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

Колонка редактора

ЛІТОПИС 
СТУДЕНТСЬКОГО  ЖИТТЯ

Два десятиліття газета залишається вірною основній своїй меті – розповідати про 
студентів: їхнє навчання і практику, дозвілля і побут, мрії та досягнення, залишаючи їх 
імена і справи для прийдешніх поколінь. «Вісник» став для молоді водночас і мудрим 
порадником, і вчителем, і вихователем.

Організатор та ідейний натхненник газети – директор агротехнічного коледжу, член 
Національної спілки журналістів України П.І.Черніков не один раз побував у Черніго-
ві, щоб отримати реєстраційне свідоцтво, яке давало право виходу газети в світ. Він 
поставив перед редакційною колегією завдання – оперативно подавати матеріали, спо-
відувати об’єктивність у висвітленні подій, підтримувати найтісніший зв'язок з чита-
чами, доносити до них найважливішу і найцікавішу інформацію. Позиція редколегії і 
дотепер незмінна. Першу редакційну колегію очолила викладач суспільних дисциплін 
В.М.Самойленко. Серед багатьох різноманітних  рубрик: «За здоровий спосіб життя», 
«Спортивне життя коледжу», «Гуртожиток… мій дім», які актуальні й понині, знахо-
димо інформаційну статтю: «Що таке «Інтернет?», яка викликає, безумовно, посмішку, 
адже сьогодні Інтернетом уміє користуватися чи не кожна дитина. А на той час вона 
була актуальною.

«Вісник» знайомив читачів з видатними особистостями м.Прилук і Прилуцького 
краю, зокрема, з лауреатом Шевченківської премії, відомим поетом Д.Івановим, з за-
служеним художником України, нашим випускником В.Шульгою, нині покійними: ком-
позитором В.Вовком, поетами М.Ткаченком, М.Турківським, першим космонавтом не-
залежної України Л.К.Каденюком, народним артистом України В.І.Бойком. Всі вони в 
свій час зустрічалися з колективом коледжу, студентами.

Велику допомогу в формуванні змісту газети надавала тодішній заступник директора 
з виховної роботи Т.Є.Мацкова. Це була душа колективу й газети. Окрім того, що Тетяна 
Євгеніївна  була прекрасним організатором, жодні ювілеї, чи то відділення, чи то пра-
цівника коледжу не обходилося без неї. Вірші, сценарії, жартівливі пародії і навіть гімн 
коледжу – це її творча робота.

Цікавий період редагування газети Жуковою С.Г., а відповідальною за випуск була 
Сидорець О.В. Записані змістовні інтерв’ю з теперішніми викладачами коледжу і тими, 
хто вже на заслуженому відпочинку: В.І.Вірченком, Л.М.Ярош, В.Г.Пляшечником, 
М.М.Варич, В.М.Войтеховим-Хмелевичем, М.Р.Харченком, П.О.Пашуком, В.А.Суддею, 
О.В.Збаранською, Н.І.Пухою, В.В.Тітуновою. Їхнє життя, шлях до професії стали по-
вчальними для студентів. А скільки різноманітних рубрик було відкрито для вибагливих 
читачів: «До джерел духовності», «Куточок народознавства», «Хочете – вірте, хочете – 
ні», «Готуємось до свята» та інші. Особливою рубрикою була «Літературна світлиця». 
В ній публікувалися вірші і ліричні образки студентів коледжу, світлини про народні ко-
лективи: театр «Первоцвіт» (керівник Аніщенко К.О.), студентський народний хоровий 
колектив  (керівник заслужений працівник культури Дурас М.А.). Поряд з несміливими 
пробами пера студентів публікувалися і довершені зразки оповідань С.Г.Жукової.

Спливли роки, прийшло нове покоління творців газети. Очолив «Вісник» П.І.Черніков. 
Активна громадянська позиція спонукала його бути на варті студентської газети. Щедро 
наділений літературним талантом, він публікує свої статті, роздуми, вірші, інтерв’ю на 
шпальтах не тільки «Вісника», але й міськрайонної та обласної газет. Його громадсько-
політичні, історичні, економічні дописи в колонці редактора актуальні та злободенні. 
Серед них: «Захистимо рідну мову», «З Днем Незалежності, Україно», «До Дня пра-
цівників сільського господарства» та інші. Його літературні дослідження пропущені 
через серце і душу, особливо, коли йдеться про людей, їхні долі, захоплення, радощі й 
печалі. Павло Іванович на сторінках студентської газети знайомить молодь із творчістю 
талановитих поетів, серед них:  відомий поет – С.Шевченко, Н.Полив’яна, Н.Ткаченко, 
С.Коробова, Н.Заболотна, Н.Мариноха. Недаремно в 2017 році Національна спілка жур-
налістів України прийняла Павла Івановича до своїх лав.

Редакційна колегія «Вісника» в складі С.Мелащенко, Г.Ляшенко, О.Чернікової, 
І.Андруші, П.Диндаря, І. Гашкової, С.Сонець намагається не підвести свого редакто-
ра. Їхні статті, інтерв’ю, дописи різнопланові та різнотематичні. Своїми спогадами про 
життя, професійний ріст, роботу з молоддю розповідають на шпальтах газети викладачі 
коледжу: Дронь В.В., Єршова Л.В., Жукова С.Г., Маркович М.М. Гостями їхньої газети 
стали депутати різного рівня, серед них депутати Верховної Ради України Дубіль В.А., 
Павленко Ю.О., депутати обласної ради Мирошниченко А.К., Авер’янов О.В., Андрієв-
ська Л.М. Ці люди багато зробили для розвитку Прилуцького краю: сприяли поліпшен-
ню роботи медичної і освітньої галузей, агропромисловості й сільського господарства.

На жаль, з початком неоголошеної війни Росії проти України сюжети сторінок  газе-
ти «Вісник» вже частіше рясніють спогадами солдатів – випускників коледжу, які по-
вернулися зі сходу живими, але з болем у душі й серці. М.В.Мамченко, М.В. Худан, 
О.М.Цюкур, брати Анатолій і Олександр Котеленці на сторінках газети під рубрикою 
«Виховуємо патріотів» розповіли про нелегкі воєнні будні на передовій, про своє став-
лення до цих трагічних подій, про свої плани на майбутнє. Найболючішими виявилися 
статті про колишніх студентів коледжу Олега Саника та Віктора Лавренчука, які не по-
вернулися з поля бою. На їх честь на фасаді коледжу встановлені меморіальні дошки. 
На героїв  рівняються студенти коледжу.

У 2016 році науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення ді-
яльності навчальних закладів «Агроосвіта» провів конкурс «Краща газета навчального 
закладу». Серед трьох десятків учасників «Вісник» Прилуцького агроколеджу було від-
значено у номінації «Краще інформаційно-аналітичне забезпечення навчально-виховно-
го процесу». Це, беззаперечно, заслуга редакційної колегії і її очільника П.І.Чернікова. 
«Основний контингент наших читачів – студентська молодь, їх батьки. За допомогою 
дружнього слова формуємо у юних душах патріотизм, пропагуємо здоровий спосіб жит-
тя. «Думаю, що робимо велику справу», – каже Павло Іванович. Сьогодні ряди редакції 
поповнюються  студентами-активістами, працівниками коледжу, які люблять друковане 
слово.

Тож бажаємо «Віснику» бути газетою для студентів і про студентів, працювати на 
зміцнення української державності, виховувати любов до Батьківщини, боротися з не-
гативними явищами й надалі успішно творити літопис живого подиху історії коледжу.

Редакційна колегія газети

З  ЮВІЛЕЄМ !
Щиро і сердечно вітаю колектив редакції газети «Вісник» з 

ювілеєм – 20-річчям виходу першого номера з дня заснування. 
Користуючись нагодою, бажаю вам міцного здоров’я, особисто-
го щастя, творчих успіхів, поповнення читацької аудиторії, нових 
цікавих тем, гострого пера, сміливих проектів та наполегливості 
в досягненні високих результатів на ниві журналістики, освітній 
діяльності навчального закладу.

Микола Конопацький, 
начальник управління освіти та науки 

Чернігівської обласної державної адміністрації

Золотий-сілебряний Павле Івановичу!
    Од  серця вітаю з ювілеєм Вашого славного «Вісника»!
Хай Бог дає Вам силу і здоров’я! А талант, мужність і мудрість 

– завжди з Вами! Бажаю нових творчих злетів і м’яких призем-
лень!  Обіймаю!

Дмитро Іванов – головний редактор Чернігівської 
обласної молодіжної газети «Гарт», заслужений 
журналіст України, поет, лауреат Національної 

премії України імені Тараса Шевченка

В Україні не так багато є навчальних закладів, які можуть по-
хвалитися власним професійним друкованим виданням. Надзви-
чайно приємно усвідомлювати, що Прилуччина і Чернігівщина 
мають таку газету. І це – «Вісник» Прилуцького агротехнічного 
коледжу, який відзначає своє перше 20-річчя!

Перебираю випуски газети і не можу не дивуватися професій-
ності, творчому неспокою, справжньому журналістському на-
тхненню, з яким зроблене видання. За ці 20 років «Вісник» став 
справжнім літописом буднів і свят навчального закладу, рідного 
краю, України. Переконаний, що таким він залишатиметься ще 
довгі роки.

Від Чернігівської обласної організації Національної спілки журналістів України, від імені 
всіх медійників Чернігівщини щиро вітаю усіх, хто долучений до випуску газети, викла-
дацький склад коледжу, студентів з ювілеєм видання! Хай додається наснаги, хай щомиті 
з’являються нові творчі ідеї, хай «Вісник» впевнено крокує у майбутнє у дружному колі свої 
творців і поціновувачів!

З найкращими побажаннями Олександр НАЗАРЕНКО, голова Чернігівської 
обласної організації Національної спілки журналістів України, 

голова Асоціації регіональних ЗМІ, заслужений журналіст України

Вітаю колектив редакції і читачів газети «Вісник» При-
луцького агротехнічного коледжу з ювілейним номером. 
Знаю, Ваш «Вісник» завжди буде вічно молодим, бо створе-
ний для особливого контингенту – студентської молоді. Тож 
бажаю бути другом і порадником підростаючому поколінню, 
пропагувати здоровий спосіб життя, виховувати патріотизм, 
успішно творити літопис історії вашого навчального закладу.

Валентина Матвієнко, 
головний редактор газети «Прилуччина»

З великою приємністю хочу привітати редакцію «Вісника» і чита-
чів Прилуцького аротехнічного коледжу із 20-річчям плідної діяль-
ності  у справі формування світогляду майбутніх фахівців, їх профе-
сійного зростання. Нехай творче піднесення і  надалі не покидає вас, 
а  спільна праця на славу і честь України звеличує усіх нас, веде до 
нових успіхів! Міцного вам здоров’я, добра, любові.       

      
Професор Григорій Васянович
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ПРАЦЮВАТИ НА 
ПЕРСПЕКТИВУ

ПІДСУМКИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

ЗА ПІДСУМКАМИ МИНУЛОГО  РОКУ – 
«ГАЗОВИКИ» ПЕРШІ

Виходячи з Закону України «Про фахову передвищу 
освіту», навчальний  заклад сьогодні потребує такого пе-
дагога, який постійно прагне до творчого пошуку, має на-
вички дослідної, експериментальної діяльності, вивчення, 
впровадження й узагальнення передового педагогічного 
досвіду, сучасних інформаційно-комунікаційних техно-
логій навчання, пов’язаних з використанням комп’ю-
терної техніки.

Центром навчальної науково-методичної роботи з ви-
кладачами і студентами коледжу став методичний кабінет. 
Головна мета його діяльності − надання допомоги ви-
кладачам у формуванні їхньої професійної майстерності, 
активізації творчого потенціалу кожного викладача: 
майстер-класи, воркшопи, семінари з обміну досвідом, 
науково-практичні конференції з участю науковців, 
засідання методичних об’єднань, тижні циклових комісій, 
конкурси освітніх інновацій, презентації передового 
педагогічного досвіду, статті на шпальтах професійних 
журналів, у загальноколеджанській газеті «Вісник» − да-
леко не повний перелік заходів, які проводить методичний 
кабінет, очолюваний викладачем-методистом Каїкою Н.Г. 

 Одним із  засобів інтенсифікації освітнього процесу є 
впровадження сучасних  технологій навчання, пов’язаних 
з використанням комп’ютерного забезпечення, до якого 
відносимо периферійне устаткування, засоби інтернет-
технологій,  телекомунікацій, комп’ютерну техніку, 
що надають можливості створення та використання 
інтерактивної комп’ютерної графіки, мультимедійних 
та гіпертекстових технологій, віртуальної реальності. 
Міністерством освіти і науки України розроблено по-
ложення про електронні освітні ресурси, під якими 
розуміють навчальні, наукові, інформаційні, довідкові 
матеріали, засоби, розроблені в електронній формі та 
представлені на носіях будь-якого типу, або розміщені у 
комп’ютерних  мережах, які відтворюються за допомогою 
електронних цифрових технічних  засобів і необхідні для 
ефективної організації освітнього процесу, у частині, що 
стосується його наповнення  якісними навчально-мето-
дичними  матеріалами. 

З цією метою  в коледжі працюють творчі групи, які за-
ймаються вивченням, освоєнням та впровадженням даної 
проблематики колегами-однодумцями у освітній процес.

Так, творча група циклових комісій обліково-
економічних та математично-природничих дисциплін, 
очолювана  заступником директора з навчальної робо-
ти Дронь В.В., працює над проблемою «Використання 
інноваційних, інформаційно-комунікаційних технологій 
(ІКТ), як засіб формування навчальної активності 
студентів». Викладачі Жигун В.Г., Пальоха О.В., Дронь 
В.В., Легошина О.Л. мають свої власні сайт-сторінки, де 
згідно навчальних планів і робочих програм, розроблені 
електронні навчально-методичні комплекси.

Студенти, з метою підготовки до майбутньої   
професійної діяльності, працюють у текстових і табличних 
процесорах, графічних редакторах, середовищі Windows, 
Google-сервісах, програмах Math CАD, Компас, AutoСad, 
володіють системами управління базами даних, працю-
ють у локальних комп’ютерних мережах та Інтернеті.

При організації  самостійної роботи використовують 
власне програмне забезпечення навчального призначен-
ня (ПЗНП): електронні конспекти лекцій, підручники, 
посібники, електронні практикуми, на лабораторних 
і практичних заняттях впроваджують моделюван-
ня віртуальних процесів при вивченні законів фізики,  
виконанні розрахунково-графічних робіт. Контроль знань 
здійснюється за допомогою тестових програм.

Проте і тут проблем  достатньо. Як показує анкетування 
студентів  щодо  використання електронних і паперових 
носіїв, молодь перевагу надає гаджетам, смартфонам, план-
шетам. Проте, частина викладачів заперечує необхідність 
їх використання, а тому інформаційно-комп’ютерну 
ерудованість молодь отримує здебільшого не на заняттях, 
а самостійно або від товаришів. Користуються, як пра-
вило, відомими пошуковими системами та соціальними 
мережами в Інтернеті (Google Chrome, Opera, Facebook, 
Instagram, YouTube). На жаль, рідко підручниками, ще 
рідше електронними посібниками. А тому й склад творчої 
групи з цієї проблематики постійно поновлюємо, у цю 
роботу залучаємо студентів, намагаємося впроваджувати 
передовий  педагогічний досвід їх використання.

Павло Черніков, доктор філософії в галузі  освіти, 
викладач-методист, відмінник  аграрної освіти 
України, член Національної спілки журналістів 

України,  директор Прилуцького агротехнічного  коледжу

З хвилюванням переглядаю при-
мірник «Вісника» 20-річної давнини 
і пригадую.

Запросив мене директор колед-
жу Черніков П.І. і в присутності за-
ступника директора Мацкової Т.Є. 

(нині покійної), сказав, що було б 
добре, аби наш навчальний заклад 
мав свою періодичну пресу, газе-
ту формату «Правди Прилуччини». 
Вже є назва «Вісник» і наказ про 
редакційну колегію, доручаємо вам її 
очолити. Було дуже цікаво і дуже бо-
язко. В редакції (Мацкова Т.Є., Дин-
дар П.Г., Черніков В.П., Муляр Н.М. 
та троє студентів-третьокурсниць 
– Єрмоченко О., Ладигіна О., Таран 
С.) ніхто ні освіти журналістської, ні 
досвіду, не мав. Слід було починати 
з нуля – і як зареєструвати газету, як 
зробити матеріал, видрукувати її і т.п. 
До того ж редакція працювала на гро-
мадських засадах, але як всі старалися!

Низький уклін Ляшовій (Дурас) К.О., 
яка підставила дружнє плече щодо 
розв’язання всіх проблем, що вини-
кали з випуском газети. І слід сказа-
ти, великою мірою завдяки Катерині 
Олександрівні, вийшов перший 
примірник «Вісника» в 1999 році.

Коли редколегія набула хоч мале-
сенького досвіду, робота зайшла в 

системне русло. На шпальтах видан-
ня висвітлювались проблеми колед-
жу, студентське життя, цікаві новини 
світового масштабу, як от: «Що таке 
Інтернет?» (січень 2000р.), спортивні 
успіхи, студентські та викладацькі 
поезії і, звичайно, гумор.

Збереглося кілька примірників 
20-річної давнини – сьогодні справжні 
раритети.

За цей час змінився і склад 
редакційної колегії. Її очолювали за-
ступник директора з виховної робо-
ти Жукова С.Г., викладач української 
мови Сидорець О.В., а нині її очолює 
член національної спілки журналістів 
України – Черніков П.І.

Вітаю всіх з ювілеєм «Вісника»: 
і тих, хто працював над її випуском, 
і тих, кому пощастило читати її в 
різний час. Це наша історія, історія 
коледжу.

Бажаю сучасній редколегії натхнен-
ня у такій цікавій, відповідальній, 
нелегкій справі!

Валентина Самойленко, викладач

Не є секретом, що набір студентів – це запорука і один з основ-
них критеріїв стабільної роботи колективу будь-якого навчаль-
ного закладу. Не є винятком в цьому сенсі і наш Прилуцький 
агротехнічний коледж. В цьому навчальному році ми здійснили 
набір абітурієнтів на всі спеціальності, а на деяких з них був 
навіть і конкурс. Цьому передувала робота всього колективу 
навчального закладу. А саме, кожен член педагогічного колек-
тиву та його працівники долучилися до профорієнтаційної ро-
боти, яка проводилась заздалегідь, враховуючи реалії «дефіциту 
студентської молоді», проводились зустрічі з випускниками 
шкіл «Ярмарки професій», Дні відкритих дверей Чернігівської, 
Полтавської та Київської областей, що дало змогу розширити 
географію вступників. Краще спрацювали відділення «Обслуго-
вування устаткування і систем газопостачання» зав. відділенням 
Тітунова В.В., відділення «Монтаж обслуговування та ремонт 
електротехнічних установок в АПК» в.о. зав. відділенням 
Фокіна Т.О., відділення «Обслуговування комп’ютерних систем 
і мереж» голова циклової комісії Журавель Р.М.

У сучасних умовах великим попитом на ринку праці кори-
стуються фахівці, які вміють нестандартно мислити, творчо 
застосовувати знання в непростих виробничих і соціальних 
умовах. Саме заочно-дистанційна форма і надає можливість 
оволодіти певним рівнем знань, умінь та навичок, підвищити 
свою кваліфікацію чи отримати нову спеціальність без відриву 
від виробництва. В цьому плані гарно спрацював педагогічний 
колектив, державне замовлення перевиконано.

Таким чином, підсумовуючи вступну кампанію 2019 року 
Прилуцького агротехнічного коледжу хотілося б відмітити 
наступне. Викладачам та всім працівникам коледжу продо-

вжувати профорієнтаційну роботу з випускниками шкіл міста, 
району та області починаючи з вересня цього року, тримати 
постійний зв'язок з директорами шкіл, застосовувати нові фор-
ми профорієнтаційної роботи серед випускників за програмою 
«Дім – школа – коледж». Завідувачі відділень, голови цикло-
вих комісій набирають абітурієнтів самостійно для кожної із 
спеціальностей.

Приймальна комісія, адміністрація, приймальна комісія та 
весь педагогічний колектив щиро вітають вже першокурсників 
з гордим званням – студент вузу. Бажаємо їм цікавого і захоплю-
ючого навчання!

Олена Легошина, відповідальний
секретар приймальної комісії

За підсумками 2018-2019 навчального року 138  
випускників коледжу отримали дипломи молодшого 
спеціаліста. 14 – дипломи з відзнакою.

З метою перевірки компетентностей випускників ко-
леджу державна установа «Навчально-методичний центр 
вищої та фахової передвищої освіти» провела незалежний 
замір знань, де студенти з спеціалізації «Монтаж, обслуго-
вування устаткування і систем газопостачання» й зайняли 3 
місце серед 8 навчальних закладів із середнім результатом 
4,61 бали. Студенти спеціалізації «Монтаж, обслуговування 
та ремонт електротехнічних установок в АПК» вибороли 
11 місце серед 23 навчальних закладів даної спеціалізації з 
середнім балом 4,31. 16 місце серед 18 навчальних закладів 
з середнім балом 4,11 посіли випускники спеціалізації 
«Землевпорядкування». Студенти спеціалізації «Бухгал-
терський облік» зайняли 29 місце серед 42 закладів освіти з 
даної спеціалізації з середнім результатом у 4,15 бали. Без-
умовно наші випускники могли показати кращі результати, 
для цього необхідно більше працювати над розвитком.

Випробування оцінюванням пройшли й студенти 2 
курсів. У цьому році вони складали державну підсумкову 
атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання  
для підтвердження своїх знань та можливості отрима-
ти свідоцтво про повну загальну середню освіту. 121 
студент здавав ДПА у  формі ЗНО з «Української мови 
та літератури» й показали такі результати: 1 студент – 
Савішніков Сергій – склав на високий рівень (10 балів, це 
0,8% від загальної кількості студентів); 27 студентів склали 
на достатній рівень (9 – 7 балів, це 22,3%); 86 студентів - на 
середній рівень (6 – 4 бали, це 71,1%); нажаль 7 студентів, а 
це 5,8% не подолали поріг «склав/не склав». Вони матимуть 
можливість повторної перездачі в наступному навчально-
му році. Цією повторною перездачею вже скористалися 
21 студент 3 курсу, які в минулому році теж не подолали 
поріг «скла/не склав». З сумом та 3 студенти знову не по-
долали поріг і за діючим законодавством вони повинні бути 
відраховані з навчального закладу. Сподіваємося, що через 

рік після повторної перездачі, вони повернуться до коледжу 
й продовжать навчання.

У цьому році вперше студенти 2 курсу здавали ДПА  у 
формі ЗНО з другого предмету – математики або історії 
України – за їх вибором. Математику обрали 51 студент ко-
леджу. Вони показали такі результати: 9 студентів склали на 
достатній рівень (9 – 7 балів, 17,6%); 35 студентів склали на 
початковий рівень (6 – 4 бали, 68,6%); 7 студентів (13,7%) 
не змогли подолати поріг «склав/ не склав» й мають право 
в наступному році повторно перескласти. Порадували сту-
денти, які обрали другим предметом ДПА у формі ЗНО 
історію України. Всі 71 студент подолали поріг «склав/не 
склав»: 43 студенти склали на достатній рівень (9 – 7 балів, 
61,4%); 27 студентів склали на середній рівень (6 – 4 бали, 
38,6%).

За підсумками ЗНО наш навчальний заклад знаходиться 
на 197 місці серед 253 закладів освіти Чернігівської області, 
а за загальним Всеукраїнським рейтингом – на 7885 місці 
серед 9959 закладів освіти України. Це не найкращий ре-
зультат, тому потрібно працювати на покращення даних.

Кожен навчальний заклад розвивається й починає диха-
ти по новому з вступом першокурсників. 109 абітурієнтів 
влилися до нашої коледжанської родини. Найкраще 
профорієнтацію провело відділення «Газопостачання» та 
заочної освіти, вони виконали майже 100% забезпечення 
бюджетних місць.

За підсумком всіх показників навчальних досягнень, 
профорієнтаційної роботи за 2018-2019 навчальний рік, 
переможцем стало відділення «Газопостачання» та заочної 
освіти (завідувачка Тітунова Валентина Володимирівна). 
Вітаємо викладачів відділення та бажаємо розвитку, нових 
здобутків і перемоги в наступному році!

Освітній процес забезпечують студенти, викладачі та 
батьки, працюючи спільно ми зможемо досягти значно кра-
щих результатів.

Вікторія Дронь,  заступник 
директора з навчальної роботи

ЯК ЦЕ  ПОЧИНАЛОСЯ?



Навчання – це дуже цікавий процес, який забирає велику частину часу та 
уваги. Крім того, формує подальший життєвий шлях, професійну діяльність 
та впливає на якість самого життя в перспективі. Тому дуже важливо вчитися 
саме там, де комфортно і де можна здобути потрібну професійну підготовку. 
Я поцікавилася думками студентів щодо навчання в Прилуцькому агротехніч-
ному коледжі   та вибору  їхньої майбутньої професії, їх ставлення до загаль-
ноколеджанської газети «Вісник».

Петриченко Олександр (спеціалізація «Монтаж, об-
слуговування  та ремонт електротехнічних установок в 
АПК»).  – Минулого  літа я поставив  собі за мету отрима-
ти професію енергетика. Адже хороша фахова підготовка 
є передумовою влаштування на престижну роботу. Таким 
чином, після проходження курсів та вступних випробу-
вань я вступив до  агротехнічного  коледжу і зрозумів, 
що моє місце саме тут. За перший рік  навчання, я по-
товаришував із чудовими людьми –  моїми одногрупни-
ками, познайомився з новими викладачами, які надають 
нам необхідні знання, готуючи до справжнього дорослого 

життя. За невеликий період навчання зрозумів, що саме цей навчальний за-
клад зробить з мене освіченого фахівця. З газети «Вісник» якраз і дізнався 
про спеціальність енергетика. Це й допомогло мені визначитися з професією, 
яку я для себе обрав.

Гришко Людмила (спеціалізація «Бухгалтерський об-
лік»)

– Коледж відіграє у моєму житті велику роль. Я навча-
юсь у ньому лише один рік, за який я дуже змінилась та по-
дорослішала. В цьому закладі отримую не тільки знання, 
але й розумію, хто я в цьому світі і для чого народилась. 
Викладачі... Дійсно, вони роблять наше навчання більш ці-
кавим, яскравим, творчим. Їхня вимогливість спонукає нас 
не розслаблятися, бути уважнішими та відповідальніши-
ми. У коледжі зустріла багато гарних друзів. Я не уявляю 
свого життя без спорту. У нашому навчальному закладі є 

спортивні секції. Залюбки беру участь у спортивних змаганнях, захищаючи 
честь коледжу. Про спортивно-масову роботу завжди читаю в кожному номері 
нашої газети «Вісник»

Сергій Савішніков (спеціалізація «Землевпорядкуван-
ня»).

–  Вважаю, що на нашому відділенні працюють одні 
з найкращих викладачів у своїй галузі. Кожен викладач 
дає цінні знання, які ми будемо використовувати у май-
бутньому, а також наставники допомагають нам оволоді-
ти професійними навичками. До того ж, вони коректно і 
уважно ставляться до студентів. Наша група задоволена 
професійним складом викладачів відділення. Те, що я за-
раз тут навчаюсь  — правильне рішення. Газету «Вісник» 
люблю.

Дмитро Науменко (студент ІV курсу відділення «Мон-
таж, обслуговування  та ремонт електротехнічних устано-
вок в АПК») – Восени  для випускної групи дуже напру-
жена і відповідальна пора. Згідно з навчальним планом,  
ми будемо проходити  переддипломну практику, під час 
якої  вирішуватимемо практичні завдання виробничо-
го характеру, де кожен покаже знання, навички, які були 
отримані під час навчання в коледжі. Протягом навчання 
жодного разу не допускав думки, що обрав не ту профе-
сію. Адже, професія техніка-електрика є справжньою чо-
ловічою спеціальністю, де потрібно працювати не лише 

руками, а й уміти мислити, творити. Захищатися буду безпосередньо на під-

приємстві РЕМ, згодом планую вступити до НуБіП. 
Про ступеневу освіту, можливості для вступу до Ки-
ївського національного університету біоресурсів і 
природокористування читав у нашій газеті.

Катерина Степанова (спеціалізація «Землевпоряд-
кування») –  Вагомим аргументом на користь мого коле-
джу є активне студентське життя, регулярне  проведення 
різноманітних творчих заходів, конференцій, тижня моєї 
майбутньої спеціальності. Цікавими є спортивні конкур-
си між відділеннями, що сприяють кращому зануренню у 
студентське життя.. Участь у міських та обласних змаган-
нях допомагає знайти нових друзів. Окремим словом тре-
ба відмітити те, що агроколедж має  гуртожиток  для тих 
студентів, що приїхали з інших міст та сіл. Вони мають 
змогу протягом навчання жити в добре облаштованих 
кімнатах недалеко від самого коледжу. Загалом, я вважаю, що мій вибір був 
правильним. Я маю змогу не тільки здобувати якісну освіту, а ще й розвива-
тися творчо. У нас є своя газета, що інформує студентів стосовно навчального 
процесу та всіх подій, які проходять у коледжі.

Анастасія Леута. – Обрання спеціальності «Бухгал-
терський облік» обумовлене тим, щоб у майбутньому 
створити власний бізнес. Моя мета − одержати знання з 
фінансової справи та оподаткування. Я розумію, що за-
раз фірм, компаній та підприємств дуже багато, але все 
ж спробую досягти успіху. Звичайно, на шляху до мети 
не без труднощів та ризиків. Але я буду наполегливо 
оволодівати знаннями, уміннями та навичками.  Газета 
«Вісник» − це часопис для душі. Можна спробувати за-
йнятися студентською творчістю: написати вірша, заміт-
ку, тобто проявити себе в літературі. Адже ми креативні 
молоді люди. Навчаємося, займаємося спортом, художньою самодіяльністю, 
закохуємося, і дехто з молодих людей пробує себе в поезії. Але часто цього 
соромляться. Тож більше сміливості, розкривайте свої можливості, таланти в 
рубриці «Проби пера». Бажаю всім успіху!

Євгенія Дронь (спеціалізація «Обслуговування 
комп’ютерних систем і мереж») – Обравши агротехніч-
ний коледж, я  зробила правильний крок на шляху до вда-
лого професійного зростання, адже якісна технологічна 
освіта — запорука успішного майбутнього. Можна сказа-
ти, моє захоплення – моя майбутня професія. Мені все ці-
каво, і тому, певно, навчання дається легко. Я сподіваюся 
отримати тут ґрунтовні знання для своєї подальшої про-
фесійної діяльності. А ще в коледжі вирує  студентське 
життя. До наших послуг вокальний, театральний, хоре-
ографічний гуртки, спортивні секції. У тому, що кожен 
знайде собі заняття до душі, сумніватися не доводиться. Я була переможцем 
обласних предметних олімпіад. Про це розповідалося  в нашій газеті, яку чи-
таю із задоволенням.

Світлана Федірко (спеціалізація «Будівництво, обслу-
говування і ремонт ГМС») – Я провчилася в коледжі два 
роки і дуже задоволена знаннями і отриманим досвідом. 
Відмінний колектив викладачів, який завжди допоможе, 
спрямує на обраному шляху. Спасибі їм за всі цікаві про-
екти, до яких максимально залучають студентів. В коле-
джі цікаво і вчитися, і проводити час. Я дуже рада, що ви-
брала саме цей навчальний заклад. Новини, події нашого 
студентського життя висвітлюються на шпальтах  коле-
джанської газети, яку люблять читати не лише студенти, 
але й батьки і чекають виходу кожного її нового номеру.

Отож, запрошуємо всіх першокурсників долучитися до нашої студентської 
спільноти! У нас цікаво й змістовно навчатися й проводити своє дозвілля.

Світлана Мелащенко, викладач

МІЙ  КОЛЕДЖ, МОЯ ГАЗЕТА

Невпинно біжить час. І вже ми від-
значили п’яту  річницю трагічних і ге-
роїчних водночас подій на столичному 

Майдані. Більше того, на сході України 
вже шостий рік триває війна. Там у

бою за правду, за свободу, за гідне 
життя на рідній землі загинули одні з 
найкращих синів і доньок українського 
народу. Звідти на Прилуччину не повер-
нулися 11 наших земляків, двоє із яких 
навчалися у нашому коледжі: Віктор 
Лавренчук та Олег Саник.

Олег Саник на-
родився у сусід-
ньому Срібнян-
ському районі, 
жив і навчався у 
Прилуках, відби-
вати російського 
агресора пішов із 
села Івківці.

Був командиром 
механізованого 
відділення 8-ої механізованої роти 3-го 
механізованого батальйону

72-ї окремої механізованої бригади, 

в/ч А2167, м.Біла Церква.
Загинув 12 квітня 2017 року в на-

слідок мінометного обстрілу опорного 
пункту на позиції «Шахта», що розта-
шований між Авдіївкою та окупованим 
селом Спартак.

Похований 14 квітня на кладовищі 
рідного села Поділ, поряд із могилою 
батька.
Віктор Лавренчук 
народився в сім’ї 
військовослужбов-
ця. Жив і навчався 
на Прилуччині в 
селі Рудівка. Брав 
активну участь у 
революції гідності. 
З початком агресії 
Російської Федера-
ції на Сході Укра-
їни став добровольцем Збройних сил 
України. Служив матросом мінометного 
розрахунку 1-ої танкової бригади «Гон-

чарівське». Згодом – активний учасник 
боїв за Луганський аеропорт. Воював 
у Сабівці та Щасті на Луганщині, з по-
чатку грудня 2014 – у селищі Піски, де 
загинув від прямого влучання снаряду в 
бліндаж під час прикриття українського 
гарнізону в  аеропорту міста Донецьк.

Він поклав своє життя заради майбут-
нього свого народу. Але шумить біля 
його будинку власноруч посаджений 
молодий сад, як добра згадка і добрий 
слід залишений по собі.

Історикам, політикам, майбутньому 
поколінню ще доведеться дати оцінку 
подіям 2014 року в Україні і їх наслід-
кам. Одне залишиться незаперечним: 
ми повинні віддати шану тим, хто ціною 
власних життів заявив свою принципо-
ву позицію щодо захисту демократич-
них цінностей, прав і свобод людини і 
громадянина, національних інтересів 
нашої держави.

Галина Ляшенко, викладач

НАШІ ВИПУСКНИКИ – НАША ГОРДІСТЬ

3вересень  2019 р.
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Тираж 1000 прим.  Замовлення 

Згідно плану роботи Прилуцького агротех-
нічного коледжу «Про підготовку навчального 
закладу до роботи в осінньо-зимовий період» 
адміністрацією, господарською групою нашо-
го навчального закладу проведений великий 
об’єм  робіт по ремонту приміщень, кабінетів, 
лабораторій, тепломережі, запірної арматури.

Ремонтні роботи розпочалися з березня 
2019 року. За кошти обласного управління 
освіти проведений ремонт даху головного 
навчального корпусу площею 98 м2, про-
ведений 100%  ремонт даху гуртожитку №2 
загальною площею 600 м2.

Завдячуючи спонсорській допомозі дирек-
тора АТ «Прилуцький м’ясокомбінат» А.М. 
Рожка, оновлений комп’ютерний клас інфор-
матики та якісно відремонтована аудиторія. 

 Естетично по-новому оформлені в спорт-
залі кімнати для зміни одягу, у кабінет для 
викладачів спеціалізації «Обслуговування 
устаткування і систем газопостачання» по-
новлено килимове покриття.

Виготовлена проектно-кошторисна до-
кументація на проведення робіт з вогнеза-
хисного обладнання дерев’яних конструк-
цій просочувальною сумішшю ДСА-2 даху 
головного корпусу на 2927,00 тис. гривень. 
Проводиться ревізія системи опалення та за-
пірної арматури.

У плані роботи продовжити ремонт гурто-
житку №1.

Василь Попенко, 
заступник  директора з АГЧ

Наше рідне місто Прилуки славиться 
видатними спортсменами, які прославля-
ють Україну і які підіймаються на вищі 
сходинки п’єдесталів світових змагань.                                                                                                                       
Серед них: Цербе-Несіна Валентина Адамів-
на, бронзовий призер ХVІІ зимових Олімпій-
ських ігор з біатлону;

Ніна Лемеш, заслужений майстер спорту 
з біатлону, 11-кратна срібна та бронзова при-
зерка Чемпіонатів світу, Європи та Кубків 
світу з біатлону;

Олег Лень – український футболіст, пара-
лімпійський чемпіон з футболу 2016 року та 
інші.

Сьогодні на сторінках «Вісника» хочу 
познайомити читачів із  студентом 3 кур-
су спеціалізації «Монтаж, обслуговування 
та ремонт електричних установок в АПК» 
(куратор Муляр Н.М.) чемпіоном України з 
біатлону серед юнаків – Христюком Воло-
димиром, який народився 4 січня 2001 року 
в м. Прилуки.   З  дитинства був активною 
дитиною, ріс здоровим і спортивним юнаком.

І як наслідок, навчаючись у школі №13, з 
сьомого класу почав відвідувати секцію з бі-
атлону. Його наставником став заслужений 
тренер України з біатлону – Тисенко Сергій 
Борисович, який навчив Володимира прояв-
ляти свій вольовий характер у спорті, бути 
відповідальним і наполегливим. Перші тре-
нування юнак проходив у Сухополов’янській 
школі, де  загартовував свій спортивний дух 
і відточував свої навички, готувався до май-
бутніх перемог.

У 2016 році став студентом 1 курсу агроко-
леджу. Навчання поєднує зі спортивним жит-

УСПІХИ СПОРТСМЕНІВ КОЛЕДЖУ 
Забіг «Зелена миля 2019 року» серед 

студентів агротехнічного коледжу

Міністерство освіти України, Комітет з фізичного виховання та 
спорту спільно із спортивною студентською спілкою України та На-
ціональним Олімпійським комітетом започаткували проведення Все-
українського фізкультурно-оздоровчого заходу серед студентів легко-
атлетичного забігу на дистанцію «Зелена миля» 1 миля /1609 метрів.

Одночасно в усіх регіонах України центральних вулиць міста, пар-
кових зонах, стадіонах був проведений студентський забіг серед сту-
дентів та усіх бажаючих.

Дирекція та студенти агротехнічного коледжу підтримали цей за-
хід і брали участь в забігові «Зелена миля 2019 р.» на своєму май-
данчику коледжу, який почався о 10 год. На шикуванні 1-3 курсів 
студентів привітав директор коледжу Черніков П.І., який також брав 
участь у забігові, а згодом чемпіонів та призерів змагань нагородив 
грамотами та медалями.

Студент 3 курсу групи А спеціалізації «Монтаж, обслуговування 
та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комп-
лексі» Тютюнник Дмитро виборов І місце, Масьома Богдан студент 1 
курсу спеціалізації «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» 
зайняв ІІ місце, а Шкурат Олександр – 2 П «Монтаж, обслуговування 
та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплек-
сі» посів ІІІ місце.

Спорт у Прилуцькому агротехнічному коледжі
Кращі спортсмени  коледжу

Христюк Володимир призер області з легкої атлетики, чемпіон 
України з біатлону серед юніорів.

Сімячко Ілля чемпіон міста з легкоатлетичного кросу на 2000 ме-
трів, призер обласних змагань серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акреди-
тації.

Шкурат Олександр та Федоренко Олександр – призери міських 
та обласних змагань з легкоатлетичного кросу.

Збірна команда з баскетболу  чемпіони міста серед ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації, тренер  Пашук Петро Олександрович.

Баскетбол
7 лютого  2019 

року в спортивній 
залі професійного 
ліцею проводили-
ся міські змагання 
з баскетболу 3X3 
серед студентів 
ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації в за-
лік міської спар-
такіади. Команда 
юнаків агротех-
нічного коледжу 
у складі:  Миколи 
Мамича– 3-А ел., Володимира Дигало – 2 буд., Євгена Коновалова – 
3-А ел., К Дениса Кравченка– 2 комп., Ігоря Ярмоша– 4-А ел., Євгена 
Дельцева та Івана Тучина –  1-Б ел. зайняла перше місце. Друге місце 
- команда педагогічного коледжу. Третє місце вибороли спортсмени ме-
дичного училища.

Відділом «Молоді сім'ї та спорту міської ради» чемпіони та призери 
змагань нагороджені грамотами та медалями.

З нагоди 25-ти річчя
Минуло 25 років  після закінчення XVII зимових Олімпійських 

ігор в Лілехамері – 1994 року, на яких  наша землячка Валентина Цер-
бе-Несіна зайняла третє місце з біатлону в гонці 7,5 км. Це була перша 
перемога незалежної України. 
Вона була чемпіонкою та при-
зеркою першостей світу, Європи 
та України з біатлону протягом 
(1988-1998 р.р.). Валентина має 
звання «Заслужений майстер 
спорту України»,  нагородже-
на орденом Княгині Ольги ІІІ 
ступеня, почесна громадянка м. 
Прилуки.

У нашому навчальному закла-
ді понад 20 років започаткований 
перехідний кубок В.А.Цербе з 
восьми видів спорту. Кожного 
року на урочистій лінійці колиш-
ня чемпіонка нагороджує групу 
переможців спартакіад.

Спортивна історія агротехніч-
ного коледжу багата іменами відомих спортсменів. Серед них біатло-
ніст,  майстер спорту Олександр Ворчак, кандидат у майстри спорту 
Віталій Петрик, першорозрядник Володимир Малько. У даний час у 
коледжі навчається чемпіон України серед юнаків, член збірної об-
ласті з біатлону Володимир Христюк .

Волейбол
Із 29 січня по 6 лютого у спортивному залі коледжу проводилися 

змагання з волейболу серед груп 2-4 курсів. Студенти 3 курсу спеці-
алізації «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопоста-
чання» зайняли І місце, студенти 2 прискореного курсу спеціалізації 
«Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в 
АПК» вибороли ІІ місце, а ІІІ місце посіли студенти 3курсу група А 
спеціалізації «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних 
установок в АПК».

Дирекція коледжу нагородила команди грамотами.
П. Пашук,  керівник фізичного виховання

ДО  НОВОГО  
НАВЧАЛЬНОГО  

– ГОТОВІ

ЗДОБУТОК 
ЮНОГО  

БІАТЛОНІСТА

Фізична культура і спорт

тям. В 2017 році, беручи участь у змаганнях в 
м. Суми з біатлону, його команда зайняла по-
чесне друге місце. Наступного року – займає 
1 місце у Всеукраїнських змаганнях серед 
юнаків у м. Суми в індивідуальній гонці літ-
нього біатлону та естафеті у складі збірної об-
ласті, ставши чемпіоном України. За активну 
участь у змаганнях нагороджений почесною 
грамотою, яку вручив директор агроколеджу 
Черніков Павло Іванович. І зараз студент не 
має часу на відпочинок: навчання – тренуван-
ня – участь у змаганнях. Так плине молоде 
життя юного спортсмена.

На запитання: «Що давало сили для пере-
моги?» - Володимир відповів: «Рішучість, 
самостійність, впевненість і віра в перемогу». 
Адже недарма говорять, що фізична культу-
ра і спорт дають можливість людині досягти 
того, чого вона прагне.

Заповітна мрія Володимира потрапити у 
національну збірну України з біатлону. А це 
можливо, якщо наполегливо навчатися, тре-
нуватися і працювати над собою. Тож праг-
нення юного біатлоніста здійсненні, а ми пи-
шаємося його досягненнями.

Нехай принципи олімпійського руху 
«Швидше, вище, сильніше!» супроводжують 
молодого перспективного спортсмена завжди 
і приведуть до нових перемог.

Світлана Сонець, бібліотекар коледжу

ШАНОВНІ ВИПУСКНИКИ! 
Прилуцький агротехнічний коледж

запрошує Вас на навчання за 
спеціальностями:

Умови прийому
На базі 9 класів зарахування здійснюється на кон-

курсній основі за підсумками вступних випробувань 
з української мови (диктант) та математики (тести), 

що проводяться приймальною комісією коледжу.
На базі 11 класів зарахування здійснюється на кон-

курсній основі за результатами ЗНО 2018, 2019, 2020 
років  з української мови і літератури, математики.

141 Електроенергетика, електротехніка та елек-
тромеханіка
спеціалізація: Монтаж, обслуговування та ремонт елек-
тротехнічних установок в агропромисловому комплексі;
192 Будівництво та цивільна інженерія
спеціалізації:  Монтаж, обслуговування устаткуван-
ня і систем газопостачання;
Будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліора-
тивних споруд;

193 Геодезія та зем-
леустрій
спеціалізація: 
Землевпорядкування;
123 Комп’ютерна інженерія
спеціалізація:  Обслуговування комп’ютерних сис-
тем і мереж;
071 Облік та оподаткування
спеціалізація: Бухгалтерський облік.

Разом із дипломом спеціаліста Ви отримаєте атестат про середню освіту. 

141 Електроенергетика, електротехніка та елек-
тромеханіка 

спеціалізація: Монтаж, обслуговування та ремонт 
електротехнічних установок в агропромисловому комп-
лексі;

192 Будівництво та цивільна інженерія 
спеціалізації:  Монтаж обслуговування устаткування і 

систем газопостачання,
Будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліора-

тивних споруд;

193 Геодезія та землеустрій
 спеціалізація : Землевпорядкування.
Документи на навчання без відриву від вироб-

ництва на основі повної загальної середньої освіти 
подаються у приймальну комісію.

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

Запрошуємо до коледжу на заочну форму навчання

4 вересень  2019 р.


