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Щовесни, коли тануть сніги
І на рясті просяє веселка,

Повні сил і живої снаги,
Ми вшановуєм пам’ять Шевченка.

У кожного народу є твори, які володіють магічним даром безсмер-
тя. Саме до таких шедеврів належить поезія Великого Кобзаря. Тарас 
Григорович був сонцем нашої літератури, символом високого духу 
української нації і, водночас, живою, чутливою й вразливою натурою.

Ось як про нього сказав І.Я.Франко - людина виняткового таланту. Ці 
слова висвітлюють сутність діяльності Т.Г.Шевченка, його життя: «Він 
був сином мужика і став володарем у царстві духу. Він був кріпаком і 
став титаном у царстві людської культури. Він був самоуком, але вказав 
нові, світлі і вільні шляхи українському народу. Найкращий і найцінні-
ший скарб дала йому доля – лише посмертно-невмирущу славу, вдяч-
ність і радість нащадків, його твори збуджують нас заново, закликають 
до порозуміння, злагоди, високо нести честь і славу української нації».

Незважаючи на те, що Тарас Григорович Шевченко із сорока семи 
років життя на волі провів лише 13, його титанічна й глибоко трагічна 
фігура подібно маяку іншим українським письменникам, його послідов-
никам: Юрію Федьковичу, Івану Франку, Лесі Українці, Павлу Грабов-
ському, Михайлу Коцюбинському -  відіграла важливу роль для розвитку 
поезії, демократичних ідей, національної гордості й патріотизму.

Мабуть, немає в Україні такого куточка, де б не побував Кобзар. Як 
стверджують історики та краєзнавці приудайського краю, відвідував 
він і Прилуччину. Уперше побував у нашому місті в 1843 році про-
їздом до Качанівки. Через два роки поет знову завітав на прилуцьку 
землю в складі археографічної експедиції. Він зробив багато замальо-
вок пам’яток історії, архітектури, зокрема Спасо-Преображенського 
собору. Пізніше, згадуючи цю поїздку, Шевченко писав про те, яке 
чудове наше місто. Недаремно Тарас Григорович через рік (1846) знову 
завітав у Прилуки. Якраз тут під час свого перебування йому довелося 
взяти участь у гасінні пожежі й рятуванні однієї сім’ї. «У біді та в горі 
всі люди брати», - сказав він. Востаннє народний поет приїжджав на 
Прилуччину в 1859 році.

Суть національного виховання Т.Шевченко бачив у піднесенні на-
ціональної свідомості народу, пробудженні любові до української мови, 
своєї землі, рідного краю з його героїчною історією.

Є над чим нині замислитися нам, його нащадкам, а головне – усвідо-
мити, що так багато ще не зроблено! Тому уважне читання творів Кобза-
ря сприятиме подоланню байдужості до рідного слова, до мови в цілому, 
до сьогодення й майбутнього України – нашої держави. Т.Г.Шевченко 
– це символ чесності, правди, священної ненависті до ворогів.

Його портрет майже в кожній оселі українців – це найкращий при-
клад вияву любові й шани до нього.

Ким є Т.Г.Шевченко для молоді? На мою думку, він – енциклопедія 
мудрості, життєвий путівник. Адже його пророчі слова актуальні й нині. 
Він говорить про любов до України:

Нема на світі України,
Немає другого Дніпра.

Тарас Шевченко висвітлює головне завдання, яке сьогодні стоїть 
перед  молоддю.

Учітесь, читайте,
І чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь.
Бо хто матір забуває,
Того Бог карає.

Особливо актуальні його слова в наш неспокійний час, коли ще не 
згасли в пам’яті трагічні події Криму, пов’язані з агресією Росії, а вже 
зараз твориться беззаконня на Сході України.

У творі «І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в 
Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє» поет закликає:

Обніміте ж, брати мої,
Найменшого брата, —
Нехай мати усміхнеться,
Заплакана мати.
Благословить дітей своїх
Твердими руками
І діточок поцілує
Вольними устами.
І забудеться срамотня
Давняя година,
І оживе добра слава,
Слава України,
І світ ясний, невечерній
Тихо засіяє…
Обніміться ж, брати мої,
Молю вас, благаю!

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

директор Прилуцького  агротехнічного коледжу

ВЕЛИКИЙ ПРОРОК 
УКРАЇНИ

Березень  –  ніжний, світлий і прекрасний  місяць року. Це чудовий час, коли оживає природа, 
народжуються грандіозні плани й нові мрії. Завжди початок весни символізує щось бажане й 
прекрасне в житті кожного.

Дорогі  наші жінки та дівчата, нехай тепло оселиться у Ваших 
серцях, а краса природи надихає повсякчас.  Ми дякуємо за 
чарівність, розуміння й терпіння. Бажаємо, щоб у душі завжди 
буяла весна, а щастя, любов і удача стали Вашими незмінними 
супутниками. Нехай тепла атмосфера цього прекрасного весняного 
дня зігріває серця, а чоловіки виконують усі таємні бажання.

Зичимо всім людської шани, щасливої долі, добра, здоров’я, 
шаленого кохання, благополуччя, затишку й достатку у Вашому 
домі. Нехай  весна принесе приємні несподіванки, душевний 
комфорт, радість і гармонію!

Адміністрація, профспілковий комітет, ветеранська рада, 
студентське самоврядування та чоловічий колектив коледжу

Прилуцький агротехнічний коледж
запрошує 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 « «Землевпо-
рядкування»
«Обслуговування комп’ютерних систем і мереж
«Бухгалтерський облік»
Разом із 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 приймальною комісією коледжу.

На базі 11 класів зарахування здійснюється на конкурсній осно-
ві за результатами   ЗНО 2017 року  з української мови і літератури, 
математики.

Адреса приймальної комісії:
м. Прилуки, вул. Київська, 178.
Телефони: 3-20-50
http://agrokoledg.at.ua
e-mail:gidrotech@ukr.net

13 січня 2017 року в Києві відбулося на-
городження переможців Всеукраїнського 
конкурсу-огляду «Оскар - 2016», що про-
ходив   за підтримки Національної академії 
педагогічних наук України, громадської ради 
при Міністерстві освіти і науки України, ви-
давництва «Шкільний Світ». На огляд журі 
було представлено 834 роботи. Переможці 
визначені в 15 номінаціях. 

Президент НАПН України Василь Кре-
мень і секретар Громадської ради при Мі-
ністерстві освіти і науки України Михайло 
Зуєв вручили диплом    викладачу фізики 
та астрономії  Прилуцького агротехнічного 
коледжу Вікторії Василівні  Дронь, яка стала 
переможцем у номінації «Викладач».

Щиро вітаємо, бажаємо здоров’я, нових 
творчих успіхів. 

Адміністрація коледжу 

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

Колонка редактора

ШАНОВНІ ВИПУСКНИКИ!

ПЕРЕМОЖЕЦЬ КОНКУРСУ-
ОГЛЯДУ «ОСКАР - 2016»

ВІТАЄМО 
ЗІ СВЯТОМ 

ВЕСНИ!
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ДОРОГИМ ЖІНКАМ АГРОКОЛЕДЖУ 
НАША ШАНА Й ВЕСНЯНІ ВІТАННЯ

Науменко Ніна 
Миколаївна, 
завідувач навчально-ви-

робничої практики, голова 
профкому, викладач вищої 
категорії. Має організа-
торські здібності, креатив-
на, енергійна, тактовна, 
витримана, бере активну 
участь у громадському жит-
ті коледжу. Користується 
авторитетом серед колег, 
студентів та їх батьків.

Збаранська 
Олександра Василів-

на, викладач вищої ка-
тегорії, має педагогічне 
звання «старший викла-
дач». Зарекомендувала 
себе як відповідальний, 
досвідчений педагог. Ве-
лику увагу приділяє роботі 
з обдарованою молоддю. 
Її студенти  неодноразово 
ставали переможцями та 
призерами  обласних олім-
піад із  математики. 

Жигун Вікторія 
Григорівна, 
викладач вищої катего-

рії, має педагогічне звання 
«старший викладач». По-
стійно є учасником виставки 
передового педагогічного 
досвіду й технічної творчості 
молоді. Одна з перших ви-
кладачів коледжу створила 
навчально-методичні комп-
лекси з вищої та дискретної 
математики, доступ до яких 
через мережу Інтернет мають 
як викладачі, так і студенти.

Остапець Наталія 
Володимирівна, 

викладач спецдисциплін 
на відділенні «Монтаж, об-
слуговування устаткування 
і систем газопостачання». 
Компетентний фахівець, 
постійно працює над підви-
щенням свого професіона-
лізму. Має активну життєву 
позицію. 

Пальоха Наталія 
Миколаївна, 

вахтер. Працює в При-
луцькому агротехнічному 
коледжі з 2004 року. Відпо-
відальна, тактовна, праце-
любна, доброзичлива до 
колег і студентів.

Чернікова Ольга 
Петрівна, 
викладач вищої категорії, 

«Відмінник освіти України», 
педагог високої професійної 
компетентності, ерудова-
ності, завжди перебуває у 
творчому пошуку. Ввічлива, 
уважна як до студентів, так  
і  колег, вимоглива, порядна, 
справедлива, щира. Своїми 
напрацюваннями ділиться 
на сторінках фахових жур-
налів.

Сафронова 
Ірина Андріївна, 
викладач інформатики 

вищої категорії. У роботі 
проявляє творчість та іні-
ціативу, володіє сучасними 
методами проведення за-
нять, досягає високого рівня 
засвоєння навчального ма-
теріалу студентами. Щедро 
ділиться досвідом роботи зі 
своїми колегами, має педа-
гогічний такт.

  

Придатко 
Світлана Іванівна, 

викладач 1кваліфікаційної 
категорії спецдисциплін 
відділення «Землевпоряд-
кування». Її заняття від-
значаються доступністю й 
чіткою організацією, прохо-
дять в атмосфері творчості 
й наполегливої роботи всіх 
студентів. Креативна, ціле-
спрямована, у роботі прояв-
ляє творчість та ініціативу. 

Вегера Валентина 
Вікторівна, 

лаборант методичного ка-
бінету, толерантна, дис-
циплінована. Добросовіс-
но виконує свої посадові 
обов’язки, нагороджена 
грамотою Прилуцького аг-
ротехнічного коледжу. 

Куць Лідія 
Михайлівна,

технічний працівник. Під-
тримує  чистоту й порядок  
у навчальному корпусі. 
Наполеглива, старанна, 
нагороджена грамотою за  
сумлінну роботу. 

Божок Ольга 
Яківна, 
викладач вищої катего-

рії, добросовісно виконує 
обов’язки голови ради ве-
теранів Прилуцького агро-
коледжу. Загальний стаж 
педагогічної діяльності за 
спеціальністю - 36 років. 
Передає свій досвід роботи 
на засіданнях школи моло-
дого викладача. Вимоглива 
до себе, колег та студентів.

Бондаренко 
Наталія Іванівна, 

викладач II категорії. Має 
достатні й рівень професі-
оналізму, творчості, ініціа-
тиви, володіє формами й 
методами організації на-
вчально-виховного проце-
су. Сприяє розвитку твор-
чих здібностей студентів, 
формує в молоді навички 
самостійної роботи, здобут-
тя знань та застосування їх 
на практиці. Дисциплінова-
на, толерантна.

Заєць Лариса 
Борисівна, 
бухгалтер, викладач 

спецдисциплін на відді-
ленні «Бухгалтерський об-
лік».  Креативна, ввічлива, 
уважна, вимоглива до себе, 
принципова. На своїх за-
няттях формує навички са-
мостійної роботи студентів 
для  подальшого застосу-
вання їх на практиці.

 

Цупрій Світлана 
Романівна, 

бібліотекар. Стаж роботи 
10 років.  Надійний праців-
ник, упевнена в собі. Бере 
активну участь у проведен-
ні масових заходів. 

Мацкова Наталія 
Вікторівна, 

комендант навчального 
корпусу, працює в коледжі 
з 2001 року. Життєрадісна, 
добросовісно виконує свої 
посадові обов’язки.  Не-
одноразово за сумлінну пра-
цю нагороджена грамотами 
та подяками.



В Україні вже досить тривалий час іде війна. 
Уявлення про неї дуже різні. Сьогодні кожен  із 
тривогою слідкує за подіями, що відбуваються  
на сході. Абревіатура АТО  ввійшла в лексикон 
навіть пересічних громадян. Справжні чоловіки, 
захищаючи кордони нашої держави, виборюють 
мир і спокій для українців.

Серед них  і  прилучанин Ігор Степанович 
Трохимець, скромний, сором’язливий. Переко-
наний, що інколи життя так стрімко змінюється, 
що один день прирівнюється  рокам у звичай-
ному його ритмі.

- Ігоре Степановичу, що можете 
розповісти про свої дитячі роки?

- Народився  8 липня 1979 року в Прилуках 
у люблячій   родині, де виховувалося п’ятеро 
синів. Згодом усі   переїхали в  мальовниче село 
Антонівка Варвинського району Чернігівської 
області. Серед чудової природи, на березі 
тихоплинної  річки Удай  пройшло   моє дитин-
ство. Закінчив 9 класів Антонівської  школи.  
Ріс  слухняним  хлопцем, але інколи з братами   
бешкетував. Достатньо було одного погляду 
тата, як витівки відзразу ж  припинялися. Але 
то було в дитинстві. Батьки з самого малку при-
вчали до праці,  я був їхнім помічником в усьому: доглядав худобу, 
допомагав на городі, разом із татом щось майстрував.  Ніколи  не 
цурався ніякої роботи, бо в селі, якщо хочеш щось мати, потрібно 
неабияк потрудитися. Із дитинства мріяв завжди  допомагати   людям, 
як це робили мої рідні.

-  Хто Ваші батьки?
- Тато  Степан Іванович працював на  Прилуцькій тютюновій 

фабриці водієм. Він  завжди був  прикладом для наслідування. Це 
справжній чоловік, надзвичайно відповідальний і порядний. Скільки 
до нього не зверталися односельчани,  нікого не підводив: сказав – 
зробив. Він великий працелюб, завжди готовий прийти на поміч. 
Коли мамі потрібна  його допомога,  батько ніколи не відмовить.  
Тепер усе своє тепло й ласку  він віддає  внукам, які дуже полюбля-
ють гостювати  в  дідуся й бабусі.

Мати Надія Федотівна була операційною сестрою в Прилуцькій 
міській лікарні. На  роботі її цінували, вона користувалася авто-
ритетом  як  серед колег, так і пацієнтів. У  лікарні  говорили, що 
працювати з мамою  було  легко. Завжди вона усміхнена,  до всіх 
привітна. На даний час займається домашніми справами. Гарна 
господиня, намагається дати лад усьому.

На подвір’ї у батьків завжди чисто й охайно. В оселі пахне 
свіжозвареним борщем і спеченими  пиріжками. Маму й тата  
провідую часто,  допомагаю їм.  Щороку  з дружиною та дітьми  
зустрічаємо Різдво  в Антонівці.  Великдень  -  одне з моїх улюблених 
сімейних свят, яке єднає родину. І як би не складалися обставини, 
завжди намагаюся відзначити його в колі рідних та близьких мені 
людей.

- Про яку професію мріяли?
- Після закінчення школи я вирішив   присвятити життя  медицині. 

У 1995 році вступив до Прилуцького медичного училища на 
відділення «Лікувальна справа». Через чотири роки був  уже фель-
дшером. Деякий час працював за фахом, робота мені подобалася, 
але не завжди вистачало коштів, щоб утримувати родину.  Згодом 
я перейшов   на завод «Білкозин», а потім довелося потрудитися на 
будівництві в  Києві. Рідних бачив нечасто,  спілкувався з ними лише   
по телефону. А після мобілізації взагалі сім’ї  просто  не вистачало. 
Під час розмов по мобільному не хотів розповідати всього, щоб не 
засмучувати батьків, дружину, дітей. Знаю, що найбільше хвилю-

валися саме вони, молилися за мене.
- Як  Ви потрапили в зону АТО?
- 17 березня 2014 року  О.Турчинов підписав 

Указ Президента України  № 303 «Про часткову 
мобілізацію». У мирний час я не служив, однак   
18 березня  отримав повістку з військкомату. 
Не роздумуючи, зібрався на службу. Знаю, що 
мушу бути там, де справжні чоловіки. Це озву-
чив і своїм найріднішим людям, викликавши в 
них хвилю сумних емоцій. Був переконаний, 
що війна – це не розвага. За своє життя дав 
дві клятви: Гіппократа й Військову присягу 
українському народові. Не зрадив жодну. Я 
твердо вирішив, що захищатиму свою держа-
ву, боротимуся з тими, хто прагне розколоти 
Україну, хто творить безлад, безумство.

- Як проходила   служба?
- Як у звичайного солдата. Потрапивши в 

зону обстрілу, про небезпеку якось і не думаєш. 
Коли вже все позаду, починаєш розуміти  жахи  
війни. На щастя, вона вже для мене  в минуло-
му, однак  ще  приходить у спогадах. Майже 
щодня згадую  своїх побратимів, ми  часто   
телефонуємо один одному, спілкуємося.  Час, 
проведений у зоні АТО, закарбувався  в пам’яті 

назавжди. Були такі моменти, про які не хочеться згадувати, нама-
гаюся забути про них.

- Що входило у Ваші обов’язки?
- Був санінструктором відділення збору та евакуації поранених 

із поля бою  в першій  окремій  гвардійській танковій бригаді, що 
базувалася  в селищі Гончарівське на Чернігівщині. Надавав медичну 
допомогу тим, хто цього потребував. Ось тут і згадав заняття  своїх 
викладачів із медучилища. Хочу подякувати їм усім за теоретичні 
знання й практичні навички, уміння діяти в непередбачуваній 
ситуації. Наш підрозділ прикривав кордон Сумської та Чернігівської 
областей із Росією.

- Ігоре Степановичу, розумію, що  важко згадувати пережите. 
Розкажіть, будь ласка, про останній бій?

- У липні 2014 року танкісти відправилися на виконання завдань  
до  Луганського аеропорту.  26 липня потрапили в  засідку біля села 
Красне, що за 10 км від летовища. Терористи били по військових 
з артилерійських і зенітних установок, протитанкових керованих 
комплексів. Пам’ятаю, як осколки поранили моїх  двох побратимів. 
Костю я витягнув, урятував. Миколу не встиг,  помер у мене на руках. 
Потім — вибух. І все, темрява. Поряд зі мною  розірвався снаряд. 
Згодом   із мого тіла  вилучили 16 осколків, іще 8 залишилося. Вони 
часто нагадують про себе. У мене часткова ампутація лівої стопи. 
На жаль, того дня  терористи захопили  15 українських воїнів. Я 
теж потрапив у полон.

- Що було з Вами потім?
- Спочатку нас завезли в міську лікарню міста Краснодон, усім 

надали медичну допомогу. Ми були геть голі, бо  наші речі згоріли. 
Одна санітарка років 70-ти принесла солдатам  шкарпетки, білизну. 
Лікарі до нас добре ставилися, хоча біля палати постійно чергували 
терористи. Одна санітарочка навіть дала мобільний, щоб я зателе-
фонував дружині.

- Що терористи хотіли від військових?
- До лікарні привезли російських журналістів. Вони знімали свої 

репортажі. Нас змушували говорити неправду. Були такі  поранені, 
що   категорично відмовлялися спілкуватися. Тоді полонених  за-
брали у в’язницю,  залишили в камері площею 9 «квадратів». Там  
утримували чотирьох військових.

- Розкажіть, будь ласка, про дні, проведені  в  полоні?

- По одному  водили на допити. Розпитували  про місце дислокації  
наших підрозділів, скільки там особового складу, техніки. Тих, хто 
відмовлявся говорити, били. У мене гнили рани, була  температура, 
від контузії страшенно боліла голова. Постійно снилися  крики, 
кошмари.  Бійців  охороняли чеченці. Вони хотіли вбити   нас  іще 
на полі бою, але їх стримали російські офіцери: «Не трогайте их, 
они нужны для обмена». Потім  сказали, якщо  зранку

4 серпня 2014 року нас не обміняють, то розстріляють. Ми чекали, 
розуміючи, що тривалість нашого життя — години або хвилини. 
Думали, що нас відвезуть і скинуть у шахту. Ніхто  не панікував. 
Спокійно чекали кінця. Усіх  завантажили в машину,  повезли. Із 
кожною секундою з’являлася надія, що нас не розстріляють. Коли 
я побачив знак «Луганськ», зрадів іще більше. Біля обласного 
управління СБУ  мене з іншими військовими   обміняли. Бійців  
зустрів  керівник Центру визволення полонених «Офіцерський 
корпус» генерал-полковник Володимир Рубан. Це людина, якій ми   
вдячні за врятовані наші життя.

- Що було найстрашніше пережити?
- Від мене вимагали зрадити Батьківщину й говорити на камеру 

російським журналістам те, що вони кажуть. Натомість  обіцяли 
випустити з в’язниці, годувати тричі на день. Якби я це зробив, то 
більше ніколи б не зміг дивитися в очі своїм близьким, бойовим 
товаришам.

- Як  Вас зустріли рідні?
- Зі сльозами на очах. Я  сам не міг повірити, що  колись зможу 

їх побачити й  обійняти. За цей час, на мій погляд,  подорослішали 
донька  та  син. Щемлива зустріч була  з батьками. Важко  підібрати 
й слова, щоб описати цю мить.

- Як доводилося  звикати до мирного життя?
- Перші тижні вночі часто прокидався, реагував на кожен шум, 

звук. Здавалося, що обстрілюють,  потрібно ховатися в укриття. Зго-
дом звик до всього. Хочу сказати, що мені пощастило, адже з війни 
повернувся живим. Важко пораненим, але живим. Це завдячуючи 
рідним, які чи не найбільше хвилювалися за мене. Батьки, дружина, 
діти постійно нервували,  плакали й молилися, стоячи на колінах. 
Бог почув їхні слова, спасибі йому за все. За

10 місяців  зробили  мені кілька операцій, був тривалий час 
реабілітації.

- Хто допомагав Вам пройти цей непростий шлях?
- У тяжкі   для мене дні   підтримкою стала дружина Юлія. 

Усвідомлюю, наскільки їй було нелегко. Усе трималося на ній: ро-
бота, дім, родина. Вона в мене молодець, ніколи не падає духом. Я 
інколи не розумію, як дружина  може все встигати. Адже потрібно 
приділити увагу доньці  Катерині, до речі, вона студентка III курсу 
Прилуцького агротехнічного коледжу відділення «Монтаж, обслу-
говування устаткування і  систем газопостачання», перевірити уроки 
в сина Артема, який навчається у 8 класі Прилуцької гімназії №5 
імені В.А.Затолокіна. Він у нас  захоплюється спортом, мріє стати 
відомим футболістом.

- Ігоре Степановичу, як   проводите вільний час?
- Тільки тепер зрозумів, що головне для мене в житті – це сім’я. 

Намагаюся бути поряд,  завжди  підставити своїм близьким  сильне 
батьківське плече, гартоване пеклом неоголошеної війни на сході. 
Увесь вільний час проводжу в родинному колі, часто зутрічаю  кохану 
з роботи. Намагаємося ніколи не розлучатися, бути підтримкою один 
одному в усьому, прикладом для дітей.   Дружина смачно готує, хоче 
передати   всі жіночі секрети доньці Каті. Я більше уваги приділяю 
вихованню сина, сподіваюся, що виросте  він справжнім чоловіком, 
патріотром нашої держави.

- Що побажаєте  читачам?
- Усім міцного здоров’я, щоб у кожній оселі завжди панував за-

тишок, а в Україні нарешті настав довгоочікуваний мир.
Н.Ритченко, викладач

Мабуть, для кожного випускника одне з найважливіших завдань на 
шляху до власної самореалізації є отримання престижної роботи. Пер-
ший крок у будь-якій справі – найважчий, і працевлаштування в цьому 
контексті не є винятком. Добре знаючи, що від рівня поінформованості 
випускників про механізм реалізації процесу пошуку роботи залежить 
успіх цієї справи.

21 лютого 2017 року в Прилуцькому агротехнічному коледжі для 
студентів випускних груп проведено тренінг, огранізований дирекцією 
навчального закладу та Прилуцьким міськрайонним цетром зайнятості, 
на якому випускники дізналися про основні джерела пошуку роботи, об-
говорили правила складання резюме й підготовку до співбесіди. Також 
молодь мала змогу ознайомитися з станом ринку праці в регіоні та на-
яністю вакантних місць.

 Проведення таких заходів – один із перших кроків до успішного пра-
цевлаштування.

 Адміністрація коледжу запрошує до співпраці потенційних робото-
давців. Ми завжди надамо можливість презентувати їхні підприємства й 
ознайомити випускників із вимогами до майбутніх фахівців.

Т.Брижан, фахівець профорієнтації 
випускників навчального закладу

15 лютого 2017 року в Прилуцько-
му агротехнічному коледжі проведе-
но  семінар на тему «Впровадження 
дуальної системи освіти в навчальному 
закладі», у  якому взяли  участь   пред-
ставники агроколеджу  та компанії 
„Бритіш Американ Тобакко Україна”. Ди-
ректор Павло Черніков презентував си-
стему, за якою працює наш навчальний 
заклад, а також основну увагу приділив 
ролі роботодавців у впровадженні 
дуальної системи навчання. Адже 
тільки тісна співпраця між успішними 
компаніями, підприємствами та ВНЗ 
І-ІІ рівнів акредитації дасть можливість 

створити навчально-виробничий ком-
плекс, поєднати теорію та практику, для 
підприємств – підготувати робочі кадри 
безпосередньо для свого виробництва, а 
для студентів – можливість сформувати 
сучасні знання  та вміння практичного 
характеру.

Учасники семінару обмінялися дум-
ками, обговорили важливі питання, які 
стоять перед  коледжем на сьогоднішній 
день, розробили Дорожню карту щодо 
впровадження дуальної системи освіти.

Петро Бондаренко, менеджер зі зв’язків із громадськістю, від імені представників компанії 
„Бритіш Американ Тобакко Україна” висловив свою готовність щодо співпраці та взаємодії в 
сфері освіти.

Лела Сантеладзе, начальник відділу кадрів, розповіла про можливості проходження практик, 
працевлаштування випускників, забезпечення стажування викладачів.

Н.Науменко, завідувач навчально-виробничої практики

Д О Р О Г А  Ц І Н О Ю  В  Ж И Т Т Я

ПОШУК РОБОТИ В НОВИХ 
ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

ДУАЛЬНЕ НАВЧАННЯ В 
АГРОКОЛЕДЖІ
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Виховуємо 
патріотів



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

Реєстраційне свідоцтво ЧГ№178 від 08.04.1999р. видане 
Чернігівським управлінням у справах преси та інформації
Редакційна колегія: Черніков П.І.- головний редактор,
Мелащенко С.В., Ляшенко Г.В., Ритченко Н.Г., Андруша І.В.
- відповідальні за випуск, 
Євтушенко С.М. - відповідальна за фото.
т. 3-20-50,   e-mail: gidrotech@ukr.net

Друк офсетний. Обсяг 1 друк. аркуш. Прилуцька міська 
друкарня Чернігівського облуправління по пресі.
За точність викладених фактів відповідальність несе автор.
За якість друку газети відповідальність несе друкарня.

Тираж 1000 прим.  Замовлення № 313

4 стор. березень 2017 р.

МІЖНАРОДНА  ФОТОВИСТАВКА  
«ДЕНЬ-2016» У ПРИЛУКАХ

Уже стало традицією кожного року 
обласною радою ФСТ «Колос» про-
водити спартакіаду серед студентів 
аграрних ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації 
Міністерства освіти і науки України 
з 10 видів спорту: легкої атлетики, 
волейболу (юнаки та дівчата), баскет-
болу, гирьового спорту, настільного 
тенісу, легкоатлетичного кросу, міні-
футболу, шашок, вільної боротьби. 

У лютому 2017 р. на базі Сосниць-
кого технікуму бухгалтерського обліку 
відбулося відкриття спартакіади з 
гирьового спорту та настільного тені-
су. Спортсмени змагалися у вагових 
категоріях: 60 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, 80 
кг, 90 кг та більше 90 кг. У програму 
входили такі вправи: поштовх гирі 
двома руками, ривок лівою та правою рукою (вага гирі 
24 кг). Призові місця визначалися в сумі двох вправ.

 Значного успіху досягли юнаки Прилуцького агротех-
нічного коледжу. У ваговій категорії до 60 кг Владислав 
Верескун зайняв І місце, до 75 кг - Іван Бабак посів ІІ 
місце, до 80 кг - Дмитро Кулик виборов І місце, до 90 кг - 
Дмитро Катрощенко зайняв ІІ місце, а у ваговій категорії 
більше 90 кг Олександр Погуляйло посів І місце.

  У загальнокомандному заліку спортсмени агротехніч-
ного коледжу вибороли І місце. До речі, уже четвертий 
рік поспіль наші студенти займають І місце в облас-

ті, ІІ - юнаки Сосницького технікуму 
бухгалтерського обліку, ІІІ – студенти 
Остерського коледжу будівництва та дизайну.

 Із настільного тенісу в особистому заліку успішно 
виступив спортсмен агротехнічного коледжу Дмитро 
Ройланд, який посів ІІ місце, а в загальнокомандно-
му   І місце вибороли юнаки кооперативного технікуму 
м.Чернігова, ІІ – студенти Ніжинського агроколеджу, 
ІІІ – хлопці Сосницького технікуму бухгалтерського об-
ліку, а IV –  спортсмени Прилуцького агротехнічного 
коледжу. 

 Обласна рада ФСТ «Колос» нагородила чемпіонів 
та призерів медалями й грамотами. 

ВОЛЕЙБОЛ
Із 8 по 22 лютого 2017 року в Прилуках проведено 

міські змагання з волейболу серед дівчат та юнаків 
у залік спартакіади серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації. Успішно виступили спортсмени агро-
технічного коледжу. Команда юнаків в складі: Андрія 
Букова, Дмитра Кулика, Артема Ситника, Максима 
Солончака, Богдана Козуба, Володимира Луценка, 
Ігоря Молодуха, Дмитра Мусієнка, Андрія Репіча, 
Богдана Скрипки зайняла І місце, а команда дівчат 
за участю: Олени Одокієнко, Аліни Охріменко, Аліни 
Варич, Марії Вакуленко, Зінаїди Бабіч, Дар’ї Гапон, 
Катерини Степанової, Юлії Цівини, Анни Ординець, 
Валерії Шкібтан виборола ІІ місце.

 Сектор з фізичної культури та спорту міської ради 
нагородив чемпіонів і призерів грошовими преміями, 
медалями та грамотами.

БАСКЕТБОЛ
23 лютого в Ніжині проведено обласні змагання з баскет-

болу серед студентів аграрних ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, 
у яких брала участь команда агротехнічного коледжу й за-
йняла ІІІ місце, І - посіли спортсмени Ніжинського агроколе-
джу, ІІ – студенти Чернігівського кооперативного технікуму.

Честь коледжу захищали юнаки: Дмитро Кулик, Артем 
Ситник, Микола Мамич, Олександр Шуклін, Євген Коно-
валов, Максим Обідов, Ілля Уколов, Вадим Тур. Чемпіонів 

і призерів нагороджено грамотами обласної ради ФСТ 
«Колос».

Адміністрація коледжу забезпечила поїздку спортсменів 
в Сосницю, Ніжин.  Щира вдячність в її організації викла-
дачу В.П. Чернікову.

П.Пашук, керівник фізичного виховання

23 лютого 2017 року викладачі та студенти Прилуцького агротехнічного 
коледжу  були присутні на урочистому  відкритті XVIII Міжнародної  фото-
виставки «День-2016»  у міському Будинку культури під назвою «Сімейний 
альбом України», яка мандрує містами нашої держави 18 років.  Уже 
пройшло 115 фотовиставок «Дня», нагороди отримали 778 фотографів, а 
кількість людей, які побачили їхні роботи, більше мільйона. Мета виставки 
– показати українцям власну країну та події, якими вона живе останні роки.

Зі словами привітання  до присутніх звернувся директор Будинку куль-
тури Артем Аніщенко. Урочисто відкрила  експозицію заступник міського 
голови з гуманітарних питань Тетяна Фесенко. Вона подякувала редакції 
газети «День» за унікальну можливість долучитися разом з усією Україною 
до такої чудової події. Зазначила, що всі,  хто відвідає виставкову залу, 
отримає  не лише  велике естетичне задоволення (адже фотографія — це 
один з унікальних жанрів зображувального мистецтва), а й матиме змогу 
відчути особливий момент, який іноді важко передати словом чи відобра-
зити пензлем.  Також до гостей звернувся редактор відділу «Політика» 
газети «День» Іван Іванович Капсамун.

Партнером фотовиставки в Прилуках стала компанія «Бритіш Американ 
Тобакко Україна», від імені якої виступив начальник відділу по роботі з 
державними органами  Юрій Рилач.

У рамках акції «Подаруй бібліотеку «Дня» рідній школі» Благодійний 
фонд сприяння ініціативам газети «День» у партнерстві з компанією 
передали видання  навчальним закладам (до речі, і нашому коледжу) та 
бібліотекам міста,  забезпечили  передплату газети з березня місяця. За-
значу, що «День»  видається двома мовами: українською та англійською.  
Це дає  змогу викладачам і студентам використовувати  її на заняттях 
іноземної  мови.

Після  презентації  відбулася дискусія «Національний діалог» з авто-
ром Іваном Івановичем Капсамуном, який є укладачем книги «Котел, або 
Справа без терміну давності»,  та були представлені книги з бібліотеки 
«Дня». Деякі з них затверджені Міністерством освіти і науки України, їх 
можна використовувати як навчальні посібники на заняттях історії та ви-
ховних заходах.

Своїми враженнями поділилися відвідувачі виставки.
Ніна Науменко,  заступник директора з навчально-виробничої 

практики коледжу:
– Ця фотовиставка не може не вражати — багато життєвих моментів, 

трагізм, патріотизм, політика й культура…  Світлини не залишають  нікого 
байдужим, захоплюють, змушують задуматися, кожен знайде для себе 
тему — ту чи іншу роботу, яка припаде йому до душі. Усі фотографії 
творять історію сьогодення, це  ціла візуальна філософія нашої країни. Я 
вважаю, що виставка робить  велику просвітницьку роботу, тому хотілося 
б, щоб її побачили якомога більше студентів агротехнічного коледжу.  Від 
імені адміністрації нашого навчального закладу хочу подякувати редакції 
газети «День» та  компанії «Бритіш Американ Тобакко Україна» за отри-
мані книги та передплату газети, а також за величезне задоволення від 
перегляду цієї фотовиставки.

Студент 3 прискореного курсу відділення «Монтаж, обслугову-
вання та ремонт   електротехнічних установок в АПК» Дмитро 
Безнігаєв:

– Мене до глибини душі  схвилювали фотографії на тему війни. Спо-
добалося, що виставка різножанрова, зі світлин на нас дивляться  прості 
українці — звичайні юнаки і дівчата, чоловіки і жінки, які своєю щоденною 
працею творять нашу історію для того, щоб ми знали, чим живе Україна, 
що їй наболіле.

Після заходу коледжани  мали змогу проголосувати за найкращу фото-
роботу, залишили подяку в Книзі відгуків.

С. Мелащенко, викладач

Літературна 
мозаїка 

Спорт

Культура

УСПІХИ СПОРТСМЕНІВ

                      ***
В калюжі важко знайти 
                           натхнення,
У попелі – згорілі крила.
Ми тонем, в’язнем
В болоті пристрастей,
В болоті ненависті, нелюбові.

У сірих буднях вмира кохання,
Вмирають мрії, сподівання.
Давай втечем, поки не пізно,
Від сірих буднів,
Що нас поглинуть.

Давай втечем, поки не пізно,
Від суєти і марнославства,
Пустих амбіцій і фантазій
У світ весни, що прилетіла.

Зануримось в її долоні,
Що пахнуть вітром і грозою.
Давай почнемо все спочатку.
Нова весна дає нам крила.

                      ***
За вікном хурделиця весняна.
Вітер з півночі холодний, крижаний.
Мою душу зігріва букетик пролісків,
Що із лісу вчора ти приніс.

                     ***
Кафе на вулиці Вокзальній.
В порожнім залі – 
тільки ти і я.
Не треба слів.
Про все говорять очі.
Холоне чай.
А за вікном – весна.

                    ***
В гаю, біля верби старої,
Гра на сопілці Березень Весні
Мелодію кохання, вічну й неповторну,
Яка приходить тільки раз в житті.

  Г.Ляшенко, викладач

Фото Валентини Мелащенко, студентки 2 курсу відділення 
«Землевпорядкування»

Пробрався з-під снігу
Підсніжник маленький.
В зелених листочках
Такий чепурненький!

Голівоньку хилить,
Вітає мене…
Коли вже ця довга
Зима промине?


