протягом   багатьох років   відділення  «Монтаж, обслуговуван-
ня та ремонт електротехнічних  установок в АПК», яке очолює Г.П. 
Єфімов, на високому професійному рівні готує техніків-електриків.  
Надійним помічником є голова циклової комісії, викладач вищої ква-
ліфікаційної категорії, старший викладач Фокіна Т.О. За підсумками 
роботи коледжу в  І та ІІ семестрах  2014-2015 н.р.   –  відділення 
зайняло І місце.

Григорія Павловича люблять і поважають у колективі. Він настав-
ник для молодих викладачів  і «батько»  для студентів відділення, 
зразок для наслідування. Тому багато студентів через роки підтриму-
ють зв’язки з ним, допомагають коледжу. Тільки щирість у стосун-
ках є запорукою успіху.

«Головна ціль  моєї діяльності, - говорить Григорій Павлович,  - 
допомогти студенту відкрити самого себе,  навчити думати і діяти 
самостійно, застосовувати отримані на заняттях знання після закін-
чення коледжу в житті ».

По життю Григорій Павлович користується життєвим кредом: 
«Учись сам і навчай інших».  Постійно підвищує свій рівень  знань. 
У 2011 закінчив магістратуру НУБіП.  Григорій Павлович  відмінник 
освіти України, відмінник аграрної освіти та науки.

Але, звісно, як для кожного чоло-
віка, найціннішим у  житті Григорія  
Павловича  є сім’я. Він добрий і лю-
блячий батько, має прекрасну дружи-
ну Катю, двох доньок: Олесю та  На-
талю.  До речі, Олеся також  закінчила  
відділення електрифікації нашого 
коледжу.

Мріяв  мати синів,  та це бажання 
здійснили доньки, подарувавши щас-
ливому дідусеві  трьох  онуків Женю, 
Мішу та Олексійчика.  З  ними Гри-
горій Павлович проводить більшу 
половину вільного часу.  «Я дуже лю-
блю своїх онуків. Це велика радість і 
втіха.  В  моменти спілкування  з ними 
забуваються втома і напруга після ро-
бочого дня», – посміхається Григорій 
Павлович.

– Яка, Григорію Павловичу, Ваша 
мрія?

– Як і кожна людина,  дорожу  звичайними людськими ціннос-
тями. Хочу, щоб були здорові та щасливі внуки, доньки із сім’ями, 
дружина, щоб   внуки стали достойними громадянами  та патріотами 
нашої держави.  Їм я мрію передати всі мої знання та досвід.

– Яке  Ваше хоббі, чим займаєтесь у вільний від роботи час ?
– Люблю природу.  Родом я з Ічнянщини,  а це лісовий край ,  по-

любляю ходити в ліс  збирати ягоди, гриби.   А ще   із сім’єю  працю-
ємо  на землі , займаємось городництвом.

С. Мелащенко, кореспондент «Вісника»

На відділенні  «Монтаж, обслуговування та ремонт електротех-
нічних установок в агропромисловому комплексі»    працюють 
викладачі з   високим педагогічним досвідом  і методичною майстер-
ністю, які   відзначаються вагомими здобутками: перемогами педаго-
гічних працівників в конкурсах педагогічної майстерності, виставках, 
студентів – в олімпіадах, спортивних змаганнях, фестивалях, різно-
манітних конкурсах загальнодержавного, регіонального та міського 
рівнів.

   Відділення має сучасну матеріально-технічну базу, у навчально-

му процесі використовуються сучасні інформаційні та комунікаційні 
технології .  

Мета викладачів відділення - озброїти студентів фаховими сучасни-
ми знаннями, інформаційними технологіями для успішної їх саморе-
алізації й адаптації на ринку праці.

На відділенні працює висококваліфікований викладацький склад, 
серед якого викладачів вищої категорії – 9, викладачів-методистів – 2, 
старші викладачі – 2, відмінників освіти України – 2 та відмінників 
аграрної освіти та науки – 3.

вересень 2015 р.

Відділення «Монтаж, обслугоВуВання та реМонт 
електротехнічних  устаноВок В аПк» - лідер року

Досвід і професіоналізм - запорука успіху

Г.П. Єфімов  і його команда

Циганок 
Олег Миколайович 
викладач I кваліфі-
каційної категорії

Черніков 
Сергій Вікторович  
викладач IІ кваліфі-
каційної категорії

Єфімов 
Григорій Павлович 
завідувач відділення 

Іващенко 
Олександр Сергійович 
викладач ІI кваліфі-
каційної категорії

Подбуцька 
Валентина Петрівна  

викладач вищої 
кваліфікаційної категорії,  

старший викладач

Журавель 
Роман Миколайович  
викладач IІ кваліфі-
каційної категорії

Івахненко 
Олег Григорович  

викладач I кваліфі-
каційної категорії

Божок 
Ольга Яківна 
викладач вищої 

кваліфікаційної категорії

Кузьменко 
Юлія Борисівна 

лаборант

Гомон 
Григорій Миколайович  
майстер практичного 

навчання

Черніков 
Віталій Павлович  

викладач вищої 
кваліфікаційної категорії

Бондаренко 
Ігор Володимирович  
викладач I кваліфі-
каційної категорії

Вірченко 
Володимир Ілліч 

викладач вищої 
кваліфікаційної категорії, 

викладач-методист

Коник 
Леонід Васильович

викладач вищої 
кваліфікаційної категорії

Кальян 
Василь Михайлович  

викладач вищої 
кваліфікаційної категорії

Синенко 
Дмитро В’ячеславович  

лаборант

Фокіна 
Тетяна 

Олександрівна  
голова циклової комісії

Синенко 
В’ячеслав Віталійович   

викладач вищої 
кваліфікаційної категорії

Гуріненко Олександр 
Володимирович  

викладач IІ кваліфі-
каційної категорії

Збаранський 
Микола Іванович  

викладач вищої 
кваліфікаційної категорії,  

старший викладач

Деркач 
Анатолій Васильович  

викладач вищої 
кваліфікаційної категорії

Бондаренко 
Наталія Іванівна 

викладач II кваліфі-
каційної категорії

ПідсуМки 
наВчального 

року
Сучасність ставить перед викладачами за-

вдання постійного творчого пошуку, самовдос-
коналення. Виконати їх, викладач здатен лише 
в співпраці з колегами в дружньому, працездат-
ному колективі, в якому він почуває себе відпо-
відальним не тільки за доручену справу, а й за 
всю діяльність навчального закладу.

Саме на засіданні педради обговорюються 
актуальні проблеми, об’єднуються виклада-
чі-однодумці у творчі, динамічні групи,  щоб 
практично допомогти молодим викладачам на 
перших сходинках до  майстерності.

На педагогічній раді, проведеній 30 червня 
2015 року, було підведено підсумки навчаль-
но-виховного процесу за ІІ семестр 2014-2015 
навчального року та розглянуто результати за-
хисту дипломних проектів студентів на відді-
леннях: «Монтаж, обслуговування та ремонт 
електротехнічних установок в агропромислово-
му комплексі», «Землевпорядкування», «Будів-
ництво, обслуговування і ремонт гідромеліора-
тивних споруд», «Бухгалтерський облік».

З доповідями про результати навчально-ви-
ховного процесу та  захист дипломних проектів 
на відділеннях виступили завідувачі відділень 
Єфімов Г.П., Маркович М.М., Тітунова В.В..

Директор Прилуцького агротехнічного ко-
леджу П.І. Черніков проаналізував підсумки 
ІІ семестру, і зазначив, що в цілому колектив 
працював стабільно. В порівнянні з минулим 
роком число студентів, які навчаються на «4» і 
«5», збільшилося. Майже немає студентів, які б 
закінчили навчальний рік з однією «3». На всіх 
відділеннях на високому рівні проведено тес-
тування. Покращився й захист дипломних про-
ектів. Хороших успіхів в навчально-виховній 
роботі досягли студентські групи:

1 газ. – куратор  Луковина Н.О.
1 пр. газ – куратор Ващенко О.В.
2 пр. газ – куратор Кулик І В.
4 буд. – куратор Ансєєва Л.В.
1 буд. – куратор Моргун Л.В.
4-Б ел. – куратор Журавель Р.М.
3-А ел. – куратор Гуріненко О.В.
3 комп.  – куратор Жигун В.Г.
1 земле  – куратор Федорченко А.Б.
3 земле  – куратор Придатко С.І.
4 земле  – куратор Легошина О.Л.
На педагогічній раді розроблені й затвердже-

ні практичні заходи, спрямовані на поліпшення 
навчання та виховання студентів.

Н.Каїка - завідувач 
методичного кабінету



герояМ україни ПрисВячується

Викладач, закоханий В Природу

3 стор.вересень 2015 р.

День Героїв — щорічне свято в 
Україні, встановлене на честь україн-
ських вояків : борців за волю України, 
лицарів Київської Русі, козаків Геть-
манської Доби, українських січових 
стрільців, вояків Армії УНР, УПА та 
діячів ОУН.  24 роки Україна не знала 
війни. Наш народ пишався тим, що у 
буремні 90 – ті, Україні вдалося збе-
регти мир. Але війна не обійшла нашу 
державу тепер. Ще рік тому ми з вами 
не знали дуже багатьох слів пов’язаних 
з війною, тепер же майже кожну ро-
дину так чи інакше опалило полум’я 
військових дій. Раніше ми не особливо 
звертали увагу на вітання «слава Укра-
їні – Героям слава», а тепер ці слова на-
були нового змісту.

Наразі вже точно зрозуміло, кому ці слова адресовані – 

героям, які зі зброєю в руках захищають 
Україну, лікарям, які повертають до жит-
тя поранених в АТО, волонтерам, на пле-
чах яких тримається наша армія.

Напередодні свята Героїв, 22 травня 
у Прилуцькому агротехнічному коледжі 
пройшов мітинг-реквієм. Серед присут-
ніх – викладачі, представники місцевої 
влади, студенти коледжу, громадськість 
міста.  На захід  завітав  мер міста При-
луки Д.В. Барнаш, голова Прилуцької 
міської організації Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода» І.В. Тютюнник, 
секретар міської ради В. М. Чернов. У 
своїх виступах вони зробили акцент на 
війну, яка триває з  російським агресо-
ром сьогодні. Закликали пам’ятати своїх 

Героїв, бути єдиними, щоб гідно протистояти нападнику. 
Заступник директора Прилуцького коледжу з навчально-

виробничої роботи Н. М. Науменко згадала  про загиблих 
земляків, котрі у найважчий момент для нашої держави не 
злякалися і пожертвували собою заради своєї Батьківщини, 
проявили себе справжніми патріотами. 

– Ми схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героїв 
“Небесної сотні”, Січового стрілецтва, воїнів УПА, усіх за-
гиблих в зоні АТО. Серед них і наш випускник Лавренчук 
В.І.

Були підведені підсумки проведеної студентами волон-
терської роботи про зібрані кошти, продукти харчування. 
Маскувальної сітки студентами коледжу передано до зони 
АТО  350 м.кв. та  20 опалювальних пічок.  

Ведучі мітингу-реквієму закликали  присутніх вшанува-
ти пам’ять Героїв, які поклали свої голови за наше майбут-
нє, хвилиною мовчання. Хай пам’ять про полеглих у боях 
за свободу нашої Батьківщини згуртує нас живих, дасть нам 
силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної дер-
жави на власній землі! 

О. Чернікова, викладач коледжу

Справжнього викладача, який 
за покликом серця вирішив 
пов’язати свою долю з нелегкою 
педагогічною працею, вирізня-
ють щирість душі та відкритість 
погляду. Спілкуючись з викла-
дачем Прилуцького агротехніч-
ного коледжу Ансєєвою Лідією 
Володимирівною, переконуєш-
ся  – найголовніше в житті для 
неї відчувати себе потрібною. 

Лідія Володимирівна родом 
з мальовничого  селища Мала 
Дівиця Прилуцького району. За-
кінчивши місцеву школу, всту-
пила до Ніжинського ордена 
Трудового Червоного прапора 
державного інституту ім. М.В. 
Гоголя, та здобула спеціаль-

ність – «біологія і хімія». Після 
успішного закінчення педінсти-
туту Лідія Володимирівна пра-
цювала в Знам’янській школі, 
викладала біологію і хімію, з 
1990 року - викладач Прилуць-
кого агротехнічного коледжу, 
спеціаліст вищої кваліфікацій-
ної категорії. 

Очолює циклову комісію ку-
раторів навчальних груп. Підго-
тувала 5 методичних розробок, 
3 навчальних посібники, пра-
цює над науково-методичною 
проблемою на тему: «Особис-
тісно-орієнтоване навчання  че-
рез поєднання традиційних та 
нетрадиційних технологій». 

Ансєєва Л.В є призером об-
ласного конкурсу «Педагогічна 
знахідка-2013», номінація «Ви-
ховна робота». В 2015 році в  
номінації «Екологія» успішно 
посіла друге місце, де  достойно 
пройшла всі етапи, набралася 
досвіду, поділилася педагогіч-
ними надбаннями з іншими ви-
кладачами. Провела цікавих від-
критих занять, низку виховних 
годин. Викладач має дипломи 
та нагороди. Приймає активну 
участь у роботі засідань адміні-
стративної, педагогічної та ме-
тодичної рад коледжу: аналізує 
глобальні питання навчально-
виховного процесу, виступає з 
доповідями. 

– Ви знаєте, – розповідає Лі-
дія Володимирівна, – не варто 
сидіти, склавши руки, треба 
рухатися вперед, удосконалю-
ватися. На заняттях застосовую 
інноваційні освітні методики 
і технології, різноманітні при-
йоми і форми навчальної діяль-
ності. Намагаюся, щоб між ви-
кладачем і студентами панувала 
атмосфера доброзичливості та 
активної співпраці.

Поряд із традиційним опра-
цюванням навчального матері-
алу, Лідія Володимирівна про-
понує завдання пошукового, 
проблемного, творчого характе-
ру: складання кросвордів, ана-
грам, написання і захист рефе-
ратів, створення проектів. 

Викладач намагається заціка-
вити студентів природничими 
дисциплінами, знайти у кожній 
темі «родзинку». І це їй вда-
ється. Коли я запитала у Лідії 
Володимирівни, чи студенти 
люблять біологію, то вона від-
повіла: «Всі люблять природу, 
навколишнє середовище, до-
вкілля. Адже  мої предмети 
пов’язані з вивченням складних 
взаємозв’язків між чинниками 
навколишнього середовища та 
здоров’ям людей ». 

- В чому полягає Ваша педа-
гогічна майстерність? 

- Досвід свідчить, що як би 

ти не володів психологією, зна-
нням своєї дисципліни та вмін-
ням інтерпретувати її залежно 
від стану студентів, потрібно за-
служити у студента довірливого 
ставлення до себе, зацікавити. 
Безперечно, важливо й те, як ти 
заходиш до аудиторії, як будеш 
одягнений, як будеш усміхатися, 
засмучуватися, радіти.

-Яким повинен  бути викла-
дач?

-Доречним для педагога буде 
вміння володіти собою та ро-
зумна стриманість емоцій. Та-
кож  значної поваги з боку сту-
дентів та серед колег надає й 
проста ввічливість. Навряд чи 
нечемний викладач зміг би ко-
ристуватись великим авторите-
том. Загалом, він має бути для 
студентів не тільки викладачем, 
носієм знань, а й соратником, 
другом, у деякому розумінні й 
побратимом. Тобто такою люди-
ною, яка повністю відчуває і ро-
зуміє своїх студентів, їх почуття 
і думки. Йдеться про здатність 
не тримати зла на них за їхні 
провини, помилки. 

-  Лідіє Володимирівно, ска-
жіть, будь ласка, що Вам до-
помагає протистояти жит-
тєвим негараздам?

- Коли відчуваю якийсь тягар 
на душі, завжди йду на пари 
усміхненою. Поспілкувавшись 

із студентами, відволікаюся, за-
буваю про всі проблеми. 

-Таке щире спілкування на-
дає величезної життєвої сили. 
Чи спілкуєтеся Ви з випусни-
ками?

- Так, звичайно. Крім тради-
ційних зустрічей випускників 
майже щодня бачу на вулиці 
колишніх своїх студентів. Дуже 
радісно, коли вони щиро віта-
ються, розповідають про своє 
життя, цікавляться моїми спра-
вами. У такі хвилини розумієш, 
що життєві настанови неда-
ремні. Багато випускників піс-
ля закінчення коледжу стають 
студентами  престижних вузів, 
досвідченими співробітниками.

Відповідальне ставлення пе-
дагога до праці, творчий  пошук 
та досвід роботи дають змогу  
працювати в тісному контакті з 
батьками студентів.

Поспілкувавшись з Лідією 
Володимирівною, розумієш, що 
у ній поєдналися найкращі люд-
ські якості: чуйність, справедли-
вість, працелюбність. Ця чарів-
на жінка вдома звичайна мама 
та кохана дружина. Вирощує 
чудові квіти, які радують своїм 
різнобарв’ям. Бо ж цей викладач  
залюблений в природу і в своє 
покликання.

В. Малишева, 
кореспондент «Вісника»

Виховуємо патріотів

У с. Манжосівка, в липні місяці, 
відбулася патріотична акція з на-
годи 25-ї річниці з Дня прийняття 
Декларації про державний сувере-
нітет України.

У ній прийняли участь  небайду-
жі громадяни, працівники відділів 
та управлінь райдержадміністра-
ції, районної ради, районних під-
приємств, організацій, установ, 
сільських та селищних рад. До цієї 
благородної справи долучилися 

працівники Прилуцького агротех-
нічного коледжу.

Збирали допомогу для бійців ан-
титерористичної операції, що нині 
боронять східні кордони нашої 
держави. Пакунки з одягом, ме-
дикаментами, 
побутовими ре-
чами, засобами 
гігієни, харча-
ми.

Участь в ак-
ції взяли голо-
ва Прилуцької 
райдержадміні-
страції Вален-
тина Ковтун 
та перший за-
ступник голо-
ви Денис Росо-
вський, голова 
районної ради 
Лариса Татар-
ченко, представники депутатсько-
го корпусу райради, депутат об-
ласної ради Ніна Косенко.

Виступаючи перед учасниками 
зібрання Валентина Ковтун зазна-
чила: – Прийняття Декларації про 
державний суверенітет України у 
1990 році стало першим кроком 

до нашої незалежності. Цей шлях 
самостійності Україна долає не-
легко. Бо навіть через 25 років не 
всі країни визнали, що ми суверен-
ні. Тому сьогодні на сході України 
йде війна. Наші земляки в даний 

час відстою-
ють там нашу 
незалежність, 
самостійність 
і суверенітет. 
Тому ми зі-
бралися, щоб 
передати їм 
палкий привіт 
від рідної зем-
лі й показати, 
що ми разом 
з ними, ми їх 
п а м ’ я т а є м о , 
віримо у них, 
любимо і нео-
дмінно живи-

ми чекаємо додому.
Учасники заходу, в тому чис-

лі й керівники району, залишили 
особисті побажання для бійців на 
жовто-синьому полотні, яке буде 
передано до бійців. Волонтер Ігор 
Приліпко особисто поїде переда-
вати посилку до зони АТО. Він  

низько вклонився всім, які мужньо 
боронять країну.

Благодійний вантаж освятив про-
тоієрей, настоятель храму Різдва 
Пресвятої Богородиці отець Ігор.

Бажання у всіх спільне та єдине: 
«Повертайтеся живими!» Героям 
Слава! Ми з вами!

Т. Брижан, 
голова студентського профкому



ПРИЛУЦЬКОГО АГРОТЕХНІЧНОГО КОЛЕДЖУ
Видається з лютого 1999 року
Засновник і видавець - адміністрація, педагогічний 
та студентський колективи коледжу.

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., Малишева В.В.- відповідальні за випуск, 
Євтушенко С.М. - відповідальна за фото.
т. 3-20-50,   e-mail: gidrotech@ukr.net

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 № 704

усПіх 
сПортсМеніВ 

коледжу 

гіМн 
Прилуцького 

агротехнічного 
коледжу

ВітаєМо!

ФестиВаль студентської Молоді

4 стор. вересень 2015 р.

В ці осінні дні відзначають ювілей наші колеги :

Мацкова Н.В., 
Прокопенко І.К.,
Болобан Н.К.

Минули, наче мить, десятки літ,
Вони — як дощик по тоненькій шибці
Вони — як ніжний яблуневий цвіт,
Вони — як тонкі струни в першій скрипці.
Любові Вам і  злагоди в родині,
Не знати горя, смутку і біди,
Хай прибуває щедро Вам щоднини
Із сонця вітру, із роси й води.
Нехай струна співає, а не рветься,
І доля не скупиться на літа,
Хай Божа благодать панує в серці,
В душі вирує  та цвіте весна!

З повагою: адміністрація коледжу,
профспілковий комітет,

редакційна колегія газети « Вісник», 
колеги, друзі.

Студентське життя

Наші ювіляри Спортивні новини

  I
В Прилуках, у зеленому розмаї,
Колони стрімко піднялись увись.
Це агроколедж, кожен добре знає,
Тут вчуся я, і тато вчивсь колись.
В студентськім братстві, як в сім’ї єдиній,
Вчимося ми, вчорашні школярі.
Мій коледже, ти знаний в Україні,
Мій коледже, ти кращий на землі!

  II
Електрикою й газом управляти,
Де орошать, а де і осушать, 
Як землю мірять, греблі будувати,
Всьому нас учать, знаємо на «п’ять»!
Нас вчать любити неньку-Україну,
Бо їй потрібні справжні трударі,
У коледжі, що знаний в Україні,
У коледжі, що кращий на землі!

  III
Щасливий коледж в кожній новій зміні 
Й сам молодіє юні завдяки,
І славлять Альма-Матер в кожній днині 
Улюблені його випускники.
Тобі всі наші мрії і надії,
Досягнення великі і малі,
Наш коледже, ти знаний в Україні,
Наш коледже, ти кращий на землі!

Слова Тетяни Мацкової
Музика Анатолія Довженка

В обласій спартакіаді серед студетів ВНЗ I-II рівнів 
акредитації Міністерства освіти i науки України, яку 
проводила обласна рада ФСТ «Колос», взяли участь 
спортсмени Прилуцького агротехнічного коледжу. Зма-
гання проходили з 10 видів спорту.

3бірні команди коледжу зайняли місця:
• з волейболу: дівчата - II місце
• з волейболу: юнаки -I місце
• з вільної  боротьби - III місце 
• з гирьового спорту - I місце
• з легкоатлетичного кросу -I місце
• з настільного тенісу - II місце
• з міні-футболу -I місце
• з легкої атлетики - IV місце
• з баскетболу - III місце
• з шашок - IV місце
    В зальнокомандному заліку колектив фізичної куль-

тури коледжу  зайняв II місце.
   Значного ycпixy добилися  спортсмени агротехніч-

ного коледжу в міській спартакіаді серед студентів ВНЗ 
I-II рівнів акредитації. Змагання проводилися з 8 видів 
спорту:

з волейболу: дівчата зайняли - I місце 
з волейболу: юнаки - I місце 
з гирьового спорту - I місце 
з легкоатлетичного кросу - II місце 
з настільного тенісу - II місце
з міні-футболу - I місце
з шашок - II місце
з шахів - II місце
 Завідувач сектором по фiзичнiй кyльтypi міста 

С.В.Соколов нагородив грамотою та кубком колектив 
фізичної культури коледжу за зайняте загально-команд-
не I місце в місті.

Протягом навчального року в Прилуцькому аграрно-
му коледжі, згідно плану, проводилася спартакіада се-
ред груп з 8 видів спорту за перехідний приз, започатко-
ваний бронзовим призером зимових Олімпійських iгop 
в Лілехамері В.А. Цербе. В загальнокомандному заліку 
I місце зайняла група  3   курсу   відділення  «Обслуго-
вування   комп’ютерних   систем  i мереж»  – куратор  
групи  Жигун  Вікторія Григорівна,  староста Парган 
Максим, фiзopг групи Головкін Владислав. Вітаємо пе-
реможців!

П. Пашук, керівник фізичного виховання

У квітні 2015 року у Чернігові про-
водився щорічний Фестиваль самоді-
яльної творчості «Студентська весна - 
2015» з метою підвищення естетичної 
культури, розвитку творчого потен-
ціалу та виконавської майстерності 
студентської молоді, виховання націо-
нально-патріотичних почуттів.  Орга-
нізатор фестивалю -  Рада директорів 
вищих навчальних за-
кладів І-ІІ рівнів акре-
дитації Чернігівської 
області. Захід спрямо-
ваний на реалізацію 
розвитку всіх видів і 
жанрів мистецтва, тра-
диційної народної куль-
тури, стимулювання 
створення нових і зміц-
нення наявних гуртків 
та колективів студентів, 
залучення до них нових 
учасників.

У фестивалі брали 

участь всі навчальні заклади І-ІІ рів-
нів акредитації Чернігівської області, 
тож конкурс був справді відповідаль-
ним.   

На суд поважного журі свою кон-
цертну програму представляли й сту-
денти Прилуцького агротехнічного 
коледжу. 

Цілком заслуженими оплесками 

глядачі вітали переможців фестивалю 
у номінації «Літературна творчість» -  
студентський народний театр «Перво-
цвіт», керівник Аніщенко К.О. (І міс-
це).     У номінації  «Вокальний спів» 
-  Литвин Марію, керівник Довженко 
А.М. (ІІ місце); у номінації «Хорео-
графічне мистецтво»-  танцювальний 
ансамбль, керівник Мишак В.М.  (ІІІ 
місце).

 «Студентська весна - 
2015» не просто приходила 
в гості до наших студентів-
аматорів, вона залишилася 
в їхніх серцях назавжди.

 Н. Деркач, 
керівник художньої 

самодіяльності коледжу

Подяка   спонсорам
   Адміністрація, студен-

ти, учасники художньої са-
модіяльності Прилуцького 
агротехнічного коледжу 
висловлюють щиру подяку 

директору ТОВ «Автотранс Євро» 
Нестеренку В. В., отаману При-
луцького козацького  полку МСКС  
- полковнику Ткаченку С. Г., за на-
дану фінансову допомогу для поїздки 
на обласний фестиваль «Студентська 
весна – 2015» м. Чернігів. 

Студенти не підвели сподівань своїх 
спонсорів і зайняли почесні місця.

Студенти – це частина населення, яка має найдо-
рожчі телефони, але в яких ніколи немає грошей 
на рахунку.

* * * 
Найкраща пара - та, яка почалася з дружби?
Що за маячня?! Найкраща пара - та, з якої від-

пустили.
* * * 

Сидить студентка на іспиті. Викладач збираєть-
ся ставити двійку:

- Тобі навіть трійку нема за що ставити. Взагалі 
нічого не знаєш. Hезадовільно.

- А я хворіла.
- Довідка є? Hу, добре. Три.
- А я сильно хворіла!

торбинка - 
гуморинка


