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2016 року

1986 рік 26 квітня. Ця дата відмічена знаком великої біди. 30 років 
тому в історії нашої держави, українського народу сталася аварія на 
Чорнобильській атомній електростанції, яка всім нам суворо нагадала, що 
люди ще не освоїли ту могутню енергію, яку ж самі винайшли й виклика-
ли її до життя, як найдешевший продукт для вироблення електроенергії. 

Це трагедія, наслідки якої ми пожинаємо ще й досі. Пригадую 26 
квітня 1986 року, ясний, світлий день, коли люди готувалися до великого 
свята на той час – 1 Травня. Усі: від малого до пенсіонера - вийшли на 
Першотравневу демонстрацію. Населення потрібно було вже евакуювати, 
виселяти з Чорнобильської зони, але це трималося у великій таємниці. 
Керівництво держави, як кажуть, не хотіло псувати святковий настрій, а 
радіаційний пил уже падав на голови людей.

Пам’ятаю також, як формувалися загони по ліквідації аварії з При-
луцького, Ічнянського районів біля села Погребів на виїзді до Києва.

Напередодні аварії в 30-кілометровій зоні навколо ЧАЕС проживало 
близько 110 тис. чоловік, з них половина - 55 тис. у місті енергетиків 
Прип’яті, а 13 тис. - у районному центрі Чорнобилі.

Вибух на 4-ому енергоблоці ЧАЕС викинув у атмосферу 50 тонн 
випарів ядерного палива та близько 700 тонн радіоактивного графіту. 

Приведу лише декілька цифр:
500 хіросімних бомб – еквівалент вибуху четвертого реактора, 600 тис. 

чоловік ліквідовували наслідки катастрофи.
Усього постраждало від Чорнобильської катастрофи 3 млн. 361 тис. 

870 чол. в Україні.
Сьогодні в семи районах нашої Чернігівської області до різних 

зон радіоактивного забруднення віднесено 246 населених пунктів, де 
проживає 102,3 тис. жителів, у т.ч. майже 20 тис. дітей.

Станом на 1 січня 2004 р. в області статус постраждалих мають 130 
тис. осіб, у т.ч. 36,5 тис. дітей.

Прилуцький район до цих зон не входить. Але хвороби людей також на-
гадують про себе. На сьогоднішній день у районі проживає 53 ліквідатори 
наслідків Чорнобильської катастрофи I категорії, 119 чол. II категорії, 37 
чол. III категорії. 

Перший удар на себе прийняли пожежники, які ціною власного життя 
приборкали вогонь у ядерному пеклі. Це лейтенант Володимир 
Правик, Віктор Кібенок,  сержант Микола Ващук, Микола Тите-
нок, Василь Ігнатенко, Володимир Тищура та інші. Земля, вода, 
повітря були забруднені радіонуклідами, які завдали й завдають 
величезної шкоди життю й здоров’ю людей. Тіла Володимира Пра-
вика, Віктора Кібенка були схожі на груду уранової руди, маленькі 
реактори. Постало питання: як хоронити? Забетонувати у саркофаг 
– кощунство. Вирішили хоронити у свинцевих домовинах. 

Наслідки Чорнобильської катастрофи трагічні. Відтоді що-
року 26 квітня в нашій державі церковними дзвонами храмів 
відзначають День пам’яті героїв Чорнобиля, а 14 грудня - День 
вшанування пам’яті ліквідаторів та завершення будівництва сар-
кофага над четвертим енергоблоком.

19  кв ітня  2011  року  з ібралися  предст авники св ітового 
співтовариства, щоб виділити кошти на будівництво нового сар-
кофагу на 100 років під назвою «Укриття – 2». 

Уже закладений фундамент, облаштовуються стінові, бокові 
укріплення. Перше аркове покриття встигли завершити. А ось 
будівництво другої арки наразі заморозили. Також поки не 
зрозуміло, коли роботи продовжать і коли «Укриття-2» добудують 
повністю.

Реактор стукає в серця…
То не шум Дніпра  бентежить скроні,
То реактор стукає в серця!

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

Академії, директор Прилуцького  агротехнічного 
коледжу

КРАСА ТВОРЧОСТІ

ЧОРНОБИЛЬ 
СТУКАЄ В СЕРЦЯ

Прилуцький агротехнічний коледж запро-
шує Вас на навчання за спеціальностями:   
• «Монтаж,обслуговування та ремонт   

електротехнічних установок в АПК»
•  «Монтаж, обслуговування устаткування 

і систем газопостачання»
•  «Будівництво, обслуговування і ремонт 

гідромеліоративних споруд»
•  «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 здійснюється 
на конкурсній основі за підсумками вступних 
випробувань з української мови (диктант) та 
математики (тести), що проводяться при-
ймальною комісією коледжу. 

 На базі 11 класів зарахування здійснюється 
на конкурсній основі за результатами ЗНО 
2016 року  з української мови і літератури, 
математики.
Участь у конкурсі за результатами вступних 

екзаменів на основі повної загальної середньої 
освіти приймають особи, звільнені з військової 
служби в 2016 році.

Терміни 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

День пам’яті та примирення

Вклонімося нашим героям,
Славним героям війни!
За подвиг їх ратний, 
                          життя без останку,
Яке віддали за державу вони.

Вклонімося тим,
Що згоріли у танках,
І тим, хто у небі ішов на таран.
Хто в братських могилах
                                  спочив у вісімнадцять,
І тим, хто без вісті пропав.

У міському Будинку культури відбувся творчий звіт 
Прилуцького району «Талант митців Чернігівського 
краю звитягу патріотів величає».

«Прилуцький район славний традиціями, своїми 
героями й митцями,  -   наголосила голова Прилуцької  
райдержадміністрації Валентина  Ковтун у своєму 
вступному слові. – Мир і добробут – це основа життя 
кожного народу, а пісня – це душа нації». 

Учасниками цього свята творчості були  й студенти  
Прилуцького агротехнічного коледжу. Танцюваль-
ний ансамбль під керівництвом  Валентини Мишак 
продемонстрував яскраві хореографічні постановки, 
яким високу оцінку дала оглядова рада.

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

Колонка редактора

Вклонімося тим, хто дійшов 
                                       до Берліна,
Здолавши усі перешкоди війни,
І тим, хто під кулями звів 
Над рейхстагом стяг Перемоги
На вічні віки.
Вклонімося матері, що не діждала
Синів із горнила війни,
Що випила чашу гірку до останку.
Доземно вклонімося їй.
Вклонімося всім,
Хто живий залишився,
Вклонімося тим,
Кого з нами нема.

Ніхто не забутий,
Ніщо не забуте.
Нове покоління
Про Вас пам’ята.

Вітаємо всіх ветеранів, працівників коледжу, студентів із Днем 
пам’яті та примирення. 

Бажаємо міцного здоров’я, добра й благополуччя. 
Нехай у Вашому  домі завжди панують мир, злагода та достаток.

Адміністрація, профспілковий комітет, ветеранська рада, 
студентське самоврядування коледжу
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ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ – НОВИЙ ЕТАП У РОЗВИТ-
КУ ОСВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Інформаційно-комунікаційні технології – це широкий 

спектр цифрових технологій, що використовуються для 
створення, передачі, розповсюдження інформації та на-
дання послуг: програмне забезпечення, комп’ютери, теле-
фонні лінії, мобільний зв’язок, електронна пошта, мережі 
безпровідного й кабельного зв’язку, мультимедіа, Інтернет.

Концепція хмарних технологій включає в себе бага-
то понять: інфраструктура, програмне забезпечення, 
платформа, робоче місце тощо. Головною функцією 
цих технологій є задоволення запитів користувачів, що 
потребують віддаленої обробки даних. За підрахунками 
авторитетної International Data Corporation (IDC) уже в 2016 
році до 60 % всієї інформації людства зберігатиметься в 
хмарах. Багато провідних IT-компаній, серед яких Google, 
Microsoft, Amazon, мають власні хмарні сервіси. Користу-
вач, створивши обліковий запис на одному з таких серві-
сів, отримує можливість зберігати та редагувати створені 
документи (відео, презентації, малюнки, книги, фільми 
тощо) за допомогою різних додатків сервісу, при цьому не 
завантажуючи їх на комп’ютер – усі зміни відбуваються на 
сервері, а робота в документі здійснюється через браузер 
із комп’ютерного пристрою. Дані можна зберігати на сер-
вері хмарного сервісу та мати до них доступ із будь-якого 
місця, де є Інтернет та комп’ютерний засіб. Ефективність 
використання інформаційно-комунікаційних технологій в 

освітньому закладі підвищується, оскільки важливим є не 
наявність певної кількості комп’ютерів, а інформаційно-
освітній простір, що динамічно розвивається.

Одним із таких хмарних сервісів познайомилися ви-
кладачі Прилуцького агротехнічного коледжу на засіданні 
педагогічної ради. Викладачі І. В. Бондаренко та В. В. 
Дронь розповіли про можливості хмарного сервісу Google 
та продемонстрували роботу з ним. Компанія Google Inc. 
надає власні сервіси для безкоштовного корпоративного 
використання освітніми закладами, зокрема до складу яко-
го входять: електронна пошта Gmail, веб-календар Google 
Calendar, інструмент комунікації Talk, система роботи з 
документами Google Docs і сервіс для створення сайтів 
Sites. Ці сервіси інтегровані між собою й взаємодіють за 
допомогою скриптів на javascript, які підтримуються для 
всіх клієнтів Apps Premier та Education Edition.

Основні сфери використання хмарних сервісів:
1. Синхронізація. Користувач, зберігши файл у хмарі че-

рез комп’ютер, може отримати доступ до нього з будь-якого 
іншого пристрою (смартфон, планшет, ноутбук). Зміни у 
файлі будуть автоматично відображені на усіх пристроях.

2. Резервне копіювання. Щоб запобігти втраті важливої 
інформації, можна відправити дані на віддалений сервер. 
У хмарі зберігаються й резервні копії блогів та сайтів.

3. Спільна робота. Можна дозволити спільний доступ 

до певних файлів.
Хмарні технології розширюють можливості роботи для 

викладачів та студентів. Вони надають вільний доступ до 
своїх збережених матеріалів і документів; використання 
відео-, аудіофайлів безпосередньо з Інтернету (без додат-
кового завантаження на комп’ютер); проведення он-лайн 
занять, тренінгів, вебінарів, інтегрованих практичних за-
нять, лабораторних робіт, круглих столів; нові можливості 
для організації досліджень, проектної діяльності; он-лайн 
комунікація зі студентами, викладачами навчальних за-
кладів України та інших країн.

Результатом використання хмарних технологій у на-
вчальному процесі повинна стати побудова динамічно 
змінюваного навчального курсу, а це, у свою чергу, 
сприятиме зацікавленості, активності та самостійності 
студентів. Проблема застосування новітніх інформацій-
но-комунікаційних технологій в освіті є актуальною та 
потребує подальшого розвитку. Дослідження та впрова-
дження в практику діяльності ВНЗ хмарних технологій 
надасть можливість ефективно створити їм свій власний 
інформаційний простір та особисте освітнє середовище 
для студентів і викладачів.

В.Дронь, 
голова циклової комісії  математичної та 

природничо-наукової підготовки

РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ ОБЛАСТІ В ПРИЛУЦЬКОМУ 

АГРОТЕХНІЧНОМУ КОЛЕДЖІ
Ніхто не стане заперечувати істину, що якісна освіта ви-

ховання молодого покоління – це міцний фундамент кожної 
держави, її стабільна економіка, високий рівень добробуту 
населення та його духовний потенціал.

Саме питання якості освіти в Україні, вибір професії, пра-
цевлаштування молоді й стало лейтмотивом засідання Ради 
директорів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації 
Чернігівської області, яке проходило в квітні 2016 року на базі 
Прилуцького агротехнічного коледжу. Вів засідання Віктор Ми-
колайович Радченко, голова ради директорів, директор Чер-
нігівського коледжу транспорту та комп’ютерних технологій.

Теоретичною частиною наради став розгляд теми «Пра-
цевлаштування випускників – один із головних показників 
конкурентноспроможності навчального закладу на ринку 
праці». Із доповіддю перед присутніми виступив директор 
Прилуцького агротехнічного коледжу, доктор філософії  в 
галузі освіти, переможець Всеукраїнського рейтингу профе-
сійних досягнень «Лідер України» Черніков Павло Іванович.

Як відмітив доповідач, проблема працевлаштування 
молоді полягає сьогодні, по-перше, у відсутності робочих 
місць. По-друге, у нездатності роботодавців та самих мо-
лодих спеціалістів знайти спільну мову. По-третє, держава 
повинна матеріально заохочувати роботодавців, які надають 
перше робоче місце випускникам навчальних закладів різних 
рівнів акредитації, передбачивши податкові пільги для тих 
господарств, підприємств, організацій та установ, які забез-
печували б роботою випускників.

Молода людина, не знайшовши роботу за фахом, по-
чинає деградувати як спеціаліст. Урешті-решт, у частини 
молоді губиться бажання працювати взагалі. Тому питання 
працевлаштування повністю перекладено на «плечі» на-
вчальних закладів.

Павло Іванович уніс декілька пропозицій для реалізації 
працевлаштування випускників:

• створення  Молодіжної біржі праці;
• розробка проектів, орієнтованих на фінансування 

активних заходів сприяння зайнятості серед молоді; 
пільги роботодавцям у % за кожного працевлашто-
ваного студента;

• розробка механізму пропагування серед молоді 
роботи в студентських загонах, у таборах праці й 
відпочинку;

• запровадження бронювання робочих місць, збіль-
шення виробничо-технологічної практики до 3-х 
місяців на III курсі;

• організація зустріч із роботодавцями на Ярмарках 
вакансій із врученням кубків «Кращий роботодавець 
року»;

• впровадження в програми навчальних закладів курси 
з техніки пошуку роботи та факультативних заняттях 
з організації власної справи, уміння написати резюме, 
пройти співбесіду;

• проведення координації міжнародної діяльності щодо 
обміну студентами з метою стажування.

Моніторинг працевлаштування показав,  що у 2015 році 
випуск становив 159 молодших спеціалістів, з них   86 осіб 
продовжують навчання у вищих навчальних закладах: у 
Київському Національному Університеті біотехнологій та 
природокористування України - 16 осіб, у НУБіП України 
«Ніжинський агротехнічний інститут» - 9 осіб, у 
Полтавському національному технічному універ-
ситеті ім. Ю.Кондратюка - 16 осіб,  у Рівненському 
національному університеті водного господарства 
та природокористування   університеті - 30 осіб, 
у Сумському державному  університеті - 13 осіб; 
у Чернігівському технологічному університеті - 1 
особа, у  Національному технічному університеті 
України «Київський політехнічний інститут» - 1 осо-
ба. Безпосередньо за фахом працевлаштовано 
на підприємствах різної форми власності 31 ви-
пускник, 5 студентів нашого навчального закладу  
одночасно навчаються у Вищій Польській школі 
Американістики.

Активну участь в обговоренні доповіді й об-
міні досвідом роботи взяли учасники наради, 
зокрема: Анопрієнко В. О., в.о. директора Чер-
нігівського кооперативного технікуму, Сокол М. 
В., директор Чернігівського коледжу економіки і 
технологій Чернігівського національного техно-
логічного університету, Лисенко Ю. В., директор 
Сосницького сільськогосподарського технікуму 
бухгалтерського обліку, Бардаченко Т. М., дирек-
тор Остерського коледжу будівництва та дизайну та інші.

Науменко Н. М., завідувач відділення практичного на-
вчання Прилуцького агротехнічного коледжу, ознайомила 
присутніх із роботою, яка проводиться в закладі по пра-

цевлаштуванню випускників. У коледжі 
в складі 21 особи створено підрозділ 
сприяння працевлаштуванню випускни-
ків. Його основне завдання: сприяння 
реалізації права студентів і випускників 
на працю та забезпечення їх першим 
робочим місцем. Головна мета діяльності 
відділу: надання допомоги студентам 
і випускникам коледжу в плануванні 
професійної кар’єри та сприяння їх пра-
цевлаштуванню, а також в адаптації їх 
до практичної діяльності, підтримання 
подальших зв’язків з випускниками коле-
джу, здійснення моніторингу їх кар’єри та 
соціальне партнерство з роботодавцями.

У нашому закладі створена база 
даних про студентів та випускників, які 
звернулися до підрозділу щодо працев-
лаштування. Студентам випускних груп 
надається інформація про вакантні місця 

роботи відповідно до їх фахової підготовки, а також консуль-
тації щодо можливостей перепідготовки та підвищення квалі-
фікації з метою прискорення подальшого працевлаштування. 
Протягом поточного року проводилися заняття-тренінги з 
питань оформлення власного резюме та розміщення його 
на сайті пошуку роботи.

У Прилуцькому агротехнічному коледжі налагоджені ділові 
стосунки з районними та місцевими органами влади, організо-
вуються зустрічі з потенційними роботодавцями, на яких вони 
презентують свої підприємства, організації та управління, а 
студенти мають змогу ознайомитися з вимогами сучасного 
керівника до майбутнього спеціаліста. Також проводяться 
Дні кар’єри, «Круглі столи», семінари-практикуми, науково-
практичні конференції, ярмарки вакансій. 

У коледжі стало традицією щорічно проводити ярмарок 
вакансій, що відіграє дуже важливу роль у підготовці моло-
дого фахівця. 

До участі в ярмарку запрошуються кращі роботодавці 
Чернігівської області, які успішно працюють в агропромис-
ловому комплексі, нафтогазовидобувних та переробних під-
приємствах, відділах земельних ресурсів, комунальній сфері, 
будівельних компаніях, підприємствах енергопостачання та 

монтажу електрообладнання. 
За результатами 2014-2015 року кращим роботодавцем 

першого робочого місця стало Прилуцьке управління з екс-
плуатації газового господарства ПАТ «Чернігівгаз», керівник 
Дрюк В. В. Також вручено Подяку кращому базовому підпри-

ємству Прилуцького району електричних мереж (директор 
Дробот П. Г.) за тісну співпрацю з навчальним закладом, 
надання бази практики та сприяння в працевлаштуванні 
випускників. 

До присутніх звернувся Анатолій Миколайович Коно-
пацький, начальник управління освіти і науки Чернігівської  
облдержадміністрації. Він акцентував увагу на надання 
якісних освітніх послуг  в сільських малокомплектних шко-
лах. Сучасність диктує новий підхід до навчання школярів 
– майбутніх студентів. І як би не прикро було, але перспек-
тива в районах за базовими школами, які оснащені новітнім 
обладнанням та сучаними технологіями навчання. Тоді до 
коледжів будуть приходити студенти з високим рівнем на-
вчальних досягнень. Але до оптимізації шкіл шкіл потрібно 
підходити раціонально, бо село без школи – не село. Анатолій 
Миколайович противник закриття ПТУ, які готують майбутніх 
кваліфікованих робітників. На сьогоднішній день ринок праці 
вимагає нових професій, а в окремих навчальних закладах 
готують спеціалістів, професії яких застарілі. Тому кожному 
закладу потрібно переглянути перелік спеціальностей і зали-
шити ті, які користуються попитом у роботодавців. Майбутнє 
коледжів у наш непростий час залежить від того, наскільки 
вони будуть об’єднані в боротьбі за виживання.

Після обговорення відбулася практична частина наради, 
на якій присутні ознайомилися з навчально-матеріальною 
базою нашого закладу, оглянули кабінети, лабораторії, май-
стерні для практичного навчання. Особливу увагу присутніх 
привернула презентація освітньо-виробничої програми: 
коледж - Сумський національний університет - компанія 
«Кернел». Потім учасники засідання ознайомилися з роботою 
виставки педагогічного досвіду і творчості молоді, центром 
моніторингу працевлаштування випускників.

Заключною частиною засідання стала екскурсія до уні-
кального переробного підприємства ВАТ «Бритіш Американ 
Табакко», де працевлаштовуються випускники коледжу. 
Огляд виробництва компанії провів менеджер Бондаренко 
П.М. Підсумовуючи роботу засідання Ради директорів, В.М. 
Радченко наголосив на тому, що над вирішенням питань 
та проблем працевлаштування необхідно працювати всім 
разом: державі, роботодавцям, навчальним закладам. Лише 
спільними зусиллями можна створити сприятливе середови-
ще для розвитку економічної активності молоді та реалізації 
її трудового потенціалу.

Г.Ляшенко, викладач



ГЕРОЇ  АТО ЖИВУТЬ ІЗ  НАМИ

СВЯТО УКРАЇНСЬКОЇ ПАТРІОТИЧНОЇ ПІСНІ

ДЛЯ КОГОСЬ «ЗОНА ВІДЧУЖЕННЯ», 
ДЛЯ МЕНЕ – БАТЬКІВЩИНА

3 стор.травень 2016 р.

У нашому світі є безліч проблем, малих і великих, 
значущих і не дуже, але найгострішою проблемою сьо-
годення стали події на Сході. Дехто їх сприймає як такі, 
що не стосуються кожного з нас безпосередньо. І  не всі 
усвідомлюють, що якби не  мужні захисники-атовці, бої 
могли б точитись у різних регіонах, постріли б лунали 
й  на вулицях рідного міста, а ворожі снаряди влучили 
б у наші будинки. Десятки тисяч патріотів України зна-
ходяться на передовій, захищаючи  свободу, незалежність 
та територіальну цілісність держави. Це люди, які творять 
нову історію,  нову країну. Це наші герої. Щодня ми чуємо 
про них. Вони живуть серед нас, а ті, що загинули, з нами. 
Пишаємося героями й хочемо бути схожими на них. Слід 
відмітити, що 23 випускники коледжу знаходяться зараз 
в АТО, це лише по Прилуцькому об’єднаному міському 
військовому комісаріату.

А такі воїни, як: Александров А.О., Катюха О.С., Ка-
леніченко О.А., Купрієнко В.Д., Лебедєв В.В., Мамченко 
М.В., Малишев С.А., Малько М.К., Ревуцький О.А., Су-
проненко В.М., Василенко В.В., Єременко Є.О., які були 
демобілізовані в запас, зараховані на пільгових умовах на 
заочну форму навчання, де вони проходять адаптацію й 
отримують спеціальність.

А ще наші студенти підтримують тісний зв’язок з бій-
цями АТО, військовими частинами, випускниками-учас-
никами АТО. Розуміючи, наскільки важлива місія лягла на  
плечі захисників, студенти у своїх листах висловлюють 
їм повагу. «Ми дуже вдячні вам, мужні воїни, за захист, за 
можливість навчатися й вільно висловлювати свої думки. 
Кажуть, не менш надійним захистом,  своєрідним оберегом 
для бійця є підтримка людей,  їхня віра й молитва. І від нас 
та наших ровесників, батьків і односельців зичимо вам, 

любі воїни, вистояти, здолати ворога! Ми віримо у вас і 
в нашу перемогу! І просимо лише одного: повертайтеся 
живими!» - пишуть вони в листах, які надсилають в АТО. 
А ще неодноразово брали  участь в акціях: «Допоможемо 
воїнам – АТО-прилучанам», «Нагодуй солдата», «Зігрій 
солдата». Надсилали бійцям продукти харчування, товари 
першої необхідності, виготовили 20 пічок.

В одну з поїздок з нашими волонтерами на схід України 
відправився й представник коледжу Завітневич В.О. Привіз 
звідти не тільки свої глибокі враження від побаченого, фото 
та відео, а ще й бойовий прапор від бійців 1-ої танкової 
бригади. Він став символом вдячності всьому колективу за 
благодійну допомогу й зайняв почесне місце в бойовому 
куточку навчального закладу.

Ми схиляємо голови перед добровольцями, солдатами, 
які віддали своє життя в зоні АТО за незалежність та ці-
лісність України.

Промовистими для нас є приклади земляків, молодих 
людей, які нещодавно сиділи за шкільною чи студентською 
партою.

Смертю героїв полягли:
Прилучанин Сергій Деркач –заступник командира 

частини з виховної роботи, майор. Загинув 30 липня у селі 
Шишково під Луганськом.

20 серпня в боях за звільнення Луганська загинув 
перший заступник голови Української спілки ветеранів 
Афганістану Олег Міхнюк з Малої Дівиці. Посмертно 
йому присвоєно звання Героя України.

9 вересня в селі Сухополова поховали 25-річного Сер-
гія Безгубченка. Загинув Сергій під селом Дмитрівка 
Луганської області.

12 січня 2015 року відбувся багатолюдний похорон 

Анатолія Потієнка, солдата механізованого батальйону 
72 бригади.

Валентин Бойко, 1979 р.н., загинув, залишивши дру-
жину і двох неповнолітніх дітей. Похований на кладовищі 
Горова Білещина.

31 липня 2015 року перестало битися серце 26-річного 
прилучанина Григорія Матяша. Життя цього мужнього 
молодого чоловіка обірвала ворожа, заборонена Мінськими 
угодами, 120-міліметрова мінометна міна, яка розірвалася 
поруч, коли Григорій у складі полку «Дніпро» виконував 
бойове завдання. Сталося це в сумнозвісних Пісках.

Ворожа куля обірвала життя 37-річного учасника АТО, 
молодшого сержанта-мотострільця Віктора Задорожньо-
го. Народився він 13 березня 1978 року в селі Ковтунівці 
в родині колгоспників. Закінчив 9 класів Дубовогаївської 
школи.

Під час бомбардування загинув від снаряду, який влучив 
у бліндаж, 29 річний  Віктор Лавринчук – випускник При-
луцького агроколеджу. На фасаді навчального корпусу на 
честь героя встановлена меморіальна дошка,  оформлений 
патріотичний куточок «Герої не вмирають». Студенти від-
відують його могилу в с. Рудівка. На героїчному прикладі 
В.І.Лавренчука викладачі проводять загальноколеджанські 
заходи: виховні години, конференції; біля меморіальної 
дошки завжди буяють живі квіти.

Герої-атовці є прикладом служіння Україні, народу.
Герої не вмирають.

Слава Україні!
Героям слава!

П.Черніков, 
директор коледжу

Палку любов в серцях несемо
Ми українці, я і ти!

Процес виховання – це система заходів, спрямованих на 
формування всебічно й гармонійно розвиненої особистос-
ті. Одним із пріоритетних напрямків організації виховної 
роботи в Прилуцькому агротехнічному коледжі є активне 
формування в молодої людини відчуття патріотизму, любові 
до України та рідного краю. Дієвим засобом патріотичного 
виховання є пісня.

Стало доброю традицією проводити Дні української  
патріотичної пісні в  Прилуцькому агротехнічному коледжі,  
які й цього року пройшли  з 28  по 31 березня .  На великій 
перерві в  холі  навчального закладу студенти мали змогу 
переглянути кліпи та послухати пісні відомих українських 
виконавців: Тіни   Кароль, Наталії Май, Тараса Петриненка, 
Наталії Бучинської, гуртів «Океан Ельзи» , «СКАЙ».

31 березня до коледжу завітали  представники Прилуць-
кої самооборони: Ольга Костюк ,  Валерій Сич, поет Віктор 
Погуляй та учасник АТО  Микола Пономаренко.

Поезія – це вогник, який запалює душу людини, він 
схожий на полум’я свічки. І саме такий вогник у душі має 
Віктор Погуляй.  Це  наш земляк, поет, автор пісень про 
Майдан, учасником якого  був із перших днів його існування.  
Вважає своїм покликанням поезію та пісню, переконаний, 
що творити для людей – це щастя.

Тематична широчінь його поезії надзвичайна.. Особливо 
хвилює поета  вічна в мистецтві тема патріотизму.

Віктор правдиво пише про війну на Донбасі, українських 
кіборгів, про козаків, які відчайдушно боронили рідну 
землю.

Так твориться новітня історія нашої держави , виборю-
ється незалежна Україна.

Я впевнена, що читачі знайдуть у рядках Віктора Погуляя 
думки й почуття, співзвучні зі своїм душевним настроєм.

Протягом останнього року жоден українець не  залиша-
ється байдужим до подій, що відбуваються в Україні. Ми 

переймаємося болем і хвилюванням за всіх, хто перебуває 
в зоні АТО.

Серед запрошених гостей був присутній Микола Понома-
ренко, учасник подій у зоні АТО. Ми поспілкувалися  з ним. 
Він згадує : «Одинадцять місяців я був у зоні АТО, прийшов 
добровольцем. Після розподілу потрапив до 93 Гвардійської  
бригади й дуже пишаюся цим. На Рівненському полігоні 
здобув практичні знання. Після цього потрапив на Схід. Про-
ходив службу в населених пунктах: Водяне, Первомайськ, 
Піски. Шість  місяців знаходився під обстрілом. За одну 
ніч бувало до 20 – ти обстрілів. Бачив, як сивіли люди за 
півгодини. Був поранений, лікувався в госпіталі. З початку 
бойових дій бригада не була на ротації, а тому 14 березня 
2016 року її вивели із зони АТО».

Дуже вразила душу бійця страшна картина війни. Вдяч-
ний Микола волонтерам, Прилуцькій самообороні, які 
їздили до бійців протягом року, Івківській ЗОШ. Зігрівають  
душу   малюнки та саморобки малюків із дитячого садка .  
Вдячний усім  небайдужим людям,які підтримують бійців.

Переконана, такі зустрічі виховують у студентів коледжу 
знання про національну історію, розвивають патріотичні 
почуття, погляди й переконання, формують чітко виражену 
патріотичну позицію та стиль поведінки.

С. Мелащенко,  
викладач

Чудовий поліський край, де я народилась 
і  зросла! Рідний дім, лагідні мамині руки, 
щедрий сад, який так плекав батько, криниця 
з журавлем, червоні «райські яблучка», якими  
тато пригощав учнів початкової школи, що зна-
ходилася через дорогу від хати…

Як було весело бігати босоніж по калюжах 
після теплого дощу, або робити «пічки» з во-
логого піску! Підрісши, ми літо проводили в 
лісі, який щедро обдаровував нас суницями, 
чорницями, малиною, ожиною, брусницями 
та грибами. За назбирані ягоди могли за літо 
заробити собі  на якусь обновку. Ми любили 
цей казковий ліс, не боялися ходити до нього, 
не уявляли життя без цієї краси. А ви бачили, як 
квітне льон? Ти, наче зачарований, знаходишся 
між небом вгорі і «небом» унизу.

Згодом розлетілись із родинного гнізда, щоб 
знову й знову повертатись до нього вже зі своїми 
сім`ями. Батьківська хата іноді не вміщала гос-
тей, але тепла вистачало на всіх. Ми накривали 
стіл у саду й радо спілкувались. І от Чорно-
бильське лихо перекреслило все. Односельці 
змушені були покинути рідні місця, печальний 
стоїть ліс, немає батьківської хати, згіркла вода 
в криницях, засох сад,  не квітує льон, не коло-
сяться жита на  полях. Стало пусткою село. Усе 
рідне й  близьке серцю знаходиться лише в уяві 
та ще приходить у снах.

Там, на сільському кладовищі, залишились 
могили наших рідних, могила любого мудрого 

батька. Брат під час однієї з поїздок був вра-
жений побаченим, на що перетворилося рідне 
село. Написав вірш «Батькові», який я пропо-
ную вашій увазі.

Батькові
Більше не зустрінеш біля хати,
Бо і хати, батечку, нема,
Оминула її стіни, лати
Навіть ненажерлива війна.
Та не оминув її Чорнобиль,
Щелепами атому зчавив,
І село вже не село, а – Гобі,
Пес з нудьги останній здичавів.
Хвоя кучерява біля школи
Не кружляє з дітьми у танку,
Сміх дитячий не звучить відколи,
А її порізали струнку.
Різали на дошки, на ту хату,
Де нема ні вікон, ні дверей.
О, якби Ви знали, любий тату,
Скільки добрих вимерло людей!
Не за строком, що іде від Бога:
Через нежить, пошесті на рак,
Смерть у Вижар вибила дорогу,
І хрести посходили, як мак.
Може тих сельчан стрічали, тату,
В одязі біленькому, як сніг?
Ми прийшли до Вас сьогодні з братом
І кладем троянди біля ніг.

О.Чернікова, викладач

Виховуємо патріотів Наші випускники в зоні АТО

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ 
ДВЕРЕЙ У КОЛЕДЖІ

Події

9 квітня в актовій залі коледжу 
відбулась урочиста подія – День 
відкритих дверей.

Майбутні абітурієнти та їх 
батьки прийшли ближче познайо-
митись із діяльністю навчального 
закладу, його досягненнями.

П і д  ч а с  п р о в е д е н н я  Д н я 
відкритих дверей  учнівська мо-
лодь мала  змогу поспілкуватися 
з  а д м і н і с т р а ц і є ю  ко л е д ж у, 
завідувачами відділень, ознай-
омилися з графіком та планом 
роботи  приймальної комісії , 
д і з н ат и с я  п р о  о с о бл и в о с т і 
вступу,  умови навчання,  по -
бачити   матеріально-технічну 
базу. Кожен із присутніх отри-
мав інформаційний буклет, що 
містить детальну інформацію про 
спеціальності, умови вступу.

Із вітальним словом виступив 
директор коледжу  П. І. Черніков. 
Він ознайомив присутніх з історією 
закладу,  розповів про переваги 
навчання за спеціальностями   й 
запросив абітурієнтів до вступної 
кампанії 2016 року.

Яскраві презентації  про агро-
коледж, студентське життя, пер-
спективи працевлаштування та на-
вчання за ступеневою підготовкою 
дали можливість абітурієнтам 
більш детально дізнатися про 
сутність напрямків підготовки 
майбутніх спеціалістів.

Номери  художньої самодіяльності 
студентів  подарували гарний 
настрій.

У холі  навчального закла -
ду  школярі  переглянули  ви -
ставку технічної  творчості  в 
супроводі завідувачів відділень.  
Після зустрічі  в ідвідали му -
зейну кімнату,  б ібліотеку та 
читальний зал, спортивний  ком-
плекс, кабінети й лабораторії та 
поспілкувалися із викладачами 
спецдисциплін.

Сподіваємося, що цього дня 
до агроколеджу завітали наші 
майбутні студенти.

Н.Науменко, заступник 
директора з навчально-

виробничої роботи
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Наші випускники ВІТАЄМО!
У ці весняні дні святкують ювілей наші 

колеги:

І.М. Кулик, 
С.П. Корнєва, 
Н.Г. Каїка,  
В.В. Каліш

Хай легко працюється, гарно живеться, 
Все вміється, множиться і удається! 
Здоров’я міцного, щастя без краю, 
Усього найкращого ми Вам бажаєм!

З повагою адміністрація коледжу,
профспілковий комітет, редакційна 

колегія  газети « Вісник»,  колеги, друзі.

Наші ювіляри

Нещодавно у приміщенні Прилуцького МБК глядач був особливий – 
театральний, а значить – інтелектуальний, думаючий і вимогливий. Серед 
глядачів – чимало студентів і викладачів Прилуцького агротехнічного 
коледжу. Прийшли подивитись на «свою» зірку – Сергія Радченка. 
Відомий по серіалах «Гречанка», «Хазяйка», «Незламна» та багатьох 
інших, сьогодні він у складі молодої трупи київського театру «Нова сцена»  
представляє на суд глядачів виставу «Одруження».

Зал переповнений – аншлаг, вигуки «браво»,  овації, оплески, квіти. Із 
Сергієм  фотографуються, беруть автографи, інтерв’ю… А я згадую рік 
1996… Я – викладач коледжу (тоді він називався – сільськогосподарський 
технікум), я маю нереальну

мрію - створити саме в цьому навчальному закладі – театр! Із 
першокурсників різних відділень. Ділюся ідеєю з директором – і одержую 
відповідь:  «Ви  готуйтесь, покажіть виставу, а там – побачимо». Це був 
аванс, і це була справжня підтримка. І ми – почали!

Я пам’ятаю нашу першу виставу «За двома зайцями» (М.Старицький), 
афіша до якої була написана від 
руки, щоправда, різнобарвною 
гуашшю (вона й донині 
зберігається в «Первоцвіті», 
як реліквія), практично без 
світлових і музичних ефектів, 
із завісою, яка закривалася 
вручну, зате все компенсувала 
акторська гра.

А головну роль – Свирида 
Петровича Голохвастова я 
довірила йому, студенту 1 кур-
су відділення «Електрифікації» 
- Сергію Радченку! Це був 
тріумфальний показ!  Виставу 
потім побачили жителі деся-
ти сіл Прилуцького району, 
Прилуцької ВТК. І скрізь, на 
будь-якій сцені, Сергій, як і  всі 
«первоцвітівці», працює  чес-
но, самовіддано,  натхненно. 

І, звичайно, стає кумиром серед студентів.
Далі – інші роботи, тандем з Артемом Аніщенком у так званій 

«кроликівській програмі». Їх чекають, їх люблять, вони з Артемом своїми 
виступами, особливо «Верховна Рада», «Кролики», уривками з комедії 
О.Коломійця «Фараони» просто «рвуть» зал.

Пройшло 4 роки. Директор,  як і обіцяв,  підтримав ідею створення 
театру, який одержав назву «Первоцвіт», а Сергій Радченко, як і всі тодішні 
«первоцвітівці», став випускником технікуму.

Звичайно, багато хто з викладачів до захоплення Сергія ставилися як 
до такої собі забавки, можливо, трохи, на їх думку, легковажної, і мало 
хто  вірив, що з цього захоплення вийде щось таке … незрозуміле для 
багатьох  поняття – театрал…

А я вірила, я бачила цікаву природу цього юнака, який кмітливий, з 
гарно розвиненим почуттям гумору, дуже пластичний і впертий одночасно, 
вимогливий, в усьому  –  в стосунках, у справі, у підході до ролі, до спекта-
клю –  прагне досконалості, і головне  –  він уже відчув смак слави, відчув 

«легку» акторську долю і, значить, готовий до 
того, щоб зайнятись театром професійно!

Переконую і Сергія, і його батьків, що 
треба після отримання диплома «техніка-
електрика» вступати  на 1 курс Київського 
національного університету театру, кіно і теле-
бачення на факультет «Акторське мистецтво».

І почалася підготовка до вступу. Поїхали 
разом в Київ на пробний вступ  –  і ось вона! 
Перша перемога!  Сергій і Артем одержали 
«допуски».

І в 1999 році Сергій стає студентом! Така 
разюча зміна долі!  І успішна! Сьогодні Сергій 
професійний актор кіно і театру. Відомий, 
перспективний!  Він ще на злеті акторської 
кар’єри! А вже він має і славу, і пошану! І 
захопленого глядача!  І шанувальниць у При-
луцькому агротехнічному коледжі!

Бажаємо йому - удачі!
К. Аніщенко, керівник народного

студентського театру «Первоцвіт»

25 квітня в спортивній залі Прилуцького професійного ліцею 
проведено змагання з відкритої першості міста ФСТ «Спартак» з 
волейболу серед юнаків ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації,  присвячені 30-й 
річниці аварії на ЧАЕС. На урочистому відкритті учасників привітали 
голова міської ради Попенко О.М. та голова ФСТ «Спартак» Дяченко 
П.М., учасники аварії на ЧАЕС:  Тютюнник Володимир та Шелест 
Анатолій. Змагання проводилися по круговій системі з трьох партій.

Значного успіху досягли спортсмени агротехнічного коледжу, які 
зайняли І місце. Команда гуманітарно-педагогічного коледжу посіла 
ІІ місце, а ІІІ - волейболісти професійного ліцею.

Чемпіонів та призерів змагань нагородив грамотами та медалями 
ФСТ «Спартак» Дяченко П.М.

Традиційні змагання на Плискунівці
20 квітня в парку «Плискунівка» проведено змагання з легкоатле-

тичного кросу серед юнаків та дівчат ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації міста 
Прилук у залік міської спартакіади. Дівчата змагалися на дистанції 
1000 метрів, а юнаки  -  2000 м.

Команда легкоатлетів агротехнічного коледжу в складі: Кулика 
Дмитра – 2 газ., Придатка Дмитра – 3-Б ел., Федоренка Олексія – 1-А 
ел., Верескуна Владислава – 1 зем., Васька Владислава – 1-А ел., Лакея 
Юрія – 1-А ел., Вірнова Сергія – 1-А ел. зайняла І місце.

ІІ  місце посіли юнаки гуманітарно-педагогічного коледжу, ІІІ - 
вибороли спортсмени професійного ліцею.

Команда дівчат агротехнічного коледжу в складі: Вербняк Окса-

ни – 2 зем., Одокієнко Олени – 3 газ., Кари Євгенії – 2 газ., Наглої 
Альони – 1 зем., Гурченко Євгенії – 2 газ., Осташко Мирослави – 1 
зем. посіла ІІ місце.

Чемпіонами стали дівчата гуманітарно-педагогічного коледжу, на 
ІІІ місці спортсмени професійного ліцею.

Команди та учасники, які зайняли призові місця сектором по 
фізичній культурі міської ради нагороджені грамотами та медалями.

П. Пашук, керівник фізичного виховання

Сучасний етап розвитку нашого суспільства пов’язаний із зро-
станням етнічної свідомості нації, посиленням інтересу до давнини, 
усвідомленням необхідності збереження традиційного народного 
мистецтва як генофонду його духовності. Повага до української 
мови, обрядів, традиційного ремесла плекає й формує любов до 
рідного краю, своєї Батьківщини.

Важливим сьогодні є засвоєння цілісності та різноманітності куль-
турного досвіду й здобутків нації, що дає розуміння закономірностей 
розвитку народної творчості.

Звернення до життєдайних джерел мистецтва, до збереження  та 
оновлення всіх  видів і жанрів творчості – це усвідомлення свого 
родоводу, духовних традицій, відродження українського народу.

Стало доброю традицією проводити в нашому навчальному 
закладі виставку творчості, у якій активну участь беруть працівники 
з родинами, студенти.

Варто відзначити десять друкованих праць історичної, навчально-
методичної та дослідницької тематики П.І.Чернікова, директора 
Прилуцького агротехнічного коледжу та викладача О. П. Чернікової.

Привертають увагу роботи, вишиті бісером, хрестиком, а також 
комбінованою технікою, виконані викладачем О. В. Сидорець. 
Зачаровує погляд вишивка бісером завідуючої бібліотеки Г. Я. Фесен-
ко, викладача Н. В. Остапець та студентки-першокурсниці  Валенти-
ни Мелащенко, а також вишивка хрестиком Катерини Погорєлової.

Захоплюють оригінальністю фото викладача П. Г. Диндаря, ма-
люнки першокласниці Діани Динар, акварелі учениці  четвертого 
класу Олександри  Дуюнович,  комп’ютерна графіка та живопис 
Наталії  Легошиної, поезії Сергія  Кочубея. Звичайно, це не весь 
перелік робіт, які представили працівники агроколеджу та члени 
їх родин.

Традиція організовувати виставки творчості художників-земляків, 
студентів, працівників навчального закладу склалася більше як двад-
цять п’ять років тому. Тут експонували свої полотна художники: І.М. 
Тринчук-Задорожний, А.І. Буренко, М.П.Турківський, А.М.Риженко, 
Є.В.Постульга, М.П.Герасимчук, випускник коледжу, Заслужений 
художник України В.Ю.Шульга та ін.

Долучення до мистецтва в технічному коледжі  є досить важ-
ливим,   оскільки ми покликані не лише навчити  майбутнього 
фахівця,  а й сформувати гармонійно розвиненого, високоосвіченого, 
соціально активного громадянина, який є носієм кращих надбань 
національної та світової культури, здатного до саморозвитку та 
самовдосконалення.

В.Самойленко, 
викладач

С Л О В О  П Р О  А К Т О Р А

ЗМАГАННЯ, ПРИСВЯЧЕНІ 
30-Й РІЧНИЦІ АВАРІЇ НА ЧАЕС

МОЛОДІЖНИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ

Спорт

Студентське життя

Поминаємо колег

V обласний огляд-конкурс студентської творчості 
«Студентська весна 2016» проводився з метою форму-
вання національної свідомості студентів,  розвитку їх 
талантів та здібностей, виховання естетичного та гар-
монійного розвитку та з метою виявлення таланови-
тих і обдарованих студентів у різних видах мистецтв.

Цього року в конкурсі взяли участь творчі колекти-
ви та окремі виконавці з 13 вищих навчальних закладів 
I - II рівнів акредитації Чернігівської області.

До складу журі були запрошені високопрофесійні 
викладачі Ніжинського училища культури і мистецтв 
імені М. Заньковецької та Чернігівського музичного 
училища імені Л. Ревуцького.

За рішенням журі переможцями стали:
- номінація «Хореографія» І місце – ансамбль 

танцю коледжу в складі: Литвин Марії – 3 газ, Ва-
куленко Марії – 3 земле, Каленіченко Марії – 3 земле, 
Геєць Альони – 3 земле, Завади Наталії – 2 земле, 
Чернікової Дарини;

- номінація «Вокальні ансамблі» ІІ місце – во-
кальний ансамбль коледжу в складі: Литвин Марії 
– 3 газ, Вакуленко Марії – 3 земле, Каленіченко Марії 
– 3 земле, Сотченко Дарини – 2 Б ел., Мась Дарини – 2 
газ, Ковтун Катерини  - 4 земле;

- номінація «Вокальний спів» ІІІ місце – Лит-
вин Марія.

Н. Деркач, керівник  художньої 
самодіяльності коледжу

Хто забув, — згадайте, 
хто пам’ятає, — пом’яніть...

Поминаємо  ветеранів війни та праці, праців-
ників коледжу , які пішли з життя. Багато добра 
для людей вони зробили. Любов і пошану від них 
заслужили. Глибокий сум і вічна пам’ять назавжди 
залишиться з нами.

Пам’ятаємо  колег, які раптово  за останні роки  
відійшли у Вічність.

Мацкова  Тетяна Євгенів-
на – заступник директора  з 
виховної роботи , викладач.   
Пішла з життя прекрасна 
людина, яку Бог наділив ла-
гідною душею, щирим сер-
цем і талантом . Її людяність, 
доброта й чуйність відлуню-
ються й донині.

Мелащенко Василь Іва-
нович   --- викладач спец-
дисциплін    відділення

«Будівництво , обслуго-
вування та ремонт ГМС».  
Мудрий, надійний,    любля-
чий.  Небо та  дельтаплани   
були його захопленням. У 
ці весняні дні, шість років 
тому,  воно  забрало його 
назавжди.

Кисляк Григорій Сергійо-
вич - викладач спецдисциплін    
відділення «Землевпорядку-
вання» . Досвідчений , по-
рядний , веселий . Добрим 
словом ми будемо згадувати 
Вас завжди.

Горбач Михайло Володи-
мирович – завідуючий навчаль-
но- виробничою майстернею.  
Чесний, працьовитий, наполе-
гливий. Світла пам’ять  про Вас 
залишиться в наших серцях.

Земля  хай буде 
Вам  пухом 
і  вічне Царство в Небесах.



Поминаємо колег
Хто забув, — згадайте, 

хто пам’ятає, — пом’яніть...

В ці весняні  дні святкувала  б свій день 
народження людина   величезної душі , наш 
наставник та  колега —  Мацкова  Тетяна 
Євгенівна

Пішла з життя прекрасна людина, яку 
Бог наділив доброю душею, щирим серцем 
і талантом . Віна уміла  кожного вислу-
хати, підтримати, допомогти.      Таке до-
бре серце нечасто зустрічаєш в інших. До 
неї  завжди тягнулися люди Її людяність, 
доброта і чуйність відлунюються і донині. 
Земля  хай буде Вам  пухом і вічне Царство в 
Небесах. Ви — назавжди в наших серцях.

Сумуючі мама, племінниця, брат,
колеги по роботі

Забути — не в силі, 
вернути — не в змозі…

30  квітня 2016 року минає 6 років як 
обірвалося життя викладача Прилуцького 
агротехнічного коледжу,  найдорожчої  лю-
дини — чоловіка,  батька  —  Мелащенка 
Василя Івановича

Життя вирує, а тебе немає… Той день, коли 
твій світ погас, і серце перестало битись, став 
найстрашнішим днем для нас, з яким не можемо 
змиритись.   У наших серцях назавжди зали-
шиться біль і смуток непоправної втрати. Ти був  
для нас надійною опорою, мудрим порадником, 
люблячим чоловіком, чудовим батьком. Якби ти 
міг ще довше жити, — були б щасливі ми усі, 
але не в силах ми змінити Господню волю у 
житті. Низько вклоняємося перед твоєю світлою 
пам’яттю, і скільки б не минуло часу, ми будемо 
завжди пам’ятати, згадувати і молитися за тебе. 
Молитва хай дійде до тебе, щоб рай був там тобі 
на небі. Нехай свята земля береже твій сон, а 
Господь дарує Царство Небесне.

Дружина ,доньки , мама, сестра,  
колеги по роботі

КРАСА ТВОРЧОСТІ
Відбувся творчий 

звіт Прилуцького рай-
ону «Талант митців 
Чернігівського краю 
звитягу патріотів 
величає».

«Прилуцький район 
славний традиціями, 
своїми героями й мит-
цями,  -   наголоси-
ла голова Прилуцької  
райдержадміністрації 
Валентина  Ковтун 
у своєму вступному 

слові. – Мир і добробут – це 
основа життя кожного наро-
ду, а пісня – це душа нації». 

Учасниками цього свята 
творчості були  й студенти  
Прилуцького агротехнічного 
коледжу. Танцювальний ан-
самбль під керівництвом  
Валентини Мишак про-
демонстрував яскраві 
хореографічні постановки, 
яким високу оцінку дала 
оглядова рада.



ПРАКТИКА –  ПЕРША СХОДИНКА 
ДО ПОДАЛЬШОГО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Важливою складовою навчально-виховного 
процесу в Прилуцькому агротехнічному коле-
джі є практичне навчання студентів, де вони 
мають змогу закріпити й поглибити знання, які 
отримали в процесі теоретичної підготовки під 
керівництвом викладача, сформувати необхід-
ні знання та навички зі спеціальності «Монтаж, 
обслуговування та ремонт електротехнічних 
установок в  агропромисловому комплексі».

Електроенергетика – це базова галузь 
економіки України. Від її надійного функціону-
вання залежить темп виходу держави зі скрут-
ного економічного становища, енергетичної 
безпеки країни. Тому в нашому навчальному 
закладі приділяється велика увага підготовці 
спеціалістів.

У сучасному світі кожен фахівець повинен 
володіти прийомами й методами впроваджен-
ня передових технологій, забезпечувати опти-
мальний режим електротехнічного устаткуван-
ня відповідно до Положення про організацію 
проведення  практики.

Оскільки агропромисловому комплексу 
притаманні певні особливості як у виробни-
чому процесі, так і в підготовці кадрів, чинним 
законодавством селу надані певні пріоритети.

Прилуцький агротехнічний коледж тісно 
підтримує зв’язки з багатьма  сільськогоспо-
дарськими товариствами, підприємствами, 
установами та організаціями різних форм 
власності Чернігівської області, з якими укла-
дені угоди на співпрацю. Це дає можливість 
студентам проходити всі види практик: вироб-
ничу, виробничо-технологічну, переддипломну, 
а в подальшому успішно працевлаштуватися.

«Вибір професії — це велика відповідаль-
ність», – говорили мені батьки.   Наголошува-
ли, що, обираючи  майбутню спеціальність,  
необхідно керуватися багатьма чинниками, 
але головним має бути той, до чого ти від-
чуваєш своє покликання. Я обрав  профе-
сію електрика, вступивши на навчання до 

Прилуцького агротехнічного коледжу на від-
ділення «Монтаж, обслуговування та ремонт 
електротехнічних установок в АПК».

По закінченню II курсу  успішно склав іспит 
та отримав посвідчення «Електромонтер з 
ремонту та обслуговування електроустатку-
вання  II розряду».

Згідно з Наказом по Прилуцькому агро-
технічному коледжу та відповідно до  Угоди  
на проведення практики студентів вищих 
навчальних закладів   був направлений на 
виробничу практику на  ЗАТ «Линовицький  
цукрокомбінат «Красний».

Враховуючи настанови викладачів, керівни-
ків практик,    намагався поглибити теоретичні 
знання та закріпити практичні  навички на 
виробництві, де зарекомендував себе з по-
зитивної сторони. Голова правління Прозур 
С.М. та начальник  електроцеху Прядко О.М.  
запропонували мені по закінченню III курсу  
в канікулярний період працювати  електро-
монтером  II розряду та одночасно  проходити 
виробничо-технологічну практику на заводі.

Саме тоді зрозумів, що це  перша сходинка 
до подальшого працевлаштування,  а також 
відповідальність  за довіру та доручену мені  
справу.

Перед виїздом на практику  мене ознайоми-
ли з її змістом, метою та завданнями.

До призначення на посаду електромонтера 
бригади ремонтників  пройшов інструктаж з 
охорони праці,  ознайомився  з посадовими  
обов’язками,   правилами внутрішнього  роз-
порядку, Колективним договором   заводу. За-
значу, що цим питанням  правління приділяє 
значну увагу. Мене ознайомили з структурною 
схемою  системи управління  ЗАТ «Линовиць-
кий цукрокомбінат «Красний»,  технологічним 
процесом виробництва цукру, виробничо-
господарською діяльністю електроцеху, пра-
вилами  безпечної експлуатації приладів та 
електрообладнання,   які використовуються  

електротехнічною службою підприємства, а 
також правилами поведінки у випадку виник-
нення небезпечних ситуацій.

Згідно з вимогами системи ППРСГ та у від-
повідності до кількості умовних одиниць елек-
трообладнання  на підприємстві сформована 
електротехнічна служба, яку очолює головний 
енергетик.  У його підпорядкуванні знаходять-
ся бригади електромонтерів – ремонтників 
та електромонтерів – експлуатаційників, які 
очолюють техніки – електрики.

Я  працював у бригаді електромонте-
рів  - ремонтників, де виконував роботи по 
поточному та капітальному ремонту освіт-
лювальних та силових електроустановок, 
заземлюючих пристроїв, набув практичних 
навичок з ремонту захисної та  комутаційної 
апаратури,електричних двигунів центрифуг та 
електронагрівних пристроїв цукросушильних 
апаратів. Також виконував роботи по заміні 
внутрішніх силових та освітлювальних  мереж.

Професійна діяльність електрика складна 
й дуже відповідальна. Я зрозумів, що не кожен 
може нею оволодіти й успішно працювати, 
бо вона вимагає професіоналізму, уміння 
читати технічну документацію та складати її, 
знання електроматеріалів, принципів роботи 
електроустановок й устаткування, а також ви-
мірювальних пристроїв.  У той же час електрик 
повинен  дотримуватися основних  загально-
прийнятих вимог культури та безпеки. Для себе  
зробив висновок, що для успішного виконання 
обов’язків електромонтера я повинен поглиби-
ти свої знання з дисциплін: «Основи електро-
техніки», «Основи автоматики», «Експлуатація 
і ремонт електрообладнання  і засобів авто-
матизації», «Монтаж електрообладнання».

Знати той чи інший прилад   – це далеко не 
все, що передбачено цією професією. У роботі 
потрібно враховувати ще багато супутніх фак-
торів: телемеханіку, електросхеми, електроніку 
та комп’ютерну техніку, провідність матеріалів, 

опір, стійкість. Тут уже є простір для творчості 
й креативного мислення .

При цьому електромонтеру, крім знання 
схеми обладнання, що ремонтується, має бути 
притаманна тонка спостережливість, здатність 
помітити навіть незначні пошкодження ізоляції, 
наявність вологи, сліди корозії на контактах та 
інші несправності,  необхідне вміння крок за 
кроком системно перевірити всі версії мож-
ливих причин неполадок.  Адже від якісного 
виконання поставлених перед електриками  
завдань залежить безперебійна робота будь-
якого підприємства.

Я зрозумів, що на сьогоднішній день елек-
тромонтери незамінні на різних підприємствах 
народного господарства. Необхідна їх май-
стерність і в побуті, у сучасному суспільстві,  
адже з кожним роком удосконалюється техніка, 
зростає рівень життя людей, пристрої замі-
нюються економічно вигіднішими, зростають 
відповідно й вимоги до кожної професії, у тому 
числі-електрика.

Більшість підприємств хочуть отримати 
вже готового фахівця, але  зі свого досвіду 
можу сказати, що нас потрібно ще доучу-
вати, переучувати, так як удосконалюється 
технологія виробництв, а навчальний заклад 
не має можливості  постійно змінювати об-
ладнання у відповідності до сучасних вимог.   
Хотілося, щоб  було  більше зв’язку між теоре-
тичною та практичною підготовкою студентів 
і таких підприємств, як  ЗАТ «Линовицький 
цукрокомбінат «Красний»,   де готують свого 
потенційного  фахівця, який уже знайомий 
із виробництвом. Практика надає навички й 
уявлення про специфіку майбутньої професії, 
але найголовніше – бажання працювати за 
спеціальністю, ставити перед собою мету й 
обов’язково її досягати.

М.Коновал, студент 4 курсу «Монтаж, об-
слуговування та

ремонт електротехнічних установок в АПК»

ГІРКИЙ ПОЛИН
Рівно 30 років тому на Чорнобильській АЕС сталася 

техногенна катастрофа планетарного масштабу – ви-
бухнув один із ядерних реакторів. Працівники АЕС, 
не знаючи про смертельну загрозу, без захисного одягу 
тушили водою реактор. Хмари радіоактивного пилу розі-
йшлися не тільки територією Союзу, але й посунулися 
на Європу. Через два дні небачені цифри на лічильниках 
рівня радіації побачили співробітники атомної станції в 
Форсмарк (Швеція). На відміну від радянського уряду, 
вони поспішили відразу ж евакуювати всіх людей, що 
живуть у прилеглій території, перш ніж встановили, що 
проблема - не в їх реакторі, а передбачуваним джерелом 
вихідної загрози є СРСР. Рівно через дві доби після того, 
як учені Форсмарк оголосили радіоактивну тривогу, пре-
зидент США Рональд Рейган тримав у руках знімки місця 
катастрофи на Чорнобильській АЕС, зроблені штучним 
супутником ЦРУ. Те, що було зображено на них, змусило 
б жахнутися навіть людину з дуже стійкою психікою. 
У той час, як періодичні видання всього світу сурмили 
про небезпеку, що виникла в результаті Чорнобильської 
катастрофи, радянська преса відбулася скромною заявою 
про те, що на ЧАЕС трапився «нещасний випадок».

Наслідки Чорнобильської катастрофи дали знати про 
себе в перші ж місяці після вибуху. Люди, які проживали 
на територіях, прилеглих до місця трагедії, умирали від 
крововиливів й апоплексичних ударів. Постраждали 
ліквідатори наслідків аварії: із їх загального числа в 600 
тисяч близько 100 тис. чоловік уже немає в живих, вони 
померли від злоякісних пухлин і руйнування системи 
кровотворення. Існування інших ліквідаторів не назвеш 
безхмарним, вони страждають від численних захворю-
вань, у тому числі онкологічних, розладів нервової та 
ендокринної системи.

Жахливі наслідки Чорнобильської катастрофи для 
дітей. Затримка в розвитку, рак щитовидної залози, 

психічні розлади й зниження стійкості 
організму до всіх видів хвороб. Ось що 
чекало дітей, які зазнали опромінення. 
Однак найстрашнішим є те, що наслідки 
Чорнобильської катастрофи торкнулися 
не тільки людей, що жили в той час. Про-
блеми з виношуванням вагітності, часті 
викидні, мертвонароджені діти, поява на 
світ малюків із генетичними відхилення-
ми (синдром Дауна та ін.), ослабленим 
імунітетом, вражаюча кількість хворих 
на лейкемію, збільшення кількості он-
кохворих - усе це відгомони катастрофи 
на Чорнобильській АЕС, кінець яким на-
стане ще нескоро. Якщо настане ...

Від Чорнобильської катастрофи по-
страждали не лише люди, усе живе на 
Землі відчуло на собі смертельну силу ра-
діації. У результаті Чорнобильської катастрофи з’явилися 
мутанти - народжені з різними деформаціями нащадки 
людей і тварин.

Урок, піднесений людству Чорнобильською катастро-
фою, не був оцінений людьми. Усе так само недбало 
ми ставимося до власного життя, усе так же прагнемо 
по-максимуму вижати з багатств, дарованих нам приро-
дою, усе необхідне нам «тут і зараз». Хто знає, можливо, 
катастрофа на Чорнобильській АЕС стала початком кінця 
світу, до якого людство йде повільним шляхом ...

Замовчувати й забувати про цю трагедію ми не маємо 
права, бо вона стосується не тільки нашого життя, а й 
майбутніх поколінь.

У Прилуцькому агротехнічному коледжі, як і в ба-
гатьох інших навчальних закладах, пройшов захід на 
тему «Чорнобиль – біль України», приурочений сумній 
і трагічній даті. Студенти й викладачі переглянули до-

кументальний фільм про аварію на ЧАЕС, який вразив 
їх до глибини душі. Ніхто не залишився байдужим у залі 
до трагедії жителів Чорнобиля. Своїми спогадами про ті 
страшні дні поділився з присутніми директор коледжу 
Павло Іванович Черніков. Студенти були вражені його 
розповіддю, як радянська влада помпезно відзначала 9 
Травня в Києві, який покрила радіоактивна хмара, замість 
того, щоб вивозити з міста дітей, рятувати населення 
від невидимої смерті. Людська безвідповідальність, дія 
«на авось» у питаннях, що стосуються життя і смерті, 
і навмисне приховування інформації про подію з боку 
радянської влади привело до наслідків, результати яких 
ще довго буде згадувати не одне покоління людей у 
всьому світі.

Г.Ляшенко, викладач


