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Перш за все, шановні колеги, ветерани праці, студенти, від усього серця 
вітаю Вас із нагоди визначних державних свят - Дня Державного Прапора та 
25-ї річниці від дня проголошення незалежності нашої країни!

Ці свята уособлюють благородне прагнення українського народу до тво-
рення власної державності – в ім’я суспільної справедливості, високої духо-
вності, рівності можливостей. Нехай кожен із нас, прагнучи жити у вільній 
демократичній державі, утілює свої мрії в конкретних справах.

Спасибі за відкриту душу, серце, сповнене добра й ласки, за те, що вселяєте 
віру в прекрасне, навчаєте, як долати труднощі, любити рідну землю, шанува-
ти минуле й мріяти про майбутнє. Незважаючи на суперечливе, тривожне сьо-
годення, Ви залишаєтеся головним світочем у всебічному житті студентів, 
даруючи їм тепло серця й скарби власних знань. Безхмарних, благословенних 
Вам днів! Нових педагогічних звершень, віри, надії, любові.

Ветеранам бажаю здоров’я, довгих років життя, а студентам – успіхів та 
наполегливості в оволодінні знаннями, щоб були справжніми фахівцями своєї 
справи, конкурентоспроможними на ринку праці.

Понад 20 років Прилуцький агротехнічний коледж очолює Павло Іванович Черні-
ков. Непересічна й цікава людина. Якщо перелічити його регалії - почесний професор 
Міжнародної кадрової академії, відмінник освіти України, викладач-методист, нагоро-
джений знаками «Відмінник аграрної освіти України» ІІІ ступеня, «Знак Пошани», во-
лодар Міжнародної відзнаки «Лідер України» – то це буденно й формально.  Сьогодні 
поговоримо не про це.

- Які перспективи вбачаєте в розвитку аграрної освіти й коледжу зокрема?
- У 2016-2017 навчальному році ми залишаємося в тому статусі, у якому були раніше 

– вищим навчальним закладом I рівня акредитації. У перспективі згідно з законом «Про 
професійну освіту»,  якщо він буде прийнятий Верховною Радою, вищим професійним 
коледжем. Безумовно, у цьому році, як і всі навчальні заклади, ми відчули проблему 
набору студентів. Це вплине на педагогічне навантаження викладачів відділень, зо-
крема «Землевпорядкування». Тому адміністрації потрібно думати над відкриттям нової 
спеціальності з таким розрахунком, щоб спеціаліст із дипломом землевпорядника міг 
читати спеціальні дисципліни й на новому відділенні. Таким чином, ситуація з педна-
вантаженням стабілізується. Проте це робота не одного дня.

- Яким чином плануєте зміцнювати навчально-матеріальну базу коледжу?
- Незважаючи на те, що державне фінансування на розвиток навчального закладу 

відсутнє взагалі, ми в цьому році проводимо зовнішній ремонт гуртожитку №1, фасад-
ної частини та капітальний ремонт третього поверху головного корпусу з спортивною 
залою, придбано 10 комп’ютерів, що дало можливість оновити комп’ютерну систему 
в читальній залі, тестовому центрі, дистанційну систему навчання в територіальному 
центрі дистанційних комунікацій СУМДУ м.Прилуки.

- Ваше бачення на перспективу в оновленні системи аграрної освіти?
- Перш за все, комп’ютеризація навчального процесу, впровадження новітніх тех-

нологій, дистанційної форми освіти на заочному відділенні. А для цього потрібне по-
тужне комп’ютерне забезпечення, створення локальної комп’ютерної мережі в коледжі, 
співпраця з європейськими закладами, зокрема Польщі, Німеччини, де є вже помітні 
напрацювання.

- Павле Івановичу, що робити людям для того, щоб змінити майбутнє на-
шої держави?

- Вважаю, що потрібно починати з себе. Адже більшість українців прагне жити так, як наші 
сусідні європейські держави. Водночас ми не робимо для цього практично нічого, тому маємо 
змінити свій внутрішній стан, поведінку, моральні якості. Звичайно, це буде не легко, але ж 
потрібно з чогось починати. Упевнений, що лише після цього зміни будуть помітні й у державі. 
І тоді, можливо, не ми будемо рівнятися на європейців, а вони - на нас.

- Дякуємо Вам, Павле Івановичу, за відверті відповіді.
Н.Ритченко, викладач

Актуальне iнтерв’ю з директором 
агротехнiчного коледжу 

П.I.Чернiковим

РЕКОРД  ХЛІБОРОБІВ 
ПРИЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ

Запрошуємо до коледжу 
на заочну форму навчання  

У сучасних умовах великим попитом на ринку 
праці користуються спеціалісти, які вміють не-
стандартно мислити, творчо застосовувати знання 
в непростих виробничих і соціальних умовах. За-
очна форма навчання надає можливість оволодіти 
певним рівнем знань, умінь та навичок, підвищити 
свою кваліфікацію чи отримати нову спеціальність 
без відриву від виробництва. 

Сьогодні на заочному відділенні навчаються  
студенти за спеціальностями:

5.10010102  «Монтаж, обслуговування та 
ремонт електротехнічних установок в агро-
промисловому комплексі»;

5.06010302  «Будівництво, обслуговування і 
ремонт гідромеліоративних споруд»;

5.06010113 «Монтаж, обслуговування устат-
кування і систем газопостачання»;

5.08010102  «Землевпорядкування».

Документи на навчання без відриву 
від виробництва на основі повної 

загальної середньої освіти приймаються
 з 1 жовтня по 1 листопада 2016 року.

Вступні випробування проводяться з 2 по 5 
листопада 2016 року. 

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник 
додає: 

• копію документа  державного зразка про раніше 
здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) 
рівень, на основі якого здійснюється вступ, і до-
даток до нього; 

• копію сертифіката; 
• копію документа,  що посвідчує особу та гро-

мадянство;
• шість кольорових фотокарток розміром 3 х 

4 см.
Вступник подає сертифікат зовнішнього неза-

лежного оцінювання, виданий у 2016 році.
Воїни АТО та військовослужбовці строкової 

служби, які демобілізувалися в 2016 році, всту-
пають у коледж без результатів ЗНО на основі 
вступних випробувань у навчальному закладі.

Для студентів заочної форми навчання перед-
бачена лекційно-екзаменаційна сесія 30-40 ка-
лендарних днів на навчальний рік. У міжсесійний 
період  студенти виконують передбачені навчаль-
ними планами домашні контрольні й курсові ро-
боти, готуються до складання іспитів і заліків, що 
виносяться на екзаменаційну сесію.

Адреса: 
вул. Київська, 178, 

м.Прилуки, Чернігівська обл., 17500

тел.(04637)3-20-50, 
e-mail:gidrotech@ukr.net

Шановні  педагоги, батьки, 
працівники коледжу, студенти!

Знову ранок першого вересневого дня повниться 
мелодійними звуками дзвоника.  Вулиці міст і сіл 
розквітають від дитячих голосів, юнацьких посмішок 
та чарівної хуртовини осінніх айстр. Ностальгічні 
погляди дорослих, душевний щем, смуток і радість – 
усе переплелося разом. Це наш край, наша держава 
зустрічає День знань — справжнє всенародне свято 
мудрості, доброти й людяності.

Усі шляхи цього дня ведуть до навчальних закла-
дів. Розпочинається 2016-2017 навчальний рік, який 
завжди означає відкриття осяйної й часто нелегкої 
дороги – дороги до знань, до нових звершень.

Цей день завжди особливо урочистий і хвилю-
ючий, адже саме з нього починається незвіданий, 
цікавий і, безперечно, нелегкий шлях до пізнання, 
до нових звершень, до самостійного життя.

Бажаємо всім студентам на цьому шляху 
підкорити нові вершини знань, зустріти до-
брих і надійних друзів та досягти омріяної 
мети. Переконані, ваші здібності, напо-
легливість стануть запорукою визначних 
успіхів у дорослому житті, а сприятимуть 
цьому – високі стандарти української освіти.

Найщиріші слова подяки викладачам, які 
щедро діляться своїми знаннями, плекають 
справжніх патріотів нашої держави. Дякуємо 
за  мудрість і великодушність, неоціненну 
роботу розуму й серця.

Вітання Вам, шановні батьки, бабусі та 
дідусі студентів. Збувається мрія ваших родин: діти 
згодом своєю працею прославлятимуть родовід, від-
даючи сили, знання, отримані практичним досвідом, 
уміння на справу розбудови держави, зміцнення її 
економічної могутності.

Нехай цьогорічний першовересень буде соняч-
ним, несе добрий настрій у коледж і в кожну родину!

Вітаємо всіх студентів, викладачів та співробітни-
ків з початком навчання!

П. Черніков, директор коледжу, доктор філо-
софії в галузі освіти, відмінник освіти України, 

Н. Науменко, голова профкому коледжу, від-
мінник аграрної освіти України, 

О.Божок, голова ветеранської організації, 
викладач вищої кваліфікаційної категорії, 

В.Мартиненко, голова студентського само-
врядування, студент 2 курсу

24 серпня на центральній площі міста Прилуки 
відбувся загальнорайонний захід з нагоди 25-ї 
річниці незалежності України «Свято Короваю 
Прилуцького краю» за участю керівництва району, 
представників органів виконавчої влади, місцевого 
самоврядування, громадськості, молоді, гостей та 
жителів міста та району.

На святі громадою Прилуцького району вста-
новлено новий національний рекорд України з 
найбільшої кількості короваїв домашнього при-
готування, зібраних на одній локації. Президент 
Національного реєстру рекордів України, заслу-
жений журналіст України, відомий спортивний ко-
ментатор, засновник всесвітньої агенції Валентин 
Щербачов зареєстрував національний рекорд і 
урочисто вручив голові райдержадміністрації Ва-
лентині Ковтун сертифікат.

Гостям та жителям міста, району представлений 
Парад святкових короваїв. 99 короваїв, які лежали 
на столах, сповнювали серця учасників та гостей 
свята почуттям гордості за нашу рідну Прилуччину, 
за її волелюбних і працелюбних людей.

Н. Мацкова, учасник заходу

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

ДЕНЬ  ДЕРЖАВНОГО 
ПРАПОРА  УКРАЇНИ

23 серпня 2016 року студентський колектив Прилуцького агротехнічного коледжу біля примі-
щення Прилуцької райдержадміністрації взяв участь в урочистій церемонії підняття Державного 
прапора України.

З вітальними словами до присутніх звернулися голова райдержадміністрації Валентина 
Ковтун, голова районної ради Василь Малик, голова громадської організації «Учасники 
антитерористичної операції «Щит» Павло Красноок.

Представники громадського формування «Прилуцька самооборона народної ради» вис-
ловили слова вдячності від захисників із передової за організовану допомогу учасникам 
антитерористичної операції. До цієї благородної справи долучилися працівники та студенти 
Прилуцького агротехнічного коледжу, які збирали допомогу для бійців, що нині боронять східні 
кордони нашої держави.

Державний прапор як символ країни є втіленням національної єдності, честі та гідності, 
традицій державотворення, історії та сьогодення. Під його знаменом українці йшли до про-
голошення самостійної України, до перемоги.
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ЖІНКА, ЯКА ЗНАЄ СЕКРЕТИ УСПІХУ
Б і л ь ш у  ч а -

стину себе ми 
віддаємо роботі. 
Для одних вона – 
засіб заробляння 
грошей, для дру-
гих – стартовий 
майданчик для 
втілення власних 
амбіцій, для тре-
тіх – утеча від до-
машніх проблем 
і сірої нудьги, 
для четвертих – 
обов’язок. «Оце 
так, – скажете 

ви, - ніякої романтики, поклику серця?» І не по-
милитесь!

Знайомтесь – Кулик Ірина Миколаївна, викладач 
Прилуцького агротехнічного коледжу. Про таких 
говорять, що вона «одружена з роботою». Ні, сім’я 
в неї є: коханий чоловік, люблячі діти. Вона щаслива 
жінка. Однак відчуття щастя, польоту, задоволення, 
дає їй на 60% улюблена робота. Запитайте Ірину 
Миколаївну про її хобі, у відповідь почуєте - робота.

- Чи не так, Ірино Миколаївно?
- Скільки себе пам’ятаю, завжди мріяла стати 

педагогом, хоча народилася в сім’ї простих робіт-
ників. Ця професія здавалась мені найцікавішою, 
необхідною людям. Батьки не мали вищої освіти, 
зате підтримували моє захоплення. Школу любила з 
дитинства. Із 1-го класу й до 10 вчилася на «відмін-
но». Іноземна мова як предмет сподобалася відразу 
з 4-го класу, мабуть, завдяки моїй учительці Гах 
Галині Семенівні. Уже в 9 класі зайняла 2 місце в 
обласній олімпіаді з німецької мови. Це й вирішило 
мій подальший шлях. Школу закінчила зі срібною 
медаллю й вступила до Ніжинського державного 
педагогічного інституту. Навчання давалося завжди 
легко. Після закінчення вузу прийшла працювати у 
свою рідну школу №9. І вже улюблені вчителі стали 
моїми колегами. Ось так розпочалася педагогічна 
діяльність.

- Педагогічний стаж і досвід дає Вам право в 
переддень нового навчального року висловити свої 
думки про розвиток української освіти.

- Можна багато говорити про проблеми освіти, 
але одними розмовами, як відомо, справи не зруши-
ти. Однак, на мою думку, українська освіта, м’яко 
кажучи, це сумне видовище. 25 років на словах, а не 
на ділі ведуться розмови про її реформу. Насправді, 
на стару радянську систему освіти нашивають лат-
ки, запозичуючи їх то в поляків, то в американців і 
т.д., видаючи її за нову українську освіту.

Я «за» оптимізацію шкіл, «за» базові освітні 
осередки, оснащені за останнім словом техніки, 
комп’ютеризовані, із виходом в інтернетний про-
стір, «за» переатестацію вчителів, кращі з яких 
повинні отримувати достойну зарплату. Кожна така 
школа повинна фінансуватися державою відповідно 
до свого рейтингу, показникам ЗНО, олімпіад і т.д. 
Потрібно дати можливість педагогам як середніх, 

так і вищих навчальних закладів самостійно скла-
дати навчальні плани. Буде складно, але ж треба 
колись починати працювати самостійно, без вка-
зівок зверху. Більше автономії вищим навчальним 
закладам різних рівнів акредитації.

- Чи вплине підвищення зарплати педагогам 
на якість освітніх послуг?

- Думаю, що ні. Хто працював «сяк так аби як», 
так і продовжуватиме, а хто «горів» - буде приємно 
вражений. Головне, що це зупинить «відтік» зі 
шкіл молодих кадрів, які люблять свою професію 
й прийшли в навчальний заклад за покликом серця.

- Яким  Ви бачите сучасного педагога?
- На мою думку, сучасний учитель – це не по-

хмурий тип біля дошки з указкою в руках, який 
менторським тоном навчає дітей, що і як їм робити. 
У першу чергу – це мудрий старший товариш, який 
разом зі студентами шукає вихід із різних ситуацій, 
підштовхує їх до самостійного рішення й вибору, 
спонукає до роздумів, а не подає інформацію в 
готовому вигляді.

- У чому Ви вбачаєте основні завдання сучасної 
школи?

- По-перше, авторитарну педагогіку замінити 
толерантною, особистісно спрямованою. По-друге, 
школа повинна формувати особистість. Для цього 
потрібно спланувати навчання так, щоб студент 
показав себе, проявив талант. І на основі цього 
будував свідоме життя, знайшов своє місце в ньо-
му. Щастя не в запам’ятовуванні великої кількості 
формул і теорем, різних термінів та історичних дат. 
Ти знайшов своє покликання приносити користь 
іншим. Саме в цьому щастя.

- Чи цікавитесь Ви системами освіти інших 
держав?

- Безумовно, цікавлюсь і заздрю. На сьогоднішній 
день найкраща система освіти в Бельгії. Держава 
піклується не тільки про освітній рівень молоді, а 
й про її здоров’я й духовність. За випускниками 
бельгійських університетів «полюють» як державні, 
так і приватні установи світу, бо вони креативні, ак-
тивні й цілеспрямовані. Але, як сказав Кобзар, «… 
і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь». Нам 
потрібно негайно розбудовувати свою національну 
систему освіти й розпочати втілювати її в життя.

Можливо, тоді я не буду ставити собі запитання: 
як відірвати студентів від смартфонів і планшетів, 
як запалити в їхніх очах вогник бажання до набуття 
знань, до самовдосконалення?

-  Ірино Миколаївно, обов’язок педагога не 
тільки навчати, але й виховувати. Що з цих двох 
завдань важче?

- Дитина – дзеркало батьків. Місія школи, коле-
джу надто складна, бо ми, вчителі, маємо справу з 
перевихованням. Це під силу людям високоосвіче-
ним, а основне – люблячим. Мене завжди хвилюва-
ла тема духовного потенціалу молоді. Дуже важко 
говорити про високу матерію, вічні цінності, коли 
проблеми буденності надто обтяжують кожного 
українця.

Наші діти ростуть жертвами технічного прогресу, 
залежними від телевізорів і комп’ютерів. Вони, як і 

їхні батьки, розучилися читати, розуміти природу, 
слухати музику дощу, спів вітру.

Із кожним роком молодь усе більше вражають 
віруси нігілізму, жорстокості, споживацького став-
лення до життя. Частіше батьки занепокоєні тим, 
чому їхні діти стали такими. Тільки й чути: чим 
зацікавити молодь? Думаю, що батькам потрібно 
не потурати примхам своїх чад, а постійно залучати 
їх до роботи, розумової і фізичної, нехай навіть 
складної і відповідальної. Тільки у вимогливих 
родинах виростають успішні діти. Вважаю, що ви-
ховувати важче, ніж навчати. Ми не тільки вчителі, 
а й лікарі юних душ.

- Який, на Вашу думку, повинен бути сучасний 
студент?

- Люблю допитливу, активну, цілеспрямовану 
юнь, яка приходить у наш коледж здобувати май-
бутню професію, а не просто перебути рік-два. З 
ними легко й цікаво працювати, їхні допитливі очі 
заряджають енергією, бажанням шукати нові форми 
й методи у викладанні своєї дисципліни.

- Ваші побажання сучасній молоді.
- Не будьте пустими, примітивними споживача-

ми. Відкривайте для себе нові горизонти. Ніколи не 
пізно вдосконалюватися. Не пасуйте перед поразка-
ми, падіннями та невдачами – це одна з природних 
складових нашого життя, завдяки якій ми ростемо 
й зріємо. Творіть. Людина, - як і Бог, - творець. 
Маленькою чи великою буде ваша справа – головне 
виконуйте її з любов’ю, даруючи радість іншим.

- Ірино Миколаївно, як стати успішним? У 
чому полягає секрет?

- Ніяких секретів. Щоб досягнути справжнього 
успіху, потрібно фанатично любити свою професію 
і за будь-якої ситуації працювати до сьомого поту.

- Давайте поговоримо про Вас. За своїм харак-
тером Ви…?

- Я – великий оптиміст. Мабуть, саме ця риса 
характеру завжди допомагає мені справлятися з 
труднощами. Буває й таке, що наче виходу немає, 
а насправді він є, адже безвихідних ситуацій не 
існує. На все потрібно дивитися з позитивом, із 
посмішкою. Дуже часто люблю повторювати сама 
собі слова Фрідріха Ніцше: «Все, що нас не вбиває, 
робить нас сильнішими».

- Коли є вільні хвилини, на що витра-
чаєте їх?

- Відпочиваю душею, слухаючи музику 
Мішеля Леграна, французький шансон у ви-
конанні Джо Дасена, Даліди, Патрісії Каас.

- Якщо вже Ви заговорили про музику, 
то що з українського пісенного мисте-
цтва виокремлюєте для себе?

- Мені близька лірико-філософська 
творчість незабутнього Миколи Мозгового, 
Юрія Рибчинського, Андрія Демиденка. 
Їхні пісні бентежать душу, будять думки, 
змушують плакати серце, вони по праву 
ввійшли в золотий фонд української культу-
ри. А яким виконавцям вони довірили доне-
сти їх до свого народу: Ніні Матвієнко, Со-
фії Ротару, Василю Зінкевичу, незабутньому 

Назарію Яремчуку, Іво Бобулу… Але більшість із 
нас демонструє своє невігластво, коли мова захо-
дить про українське пісенне мистецтво. Як добре, 
що на естрадному Олімпі з’явилася така значуща 
постать як Святослав Вакарчук.  Його творчість має 
велику об’єднуючу силу в боротьбі за незалежність, 
свободу й самоідентифікацію українського народу. 
Чого варта лише його пісня «Небо над Дніпром».

- Розкажіть про свою сім’ю.
- Той, хто сказав крилату фразу «Сім’я – фортеця 

моя», стовідсотково правий.
Вдома мене чекають, люблять, піклуються, 

розуміють, підтримують. Тут я черпаю нові сили, 
щоб жити й працювати. Я люблю свого чоловіка, 
сина і доньку. Син працює інспектором у поліції, а 
донька – студентка 3-го курсу Ірпінського універ-
ситету державної фіскальної служби України. Ми з 
чоловіком намагаємося бути їхніми старшими дру-
зями, до яких завжди можна звернутися за порадою, 
вирішити проблеми, довірити свої таємниці. Нашої 
любові, тепла й уваги потребують не тільки діти, 
а й старенькі батьки, які вже не можуть обходити 
себе так, як раніше. Тому вся хатня робота, похід 
за продуктами – на мені. Виручає автомобіль, яким 
я навчилася керувати.

- На початку нашого інтерв’ю  я сказала, що 
відчуття щастя й задоволення собою на 60% дає 
Вам улюблена робота. Спростуєте моє твер-
дження чи  погодитесь?

- Відчуття щастя дає мені сім’я, бо в ній я – ко-
хана жінка й мати. Але це щастя не було б повним, 
якби не реалізувала свою мрію – стати вчителем. 
Кожний день віддаю свої знання й серце підроста-
ючому поколінню, навчаю їх жити чесно, любити 
свою землю та плекати в душі добро й людяність. 
Дуже приємно, коли через п’ять або десять років 
студенти, їхні батьки телефонують і вітають зі 
святами. У такі хвилини розумію, що недарма живу 
на цьому світі, якщо мене згадують і пам’ятають. 
Я не спростую ваше твердження, лишень трішки 
виправлю. Переконана, щастя й успіх на 50% дає 
сім’я і на 50% улюблена справа.

Г. Ляшенко, викладач

ЗНОВУ 
ПЕРШІ

ЗА ДОСВІДОМ – ДО КОЛЕГ

Делегація в складі голови районної Ради 
Малика В.І., директора Прилуцького агро-
технічного коледжу Чернікова П.І., заступника 
директора з навчальної роботи Судді В.А. 
побувала в м. Рівному в Національному 
університеті водного господарства та при-
родокористування.

За роки функціонування навчального за-
кладу понад 65 тисяч випускників отримали 
глибокі теоретич-
ні й практичні на-
вички за обраним 
фахом та впевне-
но реалізують їх у  
водогосподарській, 
будівельній, меха-
ніко-енергетичній, 
транспортній, сіль-
ськогосподарській 
та економічній галу-
зях народного гос-
подарства України, 
близького і далекого 
зарубіжжя.

Разом із фахо-
вою підготовкою в 
університеті понад 

40 років здійснюється 
підготовка офіцерів 
для Збройних сил 
України.

Свої знання й до-
свід сьогодні студен-
там передають 682 
науково-педагогічних 
працівники, у тому 
числі 58 докторів наук, 
професорів, 355 кан-
дидатів наук, доцентів. 
Серед них: 42 – дійсні 
члени галузевих ака-
демій наук України 
та зарубіжних країн, 
27 – заслужені діячі 
науки і техніки України,  
заслужені  працівники 
освіти, архітектори, 
винахідники та еконо-
місти України.

Університет підтри-
мує ділові стосунки з 
вищими навчальними 

закладами та установами країн Західної й 
Центральної Європи, Азії, Африки, США. 
Важливим аспек-
том міжнародної 
співпраці є той 
факт, що у вузі на-
вчається більше 
300  студентів з 

Білорусії, Вірменії, 
Азербайджану, Ру-
мунії, Китаю, Ал-
жиру, Пакистану, 
Туреччини, Лівії, Ні-
герії та інших країн.

Університет сьо-
годні – це сучасне 
академічне містеч-

ко, де створені всі умови для навчання, про-
живання, соціального захисту, побутового 
обслуговування, відпочинку та  дозвілля 
студентів.

Навчальний процес проводиться у 8-ми 
корпусах, де  функціонує понад 200 ауди-
торій, кабінетів, лабораторій, класів, осна-
щених сучасною аудіовізуальною технікою, 
комп’ютерами та іншим технічним облад-
нанням.

Поряд знаходяться гуртожитки, у яких 
розміщені філії бібліотеки, кімнати для від-
починку та занять спортом. Студенти,  які 
потребують житла, повністю забезпечені 
місцями в гуртожитках.

Делегація Прилуцького агротехнічного 
коледжу побувала в навчальних корпусах, 
аудиторіях та лабораторіях, ознайомилися 
з матеріальною базою університету. Осо-
бливе враження на відвідувачів справили 
науково-дослідні лабораторії, руслові май-
данчики №1, №2 для дослідження русел 
річок та руслових процесів, моделей і споруд 
протипаводкового комплексу, дзеркальний 
лоток довжиною 38,8м, у якому проводяться 
унікальні дослідження різних гідротехнічних 
споруд, гідравлічних явищ і процесів.

До речі, Прилуцький 
агротехнічний коледж 
із 2001 року тісно співп-
рацює з університетом і 
за цей період  підготов-
лено 595 фахівців для 
водного господарства 
та природокористуван-
ня.

В ідбулася також 
зустріч делегації При-
луцького району з рек-
тором навчального за-
кладу Віктором Степа-
новичем Мошинським, 

на якій обговорено питання співпраці на 
перспективу.

Сьогодні університет святкує своє сторіч-
чя, але почуває себе молодим, завдячуючи 
енергії сердець 13 тисяч студентів, які здо-
бувають ступені вищої освіти: «молодший 
спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» та 
«магістр».

П.Черніков, директор коледжу

Уже два роки поспіль згідно з рейтинго-
вими показниками педагогічні працівники 
та студенти відділення «Монтаж, обслу-
говування та ремонт електротехнічних 
установок в АПК» та «Обслуговування 
комп’ютерних систем і мереж» займають 
перше місце серед відділень коледжу.

Завдячуючи високому педагогічному 
рівню та професійній майстерності ви-
кладачів відділення: Фокіної Т. О., Бонда-
ренка І. В., Бондаренко Н. І., Коника Л. В., 
Іващенка О. С., Журавля Р. М., Чернікова 
В. П., Кальяна В. М., Синенка В. В., Ци-
ганка О. Г., Чернікова С. В., Збаранського 
М. І. та ін. у ІІ семестрі 2015-2016 н. р. 
ефективність навчання склала  37,5%, а 
успішність – 99%.

Високих показників у навчально–ви-
ховній роботі ми досягли дякуючи й ку-
раторам, адже від того, який моральний 
клімат у групі, наскільки дружні студенти 
залежить і результат їх успішності та дис-
ципліни.

Кращих показників у навчанні досягли 
групи: 2 пр. – куратор Циганок О. М., 3-А 
– куратор Синенко В.В., 3 комп’ютеризації 
– куратор Дронь В. В., 4-А – куратор Гурі-
ненко О. В.

Із загальної кількості студентів, а їх 
277, 4 відмінники: 1-А Дєжурко Є.О., 4-А        
Росюк О. В., 4-Б Корнєва В. Р., Попов І. В. 
та 100 студентів, які навчаються без трійок. 
Звичайно, ще є такі, що можуть навчатися 
краще, над цим у наступному навчальному 
році буде працювати педагогічний колек-
тив відділення.

Хочу привітати з новим 2016-2017 
навчальним роком увесь педагогічний 
колектив коледжу та студентів і побажати 
всім здоров’я, а студентам наполегливості 
в набутті спеціальності, викладацькому 
колективу – навчати студентів тому, що 
знають і вміють самі.

Г.Єфімов, завідувач відділення 
«Монтаж,  обслуговування  

та ремонт електротехнічних 
установок в АПК»



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

Електроенергетика – це базова галузь 
економіки України. Від її надійного 
функціонування залежить темп виходу 
держави зі скрутного 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 впровадження 
передових технологій, забезпечувати оп ти-
мальний режим електротехнічного устат кування 
відповідно до положення про організацію 
проведення  практики.

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

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

«Вибір професії — це велика відповідальність», – говорили мені 
батьки.   Наголошували, що, обираючи  майбутню спеціальність,  необхідно 
керуватися багатьма чинниками, але головним має бути той, до чого ти 
відчуваєш своє покликання. Я обрав  професію електрика, вступивши на 
навчання до Прилуцького агротехнічного коледжу на відділення «Монтаж, 
обслуговування та ремонт електротехнічних установок в АПК».

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

Згідно з наказом по Прилуцькому агротехнічному 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, керівників практик,    намагався 
поглибити теоретичні знання та закріпити практичні  
навички на виробництві, де за рекомендував себе 
з позитивної сторони. Голова правління Прозур 
С.М. та начальник  електроцеху Прядко О.М.  
запропонували мені по закінченню III курсу  в 
канікулярний період працювати  електромонтером  
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 ознайомили з її 
змістом, метою та завданнями.

До призначення на посаду електромонтера 
бригади ремонтників  прой шов інструктаж з охорони 
праці,  ознайомився  з посадовими  обов’язками,   
правилами внутрішнього  

розпорядку, Колективним договором   заводу. Зазначу, що 
цим питанням  правління приділяє значну увагу. Мене 
ознайомили з структурною схемою  системи управління  
ЗАТ «Линовицький цукрокомбінат «Красний», тех но-
логічним проце сом виробництва цукру, ви роб ничо-
господарською  діяльністю електроцеху, прави лами 
без печної експлуатації при  ладів та електрообладнан-
ня,   які використовуються  електротехнічною службою 
підприємства, а також правилами поведінки у випадку 
виникнення небезпечних ситуацій.

Згідно з вимогами системи ППРСГ та у відповідності 
до кількості умовних одиниць електрообладнання  на 
підприємстві сформована електротехнічна служба, яку 
очолює головний енергетик.  У його підпорядкуванні 
знаходяться бригади електромонтерів-ремонтників та 
електромонтерів-експлуатаційників, які очолюють техніки-електрики.

Я  працював у бригаді електромонтерівремонтників, де виконував 
роботи по поточному та капітальному ремонту освітлювальних 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 вимірювальних пристроїв.  У той же час електрик 
повинен  дотримуватися основних  загальноприйнятих вимог культури 
та безпеки. Для себе  зробив висновок, що для успішного виконання 
обов’язків електромонтера я повинен поглибити свої знання з дисциплін: 
«Основи електротехніки», «Основи автоматики», «Експлуатація і ремонт 
електрообладнання  і засобів автоматизації», «Монтаж електрообладнання».

 Знати той чи інший прилад   – це далеко не все, що передбачено цією 
професією. У роботі потрібно враховувати ще багато супутніх факторів: 
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 можливих причин неполадок.  Адже від 
якісного виконання поставлених перед електриками  завдань залежить 
безперебійна робота будь-якого під приємства. 

Я зрозумів, що на сьогоднішній день електромонтери незамінні на 
різних підприємствах народного господарства. Необхідна їх майстерність 
і в побуті, у сучасному суспільстві,  адже з кожним роком удосконалюється 

техніка, зростає рівень життя людей, пристрої 
замінюються 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 доучувати, 
переучувати, так як удосконалюється 
технологія виробництв, а навчальний заклад 
не має можливості  постійно змінювати 
обладнання у відповідності до сучасних 
вимог.   Хотілося, щоб  було  більше зв’язку 
між теоретичною 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, 
обслуговування та ремонт  електротехнічних установок в АПК»

ПРАКТИКА –  ПЕРША СХОДИНКА ДО 
ПОДАЛЬШОГО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

У поточному році   на 
вступ до Прилуцького 
агротехнічного колед-
жу було подано  216  
заяв. Обсяг державного 
замовлення на підго-
товку фахівців навчаль-
ним закладом виконано 
в повному обсязі. Як 
показує аналіз останніх 
років, найбільшою 
популярністю корис-
тую ть ся  відділення:  

«Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в 
АПК», «Обслуговування коп’ютерних систем і мереж»,  «Монтаж, 
обслуговування устаткування і систем газопостачання», проте  
й відділення «Будівництво, обслуговування та ремонт ГМС», 
«Землевпорядкування», «Бухгалтерський облік» не втрачають свій 
рейтинг.

Навчатися в коледжі виявили бажання абітурієнти з 
Чернігівської, Київської, Полтавської областей. За результатами 
моніторингу географії поданих заяв від абітурієнтів, це випускники 
шкіл Ічнянського, Пирятинського, Яготинського, Бахмацького,  
Гребінківського, Городнянського,  Прилуцького районів та міста 
Прилук.

Якісне формування контингенту студентів, які вступили 
до коледжу  стало можливим завдяки кропіткій підготовчій, 
профорієнтаційній  та організаційній роботі колективу коледжу, 
приймальної комісії, об’єктивності, відкритості та прозорості 
вступної кампанії. Найкраще  провели профорієнтаційну роботу  
працівники коледжу:  Черніков  П.І., Єфімов Г.П., Науменко Н.М., 
Маркович М.М., Крючкова В.В., Дронь В.В., Піщела В.О., Колейко 
В.Ю., Остапець Н.В., Корнєва С.П., Черніков С.В., Завітневич В.О.

Приймальною комісією підведено підсумки вступної кампанії, 
проаналізовано її особливості, визначено напрямки діяльності  
начального закладу для поліпшення роботи з прийому на навчання.

Другим етапом  роботи приймальної комісії  і всього колективу 
коледжу є проведення набору на заочну форму навчання  за 
спеціальностями:   «Монтаж, обслуговування та ремонт 
електротехнічних установок в АПК», «Землевпорядкування», 
«Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання»,  
«Будівництво, обслуговування та ремонт ГМС».

Термін прийому документів з 1 по 31 жовтня 2016 р.
Н.Науменко, заступник голови 

приймальної комісії  коледжу

На базі коледжу працюють навчально-консультаційні центри 
Київського університету будівництва і архітектури, Сумського 
національного аграрного університету, територіальний центр 
дистанційних комунікацій Сумського державного університету  
та навчально-консультаційний центр національного універси-
тету водного господарства та природокористування (м. Рівне)

У  2 0 1 6  р о ц і  к о -
ледж уклав таку угоду з 
Київським національним 
університетом будівництва 
і  а р х і т е к т у р и .  Д л я 
в и п у с к н и к і в  ко л е д ж у 
стало реальністю про-
д о вж и т и  н а вч а н н я  з а 
спеціальністю «Теплогазо-
постачання і вентиляція» 
у найпрестижнішому ВНЗ 

України за скороченим терміном.
Наприкінці січня випускники відділення «Монтаж, обслугову-

вання устаткування і систем газопостачання» отримали дипломи 
молодших спеціалістів-техніків з експлуатації устаткування 
газових об’єктів. Хвилювання й усмішки на обличчях, подяки, 

побажання – усе це створило незабутню атмосферу. Директор 
коледжу Черніков Павло Іванович, привітавши випускників із 
першими відповідальними кроками в доросле життя, акцентував 
увагу на необхідності продовжувати  навчання у ВНЗ ІІІ –ІV 
рівнів акредитації. Випускники з вдячністю та теплотою подяку-
вали адміністрації коледжу, своїм викладачам за здобуті знання, 
підтримку та любов.

Уже в березні 17 випускників відділення «Монтаж, обслуговуван-
ня устаткування і систем газопостачання» успішно пройшли фахові 
вступні випробування й були зараховані до числа студентів 3 курсу 
Київського національного університету будівництва і архітектури.

Успішно складено першу сесію. Дуже зручним для студентів 
КНУБА є те, що заняття проходять в аудиторіях рідного колед-
жу, приємним - зустріч на заняттях з улюбленими викладачами. 
Інформація про навчання у Київському національному університеті 
будівництва і архітектури, про першу сесію поширилася містом. І 
ті випускники, які вагалися з вибором начального закладу, також 
виявили бажання здобувати знання у КНУБА. Гарною новиною 
для випускників відділення «Землевпорядкування» став набір на 
навчання за напрямом «Геодезія і землеустрій».

Отже, сьогодні вже можна привітати ще 35 випускників  колед-
жу, які  стали студентами Київського національного університету 
будівництва і архітектури!

Шановні студенти, щиро вітаю з початком нового навчального 
року, адже знання – це запорука вашого успішного майбутнього! 
Усім студентам бажаю в новому 2016-2017 н.р. успіхів, твердості й 
наполегливості в досягненні поставленої мети, а викладачам – до-
брого здоров’я, великих професійних досягнень, реалізації творчих 
задумів, злагоди, добра, миру. З Днем знань, із початком нового 
навчального року!

В.Тітунова, завідувач відділення 
«Монтаж, обслуговування устаткування

 і систем газопостачання

Як св ідчить  до св ід , 
суспільство потребує фор-
мування нової генерації 
фахівців-будівельників, 
практиків, науковців, які 
вмітимуть знаходити мудрі 
р ішення ,  засто совува-
ти теоретичні знання на 
практиці, виявляти про-
блеми й знаходити шляхи їх 
вирішення.

У 2016 році 18 наших 
випускників відділення «Будівництво, обслуговування і ремонт ГМС 
» вступили до Сумського національного аграрного університету 
за напрямком «Будівництво та цивільна інженерія» на денну та за-
очну форму навчання.

Тут працюють досвідчені викладачі, серед яких 48 докторів 
наук, професорів і 248 кандидатів наук, доцентів. За державними 
та міжнародними програмами ми готуємо фахівців перспективних 
напрямів бізнесової управлінської діяльності у сферах приватної 
та державної форм власності.  Випускники отримують дипломи 
визнаного в усьому світі рівня «Магістр».

Університет прагне зберегти свої найкращі надбання та традиції, 
але при цьому невпинно йде вперед, постійно ведучи творчий пошук 
нових форм навчального процесу та наукової діяльності.

В.Колейко,  викладач

Територіальний Центр 
дистанційних комунікацій 

Сумського державно-
го університету також 

працює на базі Прилуцько-
го агротехнічного коледжу.

З 2009 року при НКП 

відкрито локальний центр дистанційного навчання. Обсяг, 
структура, якість підготовки студентів за дистанційною формою 
відповідають вимогам державного стандарту освіти, встановленого 
для освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та магістра.

За час його існування випущено понад 1500 висококваліфікованих 
фахівців, які працюють у різних галузях, займають провідні посади 
на підприємствах і установах: інженер-енергетик, інженер-механік, 
економісти, інженери з комп’ютерних систем.

Також впроваджена система Другої вищої освіти за спеціальністю 
«Бізнес-адміністрування», «Економіка підприємства» та «Фінанси 
і кредит».

У ВУЗі працюють висококваліфіковані фахівці: професори, 
доценти, старші викладачі, а також викладачі Прилуцького 
агротехнічного коледжу, а саме: Єфімов Г.П., Іващенко О.С., 
Чернікова О.П., Сафронова І.А., Цингот Г.О., Ващенко О.В.

Уперше в 2016 році запроваджена система вступу на основі 
ОКР «молодший спеціаліст» за всіма напрямками незалежно від 
спеціальності по диплому молодшого спеціаліста. Наприклад: елек-
трик може стати інформатиком, інженер-механіком, економістом 
або ж журналістом!

У 2016-2017 н.р. для наших абітурієнтів запропоновані такі на-
прямки підготовки: електронні пристрої та системи, енергетика, 
машинобудування, системна інженерія, журналістика, фінанси 
та кредит, економіка підприємства, маркетинг, комп’ютерні на-
уки, інженерна механіка та інші. За всіма спеціальностями є 
магістратура.

Л. Рілова,  методист  ТЦДК  СумДУ

П р и л у ц ь к о м у  
НКЦ  Націо  на льного 
університету водного  го-
сподарства та природо-
користування (м. Рівне) в 
цому році виконується 15 
років діяльності. Перший 
набір із 4 груп  у кількості  
86 студентів був сформо-
ваний   зі спеціальностей: 
«Гідромеліорація», «Зем-
левпорядкування та ка-
дастр» та 2 груп «Те-
плогазопо стачання та 

вентиляція». Навчальний процес забезпечували викладачі НУВГП 
та Прилуцького агротехнічного технікуму: доценти Вадець Д.І., 
Мізюк В.Г., Козяр М.М., старші викладачі Зубик Я.Я., Збаранська 
О.В., Ярош Л.М., Мацкова Т.Є., Суддя В.А., Маркович М.М., 
Пляшечник В.Г., Бєловод А.І., Цингот Г.О. та інші.  Із кожним 
наступним роком збільшувався контингент студентів, що давало 
можливість зростанню матеріальної бази. Протягом декількох років 
була створена бібліотека центру, яка поповнила фонди існуючої 
бібліотеки технікуму сучасною спеціальною літературою, дооблад-
нана потокова аудиторія, поповнений існуючий комп’ютерний клас .

В університеті постійно проходили стажування викладачі ко-
леджу. Наші кращі випускники поповнили викладацький склад 
навчального закладу.

Особливістю вступної кампанії  в центрі в 2016 року є можливість 
уперше прийому абітурієнтів на всі напрямки та спеціальності, 
акредитовані в університеті, а це 32 спеціальності. Їх перелік і 
правила прийому розташовані на сайті nuwm.edu.ua

Існує можливість прийому на 2 курс при вступі за неспорідненою  
спеціальністю та вступ на навчання без сертифікатів ЗНО.

На першому  етапі вступної кампанії 2016 року до вступу реко-
мендовано 18 абітурієнтів.

Другий етап прийому документів на ОКР «Бакалавр», 
«Спеціаліст» та «Магістр»  буде здійснюватись із 25 серпня по 
05 вересня.

Третім етапом прийому документів  із 17 жовтня по 4 листопада 
передбачена можливість прийому на заочно-дистанційну форму 
навчання для здобуття ОКР «спеціаліст» та «магістр».

В. Вечер, директор центру
дистанційно-заочного навчання

У КОЛЕДЖІ ЗАВЕРШИЛАСЯ ВСТУПНА КАМПАНІЯ 
2016 РОКУ НА ДЕННУ ФОРМУ НАВЧАННЯ

3 стор.вересень 2016 р.
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Літературна сторінка. 25-річчю незалежності України присвячується ВІТАЄМО КОЛЕГ!
Н.О. Луковину ,
С.М. Євтушенко,
М.І. Збаранського,
В.В. Даниленка

Ваш ювілей – не тільки ваше свято,  
Радіють ваші рідні й друзі теж.  
Хай Бог пошле іще років багато,  
Здоров’я, щастя, радості без меж!  
Нехай добром наповнюється хата,  
Достатком, щирістю і сонячним теплом.  
Хай Бог береже вас ще років багато 
На щастя нам усім, на радість крилату. 
Ми вам посилаємо ці вдячні слова,  
А Бог хай дарує многая літа!!!

З повагою адміністрація коледжу,
профспілковий комітет, 

редакційна колегія  газети 
« Вісник»,  колеги, друзі

Наші ювіляри

Тисячоліттями тебе терзали вороги:
земля горіла під копитами
дикунських орд Батия;
тягли арканами дітей, жінок в ясир
турецького султана яничари озвірілі;
Річ Посполита закрива церкви,
забороня на рідній мові говорити.
Австро-Угорщина на заході не спить – 
до рук земельку українську прибирає.
«Це наша вотчина», - зневажливо кричать
царі московські, ненаситні та лукаві.
І українців у ярмо впрягли,
назвавши малоросами, нахабні.
Тільки лінивий не штурхав тебе, 
не мучив, не вбивав і не садив на палю,
з плечей сорочку латану не рвав
і кусень хліба з рук не видирав.
А ти, нещасна, мужньо боронилась
від зайд зухвалих,
від підступних посягань.

Твоїм оплотом запорожці стали,
щоб Україну-матір захищать.
На твою долю випав більшовизм,
що затягнув на шиї зашморг голоду й репресій.
Фашистські звірі вішали тебе,
душили в душогубках, у Дніпрі топили.
А ти відроджувалась  з попелу і знов
сильнішою, мудрішою ставала.
Ти пам’ятала заклики Шевченка,
і Лесі Українки, і Франка,
що волю треба кров’ю здобувати,
слабких чекає смерть і забуття.
Тепер ти вільна. Розбудовуєшся.
Прагнеш до кращого, до нового життя.
Та не дають тобі крильми змахнути
«брати» фальшиві 
з яничарським полиском в очах.
Твої сини і доньки у окопах
виборюють, як 300 літ назад,
тобі свободу, незалежність, волю.
Живи, Вкраїно, й слався у віках.
   Г.Ляшенко, викладач

Протягом 2015-2016 н.р. обласною радою ФСТ «Колос» про-
водилася спартакіада серед студентів ВНЗ I-II рівнів акредитації 
Міністерства освіти і науки України з 10 видів спорту.

 Значних успіхів спортсмени коледжу досягли з таких видів спор-
ту: волейболу (юнаки), гирьового спорту, легкоатлетичного кросу, 
з міні-футболу - I місце; із волейболу (дівчата), настільного тенісу, 
баскетболу - III місце; із легкої атлетики, шашок, вільної боротьби - IV 
місце. У загальнокомандному заліку серед ВНЗ I-II рівнів акредитації 
області наші студенти посіли II призове місце.

 Брали участь протягом року й у міській спартакіаді серед ВНЗ 
I-II рівнів акредитації також із 10 видів спорту. Колектив фізичної 
культури коледжу в загальнокомандному заліку зайняв II місце.

 Чемпіони області брали участь у Всеукраїнських змаганнях. Із 
волейболу юнаки в Білій Церкві вибороли I місце, а в фіналі в Біл-
город-Дністровському – VI місце. Із міні-футболу в зональних зма-
ганнях, які проводилися на спортивному майданчику агротехнічного 
коледжу, команда нашого закладу зайняла II місце, не пройшовши 
до фінальних змагань, що проводилися в м.Кіровограді.

 Приємно відмітити, що наш студент III курсу відділення «Зем-
левпорядкування» Погуляйло Олександр на міських змаганнях із 
пауерліфтингу виконав нормативи кандидата в майстри спорту, а 
команда коледжу з гирьового спорту вже третій рік поспіль посідає 
I місце в міських та обласних змаганнях. 

Адміністрація коледжу вдячна спонсорам за надану допомогу на 
поїздку збірних команд на обласні та Всеукраїнські змагання: Рожку 
А.М., Луцаку В.М., Самойленку М.І., Ткаченку О.

 Колектив фізичної культури вдячний дирекції коледжу за про-
ведений ремонт у спортивній залі нашого навчального закладу й 
прикро, що викладачі фізичної культури недостатньо долучились 
до цієї справи.

П. Пашук, керівник відділу фізичного виховання агроколеджу

За ініціативи Міжнародної організації праці (МОП) з метою 
привернення уваги світової спільноти до питань охорони 
праці та смертності працівників на робочому місці щорічно 
28 квітня, починаючи з 2002 року, понад 100 країн світу 
відзначають Всесвітній день охорони праці. Наша держава 
підтримала цю ініціативу й відповідно до Указу Президента 
від 18.08.2006 № 685/2006 визначила 28 квітня як День 
охорони праці в Україні.

У 2016 році Всесвітній день охорони праці за рекомендацією 
МОП відзначатиметься під девізом „Стрес на робочому місці: 
колективний виклик”. Щорічно 28 квітня у всьому світі  при-
йнято підводити підсумки або ж влаштовувати різні заходи, 
спрямовані на профілактику травматизму й професійних 
захворювань.

У 2016 році темою Всесвітнього дня охорони праці є 
«Стрес на робочому місці: колективний виклик».

У Прилуцькому агротехнічному коледжі до Всесвітнього 
дня охорони праці розроблено ряд заходів: оформлено 
дошку з матеріалами, присвяченими Всесвітньому дню 
охорони праці, тематичну виставку літературних джерел із 
питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в бібліотеці 
коледжу, проведено виховні години для студентів 1-4 курсів.

Виявляючи занепокоєння постійним зростанням рівня 
травматизму й смертності на дорогах у світі, Генеральна 
Асамблея ООН проголосила 2011-2020 роки Десятиліттям 

дій безпеки дорожнього руху, мета якого – скоротити втрати 
людських життів від ДТП.

У рамках Десятиліття в усьому світі проводять Тижні без-
пеки дорожнього руху.

У Прилуцькому агротехнічному коледжі Тиждень безпеки 
дорожнього руху проведено  з 16 по 22 травня, метою якого 
було привернення уваги студентства до проблеми травма-
тизму та смертності на дорогах, а найголовніше – пошук 
шляхів вирішення цієї проблеми. Адже рівень дорожньо-
транспортних пригод та їх наслідків в Україні найгірший 
серед країн Європи.

У коледжі було розроблено ряд заходів:
- випуск тематичних газет, бюлетенів, кросвордів;
- кураторами груп перших курсів проведено бесіду зі 

студентами на тему: «Знання правил дорожнього руху – за-
порука безпеки на дорогах».

На виховний захід «Безпека на дорозі – безпека життя» 
був запрошений старший інспектор Прилуцького відділу по-
ліції Дем’яненко Юрій Миколайович, який зазначив, що на 
автошляхах України щороку гине понад 4000 осіб та більш 
ніж 30000 людей отримують травми. ДТП є найпоширенішою 
причиною смерті молоді у віці від 15 до 24 років та другою се-
ред дітей у віці від 5 до 14 років. Юрій Миколайович детально 
зупинився на стані ДТП у Прилуках та Прилуцькому районі.

Н.Остапець, Л.Ансєєва, викладачі коледжу

Д О  У К Р А Ї Н И

УСПІХ СПОРТСМЕНІВ 
КОЛЕДЖУ В 2015-2016 н.р.

ЧЕРНІГІВЩИНА В 
НАДІЙНИХ РУКАХ

Спорт

Студентське життя

З 30 червня по 2 липня в Чернігові 
на території веслувальної бази 
ДЮСШ №1 

відбулася Чернігівська регіональна 
«Студреспубліка-2016», тема якої 
«Позитивні сценарії модернізації 
Чернігівщини: роль громад і молоді». 

На 3 дні студенти з усіх куточків 
Чернігівщини зібралися на березі 
р. Десна в рамках молодіжного 
наметового містечка «Територія 
активної молоді», де й проводилася 

цьогорічна «Студреспубліка». 
Звичайно, молодь не бажає лише розважатися. Наші студенти хочуть 

навчатися та проводити час із користю.
Вітаємо студента Прилуцького агротехнічного коледжу Мартиненка 

Владислава, який став одним із депутатів Студентського магістрату.
Маємо надію, що цьогорічні обранці проявлять себе лише з найкращої 

сторони та гідно представлять Чернігівщину на Всеукраїнському етапі.
Окрему подяку хочеться висловити Департаменту сім’ї, молоді та спорту 

Чернігівської облдержадміністрації за допомогу в організації та проведенні 
регіонального етапу Чернігівської «Студреспубліки-2016».

Редколегія газети “Вісник”

Усе моє, 
все зветься Україна 

Буває, часом сліпну від краси.
Спинюсь, не тямлю, що воно за диво,–
оці степи, це небо, ці ліси,
усе так гарно, чисто, незрадливо,
усе як є – дорога, явори,
усе моє, все зветься – Україна.
Така краса, висока і нетлінна,
що хоч спинись і з Богом говори. 

Ліна Костенко

Зорі над Україною

Котиться кураїною
В теплі краї кур-р-р-ли-и…
Зорі над Україною,
Ми ще не вимерли.

Нас вже не б’ють батожиною.
Ми вже – не чорні воли!
Зорі над Україною, 
 Ще вас не продали?

Нас із лихою годиною
Ще Веліар не  вловив.
Зорі над Україною,
Чом же заплакані ви?

Важко йдемо терниною
Стежкою в зоряний час.
Зорі над Україною, 
Не покидайте нас!

…Буде давитись піною
Власною вражий страх,
Доки над Україною
Сяє Чумацький Шлях.

Доки іде руїною
Слово рідне в синцях…
Зорі над Україною – 
Наших батьків серця.
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