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Мово рідна, слово рідне,
Хто вас забуває,
Той у грудях не серденько,
А лиш камінь має.

У ці дні наша держава вшановує світлу пам’ять Т.Г.Шевченка 
– великого українського поета, художника, мислителя, який 
свого часу вбачав піднесення національної свідомості, у 
першу чергу, у пробудженні любові до рідної мови, своєї 
землі, батьківщини з її героїчною історією. Так, дійсно, по-
говоримо про нашу українську мову – одне з багатьох див, 
створених народом, вона віддзеркалює його душу, історію. 
Без неї немає нас як народу, немає минулого, немає й май-
бутнього. Наша мова найкрасивіша, наймелодійніша, вона 
ввібрала в себе віковічний плин Дніпра, шурхіт колосся, 
шепіт діброви, спів солов’я, пісню трударя на важкій ниві, 
волелюбний поклик козака, який боронив рідну землю від 
ворожих зайд, дзенькіт його шаблі.

Знання рідної мови не обмежує можливості вивчати й інші. 
Вислів «Скільки ти знаєш мов – стільки разів ти людина», 
– ніколи не втратить своєї актуальності.

Проте, шалені вітри перехідної доби засмічують національні 
діаманти рідної мови «чужинською» словесністю. Тлумачні 
словники не встигають за нею, слава Богу, що існує Internet.

Буяння мовного «чортополоху» дратує й обурює насам-
перед тому, що відбувається це не в умовах неволі, нашестя 
заброд, а в часи незалежності..

Ні, я не проти запозичень і чудово усвідомлюю, що вони 
в розумних межах не те, що не шкідливі, а вкрай потрібні, 
аби йти в ногу з часом.

Слово-чужинець може заходити на наше мовне поле 
лише в  певних строгих випадках: коли  нема українського  
відповідника або коли воно влучно поглинає наш довший зво-
рот. Наприклад, кліринг – система безготівкових розрахунків, 
факторинг -  різновид торговельно- комісійної операції. Я 
категорично проти термінів, які запозичені для вживань, що 
вже існують в українському лексиконі – дайджест – стислий 
виклад, огляд, дисконт – знижка, бренд – марка…

Проблемою української мови є  засмічення лексики 
іншомовною через рекламу. Усілякі «спреї» («розбризкувачі»), 
«фастфуди» («швидка їжа»), «кетчупи» («томатний соус»),  
«фреші» («прохолодний  напій»), «паркінг» («стоянка»).

Якщо прямуємо до Європи,  то берімо від неї найкращий 
досвід, зокрема Франції, Польщі, Чехії, країн Балтії, де 
цілеспрямовано ведуть боротьбу з іншомовною  експансією 
в засобах масової інформації.

Той самий комп’ютер у чехів – «почітач», у Франції є 
заборона використовувати в офіційних документах без по-
треби іноземні терміни. Очевидно, що нашим філологічним 
інститутам потрібно захищати українську мову й паралельно 
розвивати й вживати власну термінологію, а не шукати модні 
замінники. Закінчити  розповідь про мову хотілося словами 
українського поета І. Драча:

- Дорогі друзі! До вас наше слово. Саме до вас! Це від вас 
залежить зараз, чи перерветься золота нитка тисячоліть, а 
чи оживе й заграє на сонці! Це від вас залежить, чи джерело 
рідної мови замулиться у ваших душах, а чи пружно й вільно 
дихатиме! Океаном  дихатиме! Тільки від порога рідної 
мови ви можете виходити на широкі магістралі світу. Слово 
довірилося вам і повірило у вас. Не сполохайте рідного слова, 
захистіть його, притуліть до серця, наповніть ним своє життя.

Розмовляймо українською мовою, бережімо, шануймо, 
плекаймо рідне слово!

П.Черніков, доктор філософії в 
галузі  освіти, почесний професор 
Міжнародної  Кадрової Академії, ди-
ректор Прилуцького  агротехнічного 
коледжу

ШАНОВНІ  ВИПУСКНИКИ!

ЗАХИСТИМО 
Р IДНУ  МОВУ

Прилуцький агротехнічний коледж 
запрошує Вас на навчання за спеці-
альностями:   
• «Монтаж,обслуговування та ре-

монт   електротехнічних устано-
вок в АПК»

•  «Монтаж, обслуговування устат-
кування і систем газопостачан-
ня»

•  «Будівництво, обслуговування і 
ремонт гідромеліоративних спо-
руд»

•  «Землевпорядкування»
•  «Обслуговування комп’ютерних 

систем і мереж
•  «Бухгалтерський облік»

 Разом з дипломом спеціаліста ви 
отримаєте атестат про середню  освіту 

Умови прийому:
 На базі 9 класів зарахування здій-
снюється на конкурсній основі за 
підсумками вступних випробувань з 
української мови (диктант) та мате-

матики (тести), що проводяться при-
ймальною комісією коледжу. 

 На базі 11 класів зарахування здій-
снюється на конкурсній основі за 
результатами ЗНО 2016 року  з укра-
їнської мови і літератури, математики.

Строки подачі заяв 
та документів

 9 кл. з 11. 07. - 20.07.2016 р.
 11 кл. з 11.07. - 27.07.2016 р.

Адреса 
приймальної комісії:

 м. Прилуки, вул. Київська, 178
Телефони: 3-20-50

http://agrokoledg.at.ua
 e-mail:gidrotech@ukr.net

З 8 Березня!!!

Дорогі наші жінки, кохані, колеги! 
Прийміть щирі вітання з прекрасним жіночим святом Весни! 
Нехай лагідна посмішка весняного сонця дарує Вам міцне здоров’я, 
красу та чарівність, родинне тепло та затишок. Нехай Ваша до-
брота, ніжність, жіночність завжди сповнюють серця радістю й 
любов’ю, будуть запорукою миру та злагоди, здійснення кращих 
мрій і сподівань, а Ваша праця йде на користь справі, дає наснагу, 
для здійснення всіх Ваших задумів. Щасливої Вам жіночої долі, 
надійного чоловічого крила, квітів – ніжних і духмяних.

Адміністрація, профспілковий комітет, 
студентське самоврядування 

та чоловічий колектив коледжу

До Вас посміхається  ранок весняний,
Даруючи чистих небес голубінь.
Ви завжди прекрасні, кохані, жадані,
Серця зігріває Ваш погляд ясний.
Нехай Вам завжди посміхається доля,
Хай шириться простір для сонячних мрій.
Хай низько вклоняються квіти довкола,
Бо Ви у цей день – королеви весни!

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

Колонка редактора
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І ЗНОВУ ЛІДЕРИ

ПРОФЕСІОНАЛ СВОЄЇ СПРАВИ

Стало доброю традицією підводити підсумки на-
вчально-виховної роботи на відділеннях коледжу по 
завершенню семестру та навчального року. Основни-
ми критеріями, що впливають на рейтинг відділень, 
є успішність та ефективність навчання студентів, 
пропуски занять без поважних причин.

Другий рік поспіль кращих показників досягає 
відділення «Монтаж, обслуговування та ремонт 
електротехнічних установок в АПК».

Щиро вітаємо завідувача відділення Г.П. Єфімова, 
голів циклових комісій Т.О.Фокіну, І.В.Бондаренка, ви-
кладачів відділення та студентів із зайнятим I місцем .

В.Суддя, заступник директора 
з навчальної роботи

Вимоглива  й 
наполеглива, до-
свідчена й спра-
ведлива, розумна 
й талановита.  Ці 
слова  про викла-
дача Прилуцько-
го агротехнічного 
коледжу Ларису 
Василівну Єршову. 
Уся її трудова ді-
яльність пов’язана 
з цим  закладом, 
де вона працює 
понад 30 років.

- Ларисо Васи-
лівно, скажіть, 
будь ласка, яка 
була Ваша мрія, 
чому Ви стали 

викладачем?
- З дитячих років я дуже хотіла стати вчите-

лем початкових класів, тому що  любила свою 
першу вчительку О.В.Головань. До своєї мети 
- йшла довгим шляхом. У шкільні роки добре малю-
вала, співала, закінчила Прилуцьку  музичну школу 
по класу баяна та бандури. Так склалося життя, 
що після школи  вступила до технікуму на відді-
лення «Гідромеліорації сільського господарства». 
Під час навчання показала свої художні здібності, 
і після відмінного захисту дипломного проекту 
при розподілі на роботу мені та  ще трьом ви-
пускникам була запропонована посада лаборанта. 
Так я назавжди пов’язала життя з технікумом.

-  Що Ви скажете про своє професійне 
життя?

- Після закінчення Українського інституту ін-
женерів водного господарства ім. Дружби народів 
з 1988 року  працюю на посаді  викладача. За ці 
роки підвищила свій рівень до вищої кваліфікацій-
ної  категорії. З 1999 року - голова циклової комісії 
природничо-наукової, професійної та практичної 
підготовки відділення «Будівництво, обслугову-
вання і ремонт гідромеліоративних споруд».

Хочу згадати про моїх перших наставників:  
Марію Григорівну та Петра Івановича Мохначів, 

Анну Іванівну та Івана Ілліча Ушивців, Аллу Іва-
нівну та Григорія Микитовича  Мітченків, Клав-
дію  Никонівну Ляшенко, які дали мені путівку в 
життя.

Не жаліючи зусиль і часу, Лариса Василівна за-
вжди готова передавати студентам  якнайбільше 
своїх  знань.  З  таким наставником  не страшні 
дисципліни: «Технічна механіка та опір матеріалів», 
« Організація і технологія будівель і ремонтно-екс-
плуатаційних робіт», «Вступ до спеціальності». 
Вона – викладач,  який знаходиться в постійному 
пошуку.

Лариса Василівна вкладає частинку своєї душі 
в кожного студента. Як куратор випустила п’ять 
академічних груп. Часто говорять, коледж - це 
другий дім. Тому й студенти з «її» груп  люб’язно 
називають  «мамою». Треба бути люблячою й 
терплячою, щоб вислухати й зрозуміти. Вона лег-
ко може знайти підхід до кожного, застосовуючи 
лише свою педагогічну майстерність. За ці роки, 
що працює в коледжі, для студентів стала улюбле-
ним викладачем, дорогою та важливою людиною.  
Зараз спілкується з багатьма випускниками,  які 
телефонують, діляться своїми здобутками  й пере-
могами , радяться з нею, дякують  за працю.  Вона 
переймається їхнім життям . Ідуть літа…  Тепер  
навчає дітей колишніх студентів.

Лариса Василівна професіонал своєї справи. 
Вона із задоволенням ділиться досвідом з коле-
гами, виступаючи з доповідями на педрадах, ме-
тодичних об’єднаннях,  проводить майстер-класи, 
оформила кабінет «Механізації та організації бу-
дівництва гідромеліоративних споруд»,є постійним 
керівником  практичного навчання та дипломного 
проектування.

- Усе життя вчусь і навчаю інших, адже моє 
життєве кредо:     Людина живе на землі, щоб 
навчатись.

Талановита й креативна людина. Вона орга-
нізатор та учасник багатьох конкурсів і виховних 
заходів  у коледжі,  оформляє композиції  на  ви-
ставках квітів.

Ця  невтомна і творча людина - любляча мама 
та дружина, добра і привітна господиня.  З чолові-
ком Володимиром  познайомилась також у стінах 
рідного навчального закладу. Має доньку Катюшу, 

яка закінчила Чернігівське  музичне  
училище ім. Ревуцького, заочно на-
вчається в Київській  Національній 
академії керівних  кадрів культури 
і мистецтв, навчає дітей співати в 
Центрі творчості дітей та юнацтва.

Лариса Василівна  має захоплен-
ня: любить квіти (вони в неї скрізь: 
у квартирі, на балконі, подвір’ї) та 
кулінарію. Щоб удосконалити свої 
знання  з кондитерської справи , 
проходила  курси по виготовленню 
квітів з мастики, які  є окрасою виро-
бів. Торти дуже смачні, красиві – це і 
класичні з квітами,  ювілейні, у вигляді 
композицій до професійних свят та  
мультиплікаційних героїв.

У березні місяці Лариса Василівна 
святкує свій «п’ятизірковий» ювілей.

Тому вітаємо її з цією знаменною  
датою та прекрасним святом Весни.

С. Мелащенко, викладач

Рік англійської мови
Згідно Указу Президента України П. Порошенка 

№ 641 від 16.11.2015 року та розпорядження голови 
Чернігівської облдержадміністрації Куліча В.П. за № 
35 від 27.01.2016р. нинішній рік в освіті оголошений 
роком англійської мови. Виходячи з цього, на засіданні 
адміністративної ради агроколеджу затверджені заходи 
як по поліпшенню якості викладання англійської мови 
так і розширення можливостей для її вивчення, зокре-
ма проведення республіканського інтелектуального 
конкурсу з англійської мови «Puzzle», участь студентів 
у Всеукраїнській олімпіаді, розширення можливостей 
для індивідуальних форм навчання. З метою підвищення 
кваліфікації викладачів планується їх участь в обласних 
науково-практичних конференціях, Всеукраїнських 
вебінарах, інтернет - заходах по обміну досвідом роботи 
з колегами інших регіонів.

Берімось краще до роботи, 
змагаймось за нове життя

Ці пророчі слова геніальної української поетеси Лесі 
Українки  є актуальними для нашого сучасного життя. 
Адже реформування суспільства, боротьба за нове життя 
потребують повної віддачі кожного і, у першу чергу, у 
галузі економіки.

За ініціативи Міністерства освіти і науки України 
до 145-ї річниці з Дня народження Лесі Українки 
проводиться Всеукраїнський конкурс учнівської та 
студентської молоді «Змагаймося за нове життя».  Мета 
якого - популяризація знань з літератури, історії, куль-
тури українського народу.

Конкурс проводиться як творче змагання учнівської 
та студентської молоді за номінаціями: «декламація», 
«інсценізація», «твір», «науково-пошукова робота», 
«малюнок», «аудіовізуальний твір», «вокал».

Співпрацюємо з вищими 
навчальними закладами

У  канікулярний період викладачі коледжу 
підвищували свій науково-методичний рівень, зо-
крема проведені майстер-класи «Досвід організації 
дослідницько-пошукової роботи студентів», «Вико-
ристання інформаційно - комунікативних технологій 
у навчальному процесі», проведена конференція 
«Особливості та проблеми  національної освіти». З 
доповіддю «Правове забезпечення реформи освіти 
й завдання колективу» виступив доктор філософії в 
галузі освіти, почесний професор Міжнародної кадрової 
академії, учасник парламентських слухань у Верховній 
Раді законів «Про освіту», «Про професійну освіту», 
директор коледжу Черніков П.І. У роботі  брав участь 
і виступив ректор Рівненського університету, доктор 
сільськогосподарських наук, професор Мошинсь-
кий В.С.

У коледжі побувала делегація Національного 
університету будівництва і архітектури в складі Дудніка 
Ю.П.  – першого заступника директора інноваційних 
технологій НУБА, Зінича П. Л. – зав. кафедри 
будівельних споруд, Мікіцюри В.М. – начальника 
відділу профорієнтації НУБА. З вищими навчальними 
закладами заключені договори на подальшу співпрацю.

П. Черніков, директор 
Прилуцького агротехнічного коледжу

НАВЧАЮЧИ  — НАВЧАЄМОСЬ
Сучасна система аграрної освіти повинна забез-

печити навчання та виховання спеціаліста-аграрника 
відповідно до потреб суспільства, з урахуван ням осо-
бистих якостей, кваліфікації, світогляду. Невипадково 
програмні до кументи МОН щодо забезпеченості ка-
драми містять положення про необхідність реалізації 
сучасних принципів організації навча льного процесу, 
удосконалення змісту та структури, форм та методів 
підгото вки фахівців шляхом упровадження нових 
технологій навчання. Рушійною силою цього процесу 
повинні стати викладачі аграрних навчальних закладів, 
чия фахова й методична компетентність прямо та опо-
середковано позначаються на стані розвитку аграрного 
сектора нашої держави.

У Прилуцькому агротехнічному коледжі велика увага 
приділяється  аналізу, урізноманітненню форм і методів 
методичної роботи.

У січні місяці проведена науково-практична конфе-
ренція «Особливості та проблеми національної освіти» 
та педагогічні семінари на теми: «Сучасні підходи до 
організації навчання й інтерактивні технології», «Теорія 
й практика інтерактивного навчання».

На високому науково-методичному рівні з доповід-
дю «Закон України «Про професійну освіту»виступив 
доктор філософії в галузі освіти, почесний професор 
Міжнародної кадрової академії, директор коледжу П.І. 
Черніков. Про механізм інноваційного розвитку освіт-
нього середовища професійно-технічних навчальних 

закладів розповів  заступник директора з навчальної 
роботи В.А. Суддя. Особливості та проблеми націо-
нальної освіти розкрила методист методичного кабінету 
Н.Г. Каїка.

Науково-дослідницьку роботу студентів як умову 
формування готовності майбутніх фахівців до іннова-
ційної професійної діяльності на відділеннях: «Монтаж, 
обслуговування і ремонт електротехнічних установок 
в АПК», «Будівництво, обслуговування і ремонт ГМС», 
«Землевпорядкування», «Монтаж, обслуговування 
устаткування і систем газопостачання» продемонстру-
вали Г.П. Єфімов, М.М. Маркович, О.В Ващенко.

Змістовно та результативно проведено майстер-клас 
«Досвід організації дослідницько-пошукової роботи 
студентів», де своїм досвідом поділився викладач І.В. 
Бондаренко. Про організацію дослідницько-пошукової 
роботи студентів на відділеннях коледжу  виступили 
М.М. Маркович, Г.П. Єфімов, А.Б. Федорченко, І.В. 
Бондаренко.

У майстер-клас «Методична система підготовки до 
підвищення кваліфікації викладачів щодо використання 
інформаційно-комунікативних технологій у навчальному 
процесі за програмою Intel» взяли участь Л.В. Коник, І.А. 
Сафронова, І.В. Бондаренко, Р.М. Журавель.

Проведені педагогічні читання: «Планування та ор-
ганізація навчальної роботи», «Інноваційні технології 
навчання», у яких взяли участь викладачі коледжу.

Н. Каїка, методист методичного кабінету
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До війни він, як і більшість на-
ших захисників - добровольців, не 
був пов’язаний із військовою справою. 
Котеленець Анатолій Олександрович у 
2006 році закінчив відділення «Будівни-
цтво, обслуговування і ремонт гідроме-
ліоративних споруд» Прилуцького агро-
технічного коледжу, потім навчався 
заочно в Міжрегіональній академії 
управління персоналом (МАУП).  Ана-
толій жив собі звичайнісіньким жит-
тям, виховував трирічну доньку Ма-
рійку. Та після трагедії в Іловайську 
чоловікові  остаточно увірвався тер-
пець — уже в травні 2014 року він за-
писався до Добровольчого Українського 
корпусу  м. Дніпропетровськ.

Підготовка тривала в Дніпропетров-

ську три місяці. Спочат-
ку це був тренувальний 
табір, а потім зовсім на 
полігон переселили — у 
палатки, так би мови-
ти, для тренувань. У 
результаті вся група в 
складі   30 чоловік пе-
рейшли до регулярної 
армії на передову.  Пе-
ребували в с. Авдіївці, с. 
Піски, у зоні аеропорту.

Допомогу надавали 
пенсіонерам та  багато-
дітним сім’ям, виноси-
ли поранених.

За словами Анатолія, 
картина сумна: навко-

ло багато зруйнованих, залишених будинків... 
Але життя триває. Найбільше лякає людей 
невідомість: «Що буде далі?».  Саме це запитання 
нам найчастіше ставлять на передовій.

Нашому герою вдалося побувати лише десять 
днів у відпустці. Потім знову обстріли, арти-
лерія….. Із зітханням  згадує втрату чотирьох 
друзів зі свого батальйону.  Неможливо дивитися 
без емоцій, коли хлопці гинуть і отримують по-
ранення, контузії, бачити кров, смерть. Звісно 
ж, боляче усвідомлювати, що ще будуть втрати.

На сьогоднішній день наш випускник знахо-
диться в зоні антитерористичної операції під м. 
Маріуполем.  Незважаючи на все, настрій у бійця 
оптимістичний, Анатолій запланував місію – во-
ювати до перемоги!

В.Малишева, 
кореспондент «Вісника»

Прийняття Декларації про державний суверенітет 
України 1990 році стало першим кроком до нашої 
незалежності. Цей шлях самостійності Україна долає 
нелегко, бо навіть через 25 років не всі країни визнали, 
що ми суверенні.

Чи думало наше молоде покоління, що доведеться 
знову боронити свою 
волю й незалежність 
від людців, одержи-
мих владою. У 2014 
році революція гід-
ності в Києві пере-
горнула нову сторін-
ку в новітній історії 
України. Сьогодні  
нашу країну знають в 
усьому світі. Трагічні 
події, які відбулися 
в Києві, сколихну-
ли світову спільно-
ту. Змусили прикути 
погляди всього про-
гресивного людства 
до нашої держави. 
Народ, який об’єднався в патріотичному пориві, щоб 
сказати своє рішуче «Ні!» усьому тому, що гальмує 
розвиток нашої держави, що робить нас, українців, 
заручниками темних сил, викликав не лише цікавість, 
а більше – повагу й захоплення багатьох людей світу. 
Але, як це не сумно говорити, жодна революція не 
проходить мирним шляхом. Жертви завжди є з обох 
сторін. Ми хочемо, щоб кожен з нас згадав, за що він 
любить свою країну, рідну землю, усвідомив, за що 
боролися учасники Євромайдану й заради чого по-

жертвувала своїм життям Небесна Сотня.
Прилуцький агротехнічний коледж, як і багато 

інших освітніх закладів України, у ці дні долучив-
ся до вшанування пам’яті своїх синів і дочок, які 
не пошкодували життя за краще майбутнє рідної 
Батьківщини. Виховний захід на тему: «Герої не 
вмирають… «Пам’яті Небесної Сотні присвя-
чується…» провели викладачі О. Легошина,  С. 
Корнєва разом зі студентами  2 курсу відділення 
«Бухгалтерський облік» та  1 курсу відділення 
«Землевпорядкування».

На захід були запрошені учасники револю-
ційних подій, АТО, представники громадськості 
міста: голова міської організації політичної партії 

«Свобода», депутат  
міської ради, Тютюн-
ник Іван Васильович, 
Чернов Валерій Ми-
хайлович, заступник 
голови батьківського 
комітету коледжу. Під 
«Реквієм» Моцарта 
студенти запалили 
свічки пам’яті й на-
гадали про буремні 
лютневі дні, про кро-
вопролитне протисто-
яння українців проти 
озброєних бандитів, 
які захищали злочин-
ну владу. Присутні 
переглянули відеоза-

пис «Воїни Світла». До всіх у залі звернувся ди-
ректор агроколеджу П. І. Черніков. Особливу увагу 
в своєму виступі він приділив молоді, студентству, 
яке в усі часи виступало своєрідним барометром соці-
ально-економічного та політичного стану суспільства, 
як найменш консервативною за своїми переконаннями 
частиною суспільства, сміливою, рішучою в діях. 
Саме вони, у першу чергу, стали на захист демократич-
них цінностей, європейського вибору нашої держави.

Емоційно й проникливо виступив перед студен-
тами депутат  міської ради Тютюнник І.В. 
Саме їм, молодим, випало відроджувати 

країну, оновлювати її й жити в ній. Щастя й про-
цвітання рідної землі залежить від них, щоб справді 
бути вільними серед вільних у колі народів Європи. 
Треба викорінювати в собі пасивність, інфантильність 
і слабкодухість, а виковувати силу духу й мужність, 
щоб бути достойними Героїв Небесної Сотні.

Хвилиною мовчання всі присутні вшанували не-
вмирущу пам’ять загиблих на Майдані. Нехай ніколи 
свічки пам’яті про них не гаснуть у наших серцях.

Г. Ляшенко, викладач

Виховуємо патріотів Наші випускники в зоні АТО

Воїни АТО 
навчаються в коледжі Моніторинг працевлаштування  

випускників Відповідно до наказу Міносвіти «Про внесення змін до 
Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів 
України в 2015 році», де йдеться про можливість наших 
демобілізованих захисників вступити до вищих навчальних 
закладів, не складаючи ЗНО. Хочеться підкреслити, що 
додаткові соціальні гарантії для воїнів АТО є значимими й 
суспільно необхідними.

Адміністрацією і колективом Прилуцького агротехнічного 
коледжу була проведена профорієнтаційна робота серед 
військовослужбовців. Для участі в конкурсі абітурієнтам-
військовим необхідно було скласти вступні іспити з 
української мови й математики в коледжі. Це ні на секунду 
не налякало 19 наших мужніх вступників, і, успішно склавши 
іспити, вони стали студентами заочного відділення.

А тому, на перспективу, ми звертаємося до демобілізованих 
з лав Збройних сил України, учасників АТО з пропозицією 
скористатися наданою державою можливістю отрима-
ти освіту й запрошуємо на навчання до Прилуцького 
агротехнічного коледжу.

В.Тітунова, зав.заочного відділення

У коледжі щорічно проводиться моніторинг 
працевлаштування випускників через анкету-
вання, що дає змогу проаналізувати можливість 
молодих спеціалістів продовжити навчання у 
вузах ІІІ – ІV р.а. або ж  отримати перше робоче 
місце.

Аналіз працевлаштування за статистичними 
даними показав,  що в 2015 році випуск становив 
159 осіб, з них   86 осіб продовжують навчання у 
вищих навчальних закладах :  у Київському На-
ціональному Університеті біотехнологій та при-
родокористування України − 16 осіб, у НУБіП 
України «Ніжинський агротехнічний інститут» 
− 9 осіб, у Полтавському національному техніч-
ному університеті ім. Ю.Кондратюка − 16 осіб,   
у Рівненському національному університеті  
водного господарства та природокористування   
університеті  − 30 осіб, у  Сумському держав-

ному  університеті − 13 осіб; у Чернігівському 
технологічному університеті − 1 особа, у  На-
ціональному технічному університеті України 
«Київський політехнічний інститут» −  1 особа. 
Безпосередньо за фахом працевлаштовано на 
підприємствах різної форми власності 31 ви-
пускника.

Питання працевлаштування постійно роз-
глядалися на адміністративних нарадах, на-
радах при директорові. На педагогічних радах 
приймалися рішення щодо вирішення проблем 
працевлаштування та шляхи їх організації. Роз-
роблений план заходів щодо покращення пра-
цевлаштування випускників 2016 навчальному 
році та проведення Дня відкритих дверей у ко-
леджі

Н.Науменко, заступник директора 
з навчально-виробничої роботи
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Літературна сторінка. Проби пера

ВІТАЄМО!
У ці весняні дні справляють ювілей наші 

колеги:
Дуюнович Р.С., 
Журавель Р.М., 
Ланко В.М., 
Бобровський С.Л., 
Татаренко І.В., 
Бєловод А.І., 
Єршова Л.В.

Ювілей – це чудова подія,
Це досягнення років в житті!
Тож здійсняться нехай усі мрії
І живеться у щасті й красі!
Сонцем ясним любов розіллється
І вирує у серці завжди,
У всіх справах хай успіх ведеться,
Сил, здоров я – з роси і води!

З повагою адміністрація коледжу,
профспілковий комітет,

редакційна колегія 
газети « Вісник», 

колеги, друзі.

Наші ювіляри

Намалюю весну
На вікні намалюю ромашки,
Кольорові тюльпани
І червоний бузок,
А вгорі жовтим – сонце,
Хай світить яскраво,
Хай пронизує душу до дна.
Намалюю весняний пейзаж на вікні,
Попрощаюсь з зимою надовго,
Домалюю шпака,
Хай співа про весну,
Про надії нові й сподівання.

А.  Куриленко, студент відділення  
«Монтаж, обслуговування 

і ремонт електротехнічних 
установок в АПК»

Ранок. Чорна кава. Поцілунки.
Помах рук.
- До вечора.
- Бувай.
Ти пішла.
А я уже ревную
До дощу, до веселки, до хмар.
День як рік.
І довгожданий вечір.

Ніби вічність ми не бачилися вдвох.
Ніжний погляд.
Дотик рук.
- Привіт.

Г. Ляшенко, викладач

Передчуття весни
Нехай на вулиці ще зимно,
В душі – присутність березня.
Вечірній сніг
          на ранок – вже вода.
Я від весняного передчуття радію.
Холодний вітер шарпає пальто,
Морозяним повітрям обпікає
Сьогодні сонце вище піднялось,
Я від весняного передчуття хмелію.
Весна десь на околицях Прилук
Проводить репетицію оркестру –
           із птаством.
Отже, завтра буде тут,
Зустрінусь я обов’язково з нею.                                                

А. Кудряшова, студентка відділення  
«Монтаж, обслуговування устаткування 

і систем газопостачання»

Поздоровлення з 8 Березня
для дівчат 2 курсу 

відділення «Землевпорядкування»!

Нам весна, чудова, світла,
Принесла в цей день добра.
8 Березня так квітне,
Ось прийшла перша роса.

Швидко роки пролітають,
Не забудемо про цей час.
Любі дами,  Вас вітає
Другий земле – все для Вас!

Ваші очі дуже милі,
Щастя  посмішка несе.
Щира, добра, тепла ласка
Хай у Вас завжди живе.

То ж лишайтесь і до нині
Ніжні, щирі  й чарівні,
І розумні, і вродливі,
І веселі, і прості.

Ваші одногрупники

На базі Прилуцького агротехнічного коледжу відбулися міські зма-
гання з пауерліфтингу. Господарі приймали команди Прилуцького 
педагогічного коледжу, медичного училища, Прилуцького ліцею.
Для тих, хто не знає, пауерліфтинг -  вид спорту, який ще називають 
силовим триборством. Пов’язано це з тим, що в якості змагальних 

дисциплін у нього входять три вправи: присідання зі штангою 
на плечах, жим штанги лежачи на горизонтальній лаві, і тяга 
штанги — які в сумі й визначають кваліфікацію спортсмена.
З 1964 пауерліфтинґ включений в програму Паралімпійських 
ігор як «важка атлетика», а з 1992 року як пауерліфтинґ, з 
участю 115 країн світу. У Паралімпійських іграх 2000 року 
вперше брали участь і жінки. Тому цей вид спорту має пер-
спективу. Думаю, що буде включений у статус Олімпійських 

ігор.
На жаль пауерліфтинг не входить у перелік 10 залікових видів 
змагань, проте наші студенти активно займаються ним.
У 2009 році наш студент Сергій Редька став чемпіоном Європи з 
цього виду спорту, а в 2012 році – чемпіоном світу. Маючи власну 

вагу 67,5 кг він у трьох вправах набрав 
587,5 кг.
У нинішніх змаганнях з пауерліфтингу  
перемогла команда педагогічного коледжу. 
Наші спортсмени зайняли ІІ місце, медичне 
училище – третє.
Студент 3 курсу відділення «Землевпоряд-
кування» Погуляйло Олександр виконав 
норматив кандидата в майстри спорту з 
цього виду спорту. У трьох вправах набрав 
580 кг.
Губар Віталій студент 1 пр. курсу відділення 
«Монтаж, обслуговування устаткування і 
систем газопостачання» у ваговій категорії 
до 70 кг зайняв перше місце, у загальній 
сумі набравши 330кг.

П.Черніков, член оргкомітету змагань

10-11 лютого на базі 
Прилуцького гуманітар-
но - педагогічного ко-
леджу ім. І.Я. Франка 
проведено  змагання з 
настільного тенісу серед 
студентів ВНЗ I-II рівнів 
акредитації в залік місь-
кої спартакіади серед 
студентської молоді.

Значного успіху  дося-
гла команда дівчат При-
луцького агротехнічного 
коледжу:

I  місце: Карпенко 
Алла  - 4  зем., Черненко 
Юлія - 2 зем.;

II місце: Скрипченко 
Олександр – 3 ел., Рой-
ланд Дмитро – 3 - Б ел..

У лютому місяці про-
водилися змагання з 
шашок та шахів. З ша-
шок чемпіоном міста став студент групи 3- П ел.  - Куліш Євген, а команда 
коледжу з шахів у складі : Мірошніченка Євгена – 4-А ел, Куліша Євгена 
– 3-П ел., Назаренка Максима – 4 комп., Головко Ірини – 2 газ., Зубко Юлії 
– 1 зем. зайняла II місце.

Сектор по фізичній культурі та спорту Прилуцької міської ради  нагоро-
див грамотами та медалями,чемпіонів та призерів.

П. Пашук, керівник фізичного виховання

ОЛЕКСАНДР ПОГУЛЯЙЛО – 
КАНДИДАТ У МАЙСТРИ 

СПОРТУ З ПАУЕРЛІФТИНГУ

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ 
В МІНІСТЕРСТВІ ОСВІТИ 

І НАУКИ УКРАЇНИ

Спорт

Студентське життя

21 грудня 2015 року  відбула-
ся зустріч першого заступника 
Міністра освіти і науки України 
Інни Совсун з представниками 
о р г а н і в  с туд е н т с ь ко го  с а м о -
врядування вищих навчальних 
закладів України. Прилуцький 
а г р от ех н і ч н и й  кол ед ж  п р ед -
с т а вл я в  гол о ва  с туд е н т с ь ко ї 
ради, студент 1 курсу відділення 
«Будівництво, обслуговування і 
ремонт гідромеліоративних спо-
руд» Мартиненко Владислав. Під 

час  зуст р іч і  обговорюва лися 
питання щодо функціонування 
студентського самоврядування, 
у тому числі його ролі у вдоско-
наленні організації навчального 
процесу, дотримання прав сту-
дентів на вибіркові дисципліни. 
Учасники заходу ставили запи-
тання, на які І. Совсун дала чіткі 
відповіді та роз’яснення.

Т. Брижан, голова 
студентського профкому


