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Актуально!

Б.В. БОРИСЕНКО,
директор технікуму:

Підсумки
2012 року

Щастя нового в році Новому!
Щирих усмішок, ясних
днів,
Свята щедрого, кольорового,
Незабутніх Свят-вечорів.
В усіх благих починаннях успіхів досягайте
І Вкраїну рідну
прославляйте!
Андрій ЮДИЦЬКИЙ,
голова студради:

- Щороку напередодні Новорічних свят кожна небайдужа
людина замислюється: яким
був цей черговий
відрізок
життя на шляху від народження до вічності?.. добре, якщо був яскравим, веселим, сповненим добрих справ, як життя
нашого рідного технікуму.
Тому й приємно підбивати підсумки
року всім причетним до процесу учіння,
навчання, виховання, розважання в Сосницькому сільськогосподарському технікумі бухгалтерського обліку, приємно розкривати панораму прожитого 2012-го року:
- в цей нелегкий час випущені 104
- ПРИВІТ!
ВІТАЮ З НОВИМ РОКОМ УСІХ
ЧИТАЧІВ НАШОЇ Alma-Mater!
ХАЙ ЗБУДУТЬСЯ У НОВОМУ
РОЦІ ВСІ ВАШІ МРІЇ ТА БАЖАННЯ!
ХАЙ ВОНИ БУДУТЬ РОЗУМНИМИ, ДОРЕЧНИМИ Й КОРИСНИМИ!

дипломовані спеціалісти, з них 23—
отримали дипломи з відзнакою (це 22%);
- 66 випускників продовжили навчання в багатьох вишах України, зокрема в Харківський НАУ ім. В.В.Докучаєва
вступили 7 осіб, в Київський НУБІП – 12,
Чернігівський ДІЕУ – 11, Чернігівський
ДТУ – 9, Сумський НАУ – 4; навчаються
і в КНЕУ, і в Харківській юридичній академії ім. Я. Мудрого, ПереяславіХмельницькому, Конотопі, Ірпіні, Сумській УАБС – ось така неповна географія
місцезнаходження наших вчорашніх студентів;
- у загальному рейтингу серед 120ти ВНЗ технікум зайняв 56 місце;
- колектив викладачів поповнився
молодими кадрами: подружжя Нагорних
влилися в сім'ю альма-матер;
вперше студенти пройшли Зовнішнє тестування на рівень знань за фаховими дисциплінами в онлайн-режимі,
причому - успішно!; (див. закінчення на
стор.2)

НЕ ЗАЙВИМ БУДЕ НАГАДАТИ, ЩО НОВИЙ 2013-Й РІК ЗАВІТАЄ У
РОЗПАЛІ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ.
ТОЖ БАЖАЮ, ЩОБ ЇЇ РЕЗУЛЬТАТИ НЕ ЗАТЬМАРИЛИ УЛЮБЛЕНОГО СВЯТА!
УСПІХІВ, ФОРТУНИ, ЩАСТЯ!
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Стр. 2

Б.В. Борисенко:

Підсумки 2012 року

(закінчення. Поч.див. на с.1)

П р о
успіхи
у
навчанні
свідчать
і
наступні факти:

- студенти технікуму стали переможцями обласних турів олімпіад
та конкурсів: І місце – Наташа Лисенко, мовно-літературний конкурс ім.
Т.Г.Шевченка; ІІ місце – Аня Труба,
українська мова, ІІІ місце— Діма
Мисник, англійська мова.
Досить високі досягнення студентів у спорті:
- на Всеукраїнських лижних
змаганнях у Ворохті Івано Франківської обл. наша чудова шістка виборола 6-е командне місце серед
10-ти кращих команд України! І в
результаті зайняла І місце серед
ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.
Багато перемог і в обласних
спортивних змаганнях:
- - команда гирьовиків – І місце,
причому в особистому заліку – деГрупа

в’ять призових місць, в тому
числі І та ІІ місця вибороли
наші дівчата Маша Книш та
Оксана Сердюк!
-Горпиненко Олег—І місце з
настільного тенісу.
На базі нашого технікуму відбулися:
- регіональний конкурс студентських рад ВНЗ Чернігівської та
Сумської областей «Студент року»;
студенти зробили все можливе, щоб
гості поїхали додому приємно враженими, здивованими та зачудованими.
- обласні змагання з гирьового
спорту, вільної боротьби, л/а кросу та
настільного тенісу:
- стало доброю традицією проводити суботники по благоустрою
території Сосниці від П’яти Кутів аж
до Десни;
- стараннями студентів та викладачів у технікумі з’явився ковзанярський каток;
- за здобуте І місце в конкурсі
експозицій під час святкування Дня
Сосниці СТБО отримав у подарунок

- З Новорічним святом! Будьте здорові, щасливі, духовно багаті, матеріально незалежні. Хай у Новому році збудуться всі ваші
мрії та сподівання!

телевізор; а обл.управління АПР подарувало відеокамеру;
- студрада в подарунок від депутата І.Рибакова отримала ноутбук.
Не відстають від своїх вихованців наші викладачі:
- викладач Мамаєва О.О. зайняла І місце у Всеукраїнському
конкурсі методичних робіт за роботу
«ОЗБУ:Колекціонуй знання!»;
- імена трьох викладачів – Лукаш Р.Є,, Рублевської Л.Л. та Руді
О.О. – занесені до Книги Пошани
Навчально-методичного центру з
підготовки молодших спеціалістів.
Проводились екскурсії студентів до визначних та історичних місць
України: Крути, Батурин, Качанівка,
Київ, Чернігів, Тростянець.
Тож нам є чим пишатися, є
за що дякувати 2012-му року,
який робить завершальні оберти навколо
Сонця, прощаючися

з нами та передаючи
естафету
Новому,
2013-му року.

ЗВЕДЕНА АТЕСТАЦІИНА ВІДОМІСТЬ
УСПІШНОСТІ ТА ВІДВІДУВАННЯ СТУДЕНТІВ
за листопад 2012-2013 н.р.

Кіль- Пропущекість
но годин
студенті
в
всьо- Без
пов
го

Прізвища
кураторів
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Атестовано на

не
ате"3" "2" стов
ано

% успішності

середній
бал

Навчаються на:
"5" "5" і
"4"

одер- якісжано
ний
поточ- показні "2"
ник

місце

при
ч

"5"

60

8

61

37

25

80,92

3,73

1

ЗО

5,26

7

Ворона Л. В.

12

92

37 1

10

92,76

3,81

4

18

21,05

6

Лукаш Р.Є.

"4"

11

19

158

12

19

68

21

27

140

110

38

108

76 1

47

82,22

3,82

4

23

14,81

5

Мамаєва О. О.

22

25

226

154

10

63

69

83

63,11

3,58

2

31

8,00

9

Макарець CM.

31

22

128

26

23

34

36

17

84,55

3,86

1

5

8

27,27

4

Терещенко К.В.

32

25

125

18

39

32

24

ЗО

76,00

4,16

3

6

13

36,00

1

РудяО.О.

137

845

368

130

390

279 2

212

78,87

3,81

4

22

123

18,98

X

16

20

240

60

1

35

43

19

80,61

3,47

1

34

5,00

10

Макарець М. М.

26

25

214

120

19

57

78

46

77,00

3,62

5

71

20,00

8

Ємєць Т.В.

36

24

44

18

24

87

41 1

15

90,48

3,88

7

17

29,17

3

Дзюба В. В.

162 1

80

82,62

3,69

0

13

122

18,84

X

Разом по
спец.

Разом по
спец.

37
Разом по
спец.
Разом
по СТБО

69

498

198

44

179

22

98

98

21

27

29

33

70,00

3,90

1

4

2

22,73

2

22

98

98

21

27

29 0

33

70,00

3,90

1

4

2

22,73

X

228

1441

664

195

596

470 3

325

79,36

3,78

5

39

247

19,30

X

Кравченко В. С
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Змагання
ДОБРОГО ДНЯ, ЛЮБІ ЧИТАЧІ НАШОЇ ГАЗЕТИ!
4 грудня пройшли змагання з шахів між навчальними групами нашого технікуму. Вони відбувалися в 21-й аудиторії ІІ корпусу.
Деякі заявлені учасники проявили байдужість і
не з'явилися на змагання. Чи побоялися помірятися силами?
Взагалі змагання повинні були проходити так:
спочатку жеребкування, потім груповий етап і
фінали; але, так як дівчата з'явилися у складі п'яти осіб з десяти, а хлопці—вісім з десяти, то хлопці змагалися за планом, а дівчата одразу боролися за призові місця.
Після жеребкування серед хлопців групи вигляділи так:
ГРУПА А
1. Несененко Олександр, 31гр.
2. Редько Іван, 32гр.
3. Михуля Андрій, 36гр.
4. Горпиненко Олег, 16гр.
ГРУПА Б
1. Легкий Устим, 21гр.
2. Боровський Микола, 37гр.
3. Бондаренко Едуард, 26гр.
4. Мотчаний Андрій, 11гр.

з

Ш А Х І В
бить помилку, але врешті-решт помилку
допустив знову-таки я. таким чином, я сам
себе забезпечив ―матом‖ :))). Згодом все ж
зібрався, виграв три гри вряд і здобув ІІІ
місце.
Загальні місця серед хлопців розподілилися так:
1—Легкий Устим, 21гр.
2—Горпиненко Олег, 16гр.
3—Михуля Андрій, 36гр.
4—Боровський Микола, 37гр.
5—Бондаренко Едуард, 26гр.
6—Редько Іван, 32гр.
7—Несененко Олександр, 31гр.
8—Мотчаний Андрій, 11гр.
Дівчата загалом грали добре і трішки довше, ніж
хлопці. Непереможних учасниць на цих змаганнях
не було, лише дві учасниці програли по одній грі й
поділили між собою перше та друге місця.
Отже, зайняті місця серед дівчат:
1—Сердюк Оксана, 31гр.
2—Легка Катя, 21гр.
3—Лисенко Наталія, 32гр.
4—Каминська Катя, 22гр.
5—Шуляр Тетяна, 16гр.
Від себе хочу побажати успіхів і наступних перемог усім
учасникам змагань.

В групі А була дуже цікава й довга гра між Андрієм МИХУЛЕЮ та Олегом ГОРПИНЕНКОМ,
яка тривала 1год.50хв і закінчилася поразкою
представника 36гр.
Андрій Михуля коментує цю ситуацію так:
Спочатку ми грали на рівних, але одного
разу я помилився і віддав супернику важливу фігуру й потім почав поступово програвати. Потім я почав затягувати гру,
сподіваючись на те, що суперник теж зроНавчальна група

Повідомив
Володимир ЛАПЕНКО, 36гр.

Юнаки

Дівчата

Очки

Місце

11 група

8

10

18

ІХ

12 група

10

10

20

Х

16 група

2

5

7

ІІІ

21 група

1

2

3

І

22 група

10

4

14

V

26 група

5

10

15

VII

31 група

7

10

17

VIII

32 група

6

3

9

IV

36 група

3

1

4

II

37 група

4

10

14

VI

Підсумкова
таблиця
змагань
з
шахів
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В. Лапенко:

Дещо раніше відбулися змагання з ШАШОК

До уваги любителів спорту!

ми учасниками :

29-го листопада, у четвер, в 21 аудиторії 2-го корпусу нашого найкращого технікуму між навчальними
групами пройшли змагання з шашок.

За ІХ –Х місце грали: Тібеж Андрій (22 гр.) проти
Мисника Дмитра (37 гр.), в цій грі перемогу здобув Мисник Дмитро.

Дуже приємно, що всі заявлені учасники та учасниці брали активну участь у змаганнях.

За VІІ – VІІІ місце грали: Шевченко Євген (32 гр.)
проти Легкого Устима (21 гр.). Перемогу здобув Легкий
Устим, він зайняв сьоме місце.

Змагання проходили в два етапи: груповий етап
та фінал. Спочатку пройшло жеребкування при якому
всі учасники у дівчат та хлопців поділились на 2 групи;
виглядало це таким чином:
ЮНАКИ

За V- V І місце грали Авдієнко Максим (12 гр.) проти Поповки Юрія (36 гр.), в цьому протистоянні перемогу
святкував першокурсник Авдієнко Максим з 12 групи.
За ІІІ - ІV місце змагались Мотчаний Андрій (11
гр.) проти Яковця Олександра (26 гр.). і в цьому протистоянні третє місце здобув Яковець Олександр.

Група «А»
1. Горпиненко Ярослав (31 гр.)

І нарешті. за І-ІІ місце боролись два брати, Горпиненко Ярослав (31 гр.) проти меншого брата Горпиненка
Олега (16 гр.). Ці два, не посоромлюсь цього слова, переможці показали, як потрібно грати іншим учасникам,
тим, що в своїх групах вони не потерпіли поразок і тому
грали за найвищі місця. Переможцем цього бою став Горпиненко Олег з 16 групи, який не поступився своєму братові.

2. Мотчаний Андрій (11 гр.)
3. Авдієнко Максим (12 гр.)
4. Шевченко Євген (32 гр.)
5. Тібеж Андрій (22 гр.)
Група Б
1. Горпиненко Олег (16 гр.)
2. Мисник Дмитро (37 гр.)
3. Яковець Олександр (26 гр.)
4. Легкий Устим (21 гр.)

Серед дівчат змагання проходили таким чином.
За ІХ –Х місце грали Очередько Ірина (37 гр.) проти
Гончарук Марії (36 гр.); перемогу здобула Гончарук Марія.

5. Поповка Юрій (36 гр.)

ДІВЧАТА
Група «А»
1. Низар Юлія (12 гр.)
2. Перекута Крістіна (22 гр.)
3. Тищенко Світлана (21 гр.)
4. Петренко Людмила (16 гр.)
5. Очередько Ірина (37 гр.)
Група «Б»
1. Лапа Аліна (11 гр.)
2. Довженка Марина (32 гр.)
3. Маценко Марина (31 гр.)
4. Стрілець Юлія (26 гр.)
5. Гончарук Марія (36 гр.)
Всі учасники змагались за найвищі місця у своїх
групах. Фінальні ігри серед юнаків відбулись між таки-

За VІІ – VІІІ місце змагались Тищенко Світлана (21
гр.) проти Маценко Марини (31 гр.); перемогу святкувала
другокурсниця Тищенко Світлана.
За V- VІ місце грали Низар Юлія (12 гр.) проти Довженко Марини (32 гр.); сильнішою виявилася Низар
Юлія.
За ІІІ - ІV місце грали Петренко Людмила (16 гр.)
проти Лапи Аліни (11 гр.); переможницею стала Лапа
Аліна.
За І-ІІ, найвищі місця, змагались Перекута Крістіна (22 гр.) проти Стрілець Юлії (26 гр.). В цьому протистоянні сильнішою була Перекута Крістіна, її суперниці залишилось 2-ге місце.
Вітаємо наших переможців! Так тримати!

Група

Хлопці

Дівчата

Очки

Місце

11

4

3

7

ІІІ

12

5

5

10

V

16

1

4

5

І

21

7

7

14

VІІІ

22

10

1

11

VІ

26

3

2

5

ІІ

31

2

8

10

ІV

32

8

6

14

VІІ

36

6

9

15

ІХ

37

9

10

19

Х

Підсумкова
таблиця
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Олімпіада-2012
Традиційним у нашому
технікумі стало проведення
олімпіад.

ІІ курс
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ
ОБЛІК

Щороку студенти змага1. Тищенко Світлана (21 гр.)
ються з різних дисциплін, по2. Легка Катерина (21 гр.)
казуючи набутті знання.

3. Апанасенко Катерина (21

І цей рік не став винятгр.)
ком. 21 листопада відбулися
олімпіади серед студентів 1, 2
та 3-го курсів. З математики, ІНФОРМАТИКА І КТ
фізики й астрономії та біології
1. Чиста Катерина (21 гр.)
– на першому курсі. Інформатики і КТ, Історії України та 2. Самаріна Юлія (26 гр.)
Бухгалтерського обліку – на 3. Богдановський Олександр
другому курсі. Фінансовий об- (26 гр.)
лік, контроль і ревізія, фінанси та іноземна мова – на тре- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
тьому курсі.

1. Труба Анна (21 гр.)

Всі бажаючі могли взяти
2. Мінченко Світлана (21 гр.)
участь в олімпіаді, зайняти
одне з призових місць та отри- 3. Бондаренко Едуард (26 гр.)
мати нагороду: за перше місце
ІІІ курс
– 400 грн., за друге місце – 300
ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК
грн., за третє місце – 200 грн.
Наступного дня були відомі імена переможців:
І курс
МАТЕМАТИКА

1. Ліскович Андрій (12 гр.)
2. Мотчаний Андрій (11 гр.)
3. Штаба Аліна (11 гр.)
БІОЛОГІЯ

1. Лавський Ігор (12 гр.)
2. Богдан Тетяна (16 гр.)
3. Заробова Тахмина (12 гр.)
ФІЗИКА Й АСТРОНОМІЯ

1. Миронюк Алла (11 гр.)
2. Шуляр Тетяна (16 гр.)
3. Матвієнко Олеся (16 гр.)
Від ред.: На жаль, лише п’ять фоток переможців поступили в редакцію газети… :( :( :(

1. Лисенко Наталія (32 гр.)
2. Терентієв Володимир (31
гр.)
3. Гельман Вікторія (31 гр.)
КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ

1. Приходько Олена (32 гр.)
2. Радченко Сніжана (31 гр.)
3. Стародуб Тетяна (31 гр.)
ФІНАНСИ

1. Затолокіна Марія (32 гр.)
2. Боровський Микола (37 гр.)
3. Малиш Ірина (37 гр.)
ІНОЗЕМНА МОВА

1. Мисник Дмитро (37 гр.)
2. Тимохіна Ганна (31 гр.)
3. Чаус Яна (36 гр.)
Всіх переможців вітаємо
з перемогою!!!!!
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СВІТЛАНА ТИЩЕНКО— про участь та перемогу
в олімпіаді з бухгалтерського обліку
Світлано, чому
ти обрала для
участі у олімпіаді саме цей предмет?
Я вирішила
піти саме на цю
олімпіаду, тому
що мені дуже
подобається цей
предмет, і я його
розумію. А також через те, що
тут була менша
конкуренція, ніж
на олімпіаді з
Історії України, і
я мала шанс зайняти призове
місце.
Як ти готувалася до олімпіади?

Нещодавно у студентів 12 групи
ССТБО відбулося відкрите заняття
з української літератури, яке провела Терещенко Катерина Вікторівна, викладач української мови та
літератури.

Особливої підготовки
не було. Просто почитала конспект, подивилась практичні роботи. Щось знала,
щось пригадала.
Як ти оцінювала своїх суперників?
В олімпіаді брали
участь студенти 21 та
22 групи. Можливості
учасників своєї групи
я знала, оскільки навчаємося разом. З
учасниками 22 групи
я незнайома, а тому
не могла оцінити рівень їх знань.
Чи важко було здобути перемогу?
Завдання були не дуже складні. Щоправ-

да, практичне завдання було об’ємним і
вимагало уважності у
його виконанні. Тести
були не складні. Друге завдання вимагало
більш глибоких
знань.
Яке значення для тебе мала ця перемога?
Для мене перемога в
цій олімпіаді мала
важливе значення.
Адже я впевнилась в
своїх знаннях з цього
предмету, показала
всім свої знання. Крім
того, я матиму грошову винагороду за зайняте призове місце.
Інтерв’ю: Столітня
Катерина, 32 гр.

Відкрите заняття з української літератури

Тема на яку відбулася пара
була такою: «Тіні забутих предків.» М.Коцюбинського. Метою
відкритої пари було аналізування твору, визначення його
особливостей та характерних
рис.

Перед заняттям студенти поділилися на дві групи; у кожної групи
були свої режисери. Кожний студент мав свій розділ, про який він
розповідав і передавав суть написаного. Студенти аналізували твір,
визначали особливості його написання та передавали риси характерів головних героїв, вміло характеризували персонажів твору.

На занятті були присутні гості на
чолі з директором ССТБО Борисенком Б.В. Звичайно, багатьом було
дещо незатишно, але всі старалися.

Найяскравішим було аналізування твору студенткою Катериною
Пацюк. Вона дуже вміло змальовувала події твору, про які йшла

Переписка Вконтакті:
- Прівєд, шо робеш?))
- На даний момент відчуваю невблаганне бажання набити твоє обличчя
орфографічним словником української мови.

Парадокс української мови: чомусь
людям набагато простіше сказати
«Ееее» і потикати пальцями в
монітор, ніж сказати «Зміни мову,
ти пишеш англійською»

мова під час обговорення.
Гості були задоволені розповідями студентів, вони бачили, що студенти старанно готувалися до пари, підбирали костюми головним
героям. В кінці заняття студенти
отримали заслужені відмінні та
добрі оцінки.
Підготувала студентка 12 групи
Мажежа Аліна

- Тату, мені вчителька з укр. літ. поставила ―два‖.
- А за що?
- Бо в творі на тему: ―Як я провів
літо‖, я написав: ―Дякую,добре‖.
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4 грудня в нашій 36 групі економічного відділення відбулося семінарське заняття з дисципліни «Економічний
аналіз». Напередодні головні питання
семінару були розділені між студентами нашої групи, так дозволив викладач з метою глибокого проникнення в
навчальний матеріал. Тема семінару «Аналіз витрат на виробництво сільськогосподарської продукції».
Наступного дня о 10:20 розпочався
семінар. Після озвучення мети та проблем, які треба вирішити, викладач
порекомендувала ввести ігровий момент й призначити опонента, вундеркінда та репортера (ваш покірний слуга).
Першою виступила Дупло Альона з
темою: «Головні завдання аналізу. Інформаційна база. Порядок аналізу собівартості сільсько-господарської продукції по підприємству та в галузях». Питання було розкрито не зовсім повно
тому, що студентка не знайшла достатньої кількості інформації.
Наступною доповідала Єременко
Лілія, яка повідомила нам про те, як
здійснюється аналіз складу і структури
витрат, а також порядок аналіз витрат
за статтями. Студентка використала
доречну презентацію, в якій було викладено досить точний матеріал про
витрати та порядок їх аналізу за статтями, але і ця презентація мала недоліки, трохи було зайвої інформації, та
деякі неточності.
Єременко Лілію змінила Тюлюкіна
Анастасія, яка досить непогано розповіла та проілюструвала студентам методику факторного аналізу собівартості
озимої пшениці. Анастасія в своїй презентації чітко і ясно подала необхідну
та додаткову інформацію. Також Анас-

тасія зобразила на дошці таблицю, в
якій на прикладі показала, як здійснюється факторний аналіз собівартості

конкретного виду продукції.
Після Анастасії студенти мали можливість ознайомитися з презентацією
Куниці Алли, яка доповідала не тему
«Факторний аналіз собівартості продукції тваринництва». Алла досить непогано попрацювала над своєю темою,
хоч і були деякі недоліки. Презентація
міс-тила в собі таблицю по факторному
аналізу продукції тваринництва, яка
допомогла всім сту-дентам нарешті
розібратися з заковиками даної
теми.
Алла «поступилася місцем» за трибуною Сердюк Оксані, яка намагалася
розповісти студентам про аналіз витрат
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на одиницю товарної продукції. Оксана
хоч і дуже намагалася, але не змогла
справитися з поставленим завданням на повну. Викладач доречно
зауважила, що на Оксану це не
схоже, мабуть, щось завадило добре підготуватися.
В результаті такої рутинної
праці за пару ми не встигли досягти поставлених цілей, і тому лише
наступного дня наш семінар підійшов до логічного завершення.
Останньою доповідала Гончарук
Марія, яка ознайомила студентів із
шляхами та резервами зниження собівартості сільськогосподарської продукції. Подавала інформацію Марія також
у формі презентації; із завданням своїм
справилася досить непогано. Інформація була викладена чітко і зрозуміло.
Викладач дещо пожурила групу, побажала бути відповідальнішими у подальшому житті, щоб
кожен умів самостійно вирішувати
проблеми, які в даному випадку
були розв’язані за допомоги викладача.
В цілому заняття пройшло досить успішно, як на мою думку.
Студенти
отримали
нові знання,
а доповідачі
– добрі оцінки.
Репортер
семінару
Юрій
ПОПОВКА,
36гр.
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І у нас був семінар з дисципліни «Економічний аналіз»
12.12.12, цієї символічної для
нумерологів дати, в 32 групі проводився
семінар
з
дисципліни
«Економічний аналіз».
Першою взяла слово студентка Автомієнко Ганна, котра розповідала нам про аналіз складу, структури
і руху основних засобів підприємства.
Доповідь була дуже цікава, як мінімум аудиторія слухала уважно, час
від часу було чути доповнення студентів стосовно цієї теми. На жаль, тему
Ганна розкрила не повністю: в її рефераті не вистачало інформації про
дослідження структури основних засобів, але на додаткові питання відповідала в основному вірно.
Далі виступати взялася інша
студентка нашої групи – Приходько
Олена. Вона нам розповіла порядок
аналізу забезпечення підприємства
основними засобами та ефективності
їх використання. Під час відповіді
сформувався справжній діалог студента з учителем. Для групи повідомлення теж було дуже цікавим, і Олена
чесно отримала свою п’ятірку.
Питання про аналіз роботи
тракторного парку підприємства з
невідомих причин студенти не підго-

тували.
Поліщук Ірина підготувала
реферат на тему «Аналіз витрат коштів на оплату праці». Ірині під час
розповіді довелося прийняти деякі
поправки викладача, але в цілому
розповідь була цікавою і конкретною.
З додатковими питаннями студентка
також справилася досить вдало.
Про зміст аналізу ринку продукції нам розповіла Шуленок Оксана. Точніше, студентка прочитала
свій реферат. Відразу стало зрозуміло, що Оксана бачить свій реферат не
вперше ,але все одно помилок в наголосі їй уникнути не довелося. Під час
розповіді створився деякий шум в
аудиторії: чи то тема здалася нецікавою, чи то час заняття спливав – не
зрозуміло. Але в цілому реферат був
підготовлений непогано, щоправда
Оксані все-таки довелося прийняти
зауваження щодо оформлення повідомлення.
Далі слово надали Довженко
Марині, яка почала читати студентам
про завдання та інформаційну базу
економічного аналізі ринку продукції.
Але, на жаль, нам так і не вдалося
дослухати Марину, тому що її рефе-

І не перші, а все ж у трійці
Нещодавно (11.12.12) у Сосниці
проводилась Спартакіада допризовної молоді, присвячена двадцять
першій річниці Дня Збройних Сил
України.
Серед дев’яти команд була представлена збірна команда Сосницького сільськогосподарського технікуму бухгалтерського обліку.
До складу команди технікуму увійшли:
Артемеко Віктор (21 група);
Бондаренко Едуард (26 група);
Дубовець Дмитро (21 група);
Ірха Андрій (26 група);
Серб Олександр (26 група);
Змагання проводилися в приміщенні Сосницької гімназії ім. О.П.

Довженка. Серед запрошених були присутні Начальник відділу освіти райдержадміністрації М.К. Дусь, Районний
військовий комісар О.В. Цибульський
та Начальник відділу у справах сім’ї,
молоді та спорту Л.В. Мутча. За словами
військового комісара Спартакіада організована для того, щоб оцінити фізичний
рівень розвитку сучасної молоді, а також
виховати в них військово-патріотичний
дух та дух боротьби.
Конкретніше про самі змагання. Складались вони з трьох залікових дисциплін:
1. Стрільба з пневматичної гвинтівки з
відстані 10м.;
2. Підтягування на перекладині;
3. Човниковий біг 4 по 9м.;
Зрештою

змагання принесли для

рат трішки не відповідав темі,і викладач зупинив виступ, дозволивши
студентці виправити свою помилку
на наступному занятті.
Питання «Аналіз ціноутворення на продукцію» нам також не
вдалося прослухати. Цьому завадила
хвороба Вадима Колотка, котрий не
зміг з’явитися на парі.
Про аналіз конкурентоспроможності продукції нам розповіла
Лисенко Наталія. Виступ був гарним,
інформацію студентка подала доступно і цікаво.
Ну і завершила наш семінар
Кубрак Марія, котра розповіла про
аналіз ринків збуту, споживання продукції та послуг. Зі своєю темою Марія справилась досить добре, а от додаткові питання викладача викликали
в неї якусь невпевненість в собі, яка
відчувалася у відповідях на ці питання.
Отак цікаво пройшов семінар
у 32 групі. Отримані знання будуть
дуже корисними нам у майбутньому.
Юдицький А.

нашої деякі плоди.
Дубовець Дмитро(21 група) в
особовому заліку зайняв 2 місце у
підтягуванні на перекладині,
Ірха Андрій (26 група) та Серб
Олександр (26 група) зайняли 3-ті
місця з човникового бігу, на дистанції 4 по 9м.
Окремо по дисциплінах технікум
зайняв перше місце у підтягуванні
на перекладині та третє у стрільбі з
пневматичної гвинтівки.
Загальнокомандне місце третє.
Обійшли нас лише команди Авдіївської та Хлоп’яницької шкіл, які
розділили друге місце. Перше виборола команда Сосницької гімназії
ім. О.П. Довженка.

Автор Бондаренко Едуард,
21 група
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ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ

Для багатьох студентів
«здорове харчування» залишаєть- Наш побут:
ся лише сполученням слів, проте
воно надзвичайно важливе, адже Тут затишно і приємно, а їжа смавід якості продуктів, які ми вжи- чна і корисна!
ваємо, залежить здоров’я, а отже, і
життя людини. Всесвітній досвід
не перестає демонструвати нам
наслідки небезпечного впливу на
організм багатьох продуктів, якими переповнені вітрини крамниць.
Сухарики, чіпси, цукерки, печиво,

Завжди привітні та усміхнені кухарі Надія Григорівна та
Валентина Михайлівна зустріУлюблений додатковий асортимент

ковбасні вироби та йогурти… Все
це дуже смачно, та чи корисно? Ні
для кого не секрет, що постійне
вживання цих улюблених «страв»
приведе нас, у кращому випадку, в
крісло стоматолога. Втім, як не
дивно, дзвінок кличе студентів
саме до магазинів та піцерії, де
вони із задоволенням скуповують
десятки пиріжків та булочок, із
щедрим вмістом розпушувачів
тіста, кілограми печива та купу
іншого дріб’язку, навіть не підозрюючи, що всі ці ласощі містять
чи не всю таблицю Менделєєва.
Тому пропонуємо вам, дорогі друзі, чудовий вихід: відвідуйте їдальню нашого технікуму.

Ось вони, наші славні господині!

нуть, забезпечать якісне
обслуговування та побажають приємного апетиту.
Їдальня розрахована на 60 місць, проте
часто багато з них залишаються вільними. Можливо, хтось із вас ще
не знає про всі переваги
їдальні, тому розповіда-

ємо!
1.

Щодня кухарі готують близько 30 порцій.
Поспілкувавшись з ними, ми дізналися, що:
2.
продукти постачаються щотижнево,
3.
з них обираються
найбільш якісні та
смачні.
4.
Наприклад, котлети у нашій їдальні
готуються з натурального м’яса (навіть
не з фаршу).
5.
А ще Валентина Михайлівна та Надія
Григорівна власноруч влітку консервують огірки. Задоволеними будуть і охочі скуштувати першу
страву, але, як виявилося, мало хто зі
студентів замовляє
повноцінний
обід
(лише близько 5 порцій на день).
6. Високі смакові якості
страв та низькі ціни –
ось найголовніші принципи роботи нашої їдальні. І справді, поїсти
можна за досить низьку
ціну: від 6,50 грн. (за пе-
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Наш побут:
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ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ

(закінчення)

ршу страву, друге, що складається те змогу поласувати цими страваз картопляного пюре і котлети, ми!
салату та чаю) до 9,10 грн. (за
обід, де гарніром слугує плов).
І, звичайно ж, широкий
асортимент ваших улюблених
шоколадних батончиків, але за
значно нижчими, ніж у магазинах, цінами.
Студенти, які систематично обідають у їдальні, дуже задоволені.
7. Їдальня також приймає
замовлення! Якщо ви хочете
спробувати гарячу домашню
випічку чи млинці – просто
зверніться до наших чудових Таке рідне віконце видачі страв
кухарів, замовте кількість порцій, і вже наступного дня матимеІ наостанок – велике прохання: не забувайте про
свої борги! Нехай панує
доброзичливість та довіра!
Запрошуємо вас, шановне студентство, відвідувати їдальню! Повірте,
це краще, ніж магазини!
Спробуйте і переконайтеся! Смачного!)):

Хі-хі! (Мабуть, дуже смачно!)

Їдальню відвідали студрадівці Катя СТОЛІТНЯ та
Наташа ЛИСЕНКО
- Любий, я так хочу на Новий Рік…
шубу…
- Моя ти господине! Завтра ж піду
куплю буряк і оселедець!
Посетитель ресторана подзывает официанта:
- Э-э-э, почему у вас салфетки такие жирные, э-э-э, вот.
- Видимо, потому, что вы блинчиками выти- Стой, кто идет!- командует часовой в сумерках.
- Повар с пирожками, - следует ответ.
- Пирожки ко-о-о мне! - командует часовой,
- остальные на месте!

СТУДЕНТСЬКА МУЗА: Спогади
про День студента
КОНЦЕРТ
Спочатку пари провели,
А потім у актзал пішли
Збиралися на святкування
В цей день із самого світання.
Концерт прекрасний влаштували
Викладачі нас привітали.
Розпочали це дійство ми
Із привітання Смаглюк Ніни
Анатоліївни.
А потім цікавий дует
Виконав пісню ―Студент‖,
Дует Олі Тентюк і Лисенко Вероніки
Отримав оплески і крики.
Наша Ріта Демиденко
Заспівала пісеньку гарненько,
А Шульжинський Тарас —просто
клас!
Увів він всіх нас у екстаз.
Потішили співакипершокурсники,
Які вперше співали для публіки:
Це Анна Бібік і Анна Сергієнко,
Анжела Лось і Катя Кузьменко.
Танцювальний колектив
Як і завжди, не підвів.
Інші ж групи постарались Всі над сценками сміялись.
Сергій Тартичний заспівав
Веселу пісню без питань.
―А я ясные дни...‖ виконав Артем
Харета
З Тарасом Шульжинським у дуеті.
Альона Сергієнко і Алла Куниця
Заспівали, як ластівки-птиці.
Ярослава Лемеш і Катя Каминська—дівчата класні,
І голоси у них прекрасні.
...Все сподобалося дуже,
Ніхто не лишився байдужим!
******
Немає свята кращого,
Як свято молодості нашої!!!
Віка Кривоніжко,
26 група
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Тобі скільки років?
- Не знаю.
- А скільки разів ти
дивився НОВОРІЧНИЙ
фільм "Іронія долі, або
з легким паром"?
- Ну, разів 15...
- Значить, тобі 15 років.

Стр. 11

Привіт, редакціє! ЦЕЙ МАТЕРІАЛ Я СКАЧАЛА З САЙТУ
http://www.parta.com.ua/ І ПОДУМАЛА:
А РАПТОМ І МОЇМ ДРУЗЯМ СПОДОБАЄТЬСЯ
ЗАМИСЛИТИСЯ НАД ПОЕЗІЄЮ ЖИТТЯ? АДЖЕ РІК ЗАВЕРШУЄТЬСЯ! (Альона Г., вже другокурсниця :))))

ОДА ЖИЗНИ
За результатами
листопадової атестації 2012р.
ВІДМІННИКАМИ виявилися:
31 гр.— РАДЧЕНКО Сніжана
32 гр.—ЗАТОЛОКІНА Марія
ЛИСЕНКО Наталія
ПРИХОДЬКО Олена
37 гр. МАЛИШ Ірина.
Зовсім небагато, та все ж приємно!
До речі, три місяці поспіль І місце
у навчанні займає 32 група!

Давайте на секундочку представим, как выглядит наша жизнь,
если смотреть на нее с точки зрения образования.
1 этап

5 этап

Садик, воспитательница, нача- Первая серьезная работа, теольная школа, портфель, косички, рии мало, курсы профессий,
записки Наташке с соседней пар- курсы английского, снова реты, начало шпаргалок…
петиторы, второе высшее образование, карьерный рост…
2 этап

6 этап

Расцвет эпохи шпаргалок, рефераты по истории и прочим, конспекты, уроки надоели, футбол/косметика интереснее…

Образование в Украине надоело – учеба в Англии, Швейцарии, английский на Мальте, мысли об MBA …

3 этап

7 этап

Экзамены, срывы, прощай школа, репетиторы, внешнее тестирование, снова срывы и снова
шпаргалки…

Сын пошел в школу…и снова
портфель, дерганье косичек и
смски дочери все той же Наташки…

4 этап

20 грудня у технікумі відбувся святковий Новорічний вечір, який ще раз
підтвердив неординарність та креативність багатьох студентів.

Колледж / техникум / ВУЗ, снова
рефераты и шпаргалки, иногда
курсовые работы, летние каникулярные программы, образование
за рубежом или же работа студентам. Дипломная работа, защита, получение диплома…

Тематика вечора забезпечила вихід на сцену нових ―актрис‖ та ―акторів‖,
Вот и получился короткий позитивный конспект жизни.
вона була різноманітною та різнопланоИ все вышеперечисленное – от банка рефератов до курвою: від виступів команди КВК, яких зусов английского и других языков есть на Parta.ua. Правстрічали оваціями, усміхненого танцювада, записки Наташке мы не публиковали – это личное :)
льного колективу, що заряджав присутніх
позитивом та бурхливою енергією, пісенних аматорів, яким публіка теж демонструвала свою любов, - до простих, наївних (і не дуже), на ходу відпрацьованих і далеко не тематичних сценок, що, за замислом виконавців, повинні були розсмішити аудиторію, та дещо недбало (у більшості) підготовлених карнавальних костюмів.
Та окремі нюанси не завадили всім присутнім добре повеселитися, концерт тривав довго,
але ніхто не покидав зали, всім було цікаво, незалежно від того, чи перший курс виступав, чи
останній, чи злагоджено, чи врізнобіч (бо це смішило ще більше: і забуті слова, і розгублене бурмотіння, і невміння користуватися мікрофоном) - над усім цим витала добра, світла, поблажлива
енергетика, яка є плодом взаємної поваги та любові, що проростає зі взаємної праці на благо та
на радість іншим. МОЛОДЦІ!
З НОВИМ РОКОМ!
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У всіх Новий рік, а у
студентів—С Е С І Я !!!
Всі, хто належав до
цієї чудової касти студентства,
а також належить зараз або
мріє належати в майбутньому,
знали, знають або будуть знати, що таке СЕСІЯ.
Сесія (від лат. Sessio) це період здачі екзаменів у
навчальному закладі.
Якщо висловлюватися
мовою студентів – то ―час розплати настав‖.
Жодна нормальна людина не здатна опанувати стільки літератури, конспектів
та інтернет-джерел, скільки
студенти продивляються за
сесію.
Але студенти особливий народ! Особливо студенти СТБО.
1) Якщо необхідної інформації

немає, то студент зазвичай її дофантазовує.
2) Студенти-другокурсники змушені
були прийти до висновку, що жоден
з чотирьох типів темпераменту не
відповідає їх типу особистості. У
зв'язку з чим був виділений п'ятий
тип темпераменту – «очманівший»
тип.
3) Цей тип темпераменту характеризується певним рівнем крабових паличок в крові. Люди даного типу
мають специфічний словниковий
запас, у ньому присутні слова на
кшталт дебет-кредит, ревізія, маркет, бюджет, Енгель та Енгельс, інкасо, авізо, сторно, ембарго та інша
незрозуміла нормальним людям лексика.
Учеба для нас праздник. Но по
праздникам мы не учимся.

ЧОРНЕ ДОСЬЄ
―Призові‖ місця за кількістю отриманих
двійок:
І м—26 гр.—71 двійка
ІІм—16 гр.—34 двійки
ІІІм—22 гр.—31 двійка
В “Лідери” 26-у групу вивели:
ЧАБАК Анатолій—10 двійок
МАКУХА Вікторія—9, ВАРАВА Валентин—7,
КАЛЬЧЕНКО Олена—5, КУДЯ Олена—5,
ГУРБИК Владислав—5 двійок
Не відстають від них ГУСАК Анна, 36гр—6,
ВЕТОХ Галина.12гр—6, БІБІК Анна,11гр—5,
КОХАН Микола,16гр—5, ШАБАШ Віка,21гр—4
Дописи, репортажі, вірші, поеми, оповідання, гуморески,
фейлетони та ін. (але без плагіату) чекає Ваша ―Аlma-Мater‖

4) Коли в їх руках опиняються заповітні книги чи конспекти, починає проявлятися так званий
"кінський синдром", тобто неконтрольований регіт, зіниці в даному
випадку набувають форми назви
тієї книги, яку студент тримає в
руках.
5) У спілкуванні з іншими типами
темпераменту може спостерігатися
"поведінка павича ", яке проявляється у великій кількості термінів
із специфічного словникового запасу, де зрідка проскакують слова
нормальної мови. Іноді переходять
на ненормативну лексику (при згадуванні найнезрозуміліших дисциплін).
6) Мешкають в тих місцях, де можна знайти щось їстівне, або біля
банкомату в очікуванні стипендії.
Тому студенти, пам’ятайте,
що майбутнє за вами, особливими!
І викладача можна покорити не
тільки своїми знаннями, але й фантазією!
Бажаю всім гарного Нового року та
щасливої сесії!!
Альона Г.,
другокурсниця :)))
- Кицю, що тобі подарувати
на Новий рік? — Ой, любий, я
навіть і не знаю… — Гаразд,
тоді даю тобі ще рік на роздуми.
Пишіть на ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ
поштової скриньки газети
“Alma-Mater” :

gazeta_alma@ukr.net

Голова сектору зовнішніх зв'язків—Катя СТОЛІТНЯ, 32гр. ,
контактний тел. 063-7807478
Заступник голови—Віка КРИВОНІЖКО, тел. 095-0372575
Відповідальний редактор—К.ЗУБАР ,моб.096-94-92-795,

P.S. Для новачків: Аlma-Мater—буквально “мати-годувальниця”, в переносному значенні—навчальний заклад, що вивчив, випустив у світ.

