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Викладача відділення «Землевпорядкування» Олену Легошину з  
присвоєнням наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеці-
альності «Економічна теорія та історія економічної думки».

Голову циклової комісії « Математичної, природничо-наукової під-
готовки  та  фізичного виховання»  Вікторію Дронь  за зайняті два перші 
місця у щорічному конкурсі «Педагогічні інновації», який проводить Мі-
ністерство освіти і науки України  ДУ НМЦ інформаційно-аналітичного 
забезпечення ВНЗ «Агроосвіта» у номінаціях «Навчальні відеофільми» 
та «Електронний навчальний посібник», викладача Ольгу Пальоху за 
зайняте 3-тє місце у номінації « Освітній веб-сайт викладача».

Переможців конкурсу «Педагогічна знахідка»,  який щорічно про-
водить Чернігівська обласна рада директорів ВНЗ І-ІІ р.а.: Ірину Саф-
ронову за зайняте І місце в номінації «Інформатика», Ірину Андрушу 
за зайняте ІІІ місце в номінації «Іноземна мова» (заняття з іноземної 
мови),  Олену Синенко за  зайняте ІІІ місце в номінації «Іноземна мова» 
(позааудиторна робота з іноземної мови), Світлану  Жукову,  Вікторію 
Дронь,  Ольгу Пальоху, Вікторію Колейко  за зайняте ІІ місце в номінації 
«Виховна робота».

ВІТАЄМО  КОЛЕГ!

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

Колонка редактора

1991 року Україна – найбільша країна Європи з тисячолітньою історією – здобула незалежність.
Фактично ж перший День Незалежності було відзначено  16 липня 1991-го −  у пам’ять про те, що 

16 липня 1990 року Верховна Рада Української РСР прийняла Декларацію про державний суверенітет 
України.

Державним святом проголошення незалежності стало лише з 1992 року, коли Верховна Рада поста-
новила вважати 24 серпня Днем Незалежності України.

Нелегкі часи переживає нині Україна. Однак у  переддень великого й світлого свята доречно згадати 
про найважливіші досягнення  незалежної України.

Найголовніший здобуток, доводять історики, це прийняття Конституції. Ухвалена 1996 року, вона діє 
й досі. До неї вносять поправки і зміни, але сам факт її прийняття вважається найбільшим досягненням 
за історію країни.

Ще один важливий крок – запровадження національної валюти. Гривня нині за своїм дизайном пере-
вершила багато світових зразків. Її ослаблення, вважають українці, явище тимчасове. Гривня у давнину 
являла собою злиток срібла.

Колись Україна пишалася тим, що стала без’ядерною державою, бо сподівалась на мирне співісну-
вання. Згідно з Будапештським меморандумом, 1994 року Київ відмовився від ядерної зброї в обмін на 
гарантії цілісності й суверенітету країни з боку існуючих на той момент ядерних держав – Росії, США, 
Великої Британії, Китаю та Франції. Нині тривають суперечки довкола цього  моменту у зв’язку з агре-
сією одного з учасників меморандуму – Росії.

Україна пишається тим, що  у неї є людина, яка побувала в космосі. Леонід Каденюк 1997 року на 
американському кораблі «Колумбія» здійснив космічну мандрівку з українським синьо-жовтим прапором.

Національним святом  назвали українці перемогу Руслани на Євробаченні у 2004 році. В 2016 році 
успіх Руслани повторила Джамала. І Україна знову стала в центрі уваги країн світу на Євро – 2017. Не 
можна не згадати і Євро – 2012. Не маючи відповідної практики, Україна «з нуля» готувалась до фут-
больного чемпіонату і провела його на високому рівні.

Здивував  увесь світ і український літак із символічною назвою «Мрія». Таким літаком можна й треба 
пишатися, бо він став своєрідною візитівкою українських конструкторів.

Великою перемогою України, українського народу є ввід в експлуатацію нового саркофага  над Чор-
нобильським реактором, який називають восьмим чудом світу. На його будівництво пішло два десяти-
ліття. Він більше стадіону Уемблі і вище статуї Свободи, вище Троїцької  вежі Кремля і майже такий 
високий,як піраміда Хеопса. Йому  належить закрити місце катастрофи на 100 років. 26 листопада 2016 
року Президент України П.О.Порошенко урочисто відкрив новий саркофаг на ЧАЕС.

Європейське майбутнє незалежної України є реальністю. І свідченням цього є голосування Європар-
ламенту за надання Україні безвізового режиму з ЄС. В цьому велика заслуга, в першу чергу, Президента 
України П.О. Порошенка, парламенту й уряду.

Історію не можна забувати. Згадаймо рік 2004-й. Неспокійний і буремний рік Помаранчевої революції. 
Ця подія об’єднала людей і змусила увесь цивілізований світ по-іншому поглянути на країну в самому 
серці Європи.

Найголовнішим здобутком аналітики нині називають Революцію Гідності. Події майдану фактично 
переросли у протистояння з Росією, яка розпочала агресію проти вільної і незалежної України. Більше 
того,  зазіхнула на її територіальну цілісність і анексувала Крим. Вже зараз історики одностайні у ви-
сновку, що українці можуть і вміють самостійно вирішувати долю українського народу. Навіть ціною 
своїх життів.

Слід відмітити, що тільки в 2016 році 60 випускників коледжу демобілізувалося з АТО і багато з них 
продовжують навчання в коледжі, здобуваючи вищу освіту.

А Лавренчук В.І., Саник О.В. героїчно загинули захищаючи цілісність і незалежність нашої держави. 
На головному корпусі коледжу на їх честь встановлені меморіальні  дошки. Вони є для студентів при-
кладом служіння Україні, народу.

Слава Україні! Героям Слава!
П.І.Черніков,  член Національної спілки журналістів України, 

доктор філософії в галузі освіти, директор коледжу

З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 
УКРАЇНО!

Першого вересня відзначається День знань, який символі-
зує початок нового навчального року.  Це особлива подія для 
всіх, хто пов’язаний із нашим коледжем: студентів, їх батьків, 
викладачів. Свято завжди хвилююче й особливо урочисте в 
навчальних закладах України, адже саме з нього починається 
незвіданий, цікавий і, водночас, нелегкий шлях до пізнання, до 
нових звершень, до самостійного життя.

Ранок вересневого дня повниться мелодійними звуками. 
Знову коледж розцвів від студентських посмішок, усі гарно 
вдягнені, із квітами. Для когось навчальний рік, що почина-
ється, буде першим, а для когось – останнім чи черговим. Але 
день, яким він відкривається, однаково хвилюючий і незабутній 
святковою атмосферою, барвами осінніх квітів, свіжістю онов-
лених аудиторій.

2017-2018 навчальний рік  означає відкриття нової й часто 
нелегкої дороги до знань, до звершень.  Особливим і, безпере-
чно, визначальним він стане для першокурсників, які вперше 
ступили на незвіданий шлях. Не менш важливим і для випус-
кників, які будуть втілювати отримані знання в реальне життя.

Урочистість цього дня завжди приносить велику кількість 
емоцій, новизни, вражень, несподіванок.  Це день, із якого по-
чинається дорога в майбутнє, для кожного студента важливий.

Хотілося б побажати молоді гідно пройти через усі випро-
бування й отримати задоволення від такого короткого, але 
яскравого студентського життя. Найщиріші слова подяки ви-
кладачам, які передають свої знання молоді й підтримують її в 
усіх починаннях. Дякуємо за мудрість і тепло ваших сердець.

Адміністрація коледжу, профспілковий комітет,
батьківський комітет, студентське самоврядування,  
редакційна колегія газети «Вісник»

НОВИЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ 

СТАРТУЄ

У Прилуцькій центральній міській бібліотеці до 27-ї річ-
ниці проголошення Декларації про державний суверенітет 
України була проведена конференція, в якій взяли участь ви-
кладачі агроколеджу Каїка Н.Г. та Чернікова О.П.
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Ми проходили виробничу практику на Бориспільському комбікормовому заводі.
Особливо вразила  велич  самого приміщення й сучасне технічне обладнання підприємства. 

Нашим робочим місцем була електродільниця. Члени бригади дотримувалися дисципліни й 
порядку, про запізнення на роботу без поважних причин не було й мови. Досвід наставників 
у виконанні певних технологічних операцій, їх настанови й поради, як краще виконати ту чи 
іншу роботу, стали для нас безцінними.

При проходженні практики ми брали безпосередню участь у ремонті двигунів: демонтаж 
перед капітальним ремонтом та монтаж на їх місце нових. У ліфтовій силовій наша бригада 
робила заміну трансформатора, що подає живлення на електродвигун  ліфта та відповідну 
пускозахисну апаратуру мікропроцесорного управління. Також проводили демонтаж сві-
тильників з габаритними вогнями на даху комбікормового заводу та на вишці по установці 
прожекторів для освітлення території підприємства.

Для ознайомлення з пускозахисною апаратурою для приводу потужних двигунів 90 кВт ви-
конували ремонт автоматичного вимикача та контактора для запуску електродвигуна дробарки 
зерна. Саме схема пуску потужних двигунів із перемиканням фаз статора електродвигуна з 
«зірки» на «трикутник» і була нашим спецпитанням у дипломному проекті.

Навички з автоматики ми набували під час складання стенда для перевірки електродвигунів: 
їх обкатки після ремонту на перемотувальній дільниці електроцеху.

Ця практика дала нам уявлен-
ня про сучасне виробництво й 
організацію робочого процесу на 
комбікормовому заводі. Також ми 
удосконалили свої навички, здобуті 
в Прилуцькому агротехнічному ко-
леджі, за спеціальністю «Монтаж, 
обслуговування та ремонт електро-
технічних установок в АПК».

Хочемо висловити подяку 
викладачам нашого навчального 
закладу, які дали нам ґрунтовні  
теоретичні знання, спонукали 
правильно визначати життєві 
пріоритети, повірити в себе.

Дмитро Катрощенко, Сергій Пономаренко, 
випускники агротехнічного коледжу

P.S. Д. Катрощенко, С. Пономаренко, завдячуючи змістовній, реальній практичній 
підготовці, захистили дипломні проекти на  «відмінно».

Двадцять перше століття – це ера сучасної мікроелектронної 
техніки та інтелектуальних технологій. Ще зовсім недавно 
ми навіть не могли уявити, як швидко в наше життя, побут, 
виробництво увійдуть електронні технології. Майже кожна ро-
дина має сьогодні сучасну побутову техніку:  пральні машини, 
кавоварки, мультиварки, хлібопічки, посудомийні машини, що 
дає можливість вивільнити значну частину часу господарям 
для відпочинку. Натискаючи кнопки того чи іншого технічного 
приладу, завдяки вбудованим в його конструкцію мікропроце-
сорним пристроям, ми легко управляємо ними.  Для надійної 
праці потрібно запрограмувати, скласти алгоритм їх роботи, 
тобто відпрацювати послідовність виконання певних операцій.

Випускники нашого відділення мають певні знання про 
мікроконтролери, але їх недостатньо для повноцінної екс-
плуатації та їх обслуговування. На державному рівні навчальні 
заклади майже не забезпечуються такою технікою, тому ми 
намагаємось власними зусиллями, завдяки спонсорам та ме-
ценатам, вести роботу з розширення матеріально-технічної 
бази відділення і здійснювати навчальний процес з залученням 
сучасної мікропроцесорної техніки.

Ми підтримуємо зв’язки з нашими випускниками, які пра-
цюють у цій сфері. На початку цього року з нами зустрівся 
випускник відділення Сівер С.О., який у 2004 році закінчив 
навчальний заклад, обравши спеціальність техніка-електрика, 
та у 2007 році Національний аграрний університет у м. Києві 
за спеціальністю «Електрифікація і автоматизація сільського 
господарства». З 2008 року він працює менеджером з продажу, 
а з 2017 року керівником відділу продажу засобів автоматизації 
та програмного забезпечення для АСУ ТП у представництві 
фінської компанії Klinkmann.

ТОВ Клінкман Україна є офіційним представником ізра-
їльського виробника контролерів Unitronics та американської 
компанії Invensys, розробника програмного забезпечення 

Wonderwave. Контролери цієї фірми Unitronics OPLS ви-
користовуються в технологічних процесах на таких відомих 
високотехнологічних виробництвах: Артеріум, ФК Здоров’я, 
Рошен, АВК Світоч, Мівіна та багатьох інших.

Завдяки ініціативі нашого випускника Сівера Сергія 
Олександровича ми направили лист-прохання в ізраїльську 
фірму виробника контролерів з проханням надати спонсорську 
допомогу для розширення матеріально-технічної бази відді-
лення у вигляді контролерів. Майже відразу наше прохання 
було задоволено і прийняте рішення про виділення восьми 
контролерів цієї фірми. Для їх передачі ми звернулись з лис-
том у фінську компанію, яка реалізує ці контролери, де також 
отримали підтримку.

У червні Сергій Олександрович урочисто вручив директору 
коледжу Чернікову П.І. у присутності всіх викладачів відді-
лення – вісім контролерів Unitronics OPLS, які ми плануємо 
використати для проведення лабораторних та практичних 
занять на факультетах «Монтаж, обслуговування та ремонт 

електротехнічних установок в АПК» та «Обслуговування 
комп’ютерних систем і мереж». Для цього ми плануємо об-
ладнати лабораторію, де будуть встановлені ці контролери. 
Для підвищення кваліфікації по впровадженню в навчальний 
процес контролерів, викладачі Бондаренко І.В., Журавель Р.М., 
Черніков С.В. та завідуючий відділенням Єфімов Г.П. відвіда-
ли ознайомчі курси, які нам організувало керівництво відділу 
фірми Klinkmann у м. Києві. Є домовленість, що у вересні 2017 
року представники фірми організують п’ятиденні безкоштовні 
курси по програмуванню контролерів цієї фірми.

Від імені адміністрації коледжу і колективу відділення дя-
куємо нашому випускникові Сіверу С.О. за турботу про наш 
навчальний заклад і сподіваємось на подальшу співпрацю з 
усіма випускниками, яким небайдужа якість підготовки май-
бутніх фахівців нашого відділення.

Григорій Єфімов, завідуючий відділенням 
«Монтаж, обслуговування та ремонт
 електротехнічних установок в АПК»

ТАЛАНОВИТІ ВИПУСКНИКИ 
ДОПОМАГАЮТЬ КОЛЕДЖУ

Завершення навчального року для педагогічного колек-
тиву – це відповідальний період підбиття підсумків, аналізу 
проблем, труднощів, які мали місце протягом року, визначення 
планів на майбутнє, прогнозування перспектив подальшого 
удосконалення діяльності всіх учасників навчально-виховного 
процесу, адже забезпечення якості освіти, яку в стінах закладу 
здобувають майбутні фахівці – пріоритетний напрям в роботі 
всього колективу. Навчально-виховний процес – це складний 
механізм, в якому системно взаємодіють найрізноманітніші 
складові: галузеві стандарти вищої освіти, навчальні плани 
підготовки фахівців, графіки навчального процесу, розклад 
занять, навчальні програми та навчально-методичні комплекси; 
форми, методи та засоби навчання; заліково-екзаменаційні 
сесії та державна атестація випускників, міжособистісна вза-
ємодія і спілкування викладачів і студентів, що відбуваються 
в коледжі щодня і щогодини.

Дружна, злагоджена робота колективу коледжу протягом на-
вчального року спрямована на створення атмосфери творчості, 
системного запровадження інноваційних педагогічних техно-
логій, стимулювання науково-дослідницької роботи викладачів 
та студентів, постійного удосконалення науково-методичного 
забезпечення процесу професійної підготовки та належної 
якості матеріально-технічної бази, дала позитивні результати.

Проведений моніторинг якості навчання студентів усіх 
відділень наочно демонструє досить високі результати. Серед 
груп з найвищим якісним показником по коледжу лідерами є: 
2 курс група Б (куратор Іващенко О.С.) ефективність навчання 
61,5% та 3 прискорений (куратор Циганок О.М.) ефективність 
навчання 61% відділення «Монтаж, обслуговування та ремонт 
електротехнічних установок в АПК».

По кожному відділенню найкращі результати в навчанні 
продемонстрували такі групи:

1 курс відділення «Будівництво, обслуговування та ремонт 

ГМС» (куратор Сидорець О.В.)
4 курс відділення «Землевпорядкування» (куратор Лан-

ко В.М.)
3 курс відділення «Монтаж, обслуговування устаткування 

і систем газопостачання» (куратор Луковина Н.О.)
4 курс відділення «Обслуговування комп’ютерних систем 

і мереж» (куратор Дронь В.В.)
Найвища ефективність навчання на відділенні «Мон-

таж, обслуговування та ремонт електротехнічних устано-
вок в АПК» (завідувач відділення Єфімов Г.П.). По рейтин-
говій оцінці експертів енергетики знову вибороли І місце.

Свідченням постійної уваги адміністрації коледжу та викла-
дацького складу до проблем навчання студентів є незалежний 
замір  знань проведений шляхом дистанційного тестування 
науково-методичним центром інформаційно-аналітичного 
забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агро-
освіта» в кінці навчального року.

Відрядно констатувати, що результати тестування в випус-
кних групах усіх відділень були на рівні балу, що відповідає 
оцінці «добре», а студенти відділення «Монтаж, обслуго-
вування устаткування і систем газопостачання» (завідувач 
відділення Тітунова В.В.) набрали найвищий середній бал 
серед колективів студентів дев’яти навчальних закладів в яких 
проводилось тестування.

Завершальним етапом визначення професійної зрілості 
випускників, важливим показником їх готовності до реальної 
професійної діяльності є захист дипломних проектів. 131 
студент усіх відділень успішно захистили дипломні проекти, 
справились з непростим випробуванням. Адже всі подані 
до захисту в ДЕК проекти розроблені у відповідності із за-
вданням на дипломне проектування і відзначаються високим 
рівнем виконання. Ефективність захисту дипломних проектів 
складає 73%.

Заслуговує на увагу виготовлення макетів, обладнання, ді-
ючих стендів дипломниками, які можуть бути використані як 
у навчальному процесі, так і в практичній роботі персоналу 
відділень. Найвищі показники на відділенні «Обслуговування 
комп’ютерних систем і мереж», 10 випускників (60%) цього 
відділення  виготовили макети, 20 дипломників (33%) від-
повідного відділення «Монтаж, обслуговування та ремонт 
електротехнічних установок в АПК», і лише 8 дипломників 
відділення «Монтаж, обслуговування устаткування і систем 
газопостачання» виготовили макети.

Слід відмітити цілеспрямовану роботу в цьому напрямку 
викладачів: Коника Л.В., Подбуцької В.П., Остапець Н.В., 
Татаренка І.В., Луковини Н.О., Журавля Р.М., Гуріненка О.С., 
зав. відділеннями Тітунової В.В., Єфімова Г.П., голів циклових 
комісій Фокіної Т.О., Бондаренка І.В.

Отже, аналізуючи названі статистичні дані, можна відзна-
чити загальну позитивну динаміку досягнень у роботі відді-
лень, кожної циклової комісії, які доклали максимум зусиль, 
раціонально поєднуючи традиційні та інноваційні форми і 
методи навчально-виховної роботи з метою підготовки конку-
рентоспроможного висококваліфікованого фахівця, здатного 
адаптуватися у сучасних непростих життєвих ситуаціях.

В той же час на підсумкових засіданнях циклових комісій 
окреслено проблеми, намічено першочергові завдання на 
наступний навчальний рік, а це: набір студентів, атестаційна 
експертиза щодо надання повної загальної середньої освіти 
студентам.

Усіх чекає напружена праця. І це закономірно. Адже досягає 
успіху лише той, хто критично ставиться до власної діяльності 
і не зупиняється на досягнутому.

Володимир Суддя, заступник
директора з навчальної роботи

В ЛІДЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ

ПРАКТИКА – ТЕОРІЇ ПІДМОГА



В червні відбулася зустріч студентів 3 курсу ві-
ділення  «Монтаж, обслуговування устаткування 
і систем газопостачання»  з  представниками ПАТ 
«Чернігівгаз»: Олександром  Калиновським –  
начальником управління з персоналу, Наталією 
Свириденко –  фахівцем по зв’язках з громад-
ськістю, Світланою Сидоренко – інспектором 
з кадрів та підбору 
персоналу.

На зустрічі були 
присутні  директор 
коледжу Павло Чер-
ніков, завідуюча від-
діленням  Валентина 
Тітунова,  заступник 
директора з навчаль-
но-виробничої роботи  
Ніна Науменко, фахівець з працевлаштуванння 
випускників Тетяна Брижан.

«Наша зустріч – черговий доказ того, що наразі 
вищі навчальні заклади піклуються про майбут-
нє працевлаштування своїх студентів. Кожен з 
вас має унікальну можливість поспілкуватися з 
роботодавцем і отримати відповіді на важливі, 
хвилюючі кожного, запитання», – зазначив  ди-
ректор агроколеджу Павло Черніков.

Представники ПАТ «Чернігівгаз» детально 
розповіли про своє підприємство: «Це потужний 
колектив, у якому успішно взаємодіють пред-
ставники кількох поколінь. Ми ведемо та будуємо 
активну кадрову  політику, що включає в себе 
поєднання професійності, досвіду, традиції та 
інновації. Ротація персоналу необхідна і логіч-
на. Оскільки, коли на підприємство приходять 
нові люди з новими ідеями, свіжими силами, з 
великим бажанням зробити свою роботу краще, 
ці активні фахівці заряджають ентузіазмом всіх 
і, таким чином, на підприємстві підтримується 
активна робоча атмосфера.

Саме тому, ми з великим задоволенням за-
прошуємо на роботу до ПАТ «Чернігівгаз» ви-
пускників Прилуцького агротехнічного коледжу 
відділень «Монтаж, обслуговування устаткуван-
ня і систем газопостачання» та «Монтаж, обслу-
говування та ремонт електротехнічних установок 
в агропромисловому комплексі». Наше підпри-
ємство дотримується стандартів з питань заро-
бітної плати, тривалості робочого часу й умов 
праці, соціального страхування, охорони праці. 
Передбачені спеціальні  пільги для фахівців, що 
працюють в шкідливих або важких умовах. Тобто 
маємо увесь соціальний пакет».

У жвавій дискусії майбутні  випускники 
отримали відповіді на питання стосовно по-
дання резюме, можливих посад та подальшого 
кар’єрного росту, вимог сучасного роботодав-
ця до потенційного працівника. Як результат, 
студенти отримали поради щодо поведінки на 
співбесіді, що допоможуть нашим випускникам 
вирішити питання працевлаштування.

Олександр Калиновський, начальник 
управління з персоналу ПАТ «Чернігівгаз»,

Світлана Мелащенко, викладач

Неоголошена війна зачепила не тільки нашу країну, 
а й наші душі, вселивши в них ненависть до ворогів 
і тривогу за майбутнє держави, за героїв АТО, які 
виконували і виконують свій священний обов’язок, 
захищаючи східні рубежі України. Вони ще недавно 
навчалися в школі, грали в футбол, переглядали філь-
ми про героїчне минуле, ходили на дискотеку. Війна 
несподівано увірвалась в їхнє життя, залишивши на 
тілах потворні шрами, а в серцях – непомірний тягар 
постійних ризиків і втрат. Ми мусимо підтримати їх у 
воєнному і післявоєнному повсякденні.

Про це думалось після знайомства із 24-річним 
жителем смт Линовиця Худаном Михайлом Васильо-
вичем, з яким зустрілася в коридорі Прилуцького агро-
технічного коледжу. Він теж пережив війну і говорити 
про неї зовсім не хоче.

Отож почали розмову про мирне сьогодення.
- Що привело тебе до нашого коледжу?
- Хочу продовжити навчання на відділенні «Монтаж, 

обслуговування та ремонт електротехнічних устано-
вок в АПК» і здобути відповідну технічну освіту, бо 
тільки тепер усвідомив, що без знань і умінь, нічого не 
доб’єшся в житті. Два роки я навчався в агротехнічному 
коледжі, а на 3 курсі забрав документи. Вчитися не ба-
жав. До життя ставився легковажно. Хотілося швидше 
стати дорослим, ні перед ким не звітувати: що роблю, 
куди йду. Не вплинули на мене ні моральні настанови 
тітки, ні умовляння куратора. Але війна змусила пере-
осмислити своє ставлення до життя, навчила відрізняти 
справжні моральні цінності від фальшивих. І тепер я 
інший. Прийшов сюди здобувати освіту.

- Як твої рідні сприйняли таке рішення?
- З семи років я та мої молодші сестри залишилися 

сиротами. Росли в інтернаті, потім тітка по татові забра-
ла нас в смт Линовицю, де і закінчив дев’ять класів. Не 
скажу, що жилося погано. Ні. Але заздрив товаришам у 
яких були батьки. Хотілося мати батька-друга, який би 
давав слушні поради, вчив би всьому, що повинен уміти 
справжній чоловік. А доводилося у цьому житті осягати 
розумом все самому, зазнавши багато розчарувань і по-
милок. Моя тітка і молода дружина підтримали мене 
в бажанні вчитися. Буду працювати на Линовицькому 
цукровому заводі і вчитися.

- Слово «війна» постійно переслідує нас у розмові. 
Як вона увірвалася у твоє життя, Михайле?

- Перед початком війни у 2013 році мене призвали 
на строкову службу. Рік прослужив у Києві. Отримав 
звання молодшого сержанта. А вже потім став контр-
актником і потрапив у 30-у Новоград-Волинську окрему 
механізовану бригаду, яка була складовою частиною 

механізованих військ України і вела бої за Дебальцеве, 
Мар’їнку, Маринівку та ін. населені пункти. Головним 
завданням нашого взводу був ремонт бронетанкової 
техніки і оборона населених пунктів, в яких перебували.

- Наші студенти-четвертокурсники не набагато 
молодші від тебе, є серед них і твої ровесники. Їм буде 
цікаво послухати про воєнні будні.

- Цікавого мало. Наш батальйон «катався» по всій 
Луганщині. Більше тижня – двох на одному місці не 
затримувалися. Тільки окопалися – переміщення. Зде-
більшого жили в наметах, які стали нашим захистом від 
дощу та спеки. Бути воїном – тяжка робота, потрібно 
уміти все: ремонтувати техніку, рубати дерева, робити 
тапчани, щоб зручніше відпочивати, прати, їсти вари-
ти. Повірте, війна – це не романтика. Це бруд, холод, 
розбиті дороги,жорстокість, кров, смерть. Усі, з ким я 
служив, воювали чесно. На війні що головне – братер-
ство. Коли знаєш, що у важку хвилину друг простягне 
тобі руку допомоги, не залишить у біді.

- Три роки ти служив у зоні АТО, звичайно, бачив, як 
живе місцеве населення, можливо, спілкувався з ними. 
Твої враження про них?

- Скажу чесно. Спочатку ненавидів їх. За те, що їли 
український хліб, працювали на українській землі, 
створювали сім’ї, зрештою, народилися в Україні і так 
зрадили її. Але час і війна багатьом із них вправили 
мізки. Більшість зрозуміла, що «русскому миру» вони 
не потрібні. Тепер шкода їх, нещасних і обдурених, що 
втратили своє коріння.

- Сьогодні слово «патріотизм» постійно звучить 
з екранів телевізорів, написано на білбордах, у всіх на 
вустах. А що ти вкладаєш у це слово?

- Коли повернувся з війни у мирне життя, ніяк не 
міг звикнути до місцевих «патріотів», які носять ка-
муфляжну форму, ні разу не понюхавши пороху, які 
вечорами збираються у дворі пограти в карти, а заодно, 
поговорити про останні новини з фронту, поспівчувати 
тим, хто сидить в окопах. Якщо так співчуваєте, якщо 
так дорога Батьківщина, чому відсиджуєтесь по до-
мівках? Вперед, на фронт, якщо ви справжні чоловіки. 
Коли ти своїми вчинками і справами робиш навколиш-
ній світ і людей кращими – оце і є патріотизм, в моєму 
розумінні.

- Про що мрієш, чого хочеш від життя, Михайле?
-  Мрія у мене досить земна – скоріше б закінчилась 

ця гібридна війна, яка примножила на моїй землі тисячі 
вдів, сиріт, інвалідів. Хочу, щоб кожен усвідомив, що 
Батьківщина у нас одна, іншої не буде. Треба любити 
і захищати її. 

Галина Ляшенко, викладач

27 червня на фасаді Прилуцького агротехнічного коле-
джу було відкрито меморіальну дошку загиблому воїну 
АТО Олегу Санику.

Колишній студент цього коледжу Олег Саник загинув 
в зоні антитерористичної операції 12 квітня 2017 року. 
Земляки свято бережуть пам’ять відважного воїна. В знак 
цього громадською організацією «Патріот Прилуки» була 
виготовлена меморіальна дошка та встановлена на фасаді 
коледжу напередодні Дня Конституції України.

З щирими словами скорботи до присутніх звернулись: 
в.о. голови райдержадміністрації Денис Росовський, 
голова районної ради Василь Малик, член ГО «Патріот 
Прилуки» Євген Чечель, Подільський сільський голова 
Срібнянського району Віталій Желіба, Лариса Ковальова 
– сестра загиблого, Анатолій Федорченко – куратор групи 
агроколеджу, в якій навчався Олег Саник, Брижан Аліна 
– студентка коледжу.

Отець Віталій, настоятель храму Пречистої Матері 
Богородиці м. При-
луки, освятив мемо-
ріальну дошку, а всі 
присутні помоли-
лися за упокій душі 
загиблого героя.

Багато теплих 
слів прозвучало 
цього дня на адресу 
Героя. І його рідні, 
і друзі, і бойові по-
братими згадують 
про нього як про 
прекрасну людину, надійного друга і товариша, доброго 
і люблячого сина.

Сподіваємось, що ця меморіальна дошка буде на-
гадувати всім поколінням про героїчний вчинок Олега 
Саника, а пам’ять про героя України назавжди залишиться 
в серцях людей.

Сьогодні бага-
то земляків бере 
участь  у  неого-
лошеній війні  на 
Сході нашої дер-
жави, яка забра-
ла не одне жит-
тя  воїнів, що не 
вагаючись стали 
на захист рідної Батьківщини. Тільки у 2016 році 60 ви-
пускників демобілізувалися з АТО, а 19 з них проходять 
адаптацію і навчаються в коледжі. Життя Олега Саника 
завжди буде прикладом для односельців, для всіх нас, бо 
вдивляючись в обличчя загиблого Героя, усвідомлюємо, 
що Україна втратила одного з найкращих, найсміливіших, 
найдостойніших синів.

Під жалобні звуки «Пливе кача на Тисині» до мемо-
ріальної дошки лягли квіти пам’яті та вдячності. Палали 

свічки-лампадки в 
руках підростаючо-
го покоління, при-
сутні хвилиною мов-
чання вшанували 
пам’ять про Олега.

Олег загинув,  
захищаючи свою 
землю, але світла 
пам’ять про Героя – 
назавжди залишить-
ся з нами.

Указом Прези-
дента України П.О.Порошенка Олег Саник нагороджений 
орденом «За мужність» III ступеня (посмертно) «за осо-
бисту мужність, виявлену у захисті державного сувере-
нітету та територіальної цілісності України, самовіддане 
виконання військового обов’язку».

Ірина Андруша, викладач

ЗУСТРІЧ З 
РОБОТОДАВЦЯМИ

СВІТЛА ПАМ’ЯТЬ ГЕРОЮ

БАТЬКІВЩИНА В НАС ОДНА

3 стор.серпень 2017 р.

Виховуємо патріотівПрацевлаштування випускників
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СВІТЛАНА І КВІТИ

У 2016 – 2017 навчальному році проведено обласну спар-
такіаду Чернігівщини серед студентів аграрних ВНЗ І - ІІ рівнів 
акредитації Міністерства освіти і науки України.

Наші студенти змагалися з таких видів спорту: гирьового, 
волейболу, настільного тенісу, баскетболу.

Команда Прилуцького агротехнічного коледжу з гирьового 
спорту в смт. Сосниці зайняла І  місце,  із баскетболу в Ніжи-
ні – ІІІ місце.

У Прилуках проведено змагання із волейболу, де наші сту-

дентки посіли І місце, а юнаки - ІІ  місце. Із настільного тенісу 
в смт. Сосниці спортсмени агроколеджу вибороли  ІV місце.

У загальнокомандному заліку по 5 видах спорту Прилуць-
кий агротехнічний коледж зайняв І  місце, набравши 11 очок, 
ІІ – Ніжинський агроколедж (13 очок), ІІІ –  Чернігівський 
кооперативний технікум (15 очок).

Петро Пашук, керівник фізвиховання

Багато квітів є красивих –
Осінніх, літніх, весняних,
Та ці для мене – особливі,
З любов’ю я дивлюсь на них.

Квіти – це дарунок природи. Вони вражають нас своїм 
барвистим розмаїттям. Навіть просто дивлячись на них, ми 
отримуємо велике задоволення, гарний настрій.

Із ранньої весни й до пізньої осені на території Прилуцького 
агротехнічного коледжу справжній рай.  Усе буяє  в зелені.

Багато викладачів старшого покоління із захопленням розпо-
відають про сотні кущів троянд і велику кількість деревовидних 
півоній, завезених свого часу з Тростянецького дендропарку. 

Очей не відірвати:  така краса кругом!
Підтримавши акцію «Прилуки – місто чорнобривців», запо-

чатковану   міською радою, навчальний заклад зацвів барвисто-
жовтими кольорами.

Клумби завжди  доглядали  викладачі, які любили землю і 
квіти:        Крутась Софія Федорівна, Ярош Людмила Михай-
лівна,  Муляр Наталія Михайлівна, Ансєєва Лідія Володими-
рівна. Той,  хто піклується про  таку  красу,  знає, що в кожній 
рослині є душа.

А років три тому, коли виникла потреба замінити газопро-
відну трубу, після закінчення земляних робіт, до озеленення 
долучилася Жукова Світлана Григорівна, яка вирішила по-
кращити естетичний вигляд агроколеджу. Тієї весни  її можна 
було побачити з гуртом студентів, які, як мурахи, трудилися  
на клумбах. Викладач  власним прикладом долучає  молодь до 
праці, до створення  неймовірної  краси в навчальному закладі. 
Завдячуючи Жуковій С.Г.,  у нашому двірку, як у  вінку: гарно й 
затишно.  Квіти дуже чутливі й уміють віддано любити людину, 
яка не шкодує  часу, щоб за ними доглядати.

Із легкої руки Світлани Григорівни нині на території коледжу 
ростуть багаторічники. Скільки їх на клумбі!  Червоні, білі, 
рожеві, жовті … Це вони віддають найтонший аромат, яким 
напоєне повітря навколо. Одні відцвітають, починають квітнути 
інші, милуючи око.

Світлана Григорівна  просто обожнює квіти. Щоранку ді-
литься з ними гарним настроєм, дарує їм свою усмішку. Вірить, 
що вони її чують і від цього ростуть іще краще. Переконана, 
щоб жити,  потрібно сонце, воля й чарівні квіти.

Наталія Ритченко, викладач

Літературна 
мозаїка 

Спорт

УСПІХИ НАШИХ СПОРТСМЕНІВ

ЛЮДИНА ЩЕДРОЇ ДУШІ

ХІХ ЗЛІТ СТУДЕНТСЬКИХ ЛІДЕ-
РІВ АГРАРНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Наші меценати

В Україні!

Жовтий колір – стигле поле,
Це все Україна,
Синє небо волошкове –
Ти одна, єдина,
Для всього мого народу,
Ще з часів трипілля,
Бо від заходу до сходу
В нас одне коріння!
В Україні дух свободи
Із часів прадавніх
У людей мого народу,
В їх серцях незламних!
Ні одна орда у світі
Нас не підкорила,
Бо бажання вільно жити
В нас – як в птаха крила!
В Україні, в Україні
Чорне море – жовто-синє,
А карпатські й кримські гори
Дух свободи й непокори!

Написано й виконано Віктором 
Погуляєм з київського Майдану

Посвята Україні!
Слався Україно – величі земля,
Гори й полонини, щедрії поля.
Світанкові зорі падають в росу,
Славу твоїй вроді я в душі несу.

Ольга Метелиця, 
студентка-випускниця

Мрія Тараса
Ми не манкурти, не «село», не малороси,
Як називає нас «лукавий старший брат»,
Що втратив гідність, честь і сором,
З царем своїм диктує нам права.
Ми – українці, вільні й незалежні,
Шануємо історію свою
Тяжку, криваву та, проте, звитяжну.
Її герої – наш дороговказ.
Нам неоднаково, хто на чолі країни,
Які вожді нас уперед ведуть.
Пора гуртом наводить лад в своєму домі
І пхати носа зайдам сюди зась.
Ми не зупинимось тепер на півдорозі,
Небесна сотня сили нам додасть.
Збудуємо квітучу Україну
Саме таку, як мріяв наш Тарас.

Галина Ляшенко, викладач

Ще з давніх часів заможні українці 
безкорисливо матеріально підтриму-
вали  розвиток української культури, 
освіти, охорони здоров’я та незахищені 
категорії населення. Українське ме-
ценатство має досить давню історію, 
починаючи з часів Київської Русі. У 
народі кажуть, якщо ти робиш людям 
добро, воно до тебе вернеться сторицею. 
Ці рядки стосуються добрих справ, до 
яких долучається  Микола Миколайович 
Козенко,  підприємець, керівник ПП 

«Ремдорбуд»,  з яким літнього дня відбулась цікава зустріч  в стінах коледжу.
Микола Миколайович постійно турбується про поліпшення  матеріально-

технічної бази агроколеджу , фінансово підтримує розвиток  художньої  само-
діяльності  та спортивно-масову  роботу навчального закладу.  Він простий, 
скромний, порядний, чуйний до людей та щедрий. Адже щедрість - це одна з 
кращих якостей , які притаманні людині. Це готовність ділитися всім:  не тільки 
тим чого хочуть інші, а й тим, що й самому необхідно. Його добрих справ не 
перелічити. Цього року він на території Малодівицької селищної ради відновив 
пам’ятник козацькій сотні, яка приймала участь у визвольній війні Богдана 
Хмельницького, підготував майданчик під дитячий ігровий комплекс  в  на-
шому місті, заасфальтував територію Пирятинської районної лікарні обсягом 
200 квадратних метрів, надав асфальт для ремонту подвір’я коледжу та зробив  
безліч інших благодійних подарунків дитсадкам, школам, лікарням. І ця його 
допомога йде від щирого серця.

- Миколо Миколайовичу, що Ви можете сказати про своє підприємство.
- ПП «Ремдорбуд» працює з 2006 року і налічує 30 працівників. Ми викону-

ємо роботи по ремонту доріг міста, району, області, а також сусідніх областей. 
Асфальтували  дороги  на Варвинщині , Срібнянщині та у Пирятинському районі.  
Зараз, зокрема, проводимо роботи у Чорнухинському районі Полтавської області. 
Щоб якісно працювати   постійно поновлюємо   гараж підприємства новою 
технікою та механізмами, на яких працюють  висококваліфіковані  робітники.

- Звісно, як у справжнього чоловіка, у Вас, Миколо Миколайовичу, є свій 
тил -  сім’я…

- Величезна моя гордість - це мої сини. Старший син  Сергій,  на «відмінно» 
закінчив академію МВС. В нинішній час  працює викладачем в цій академії. 
Спортсмен, майстер спорту по бойовому самбо. Молодший син   Антон, закін-
чив 10-ий клас, допомагає мені в роботі, влітку працює на дорожньому катку.  
Про себе і синів можу сказати, що завжди дотримуємо даного слова і розпочату 
справу доводимо до кінця. Дружина, Лариса Володимирівна, працює диспет-
чером на підприємстві.

Хотілося,  щоби всі хто має гроші, робили такі добрі справи та піклувались 
про бюджетні установи, допомагали тим, хто  дійсно цього потребує. Можна 
стати успішним бізнесменом, а от благодійником, меценатом може стати лише 
той, хто має щедру душу, здатну на милосердя. Саме таким є  Микола Мико-
лайович Козенко.

Адміністрація, колектив працівників та студентів Прилуцького агротехнічно-
го коледжу щиро вдячні Миколі Миколайовичу за допомогу та підтримку.  Його  
доброчинний внесок – це не просто дарунок на користь розвитку освітньої галузі, 
а й вклад у справу підготовки молодших спеціалістів. Нехай Бог благословить 
Вас, Миколо Миколайовичу, за добрі справи та посилає Божу ласку Вашій родині.

Ми пишаємося своїм земляком, гідним громадянином нашої Батьківщини.
Світлана Мелащенко, викладач

24 травня 2017 року на базі НУБіП розпочав свою роботу ХІХ Зліт студент-
ських лідерів аграрної освіти України, на який з’їхалося близько 200 учасників 
з різних областей України з понад 100 навчальних закладів І-ІІ р.а.

Прилуцький агротехнічний коледж представляли такі викладачі: Жуко-
ва С.Г. та Колейко В.Ю., а також студентка 3 курсу відділення «Монтаж, об-
слуговування устаткування і систем газопостачання» Кудряшова Г.

На урочистому відкритті делегатів, всіх присутніх у залі вітали ректор  На-
ціонального університету біоресурсів і природокористування України Станіслав 
Ніколаєнко та Сергій Іванович Мельник, колишній заступник міністра агро-
промислового комплексу, за сприяння якого 19 років тому було започатковано 
щорічне проведення зльоту студентських лідерів аграрної освіти.

На адресу учасників надійшли вітання від Міністра освіти і науки України 
Лілії Гриневич, першого заступника Голови Комітету з питань освіти і науки 
Верховної Ради України Олександра Співаковського, а також від представників 
інших установ та організацій. Кращих студентів було нагороджено грамотами. 
Цю відзнаку отримала і наша Ганна Кудряшова.

Ранок другого дня розпочався з потужного розумового поштовху для учасни-
ків ХІХ зльоту студентських лідерів аграрної освіти. Усі студенти прокинулися 
із думками, як найшвидше поділитися своїми науковими досягненнями зі своїми 
колегами. В результаті запрацювали 7 дискусійних клубів із різною тематичною 
спрямованістю.

Народний артист України Богдан Бенюк дав творчий вечір для колективу 
НУБіП та гостей заходу. 
Актор з гумором розпо-
відав про студентські 
роки, свою кар’єру в 
театрі і кіно, спілку-
вання з легендарним 
українським режисе-
ром Леонідом Биковим, 
говорив про соціаль-
ну відповідальність і 
свідомість, виховання 
студентства. Доцент 
кафедри культуроло-
гії, заслужений артист 
України Роман Рудий 
та Богдан Бенюк разом 

ВІТАЄМО КОЛЕГ!
Чернікова Павла Івановича
Суддю Володимира Андрійовича
Нешту Наталію Миколаївну
Левченко Світлану Арсентіївну
Науменка Віктора Івановича
Ляшенко Галину Віталіївну
Піщелу Валентину Олександрівну

Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги.
Щедрості серця, людської поваги.
На довгих стежках Вашої ниви
Будьте завжди Ви здорові й щасливі.

З повагою колеги, друзі

Наші ювіляри

вітали учасників зльоту.
Апогеєм заходу стала зустріч із Прем’єр-міністром 

України Володимиром Гройсманом, віце прем’єр-
міністром з гуманітарних питань В’ячеславом Кирилен-
ком, Міністром освіти і науки України Лілією Гриневич, 
першим заступником Міністра аграрної політики та 
продовольства України Максимом Мартинюком.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман по-
дякував студентській еліті за творчий науковий пошук, 
відмінне навчання і привітав присутніх з 19 річницею 
НУБіП.

Незабутнім для кожного з гостей було свято Дня 
заснування університету. На ньому було підведено 
підсумки та нагороджено переможців, також передана 
естафета зльоту студентських лідерів аграрної освіти 
Уманському національному університету садівництва. 
Завершенням заходу стало запрошенння на святкову 
дискотеку.

Ганна Кудряшова, студентка 4 курсу  відділення «Монтаж, 
обслуговування устаткування і систем газопостачання», 

голова студентського самоврядування коледжу


