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21 листопада, українці відзначають одне з нових, але знакових свят 
в новітній історії України - День Гідності та Свободи. 
Відзначається згідно з Указом Президента № 872 від 13 листопада 

2014 року «з метою утвердження в Україні ідеалів свободи і 
демократії, збереження та донесення до сучасного і майбутніх 
поколінь об’єктивної інформації про доленосні події в Україні початку 
XXI століття, а також віддання належної шани патріотизму 
й мужності громадян, які постали на захист демократичних 
цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних 

інтересів нашої держави та її європейського вибору...». 
Свято встановлено на честь початку цього дня двох революцій: 

Помаранчевої революції (2004 року) та Революції Гідності (листопад 
2013 – лютий 2014). 
Саме 21 листопада 2013 року розпочались перші протести 

студентства, української громадськості у відповідь на рішення 
Кабінету Міністрів України про призупинення процесу підготовки 
до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 
Союзом.

Напередодні державного свята, 20 листопа-
да, в актовій залі Прилуцького агротехнічного 
коледжу проведено  урочистий захід з нагоди 
Дня Гідності та Свободи. У заході прийняли 
участь голова районної державної адміністрації 
Валентина Ковтун, перший заступник голови 
райдержадміністрації Денис Росовський, учас-
ники АТО, представники територіальних громад, 
районних організацій політичних партій та гро-
мадських організацій, студентська та учнівська 
молодь, громадськість району. На захід були 
запрошені матері загиблих учасників АТО Ган-
на Іванівна Міхнюк та Валентина Михайлівна 
Потієнко.
Перед присутніми виступила голова  

райдержадміністрації Валентина Ковтун, яка за-
уважила, що події двох майданів в Україні стали 
підтвердженням того, що ми відродилися як су-

часна європейська нація, нація гордих, 
вільних і відповідальних громадян. Ми ра-
зом довели іншим народам те, що українці 
– це народ глибоко патріотичний, з висо-
ким почуттям гідності і непереборним 
духом свободи! Такими ми були протягом 
всієї історії формування нашої держави. 
Директор коледжу Павло Черніков також 
у своєму виступі згадав про події які роз-
горталися в центрі столиці та торкнулися 
кожного з нас. Студентська молодь пока-
зала нам усім, що потрібно боротися, що 
досягнення самі не приходять, потрібні 
спільні зусилля усієї нації, всього народу. 
Сьогодні всі, кому небайдужа доля рідної 
України, повинні об’єднати свої зусилля 
на благо країни та побудови європейської 
незалежної та заможної держави, якою 
пишатимуться наші нащадки.
З промовами про 

події на майдані 
виступили: го-

лова міської організації 
політичної партії ВО «Сво-
бода», учасник майдану 
Іван Тютюнник, представ-
ник громадського форму-
вання «Прилуцька самообо-
рона народної ради» Ольга 
Костюк, голова громадської 
організації «Учасники 
антитерористичної операції 
«Щит» Павло Красноок, 
студент 3 курсу відділення 
«Будівництво, обслуго-
вування і ремонт ГМС», і 
одночасно студент 2 курсу 
політології Вищої Школи 
Міжнародних Відносин і 

Американістики Олександр Киричок.
На заході виступив студентський театр 

«Первоцвіт». Аматори нагадали присутнім у залі 
про події, які відбувалися на майдані у Києві, пе-
реглядом відео «Обличчя Майдану». Під час пе-
регляду відео «Мамо не плач» вшанували Героїв 
Майдану  хвилиною мовчання.
Патріотичний захід завершився урочистим ви-

конанням гімну України всіма учасниками.
Після урочистостей учасники заходу поклали 

квіти до меморіальної дошки, яка встановлена на 
фасаді Прилуцького агротехнічного коледжу, на 
честь загиблого учасника АТО - Віктора Лаврен-
чука, уродженця с.Рудівка, колишнього студента 
коледжу.
Учасникам заходу була представлена експонатно-

тематична виставка до Дня Гідності та Свободи.
С.Мелащенко, викладач

Протягом двадцяти років в нашому 
коледжі працює студентське самовря-
дування, яке займається безпосеред-
ньо вирішенням проблем студентсь-
кого життя навчального закладу. До 
активу студентського самоврядуван-
ня входять голови студентських рад 
груп, керівники секторів: Марина 
Коломієць, Павло Булах, Дар’я Га-
пон, Владислав Головкін, Катерина 
Ковтун, Єлизавета Лисенко, Євгенія 
Діденко, Олена Одокієнко, Олександр 
Тяжкун.
Останнім часом у студентів 

змінилося відношення, як до про-
блем своїх однолітків, так і до на-
вчання, чого не можемо допустити 
ми – студенти-активісти. Щоденно 
кипить робота по вирішенню на-

гальних питань з якими звертають-
ся до нас студенти. Організовуємо й 
беремо активну учать у проведенні 
організаційних, наукових, куль-
турно-масових, спортивних, оздо-
ровчих та інших заходах. Актив-
но співпрацюємо з адміністрацією 
щодо проведення цікавих конкурсів, 
дискотек, приїзду відомих людей в 
стіни навчального закладу.
Хочеться подякувати адміністрації 

за допомогу у вирішенні питань з 
якими ми до неї зверталися. Щорічно   
звітуємо перед студентами за прове-
дену роботу  і набираємо активних 
студентів в нашу згуртовану коман-
ду.

В.Корнєва, голова студентського 
самоврядування, студентка 4курсу

Свою Україну любіть. Любіть її… Во время люте,
В останню тяжкую минуту за неї Господа моліть.
                               Т.Г.Шевченко
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Її життєвий шлях схо-
жий на шлях мільйонів 
юнаків і дівчат, спраглих 
до знань і відкриттів 
незвіданого, бажаючих 
віддано служити рідній 
Батьківщині, примножу-
ючи її славу і багатство. 
Скромні, стримані, чуйні, 
порядні, працьовиті, 
безкорисливі, вони є 
втіленням того, якою по-
винна бути справжня лю-
дина. Саме така людина 
живе і працює поруч із 
нами.

- Як би Ви самі себе 
відрекомендували нашим 
читачам?

- Валентина Володими-
рівна Тітунова. Викладач 

Прилуцького агротехнічного коледжу, завідувачка відділення 
«Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопоста-
чання» та заочного відділення.

- Невже про таку серйозну професію (на мою думку, 
чоловічу) Ви мріяли?

- Не повірите. Але зі шкільної парти мріяла пов’язати 
своє життя з виробництвом.

- Хто чи що вплинуло на Ваш вибір?
- Батько моєї найкращої подруги Петро Миколайович 

Карпов працював у нафтовій галузі. Саме він дав нам пора-
ду подати документи для вступу до Московського інституту 
нафтохімічної і газової промисловості імені І.М.Губкіна. 
П’ять років навчання на нафтопромисловому факультеті ут-
вердили мене в правильності вибору професії.

- Один східний мудрець сказав, що людині, для того, 
щоб пізнати себе і світ, вдосконалюватися, духовно рости, 
потрібно за життя тричі змінити місце проживання і робо-
ти...

- Саме так сталося зі мною. За направленням чотири роки 
відпрацювала інженером у Свердловському управлінні газо-
вого господарства. Для мене це була справжня школа набуття 
досвіду. Утім, життя завжди вносить свої корективи. 5 років 
відпрацювала у квартирно-експлуатаційній частині західної 
групи військ. За час роботи зі слюсаря і майстра дільниці 
«доросла» до начальника газової служби. Тут зустріла свою 
долю. А вже в 1993 році, коли відбувалося виведення ра-
дянських військ із Німеччини, ми переїхали в тихе містечком 
над Удаєм. Я прийшла працювати до Прилуцького технікуму 
гідромеліорації та сільського господарства.

- Двадцять два роки Ви ділитеся зі студентами своїми 
знаннями і майстерністю, набутими упродовж неодного 
десятиліття. Чи жалкуєте, що пов’язали свою професію з 
педагогічною діяльністю?

- Не буду лукавити, на підприємстві працювати набагато 
легше, ніж займатися викладацькою діяльністю. Але ні про 
що не шкодую, бо поруч із юними і себе почуваю молодшою, 
намагаюся йти в ногу з часом і бути цікавою для них  як ви-
кладач і як людина.

- Розкажіть про свої творчі набутки?
- Я люблю свою роботу. Як би складно іноді не було! 

Вона стимулює до постійного самовдосконалення, попо-
внення нових знань. Адже треба постійно читати фахові 
видання, бо наука і техніка не стоять на місці. Заскорузлості 
і некомпетентності студенти не прощають. За час своєї 
викладацької діяльності я випустила два посібники, якими 
користуються студенти. 

- Що б Ви побажали сучасним студентам?
- Побільше активності, наполегливості і сумлінності у 

здобутті знань. Адже вони -  рушійна сила нашої держави, 

від них залежить, чи буде вона відроджуватись і процвітати. 
Тому інфантильність, інертність та байдужість не повинні 
домінувати в характерах нашої молоді. Не дозволяйте 
внутрішній ліні завоювати себе. Треба йти назустріч життю. 

- Валентино Володимирівно, чи є у Вас тил і наскільки 
він надійний?

- Звичайно, мій тил - це моя родина. Старший син у свій 
час закінчив агроколедж, а нині пішов добровольцем захища-
ти Україну в полк спецпризначення «Азов». Менший – після 
закінчення агроколеджу навчається в НУБіПі.

- Валентино Володимирівно, а як Ви проводите своє 
дозвілля?

- Чимало часу проводжу на кухні, намагаюся приготувати 
щось смачненьке для своїх чоловіків. Я неймовірно вдячна 
їм за щоденну підтримку, адже іноді проводжу більше часу 
на роботі, ніж удома. Але найбільше захоплення всього мого 
життя – це квіти. Вони у мене всюди. З ранньої весни і до 
пізньої осені на нашому подвір’ї квітковий рай, у якому 
відпочиває і радіє красі моя душа. Чоловік чаклує біля вино-
граду, якого у нас декілька сортів. Допомагаючи йому, я та-
кож почала цікавитися його вирощуванням. Отож, поєдную, 
як сказав поет М.Рильський, «троянди й виноград, красиве і 
корисне». 

- Не можу не поцікавитися у Вас таким філософським 
питанням: у чому  Ви вбачаєте сенс життя? 

- Дуже важливо бути не споживачем у житті, а щось 
віддавати людям. Маю на увазі не гроші, а любов, дружбу, 
увагу, знання. Не кожний готовий щось віддати, а буває, щось 
віддавати нікому.

- Чи можете розкрити на сторінках газети свою 
найзаповітнішу мрію?

- Моя мрія така ж, як і в тисячі інших українок – щоб був 
мир у державі і були щасливими діти.

О. Ващенко, 
голова циклової комісії

Субота. У міському пар-
ку листопадова заметіль.
Валентина Володимирів-

на, чекаючи на мене, разом 
з донькою Анею збирали 
кольорове кленове листя і 
плели вінок.
Хоча з Валентиною Во-

ло ди мирівною ми колеги і 
зустрічаємося в коледжі з 
десяток разів на день, але 
взяти в неї інтерв’ю ніяк не 
вдавалося: навчальні пари, 
виховні заходи, засідання 
педагогічної ради, 
конференції, майстер-кла-
си, методичні об’єднання 
– забирали увесь її час та 
увагу.
Сьогодні вона нікуди не 

поспішала і з задоволенням розповіла мені про сім’ю та 
віру, про роботу та відпочинок, про принципи та мрії, про 
секрети підкорення студентських сердець.
Спілкування з Валентиною Володимирівною принесло 

мені не тільки задоволення, але й усвідомлення того, що 
переді мною непересічна жінка з мудрими і глибокими дум-
ками про життя, про виховання дітей і молоді, про сім’ю  
роль жінки в ній.
Кредо:
Життєве: «Прекрасне життя починається з прекрасних 

думок».
Професійне: «Щоб бути чудовим педагогом, треба люби-

ти те, що викладаєш і любити тих, кому викладаєш».
Біографічна довідка:
Валентина Володимирівна Крючкова (народилася 

25.08.1972 року в с. Ряшки Прилуцького району) – викладач 
гуманітарних дисциплін у Прилуцькому агротехнічному 
коледжі. 
Освіта:
Закінчила Ряшківську середню школу зі срібною ме-

даллю, вищу освіту здобула у Чернігівському державному 
педагогічному інституті ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю 
«вчитель історії і права».
Трудову діяльність розпочала у 1994р., працюючи зав-

учем у рідній школі.
З 1995р. працює викладачем гуманітарних дисциплін 

у Прилуцькому агротехнічному коледжі, має стаж 
безпосередньої діяльності 20 років. За результата-
ми попередньої атестації в 2010р. їй присвоєно вищу 

кваліфікаційну категорію.
Професійні досягнення:
З 2006 очолює циклову комісію гуманітарних та 

соціально-економічних дисциплін;
В 2013, 2014 роках була рецензентом навчальної програ-

ми з дисципліни «Основи підприємницької і управлінської 
діяльності».
Валентина Володимирівна є постійним учасником ви-

ставки передового педагогічного досвіду і творчості молоді. 
Так конкурсна робота «Основи правознавства. Електронний 
підручник» занесена в каталог кращих конкурсних робіт НМЦ 
Міністерства аграрної політики та продовольства України;
при проведенні обласного щорічного конкурсу на кращу 

методичну розробку «Педагогічна знахідка» є призером в 
номінації «Правознавство», 2014р.;
заслуговують уваги методичні розробки та друковані 

статті в газетах на історичну тематику.
Особисте життя:
Заміжня, має двох дітей.
Про батьків:
- Я зросла у простій селянській сім’ї, де лінощам і без-

ладу місця не було. Натомість шанувалися праця, порядок 
і порядність. Мої батьки виростили трьох дітей. Хоч брат 
і сестра набагато старші за мене, але нас пов’язують міцна 
дружба, взаємодопомога і любов. Я вдячна батькам за тепло 
і ніжність. Вони завжди не просто слухали мене, вони чули. 
І це важливо.
Про сім’ю:
- Моя сім’я – це мій прихисток, мій маяк, який рятує мене 

від зневіри, підступності, байдужості в бурхливому жи-
тейському океані. Я неймовірно вдячна чоловікові Олексан-
дру, дітям Дімі і Ані за щоденну підтримку, за те, що іноді я 
проводжу більше часу на роботі, ніж удома.
Намагаюся виховувати у своїх дітей самостійність і 

відповідальність за свої вчинки, привчало їх до думки, що 
уроки – це їх робота, бо навчаються вони не для мами з та-
том, а для себе, хочу щоб вони усвідомили, що складнощі, 
поразки, падіння та невдачі – це цілком природна складова 
життя, завдяки якій вони ростуть і зріють. Люблю їх не за 
те, що вони розумні, здібні, добре вчаться, а просто за те, 
що вони є!
Про роботу:
-    Я себе не уявляю на іншій роботі. Хоч як би складно 

іноді не було!
Вона стимулює до постійного самовдосконалення, зро-

стання свого інтелекту.
Вже давно забула про юнацьку мрію – стати юри-

стом. Допитливі очі студентів їхнє прагнення до набуття 
знань жага до пізнання таємниць життя допомогли мені 

усвідомити, що вчити – це моє покликання. Хоча розумію, 
що одні пари вдаються, а інші – ні. Раз студенти готові, а на-
ступний – ні. Раз приходжу на заняття і як картину пишу, а 
інший раз приходжу і думаю: Боже, чи хоч чогось студентів 
навчила за пару? Але в своєму світі зараз затишно, а це 
означає, що я на своєму місці.
У мене насправді нема поганих студентів. Я свідома 

того, що не всі студенти є ідеальними, так само як і я не є 
ідеальною. І скажімо, якщо я собі дозволяю якісь ґанджі, то 
я абсолютно спокійно дозволяю ґанджі студентам. Студент, 
який не дуже вчиться, або не дуже уважний, натомість він 
має якісь інші позитивні риси. І тому я намагаюся побачити 
у ньому ці позитиви. 
Про відпочинок:
- Не сфальшивлю, коли скажу, що робота це і є мій 

відпочинок. Бути в центрі студентського життя, відчувати 
себе на десять років молодшою, енергійною, дискутувати з 
молоддю про все на світі, радіти їхнім свіжим несподіваним 
думкам і висновкам, божевільним вчинкам, піймати себе на 
думці, що буденність і одноманітність мені не загрожують – 
ось, що приносить мені неймовірне задоволення.
Але як жінка розумію, що моя сім’я дещо обділена моєю 

увагою. Повністю компенсую її у вихідні дні. Граю із сином 
восьмикласником у шашки і шахи, шию разом із донькою 
другокласницею одяг для її ляльок, плетемо з бісеру цікаві 
речі, готую їм щось смачненьке.
Дуже рідко випадає час почитати. Мене зворушує 

творчість прилуцької літераторки Лілії Бондаревич (Чер-
ненко), перечитую твори Джека Лондона, на мою думку, 
вони виховують справжніх чоловіків. А ще люблю слу-
хати «Океан Ельзи» - це стильний вітчизняний рок, який 
пробуджує серце  і душу. Про свої смаки і вподобання не 
розкажеш в одній статті.
Літо – для моєї сім’ї – найкраща пора. Намагаємося 

з чоловіком повести дітей до моря. Але найкращий 
відрпочинок на природі біля сільського ставка, де ми всі ло-
вимо рибу, а потім розпалюємо вогнище і варимо юшку. Це 
об’єднує і зближує нас. Ось тоді і приходить думка: головне 
для жінки не кар’єра, не робота, а сім’я.  Це найнадійніша 
точка опори. 
Про віру:
Вважаю, що над нами є вища сила, яка урівноважує тере-

зи добра і зла.
У кожного своє розуміння Бога. Для мене Бог – це уосо-

блення любові, самопожертви, людяності, терпіння, добра, 
справедливості, всепрощення.
А ще вірю у справжню жіночу дружбу, вірю в сім’ю. Без 

цього не можна.
Г. Ляшенко,  викладач

На базі Прилуцького агротехнічного коледжу 
відбувся семінар навчально-методичної комісії 
аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 
акредитації зі спеціальності «Монтаж, обслуго-
вування та ремонт електротехнічних установок 
в агропромисловому комплексі». Такий семінар 
проходив на базі коледжу уже вдруге.
У семінарі взяли участь директори та заступ-

ники відділень – Мирогощанського аграрного 
коледжу, Дніпропетровського НАУ, Роменсько-
го коледжу Сумського НАУ, Мелітопольського 
коледжу Таврійського ДАТУ, Хорольсько-
го агропромислового коледжу Полтавської 
ДАА, Борщівського агротехнічного колед-
жу Тернопільської області, Глухівського 
агротехнічного інституту імені С.А. Ковпака 
Сумського НАУ, голова навчально-методичної 
комісії Борхаленко Ю.О – кандидат технічних 
наук, голова комісії, методист ДУ «НМЦ 
«Агроосвіта».
Відкрив засідання, підбив підсумки роботи 

аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 
акредитації зі спеціальності «Монтаж, обслуго-
вування та ремонт електротехнічних установок 
в агропромисловому комплексі» за 2014-2015 
навчальний рік голова навчально-методичної 

комісії Ю.О Борхаленко. Директор коледжу 
П.І Черніков  провів презентацію Прилуцького 
агротехнічного коледжу, зробив історичний ек-
скурс щодо його заснування. Про організацію 
навчального процесу на відділенні «Монтаж, 
обслуговування та ремонт електротехнічних 
установок в агропромисловому комплексі» ви-
ступили А.В Суддя та Г.П. Єфімов.
Члени комісії розглянули з доповідями та 

обмінялися досвідом роботи циклових комісій 
електротехнічних дисциплін по впровадженню 
інноваційних форм, удосконаленню організації 
проведення практичної підготовки техніків-
електриків. Особлива увага приділялася вне-
сенню змін та доповнень у тестові завдання для 
контролю знань студентів, створенню електрон-
них підручників із врахуванням основних ви-
мог та використанням сучасних інформаційно-
телекомунікаційних технологій.
Учасники семінару відвідали заняття, огля-

нули матеріальну-технічну базу та ознайоми-
лися з навчально - медодичним забезпеченням 
кабінетів, лабораторій та майстерень коледжу. 
Наприкінці засідання були підбиті підсумки ро-
боти комісії, дані відповідні рекомендації.
Гості побували в Густинському монастирі, 

для них було організовано оглядову екскурсію 
по місту, під час якої вони знайомилися з 
його історичним минулим і сьогодення, 

архітектурними та історичними пам’ятками.
В.Малишева, кореспондент «Вісника»
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Впродовж останнього року жоден 
українець не залишається байдужим 
до подій, що відбуваються в Україні. 
Ми переймаємося болем і хвилюван-
ням за всіх, хто перебуває в зоні АТО 
та найвразливішими почуттями і пере-
живаннями - за наших воїнів - земляків. 
З одним із наших бійців АТО, випус-
кником Прилуцького агротехнічного 
коледжу Цукуром Олегом Миколайо-
вичем, який навчається в Рівненському 
Національному університеті водного 
господарства та природокористування 
на заочному відділенні «Будівництво, 
обслуговування і ремонт гідромеліора-
тивних споруд» вдалося поспілкуватися 
газеті «Вісник».

8 квітня 2013 року Олег Миколайович був призваний 
на проходження строкової служби у спецпідрозділ «Барс» 
Вишгородського району Київської області. 

Після подій на майдані у 2014 
році, у складі бригади із 700 чоловік 
направлений у зону АТО. Приймав 
участь у боях під Словянським, Іло-
вайськом, Краматорськом. У гарячій 
точці перебували по 45 днів, потім 
поверталися до строкової служби на 
2-3 тижні. Потім знову, - згадує: гра-
ди, обстріли. У боях полягло чимало 
його друзів, багато залишилися інва-
лідами. З кількома товаришами побу-
вав у полоні, коли забирали з Іловай-
ська поранених. На щастя, через добу 
всіх відпустили, забравши військове 
озброєння та техніку.
Олег пригадав випадок, коли  на 

очах у всієї бригади, снаряд влучив у 
легковий автомобіль, де знаходилась сім’я: мама, батько та 
10-річна донька. Мати і батько дівчинки загинули відразу, а 
доньку оперативно госпіталізували до лікарні. 

Зі слів бійця, сепаратисти обстрілювали по кілька годин. 
З території Росії постійно йшов обстріл важкою артилерією 
та градами, терористи атакували мінометами. Бійці допома-
гали вивозити поранених побратимів з поля бою та  меш-
канців міст до лікарень.  Олег розповідав, що у воєнних су-
тичках дещо змінюється світосприйняття. За його словами, 
коли дивишся в очі смерті, то відбувається певна переоцінка 
цінностей, а характер людини «оголюється».

 - На війні головне – залишатись людиною. Необхідно 
сприймати ситуацію навколо себе адекватно і ні у якому разі 
не панікувати. - Через постійні обстріли у деяких просто не 
витримували нерви, не всі могли контролювати свої емоції. 
Однак такі прояви слабкості у бійців швидко минали. 
Після перебування у зоні АТО та строкової служби, яка 

тривала 2 роки,  Олег повернувся додому. Вдома бійця з 
нетерпінням чекали близькі та друзі. Як зазначає Олег, він 
робитиме все можливе, аби уберегти від агресора українців 
і якщо буде потреба, то задля цього готовий знову поверну-
тися на східний рубіж. 

В.Малишева, кореспондент «Вісника»

14 жовтня ми другий рік вшановуємо наших захисни-
ків Вітчизни – сивочолих ветеранів Другої світової війни, 
учасників бойових дій на території інших держав, ветеранів 
Збройних сил, військових, які сьогодні стоять на варті миру, 
спокою, незалежності нашої держави.

    Це свято символізує нерозривність часів і поколінь, 
адже в усі віки справа захисту своєї Батьківщини була най-

вищим проявом патріотизму і громадського єднання.
   До Дня захисника Вітчизни в Прилуцькому агротех-

нічному коледжі відбувся відкритий виховний захід під на-
звою «День козацької слави». У виховному заході прийняли 
участь студенти 2 курсу відділення «Монтаж, обслугову-
вання устаткування і систем газопостачання». Перед учас-
никами заходу виступила викладач Луковина Н.О. : «З 2015 
року ми маємо тепер нове державне свято. За Указом Пре-
зидента України Петра Порошенка 14 жовтня оголошено як 
День захисника України. Тепер ми святкуватимемо не лише 
одне з найбільш релігійних свят – Покрову Пресвятої Бого-
родиці та козацьке свято, а й держави. Маємо своє, козацьке, 
під Покровом Божої Матері».

      Ведучі заходу розповіли присутнім про історію виник-
нення цього свята, яке своїм корінням сягає аж у X століття 
Русі – України. Не менше це свято вшановували й славні 
запорожці, які перед важливою подією чи походом завжди 
молилися своїй святій покровительці, прохаючи у неї під-
тримки у святій справі-захисту рідної землі.

      В залі лунали вірші і пісні про рідну землю, про Укра-
їну у виконанні студентів. «Далеко не все здобуто і досяг-
нуто, чого прагнули. Більше того, на сході України вже 
майже другий рік триває війна. Але в цій непростій ситуації 

ми мусимо пам’ятати одне: іншої України немає і не буде. 
І її потрібно відстоювати всіма можливими і неможливи-
ми силами – на цьому наголосив директор агроколеджу 
П.І.Черніков, який привітав усіх присутніх із святом і по-
бажав справжнім чоловікам міцного здоров’я, добробуту, 
миру і злагоди, родинного тепла і затишку, успіхів у благо-
родній справі служіння українському народу.

     На екрані в притихлому залі глядачі роздивлялися слай-
ди про роди військ, які є в українській армії. А ось уже на 
інших слайдах козаки Прилуччини. Глядачі ознайомилися 
з тими добрими справами, які вони зробили і роблять для 
свого краю: облагородили місцевий пляж, побудували дитя-
чий майданчик, варять величезний казан кулішу, пригоща-
ючи всіх бажаючих.

    На урочистий захід були запрошені Красноок Павло 
Миколайович – голова громадської організації «Учасник 
антитерористичної операції «Щит» і колишній студент 
агроколеджу, а нині воїн АТО Цукор Олег Миколайович. 
Вони побажали студентам гарно вчитися і застосовувати 
свої знання на благо і розвиток держави.

   
Н. Луковина, викладач

Виховуємо патріотівВиховуємо патріотів Наші випускники в зоні АТОНаші випускники в зоні АТО

В Прилуцькому агротехнічному коледжі протягом тижня звуча-
ли українські національно-патріотичні пісні. 07 жовтня 2015 року 
відбулася  зустріч з прилучанином, поетом, автором пісень про Май-
дан, подій на сході країни Віктором Погуляєм.
На Майдані В. Погуляй стояв з першого дня його створення, де й 

народжувалися його унікальні революційні композиції. 
Він правдиво пише про війну на Донбасі, українських кіборгів, про 

козаків котрі відчайдушно боронили Україну. Під ці композиції тво-
рилась новітня історія нашої країни, під ці ноти виборювається неза-
лежна Україна. Революційні композиції унікальні, вони захоплюють і 
надихають, бо вони про нашу історію, яка твориться сьогодні і зараз.
Чим глибше проникнення молоді в скарбницю матеріальної і 

духовної культури України, осмислення нею найвищих досягнень 
своєї нації, тим глибші патріотичні почуття. 

С. Євтушенко, кореспондент «Вісника»

Відповідно до Указу Президента України № 806/2014 від 14-го жовтня 2014-го 
року в Україні, з метою вшанування мужності і героїзму захисників незалежності і 
територіальної цілісності України, встановлено нове свято - «День захисника України», 
яке буде відзначатися щорічно 14-го жовтня.  В українській традиції свято Покрови тісно 
пов’язується з ідеями захисту від ворогів. Тому велика кількість православних церков, 
побудованих за княжих і козацьких часів, присвячувалися цьому святу. Церква Покро-
ви Пресвятої Богородиці була головною у Запорізькій Січі, а 14 жовтня став одним із 
найважливіших днів для козаків - тоді вони проводили свої ради, на яких обирали ново-
го гетьмана або кошового отамана. У ХХ столітті козацькі традиції перейняли борці за 
незалежність України - Армія Української Народної Республіки та Українська повстанська 
армія. Саме тому днем офіційного створення УПА було обрано також свято Покрови.
До Дня Захисника України та 930-річчя нашого міста 13 жовтня відбулася низка урочи-

стих заходів.  Після офіційної частини  урочистості до Дня захисника України та 930-річчя 
міста Прилуки продовжилися в історичній зоні міста, біля пам’ятника Володимиру Моно-
маху, де відбулося святкове дійство «Із давнього козацького ми роду».  
Учасниками заходу стали представники силових структур, козацьких формувань міста, 

учасники бойових дій, представники органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, 
представники політичних партій та пересічні мешканці міста, а також викладачі і студенти 
агроколеджу. Прилучани прийняли вітання від Голови Верховної Ради України Володимира 
Гройсмана. Встановлення нового свята в нашій державі має важливе суспільно-політичне 
та морально-етичне значення, сприятиме піднесенню рівня самооцінки громадян України 
та зміцненню довіри й поваги до національного війська, патріотичному вихованню молоді

О.П. Чернікова, викладач
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ПоезіяПоезія

Студентське життяСтудентське життя

Â²ÒÀªÌÎ!
В ці осінні дні відзначають ювілей наші колеги :

Бабенко А.М., 
Кузьменко Ю.Б., 
Ансєєва Л.В., 
Синенко Д.В.

Нехай любов незгасно світить,
Хай доля радісно співа,
Для Вас усі найкращі квіти
І найласкавіші слова.
Бажаєм Вам життя прожити
Без сліз, без горя, без біди.
Нехай воно щасливим буде
Сьогодні, завтра і завжди!

З повагою: адміністрація коледжу,
профспілковий комітет,

редакційна колегія газети « Вісник», 
колеги, друзі.

Наші ювіляриНаші ювіляри

героямгероям
Він помирав. Стріляли кулемети -
Це був останній бій в його житті.
Про подвиги писали вже поети -
Слова ж відваги він уже завчив.
Герой. Обранець. Справжній українець.
А в цього хлопця десь живе сім’я,
Для них він син, коханий і племінник,
Для мами - все! Це сенс її життя.
Він помирав. Він чув, як плаче небо,
У грудях — рана, хоч і не болить,
І лиш земля так пригорта до себе,
Наче й не знає, що він хоче жить!
Він патріот. Сюди прийшов він щиро, 
Щоб захистить від ворога сім’ю,
Він добре знав - іще немає миру:
«Хто ж як не я за землю цю згорю?..». 
Він помирав. Простий юнак у двадцять,
Що ще не бачив радості життя,

А кулемет безжально чергу клацав...
Для часу не буває вороття...
Червона кров, як маки, проростала,
Усе зникало: віра і любов.
Не чув ніхто...
Лиш небо й трави знали –
Не пробача земля синівську кров...

21.05.15.
****

М’ячем рожевим потонуло сонце,
Десь хлюпнуло у річку за селом.
Розкрило небо Всесвіт, як віконце,
А в нім планет небачено було!
Примхливий коник грає серенаду,
А вечір пахне м’ятою й бузком,
Планети, наче грона винограду,
Звисають над Земним чолом.

2015р.

Так склалося в моєму житті, що в 1957 році 
при будівництві Кременчуцького водосховища, 
моя сім’я була переселена в с. Крутоярівку, ко-
лишнього Яблунівського району. Залило водою 
212 населених пунктів. Так зникло з карти село 
Пищики, що на Черкащині. Невдовзі народив-
ся вірш  під назвою «Посвята рідному селу», а 
музикант А. Довженко поклав слова на музику. 
Так  з’явилася пісня.

З повагою, П. Черніков

Слова П.І.Чернікова
Музика А.М. Довженко

1. Мого села нема тепер на карті
А так хотілось, щоб воно було,
На дні Дніпра у вічній варті,
Стоїть село, стоїть моє село. 

Приспів: Село – святиня, так як батько й мати,
І хоч подій багато відгуло,
Малює пам’ять мальви біля хати,
Вклоняюся тобі село, моє село.

2. Вже босоніж не пробіжу лугами,
Й не зазирну у сонячне вікно,
І не зустріну на порозі мами,
Бо стерли хвилі шлях в моє село.

Приспів: Село – святиня, так як батько й мати,
І хоч подій багато відгуло,
Малює пам’ять мальви біля хати,
Вклоняюся тобі село, моє село.

3.Крізь товщ століть земля ця пам’ятає,   
Що за Хмельниччини було,
Богдана голос знову тут лунає, 
Його полки ідуть через моє село.

Приспів: Село – святиня, так як батько й мати,
І хоч подій багато відгуло,
Малює пам’ять мальви біля хати,
Вклоняюся тобі село, моє село. 
Програш. Приспів.

На літературному обрії Чернігівщини сходить нове 
ім’я – Надія Мариноха-Стеценко. Народилася дівчина 
28 березня 1991 року в мальовничому селі з романтич-
ною назвою Дубовий Гай, що на півдні Чернігівщини, 
серед чудових сільських краєвидів, працьовитих людей.
Край, що дихає поезією Т.Г.Шевченка, історі-

єю М.І.Костомарова,  світ байок і легенд, оспіваний 
Є.П.Гребінкою, чарівна сільська природа, як і люди, ви-
світлені в публікаціях місцевої легенди –  журналіста 
І.П.Верзи – все це будило в дівчини мрії, народжувало в 
душі образи, надихало на творчість.
Писати вірші Надія почала дуже рано. Ще навчаю-

чись в Дубовогаївській ЗОШ І-ІІІ ступенів, друкувалась 
в міськрайонній газеті «Прилуччина», обласних газетах 
«Гарт», «Деснянська правда». І, не випадково, навчаю-
чись в 11 класі Дубовогаївської школи, вже працювала 
позаштатним кореспондентом такої потужної газети 
як «Прилуччина», про що й отримала перший запис у 
трудовій книжці. Після закінчення школи зі срібною ме-
даллю в 2008 році, не вагаючись, вступила до Сумського 
державного університету на факультет журналістики. 
Студенткою редагувала сторінки «Ранкові смайли», «Ве-
лика перерва» радіогазети, друкувалася в студентському 
альманасі «Поетех». Після закінчення навчання, з 2013 
року й дотепер працює організатором масової роботи 
Прилуцької районної бібліотеки.
Молода поетка  підготувала до друку збірку віршів із 

промовистою назвою «Таємниця твого Всесвіту», де у 
її поетичних рядках оживають морально-духовні, філо-

софські, громадсько-політичні проблеми, які тривожать 
внутрішній світ молодої людини. Її твори вражають 
влучністю й точністю характеристик реалій нашого жит-
тя.
Радує те, що в вік комп’ютерних технологій не загу-

билася творча молодь з чутливою, трепетною душею, 
яка,  здається, в буденних речах бачить красиве, а голо-
вне – переймається проблемами сьогодення України. Їй 
не байдуже майбутнє нашого народу, непросте життя ро-
весників-героїв, справжніх патріотів, на долю яких ви-
пало лихоліття неоголошеної війни.
Душа наповнюється впевненістю, що українці здола-

ють усі негаразди, бо силу й красу їх духу можна відчути 
і в поетичних рядках геніїв нації, і в поетичних рядках 
поетеси-початківця, яка не претендує на якісь лаври, але 
несе своє щире й тепле, виважене морально-філософське 
поетичне слово Добра, Істини, Краси, гармонізуючи наш 
світ найвищим почуттям Любові.
Тож, шановний читачу, нехай перша поетична збірка 

Надії Маринохи-Стеценко подарує Вам радість зустрічі 
з прекрасним словом, творчою особистістю, вашою ро-
весницею, а їй бажаємо нових творчих успіхів.

П.І.Черніков, доктор філософії в галузі освіти, 
почесний професор Міжнародної Кадрової 

Академії, директор Прилуцького агротехнічного 
коледжу, лауреат загальноукраїнського рейтингу 

професійних досягнень «Лідер України»

Наказом директора П.І.Чернікова  17 
листопада  відзначався день самовряду-
вання в навчальному закладі. Протягом 
дня нова дирекція на чолі з тимчасо-
вим директором Корнєвою Вікторією 
виконували  свої обов’язки: завідувачі 
відділень Свистун Катерина, Кудряшо-
ва Анна, Гапон Дарина,Тяжкун Олек-
сандр контролювали стан відвідування 
і дисципліну на заняттях. Заступники 
директора Коломієць Марина, Ковтун 
Катерина, Булах Павло, Діденко Євге-
нія побували на уроках, слідкували за 

санітарним станом в корпусах, на те-
риторії.
В цей день ми відчували  себе справ-

жніми господарями навчального за-
кладу. Це і відповідально, і престижно. 
На святковій лінійці були вручені гра-
моти кращим студентам, які вписують 
яскраві сторінки в життя коледжу.
Проведена також святкова дискотека, 

було по справжньому весело і гаряче.
В.Корнєва, голова студентського

 самоврядування коледжу

Студенти 4 курсу відділення «Об-
слуговування комп’ютерних  систем 
і мереж» з викладачами В.В. Дронь 
та В.Г. Жигун у листопаді відвідали 
КНУКіМ (Київський Національний 
Університет Культури і Мистецтв). 
Університет об’єднує в собі низку ін-
ститутів та факультетів. В  ньому на-
вчається близько 30 000 студентів. 
Побували на факультетах дизайну 

та реклами, готельно – ресторанного   
бізнесу, державного управління і пра-
ва, економіки та інформаційних тех-
нологій та факульті хореографічного 
мистецтва.
Найбільші враження отримали  від 

факультету кіно і телебачення, де ді-
зналися про нові методики викорис-
тання хромокею при зйомці сучасних 
фільмів, а також з процесами їх підго-
товки. Технічне оснащення студії для 
створення кіно нас вразили.
Ми  спілкувалися  з багатьма  ці-

кавими людьми,  студентами . Адже 
університет дає їм змогу займатися 
улюбленою справою, розвивати свої 
здібності і таланти, творити щось нове 
і креативне. І це, напевно, і є основною 
родзинкою даного закладу.
В цей день відвідали Національний 

музей історії Великої Вітчизняної ві-
йни, побували на Майдані, на вулиці 
Інститутській, де вшанували пам’ять 
загиблих героїв.
Учасники поїздки вдячні адміністра-

ції коледжу, особисто П.І. Чернікову  за 
організовану екскурсію до Дня студен-
та.

А. Андрющенко, студент 4 курсу


