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 Актуально! 

Ось і наступив 

найважливі-

ший у житті 

кожного чо-

ловіка день - 

свято 8 Бере-

зня, Жіночий  

день. Чому найважливі-

ший? Бо саме в цей день 

ваша кохана оцінить вас як 

свого обранця. Погодьтеся,  

саме в цей  день кожна 

жінка, дівчина мріє хоч на 

хвилинку відчути себе особливою, 

неповторною, найніжнішою, найба-

жанішою, кожна вірить, що лише її 

люблять так полум’яно, як нікого бі-

льше на всій планеті!  

Вам здається – не вистачить 

всіх скарбів світу, щоб зробити коха-

ну щас -

ливою? Ви помиляєтесь! Поміж 

усіх скарбів жінка завжди віддає пе-

ревагу йому—вірному, мужньому, 

уважному, закоханому—чоловікові. 

Тож не баріться, покладіть до ніг ко-

ханої не лише квіти, а й свою любов, 

відданість, повагу, при-

страсть, доведіть ще раз і 

ще, що ви саме той—

єдиний  і неповторний, 

омріяний і довгожданий. І 

нехай наші дружини, мате-

рі, сестри, кохані, подруги 

відчують себе на вершині щастя саме 

завдяки нашим 

старанням! 

Кохаймо! 

Милые наши БЕРЕГИНИ!!! ВЫ—САМЫЕ ЛУЧШИЕ!!! 

Ради вас — покорим океан, ради вас— укротим ураган! 

Ради вас мы качаем фигуру и на речь налагаем цензуру,  

Ради вас мы играем в футбол, забивая решающий гол, 

Ради вас то растим, а то бреем, ради вас мы скорее взрослеем, 

Ради вас мы идем в бизнесмены, и ведем себя как супермены, 

И умы напрягаем сейчас—ради вас! Ради вас! Ради вас!!! 
  

Ваши верные  “АНТЫ” 

Б.В. БОРИСЕНКО,              

директор технікуму: 

Фоторепортаж про 

спортивно-масове свято 

―Проводи зими—

Масляна‖ дивіться на 

всіх сторінках газети:) 

ЦЯ  ЗЕМНА  ТАЄМНИЦЯЦЯ  ЗЕМНА  ТАЄМНИЦЯЦЯ  ЗЕМНА  ТАЄМНИЦЯ———
ЖІНКАЖІНКАЖІНКА   

Шановні юнаки та 

чоловіки! Звертаю-

ся до вас, сильної         

і мужньої половини 

людського роду 

Відмінники               
І семестру 2012-13 

21гр.: Анна ТРУБА, 

Світлана ТИЩЕНКО 

26 гр.: Маргаріта        

ДЕМИДЕНКО 

31 гр.: Сніжана РАД-

ЧЕНКО, Володимир 

ТЕРЕНТІЄВ 

32гр.: Наталія ЛИСЕ-

НКО, Марія КУБРАК, 

Олена ПРИХОДЬКО 

36гр.: Лілія ЄРЕМЕН-

КО, Юлія КРИВОРО-

ТА 

37гр.: Ірина МАЛИШ, 

Дмитро МИСНИК 

Вітаємо! 
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Наші перші семестрові оцінки 
Актуальною темою для розмов серед першокурсників стали перші семестрові оцінки. На жаль, радість 

від отримання стипендії за січень розділили не всі. Проте, напевно, це для декого стане додатковим стимулом в 

навчанні. Відмінниками 12 групи стали Віта ПЕТРИКЕЙ, Ігор ЛАВСЬКИЙ, Андрій ЛІСКОВИЧ, Роман ЛУ-

КАШ. 

Але ж не всі студенти впорались з навчальною програмою. Плідно працювати над собою необхідно Га-

лині Ветох. Але не будемо про сумне… Адже більшість студентів 12 групи будуть отримувати стипендію ще 

один семестр! за  працю впродовж попереднього півріччя. Я, як кореспондент газети « Alma Mater» і по сумісни-

цтву )))))) студентка 12 групи, можу відкрити секрет нашої успішності: секретом є те, що 

знання за плечима не носити, а потрібно вчитись! Цими словами я пропоную закінчити 

цю статтю і наостанок хочу ска-

зати, що попереду на нас чекає 

новий, довгий, складний се-

местр, котрий і покаже всі наші 

можливості. Тож бажаю всім 

сил і наснаги на нові звершен-

ня та досягнення! 

Підготувала Мажежа Аліна, 

12гр. 

 

 

 

 

 

 

Розповідає Алла КУНИЦЯ з 

36групи, ініціатор збору коштів 

для  хворої дитини: 

- Нещодавно наша одногрупниця 

Маша Книш їхала в автобусі з 

дому й прочитала  прохання про 

допомогу немовляті. Маша сама 

має дитину такого віку, й тому 

дуже перейнялася проблемою 

цього малюка, каже: «Серці не 

витримувало натиску такої інфор-

мації та бездіяльності», приїхала в 

технікум та звернулася з ініціати-

вою до наших волонтерів. 

Данило Воробей - це малюк, якому 

ми проводили збір коштів, йому 4 

місяці, він з Новгорода-

Сіверського, лікарі поставили 

йому страшний діагноз «цироз 

печінки». Йому терміново треба 

робити операцію по пересадці 

печінки, донором повинна бути 

мама малюка, але коштів на опе-

рацію в сім’ї не було, так як пот-

рібна чимала сума. Цю операцію 

не роблять на Україні та в Росії, її 

роблять тільки в Бельгії і тільки 

до 6-місячного віку.  

Тож ми швиденько зробили спеціаль-

ну скриньку, встановили її в центра-

льному корпусі технікуму, також роз-

друкували інформаційні листівки про 

Данила. З цією скринькою ми заходи-

ли в кожну навчальну групу, не мину-

ли і викладацьких кабінетів, а викла-

дачі та студенти робили посильні вне-

ски.  

Потім ми пішли до директора Сосни-

цького ліцею та взяли дозвіл на збір 

коштів серед студентів та викладачів 

ліцею, а потім -відправилися по всіх 

організаціях Сосниці, для того щоб 

зібрати як можна більше коштів. Свої 

внески робили навіть прості перехожі 

та покупці в магазинах. Це все ми 

зробили за півдня. 

Після обіду ми зв’язалися з мамою 

хворого малюка та перерахували зіб-

рані кошти в сумі 1170 гривень. Зго-

дом ми знайшли в інтернеті групу по 

збору коштів Данилу, за 25 днів вони 

зібрали необхідну суму – 

1млн.104тис. гривень. Операцію при-

значено на 15 квітня. Хай їм допомо-

же Господь! 

Від імені волонтерів технікуму дякує-

мо всім за доброту та небайдужість 

до чужого горя! 

Добра справа волонтерів 



Про стрільбу 
 

Зацікавили мене 

Спортзмагання як 

одне. 

Повідомить я спішу, 

Що все інше я ли-

шу. 

Й розповім про стрі-

льбу краще! 

Це є спорт не для 

ледащо! 

Військкомат органі-

зував 

І навчання запропо-

нував. 

Воно в вівторок відбулось 

І дев`ятнадцятого провелось. 

У місяці лютому це було. 

Добровольців у Гончарівськ привело. 

Хлопці наші поспішили, 

Записались хто хотіли. 

Ну й поїхали туди 

Із цікавістю в душі. 

Вийшли, стали в стрій швиденько. 

Їм провели інструктаж коротенький. 

Разом хлопців відвели, 

Кулі видали й пішли 

Пострілять на полігон. 

Він великий був: «Ого!» 

Взяли в руки автомати, 

Як справжнісінькі солдати. 

Показали свої вміння, 

Бо ж козацьке в них коріння! 

Знань багато почерпнули. 

Прийшов час і додому повернули. 

Їх вдячності за це немає меж. 

Приємних вражень безмірно теж! 

14 лютого 2013р. у м. Остер відбулися обла-

сні змагання серед студентів аграрних ВНЗ  

І-ІІ рівнів акредитації з ГИРЬОВОГО СПОР-

ТУ  та НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ. 

Участь у змаганнях взяли навчальні заклади 

Чернігова, Остра, Козельця, Бобровиці, Борзни, 

Прилук та Сосниці. 

У напруженій боротьбі збірна команда Сосни-

цького сільськогосподарського технікуму бухгал-

терського обліку виборола І місце з гирьового 

спорту. Особисті результати нашої команди: 

ШЕВЧЕНКО Євген, 32гр.—І місце у категорії 

60кг 

СЕРБ Олександр, 26гр. —І місце—65 кг 

ДУБОВЕЦЬ Дмитро, 21гр.—І місце—70 кг 

СЕРДЮК ОКСАНА, 31гр—І місце серед дів-

чат! 

ТІБЕЖ Сергій, 12 гр.—ІІ місце—70 кг 

БОНДАРЕНКО Едуард, 26гр.—ІІ місце—75 кг 

СОВА Микола, 26 гр.—ІІ місце—90 кг 

ВАРАВА Валентин, 26гр.—V місце—90 кг. 

 

Не менш напружено проходили й змагання з 

настільного тенісу, де наша команда поступи-

лася лише команді Чернігівського кооперативного 

технікуму і зайняла ІІ місце. 

В особистому заліку серед юнаків: 

ГОРПИНЕНКО Ярослав посів ІІ місце, а його 

менший брат ГОРПИНЕНКО Олег зайняв ІІІ міс-

це. 

Серед дівчат: 

Студентка 21 групи Аня ЛУК’ЯНЕНКО посіла 

ІІІ місце. 

Переможці змагань були нагороджені медаля-

ми та грамотами обласного фізкультурно-

спортивного товариства ―Колос‖. 

С. Михайловський,  

викладач фізвиховання, тренер 
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12 березня 2013 року наша коман-

да гирьовиків, яка найкраще показала себе 

на обласних змаганнях в м. Острі, тобто 

виборола І місце в області, вирушила на 

Всеукраїнські змагання з гирьового спор-

ту в м. Кіровоград, в складі семи чоловік: 

Сердюк Оксана – 36 група, Серб Олек-

сандр – 26 гр., Шевченко Євгеній – 32гр., 

Дубовець Дмитро - 21гр., Бондаренко 

Едуард – 26 гр., Тібеж Сергій – 12 гр., 

Сова Микола -26 гр. Супроводжуючим 

нашої команди був наш тренер Шевченко 

Олександр Анатолійович. Дорога була 

довгою і дещо важкою. Білети на потяг 

ми взяли 

заздалегідь. 

До Києва на 

потяг ми 

вирішили 

їхати елект-

ричкою. З 

Сосниці 

їхали маши-

ною в м. 

Бахмач. І 

тут виникли 

деякі труд-

нощі. Елект-

рички Бах-

мач-Київ не 

було, тому 

що її  вже 

давно відмі-

нили. Тому, 

подумавши, 

ми виріши-

ли поверну-

ти машину,  якою їхали в Бахмач, і поїха-

ти в м. Ніжин. Приїхавши в Ніжин, взяли 

білети на електричку Ніжин – Дарниця,  

але не були точно впевнені, що встигнемо 

на наш потяг. З Києва нам треба було 

добратися до вокзалу, що займало немало 

часу. Але все вийшло нормально, ми кру-

гом встигли.  Звісно. ми нервували, бо не 

були на 100% впевнені, що встигнемо, але 

це вже все позаду. Потягом ми добралися 

до м. Кіровоград, сіли на маршрутне таксі 

і приїхали до міста призначення. J Ось 

така подорож ))). 

Кіровоград – гарне місто зі своєю 

історією виникнення, не дуже шумне. В 

цьому ми впевнилися відразу ж. Всі ми 

приїхали сюди вперше, тому було дуже 

цікаво. До місця призначення ми прибули 

близько 7- ї ранку. Нас відразу ж посели-

ли в гуртожиток. Кімнати в гуртожитку 

нормальні, ми були задоволені. Ми тріш-

ки відпочили з дороги і пішли на зважу-

вання, щоб визначити вагові категорії 

учасників змагань. Зважившись, ознайо-

милися з розпорядком змагань і були за-

смучені, бо декому 

з нас довелося 

виступати в цей же 

день, через декіль-

ка годин, а ми ще 

такі втомлені.  

Змагання 

проходили в Кіро-

воградському уні-

верситеті механіза-

ції сільського гос-

подарства на про-

тязі двох днів (13-

14 березня). Нас 

дуже привітно зу-

стрічали, був гарний 

концерт.  

В перший день зма-

галися: Серб Олек-

сандр, Сердюк Окса-

на і Шевченко Євге-

ній. Всі інші спорт-

смени команди ви-

ступали наступного 

дня, бо в них були 

інші вагові категорії. 

Ми підтримували 

один одного, хвилю-

валися. До речі, ми 

показали не 

такий вже й 

поганий резуль-

тат - зайняли 16

-е командне 

місце серед 21-

го технікуму.  

Зайняті 

особисті місця 

у своїх вагових 

категоріях: 

Сердюк Ок-

сана -8 місце, 2-й розряд в абсо-

лютній категорії серед дівчат, 

яких було аж 15; 

Шевченко Євгеній – 12 міс-

це, 2-й розряд; 

Сова Микола - 18 місце, 3-й 

розряд; 

Серб Олександр - 17 місце, 

2-й розряд; 

Бондаренко Едуард -12 міс-

це, 3-й розряд; 

Дубовець Дмитро -15 місце, 

2-й розряд; 

 Тібеж Сергій -18  місце, 3-й 

розряд. 

Ми думаємо, що виступили добре, 

як для Всеукраїнських змагань. Вже декі-

лька років наш технікум тримається на 

одному рівні, займаючи 15,16,17-ті місця 

з гирьового спорту по Україні серед ВНЗ І

-ІІ р.а.  

Звісно, змагання були не дуже 

справедливими, були «підстави», але ми 

гідно боролися, не 

звертаючи на це 

особливої уваги.  

Трішки відпочивши, 

погулявши по місту. 

ми відправилися на 

потяг. Доїхавши до 

Києва, сіли на елек-

тричку і приїхали в 

рідний Чернігів, а 

звідти на автобусі - 

до Сосниці. Ми 

повернулися 15-го 

березня в 11:30 ран-

ку. Дорога назад 

була без ніяких тру-

днощів, але все-таки 

ми стомилися.  Загалом ми задоволені, що 

поїхали, виступили, заробили бали для 

технікуму, побачили місто Кіровоград, 

себе показали й перевірили. 

 Взагалі можна сказати, поїздка вдалася, 

команда і наш тренер залишилися задово-

лені, нам було весело і цікаво. 

РАДІЙТЕ ЗА НАС! 

ОКСАНА Сердюк, 36гр. 

Наша гирьова Україна? – 
Ні, наш гирьовий технікум! 
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 березня ми всі святкували День здо-

ров’я, а також 

проводжали 

довгу зиму і 

зустрічали та-

ку довгоочіку-

вану весну. Тоб-

то, святкува-

ли Масляну. 

Спочатку нас 

щиро привіта-

ли дирек-

тор техні-

куму Бори-

сенко Бо-

рис Васи-

льович та 

заступник 

директора 

Лисенко 

Юрій Васи-

льович. Та-

кож своє 

слово сказав і 

організатор 

спортивно ма-

сового, з наро-

дознавчим при-

смаком, свя-

та—Смаглюк 

Геннадій Ана-

толійович. 

Щ 
е у сиву давни-

ну в народі 

вважало-

ся,що 

останній 

перед Вели-

ким пос-

том тиж-

день треба 

провести 

весело. 

Адже попе-

реду цілих 

сім тижнів  обмежень. Студенти,викладачі та 

гості свята веселилися від душі. Давні українські 

обряди та звичаї, на жаль, забуваються… Отож 

студенти Лисенко Наталія та Поліщук Ірина 

нагадали про них усім присутнім. Чому, власне, 

Масляна отримала таку назву? Бо на Масляну 

основною обрядовою стравою були вареники з си-

ром. А ще це свято з давніх-давен називали Коло-

дою або Колодієм. Масляна—давньослов’янське 

свято на честь весняного пробудження природи. 

Це 

весе-

лі 

про-

води 

зи-

ми,осяяні радісним чеканням близького теп-

ла,весняного відновлення природи. 

С 
вято наше відбувалося на Санчиній 

горі. Були проведені різні конкурси, 

такі як Кращий Дідух, кращий  ку-

рінь, кращий святковий стіл, різноманітні ігри, 

спортивні змагання з біатлону, лижних перегонів, 

бобслею. Всі бажаючі каталися на лижах, спуска-

лися з гори, возили пасажирок” на саночках, проги-

налися під перекладиною… 
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Эта статья может состоять не более 

чем из 125-175 слов. 

Одним из достоинств использова-

ния бюллетеня в качестве средства 

продвижения товара или услуги 

является возможность использова-

ния данных из других источников - 

пресс-релизов и отчетов по марке-

тингу рынка. 

Главной целью распространения 

бюллетеня является продажа ва-

шего товара или услуги, а ключ его 

успешного применения заключает-

ся в той пользе, которую бюллетень 

может принести читателям. 

Главный способ повышения эффек-

тивности бюллетеня - создание сво-

их собственных материалов, вклю-

чение в бюллетень календаря 

предстоящих событий или особого 

предложения, способствующего 

продвижению нового товара на ры-

нок. 

Материалы для бюллетеня можно 

также искать в печати или в Вебе. 

Включаемые в бюллетень статьи 

могут посвящаться любым темам, 

однако необходимо, чтобы они бы-

ли достаточно краткими. 

Большую часть сведений из бюлле-

теня можно поместить на вашем 

веб-узле. Программа Microsoft 

Publisher поможет быстро преобра-

зовать бюллетень в веб-

публикацию. После завершения 

создания бюллетеня выполните 

соответствующее преобразование и 

поместите полученные материалы 

на веб-узле. 

 

Ц 
е свято проводиться в технікумі не 

вперше,і вже стало для наших студен-

тів та викладачів (та й для багатьох 

сосничан, не секрет) традицією. Студенти брали 

активну участь як у підготовці свята, так і в свя-

ткуванні. 

У 
 спортивних змаганнях 1-ше місце 

поділили між собою студенти ІІ і ІІІ 

курсів. Найкращий Дідух був у сту-

дентів ІІІ курсу, найкращий курінь—у студентів ІІ 

курсів, а найбагатший і найгарніший стіл - у І ку-

рсу. В кінці свята,після спалення Дідуха, студен-

ти запрошували до своїх куренів куштувати ку-

ліш та грітись чаєм.  

Я 
 думаю, свято відбулось на славу! Всі 

отримали тільки позитивні емоції! 

Підготувала  

Студентка 37 групи 

Сергієнко Олена. 
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1 березня у нашій групі від-

булося відкрите заняття з дисциплі-

ни «Облік і звітність в бюджетних 

установах». Викладач Кравченко 

Валентина Сергіївна проводила 

заняття з теми «Облік необорот-

них активів». 

Оскільки між дисциплі-

нами, які викладаються за спеціа-

льністю «Бухгалтерський облік» 

існує тісний зв'язок, то деякі теми 

з ОЗБУ співпадають з темами з 

інших дисциплін. 

Отож, облік необорот-

них активів ми вивчали з Фінан-

сового обліку, і, звісно, багато що вже 

знаємо. Саме це допомагало нам пе-

ребувати у постійному діалозі з ви-

кладачем. Ми відповідала на питання, 

що стосуються необоротних активів в 

цілому, а Валентина Сергіївна пояс-

нювала нам особливості їх обліку у 

бюджетних установах. 

Розповідь викладача супро-

воджувалася презентацією. Допоміг у 

засвоєнні нової інформації також роз-

датковий матеріал, серед якого був і 

опорний конспект теми. Ми дізналися 

багато нового. Наприклад, розгляну-

ли кореспонденцію рахунків, що сто-

сується обліку необоротних активів, 

їх надходження, зносу та вибуття, 

адже план рахунків в бюджетних 

установах дещо відрізняється від пла-

ну рахунків підприємств і організа-

цій. 

Взагалі, відкрите заняття 

нам сподобалося. Лекція була дуже 

зрозумілою, цьому сприяли професі-

оналізм, досвід та вміння подати 

матеріал викладачем. Ми зуміли 

вирішити кілька проблемних питань 

лекції. Відгуки самих студентів на-

шої групи після закінчення заняття 

були лише позитивні. Більшість сту-

дентів брала активну участь у повто-

рені вивченого та закріпленні нового 

матеріалу. 

Валентино Сергіївно, 32 

група дякує вам за цікаве відкрите 

заняття, проведене на високому рівні! 

                                              

Столітня Катерина, 32 група 

сячи графических клипов, из кото-

рых вы можете выбрать наиболее 

подходящие и импортировать их в 

бюллетень. Для создания фигур и 

символов могут использоваться 

несколько инструментов. 

Выбранное изображение поместите 

рядом с текстом. Подпись под изо-

бражением поместите рядом с изо-

бражением. 

Эта статья может состоять не более 

чем из 50-100 слов. 

Использование графики позволяет 

усилить содержательную часть 

бюллетеня. 

Взгляните на ваш материал и от-

ветьте на вопрос, помогает ли рису-

нок выразить вашу мысль. Избе-

гайте использования изображений, 

не относящихся к содержанию тек-

ста. 

В Microsoft Publisher имеются ты-

Навчальні новини з 32-ї групи 

Масляна-Масляна...Маша—найкраща! 

Пояснительная подпись 

под рисунком. 
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вала презентацію, за мате-

ріалами якої виявилося, 

що ціни потрібні не тіль-

ки для встановлення вар-

тості товарів або послуг 

(при наданні послуг за-

мість поняття «ціна» ви-

користовують поняття 

«тариф»), а ще й для здій-

снення регулювання взає-

мовідносин між суб’єкта-

ми торгівлі. Презентація 

виконана добре, матеріал 

висвітлений у повному 

обсязі. 

 Наступною в ролі 

доповідача виступала на-

ша відмінниця Криворота 

Юлія. Юлія вирішила не 

навантажувати нас презе-

нтацією, а просто допові-

дала і навела приклади 

застосування принципів 

ціноутворення – зауважу, 

приклади з реального 

життя. 

 Наступним по 

плану був майстер-клас 

по видах цін. Лисенко 

Катерина своєю презента-

цією показала, які ж саме 

бувають ціни залежно від 

обсягу витрат і норм при-

бутку. Її компаньйонкою 

була Тюлюкіна Анастасія 

також з презентацією, в 

якій було наведено дуже і 

дуже багато видів цін. 

Дівчата підготувалися 

повною мірою та ще й 

відповіли на додаткові 

запитання (до речі, як і біль-

шість доповідачів). 

 Так, що далі по пла-

ну? А, так, знову майстер-

клас від Єрмоленко Дарії з 

презентацією про методику 

розрахунку оптових цін та 

Артюх Світлани, яка, незва-

жаючи на хворобу, все- таки 

розповіла про методику роз-

рахунку роздрібних цін. 

 Наступним було об-

говорення ідеї, що «Цінова 

політика = стратегія + такти-

ка ? чи не зовсім?». Допомог-

ла в цьому розібратись Куни-

ця Алла. Презентацією дуже 

добре показала аргументи за 

і проти такого твердження та 

спровокувала обговорення 

цього питання з аудиторією. 

 Характеристику на-

прямів розвитку підприємст-

ва розповідала Труба Аліна. 

Дуже хороша презентація. 

нічого й сказати. 

 Яковенко Аліна не 

тільки готувалася до семіна-

ру, а ще й проводила пошу-

кову роботу про заборонені 

стратегії ціноутворення. До-

водила матеріал за допомо-

гою презентації, і мабуть, це 

була найкраща презентація з 

усіх як за наповненістю, так і 

за зовнішнім виглядом та 

манерою подачі. 

 Далі Єременко Лілія 

презентувала матеріал про 

життєвий цикл товару (хто 

забув -  це 5 стадій: 1. Розро-

бка ідеї; 2. Впровадження на 

ринок; 3. Зростання обсягу 

прибутку; 4. Зрілість; і 5. 

Спад). 

 У Книш Марії було 

дуже цікаве питання і звуча-

ло воно так: «Товар, як про-

довжити твоє життя?». Та все 

одно (як було відмічено рані-

ше) Марія дуже добре впора-

лася з поставленим завдан-

ням. 

 Ну, і наостанок Дуп-

ло Альона презентувала ін-

формацію про те, якою може 

бути цінова тактика підпри-

ємства, а Чаус Яна майже 

влучно навела приклади ці-

ноутворення. 

 Семінар закінчився 

підсумками. Але ж залиши-

лось найцікавіше – хто що 

заробив. Рішення про оцінку 

виносили головуючий семі-

нару Катерина Іванівна Зубар 

разом з секретарями Куни-

цею Аллою та Книш Марією. 

Оцінювання як завжди: від-

повідно до підготовленості 

студентів та активності на 

«парі». Я думаю, всі залиши-

лися задоволені оцінками, та 

вже й продзвенів дзвінок і всі 

побігли на наступну пару, 

адже зараз навчання – наша 

головна мета! 

Поповка Юрій, 36гр. 

 

Семінар–семінар – яка цікава річ! 
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. Зворотня сторона  

помилки 

Коли ми вчимося новій справі, в 

нас може не вийти з першого ра-

зу. І навіть з другого.  

Питання в тому,  чи будемо ми 

продовжувати свої спроби. 

 

Учню, котрий дуже боявся  

помилитися, Вчитель сказав: 

 

- Найбільшу помилку робить  

той, хто не помиляється,- він не  

прагне новизни і вдосконален-

ня.  

 

Днями в нашій 36 групі 

проводився семінар з 

дисципліни 

«Ціноутворення». 

Все як завжди: є питання 

– є доповідачі. Проходив 

семінар не по старому 

принципу «прийшли, 

послухали – вийшли й 

забули!», а значно цікаві-

ше. Ми всі разом вирішу-

вали проблему: 

«Відповідність принципів 

ціноутворення та практи-

ки формування цін!». В 

роботі брали участь май-

же всі (декому вдалося 

уникнути гарної оцінки, 

та це їх проблеми))))). Всі 

питання, які потрібно 

було підготувати, були 

підготовлені і донесені до 

аудиторії, і навіть знахо-

дились такі розумники, 

які могли доповнити роз-

казаний матеріал. Особ-

ливо хочу відмітити ро-

боту Книш Марії, яка, 

незважаючи на своє ста-

новище юної мами, була 

дуже активною, брала 

участь майже в усіх дис-

кусіях та ще й була од-

ним із секретарів семіна-

ру. 

 Першою розпо-

чала наш семінар Гонча-

рук Марія, яка повідоми-

ла аудиторію, в чому ж 

заключається економічна 

суть цін. Маша підготу-



Асоціація ― Люба Лор Україна 

‖ відома з 1989року. Створена фран-

цузькими діячами, вона була спрямо-

вана на розширення культурних зв’яз-

ків між Францією і Україною. В осно-

вному асоціація працює у двох напря-

мках: лінгвістичне стажування та 

культмасова розважальна програма. 

А, крім цього – займається благодій-

ністю та охороною навколишнього 

середовища.  

― Вже 10 р. вона приймає та 

розвиває партнерські стосунки з тан-

цювальними, цирковими та музични-

ми школами з усіх регіонів України. 

На свій фестиваль ―Посмішки Украї-

ни― асоціація запрошує до Франції 

кожного року 45 юних артистів.  

З 2005 р. президентом асоціації 

став Даніель Бедлем, який ― посідає 

чільну посаду в системі органів влади 

Східного регіону Франції, але разом з 

тим є простою людиною, тобто між 

ним та навколишніми людьми немає 

дистанції. ― 

 В Сосниці ж він не вперше 

( відвідував музей О. Довженка ), але 

впроваджувати культурно – масову 

програму не поспішав. І лише з 2012 

року запропонував взяти участь у 

конкурсі ―Шукаємо молоді таланти 

України". Саме тоді і відбулося моє 

перше знайомство з ним. 

У жовтні місяці двоє представ-

ників асоціації ― Люба Лор Україна ―  

завітали до Сосницької музичної 

школи для прослуховування. Я пам’я-

таю тоді свої перші враження. Це бу-

ло так несподівано. Я не підозрювала, 

що все це так може обернутися для 

мене. Здавалося, звичайний конкурс. 

Я заспівала дві українські пісні та 

одну акапельно. Через декілька тиж-

нів отримала гарну новину. Вияви-

лось, мене взяли для виступу в Черні-

гів, який відбувся в кінці листопада. 

У Чернігові конкурс проходив 

у вигляді концерту. Артисти, яких 

відібрали на прослуховуванні ( 25 

чол. ), докладали великих зусиль для 

того, щоб досягти поставленої мети і 

гідно представити свій регіон. Крите-

рієм оцінювання були: костюм, вокал 

та вміння поводити себе на сцені. 

Тож не дивно, що довелось і танцюва-

ти. Зазвичай, я намагаюсь зосереди-

тись на вокалі, але це був не той випа-

док: довелось спробувати. Звичайно, 

було важко, але мені сподобалось. 

Хвилювань майже не виникло. 

 Слід сказати, що журі звертало 

увагу і на вік учасників. Сформува-

лось дві категорії: середня та старша. 

Кожен співав по 2 чи 3 пісні. Умови 

конкурсу дозволяли виконувати пісні 

українською, росій-

ською та французь-

кою мовами. Тож за 

деякий час мені все-

таки вдалося вивчити 

пісню саме на фран-

цузькій мові. Разом з 

тим я заспівала дві 

українські. 

Після концерт-

ної програми на всіх 

учасників чекали 

невеличкі подарунки. 

Крім того, всі ми 

отримали позитивний 

настрій і надзвичай-

но прекрасні вражен-

ня. Тепер залишалось 

тільки чекати. 

Я не хвилюва-

лась за те, що буде 

далі. Мені цього було 

достатньо. Я рада, що 

познайомилась з та-

кою кількістю людей, побачила ви-

ступи інших учасників, отримала де-

який досвід та, звичайно, приємні 

відчуття. Ось це для мене головне, це 

і є перемога. 

Всі діти талановиті, кожен по-

своєму унікальний, кожен несе часто-

чку Себе. Потрібно до чогось прагну-

ти, розвивати свій талант – і тоді обо-

в’язково все вийде. Потрібно співати 

не для себе, а для людей. 

Та їдучи на конкурс, ми повин-

ні розуміти, що тут конкуренція, зма-

гання, і потрібно докласти максимум 

зусиль, щоб отримати бажаний ре-

зультат. Всі учасники були дуже си-

льні. Найбільш мені сподобалось те, 

що всі ми були самі собою, бо як ка-

жуть - саме це допомагає і в житті. 

Чесно кажучи, я не сподівалась 

на перемогу. Крім того, пройшло вже 

чимало часу, а дзвінка все  не було, 

тож не було і ніякої надії. Але через 

декілька днів, після новорічних свят, 

ввечері, перекладач Наталія Петрівна 

повідомила про те, що мене обрали.  

Це неможливо передати слова-

ми, бо й сама не вірила в таке.  

Знаю тільки одне, що радість 

була безмежна…  

*** 

 

Ріта Демиденко, 26гр.: Так, мене дійсно запросили у Францію!Так, мене дійсно запросили у Францію!Так, мене дійсно запросили у Францію!
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Ех, Масляна! 

Декада бухгалтерських дисциплін 

Дякуємо всім, хто взяв участь у заходах Декади! Все було ОК! 

Пояснительная подпись 

под рисунком. 

Майже одночасно відбувся 

конкурс газет з інформатики та 

комп'ютерної техніки—вони ви-

кликали фурор серед І-ІІ курсів! 

Викладачі проводили ціка-

ві відкриті заняття-тренінги,було 

багато гостей—і всі задоволені! 

Третьокурсникам організу-

вали екскурсію на фабрику для 

ознайомлення з обліком зовніш-

ньоторговельних операцій з Лат-

вією! 

На засіданні гуртка ―Гроші‖ 

другокурсники вдало демонстру-

вали власні науково-пошукові до-

робки! 

А третьокурсники провели 

наукову конференцію на тему 

―Податки України: перспективи 

розвитку‖! 

36 група зіграла на сцені 

економічний спектакль! 

Також третій курс пораду-

вав створеними з цього приводу 

відео презентаціями та відеофіль-

мами, які 

реально до-

п о м а г а ю т ь 

навчатися! 

Д л я 

всіх без виня-

тку студентів 

провели ви-

ховну годину 

―Технікум—

перша сходи-

нка в доросле 

життя‖, д е 

поспілкува-

лися з коли-

шніми випус-

к н и к а м и 

С Т Б О —

науковцями, 

керівниками, 

бухгалтера-

ми!  

Чи були ви причетні до про-

ведення Декади спеціаліста?.. 

Сподіваємося на це, в іншо-

му разі—ви багато втратили, по-

вірте! 

Чого тільки не побачили та 

не почули студенти протягом 

двох тижнів, точніше—з 4 по 15 

лютого! 

У ІІ корпусі відбулася пре-

зентація тематичних газет—хто 

не бачив—заходьте, читайте! 

Класні! 
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Перша половина минулого мі-

сяця була присвячена нашій прямій 

спеціальності, бухгалтерському облі-

ку. Кожна група намагалася якась 

проявити себе; хтось малював газети 

чи плакати, а ми, 36-та, вирішили 

показати студентам економічну 

виставу з жартівливим підтекстом.  

Прем’єра відбулася 7 лютого в 

актовому залі технікуму. 

 

В цьому дійстві взяла участь 

вся наша група, і навіть довелося за-

лучати студентів «зі сторони». Виста-

ву ми підготували за три дні, але тру-

дилися для цього – як ніколи. При 

цьому кожен намагався якось допо-

могти як у написанні, так і в самій 

постановці, ніхто не був проти тих 

ролей, які їм розподілили, і тих за-

вдань, які були перед ними поставле-

ні як перед акторами. Навіть ті студе-

нти, які за роки навчання показали 

себе «пасивними гравцями», завзято 

вимагали долучити їх до цього дійст-

ва. Ми були приємно ошелешені! 

 

Суть вистави заключалася в 

тому, щоб донести до глядачів, в не-

далекому майбутньому молодих спе-

ціалістів, процес формування прибут-

ку. Всім відомо, що слухати 

про це на парі в формальній 

обстановці є досить скучним 

та монотонним заняттям, 

отож ми вирішили якось при-

красити цей процес. А так  як 

наші потенційні глядачі - 

люди молодого віку, ми вирі-

шили зобразити 

«народження прибутку» з 

точки зору людських стосун-

ків,  у яких присутні і взаєм-

не кохання, і зради та розча-

рування, злети та падіння і 

багато іншого. 

 

Вистава тривала не досить дов-

го, десь 

приблизно 25 хвилин, але по настрою 

залу було зрозуміло, що актори спра-

вились із своїм завданням.  

Після цього дійства, я впевнена, 

ніхто не забуде, як формується при-

буток і яку роль тут виконують собі-

вартість та дохід. Отож одну з тем на 

Державний екзамен вже вивчено!:))))) 



 

Головні особливості цього 

спектаклю: 

Він справді на економічну 

тематику; 

Він навчально-

пізнавальний; 

У ньому задіяна вся 36 гру-

па! Тобто ролі виконували 

аж 

22 

осо-

би, й 

зумі-

ли 

вкластися 

у відведе-

ний для 

міні-

спектак-

лю час—

25хв; 

Він 

допоміг 

виявити, 

що в групі 

є чудові 

актори, 

сценарис-

ти, дикто-

ри і навіть !!!! - знавці 

економічних наук, які 

змогли уособлено пе-

редати всю мудру спе-

цифіку утворення фі-

нансового результату. 

На допомогу  весе-

лій 36-й прийшли ві-

домі  всім борці Саша 

СИВОРАКША  та Ді-

ма ЛОСЬ.  

 

Щоб вас заінтригу-

вати, ось вам ролі та 

їх виконавці: 

Гола правда – Гончарук Марія 

Дія – теж Гончарук Марія 

Прибуток – Поповка Юрій 

Дохід і Доходяга – Куниця Алла 

Собівартість – Лисенко Катерина 

Зарплата – Осипенко Артем 

Відрахування – Єрмоленко Дарія 

Насіння – Дудко Яна 

Добрива –Труба Аліна 

Амортизація – Сердюк Оксана 

Накладні та інші – Тюлюкіна Анастасія 

та Яковенко Аліна  

Бухгалтер 1С – Криворота Юлія 

Народ – Бахир Тетяна 

Продукція (горох!) – Лапенко Володимир 

Кількість – Михуля Андрій 

Ціна – Гончарук Марія 

Любовний Трикутник – Осипенко Артем 

Якість – Єременко Лілія 

Два нещастя – Артюх Світлана та Біда 

Сергій 

Витрати на збут – Дупло Альона та Гусак 

Анна 

Висновок – Малєй Андрій 

Борець «Бажаю» - Лось Дмитро 

Борець «Хочу» – Сиворакша Олександр   

Автор – Чаус Яна 

Звукорежисер та музикальний керівник - 

Дупло Альона. 

Звичайно, не обійшлося без головного 

цензора—викладача Зубар К.І. 

 

Хто полінувався прийти на це свято—

давно вже чухає потилицю! 

ЛіліяЄременко, 36гр. 

   

Раздался голос с галерки: 

- А осел подойдет? 

- Сойдет и осел, мой друг! Иди 

сюда! 

+++++++++++++Актер, испо-

лняющий роль Ричарда, кричит: 

- Коня! Коня! Полцарства за ко-

ня! 
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Надворі весна розквітає, буяє, 

І птаство давно вже  на неї  чекає, 

І сонце з хатини частіш вигляда, 

І степ аж говорить: ―Весна вже при-

йшла!‖ 

Чи хмара надійде, чи дощик крапне - 

Весна не зів'яне, умить зацвіте, 

І знову поллється джерельна водиця, 

І знов оживе барвінкова криниця, 

Лелека прилине з далеких країв, 

І ластівки дивний почуємо спів. 

Ніхто не стривожить цю вічну красу, 

Бо всі так чекають барвисту весну: 

І яблуні квітом рожевим буяють, 

Вишневі садки білий цвіт розпуска-

ють, 

А в них соловї закликають весну— 

Прекрасну, ласкаву, одвічно живу. 

М. Демиденко, 26гр. 

 

Весна вже прийшла 
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МАБУТЬ, кожен студент 

технікуму очікував отримати від 

цього дня багато приємних вра-

жень і спогадів… та чи всі отрима-

ли бажане?.. 

Однією з приємностей був 

для всіх—і студентів, і виклада-

чів— святковий концерт. 

На мою думку, цей концерт 

був найшвидший в історії нашого 

технікуму!!! Та ми дуже вдячні дів-

чатам, які концертували, за святко-

ві привітання. 

Для цікавих розкажу корот-

ко історію виникнення свята 14 

лютого: 

Християнського проповідни-

ка Валентинапосадили в римську 

в'язницю за віру і нев-

довзі засудили до 

страти. Сидячи під 

вартою, Валентин за-

кохався у сліпу дівчи-

ну, доньку в'язнично-

го наглядача. Корис-

туючись своїми медич-

ними знаннями, він 

зцілив її від сліпоти. 

За іншою версією, сліпа доч-

ка тюремника сама закохалася у 

Валентина. Той, як священик, що 

дав обітницю  безшлюбності не міг 

відповісти на її почуття, але в ніч 

перед стратою (ніч проти 14 люто-

го) передав їй зво-

рушливий лист, 

який підписав: 

―Твій Валентин‖. У 

пам'ять про це те-

пер у день Вален-

тина заведено да-

рувати одне одно-

му ―валентинки‖. 

Марина ДЯЧЕНКО,  

11 група 

14 лютого, в День УСІХ ЗАКОХАНИХ... 

Свято всіх чоловіків 
 

23 лютого в Україні відзначають День захисника Вітчизни, 
день військовослужбовців і ветеранів, усіх, хто завоював і захищає 
мирне життя та безпеку держави і кожного її жителя. Разом з тим він 
традиційно вважається святом всіх чоловіків. Бути справжнім 
чоловіком непросто. Це означає - бути найкращим, бути мудрим і 
справедливим, бути стратегом між миром і війною, бути надійним і 
сильним, і в той же час бути чуйним, терплячим і щирим. 

Захист Вітчизни - це обов'язок і привілей справжніх чоловіків. 
А сім'я - це крихітна частинка неосяжної Батьківщини, яку вам теж 
потрібно захищати. Дорогі наші чоловіки, за вами ми - як за кам'яною 
стіною. Ви допомагаєте нам бути спокійними та впевненими в зав-
трашньому дні - і в дні сьогоднішньому.  

Це день перемог і мужності, день твердості і сили. Саме в цей 
день наші дорогі чоловіки купаються в променях турботи, уваги і 
любові. Нехай нашим захисникам ніколи не доведеться воювати по-
справжньому, а в сімейному житті хай завжди панує тепло, затишок і 
взаєморозуміння.  

Вітаю всіх юнаків з Днем захисника Вітчизни і бажаю мати: 
красиву і люблячу дружину, міцний і затишний будинок, чарівну і здо-
рову дитину - все те, що потрібно справжньому чоловікові. І сподіваю-
ся, що вам ніколи в житті не доведеться захищати їх від небезпеки. 

Шуляр Таня 

- Любий, що ти мені подаруєш на 8 березня? 

- А якщо нічого? 

- Ну тоді на 23 лютого нічого не отримаєш! 

- Так, справді?! Фуууф, ну слава Богу, домовились!  



 

Дописи, репортажі, вірші, поеми, оповідання, гуморески,  

фейлетони  та ін. (але без плагіату) чекає Ваша ―Аlma-Мater” 

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

 

Пишіть на ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ 

поштової скриньки газети             

“Alma-Mater” : 

gazeta_alma@ukr.net 
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...День экзамена, студенты в ау-

дитории ждут преподавателя, 

волнуются. Он заходит, закрыва-

ет дверь и открывает форточку. 

Поворачивается к студентам:  

- Угадайте, что я сделал? Не 

знаете?  

Студенты:  

- Не знаем...  

- Халяву впустил! Давайте зачет-

ки.  

...Студенты уходят совершенно 

сбитые с толку. На следующий 

день экзамен у другой группы. 

Решили не готовиться. Заходит 

преподаватель, открывает фор-

точку, оборачивается.  

- Угадайте, что я сделал? Сту-

денты радостно:  

- Халяву впустили!!! Преподава-

тель, хитро улыбаясь:  

- Нет, ребята, халява только что 

улетела...  

Студенти сміються  

 

Студенти 

сміються 

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,  

Запрошуємо усіх бажаючих 

до співпраці! Напишемо істо-

рію технікуму разом! 

 Первый курс. Общага. Девочки 

первокурсницы варят постный супчик. 

На плите стоит их кастрюлька, где в 

прозрачной водичке булькает порезан-

ная картошка. Рядом - большая кастрюля 

с супом пятикурсников - семейной па-

ры. Суп густой, наваристый, видно боль-

шой кусок мяса на мозговой косточке.  

Выходит на кухню этот парень-

пятикурсник, смотрит на жиденький 

супчик девочек, чешет затылок, достает 

из своей кастрюли кусок мяса с косточ-

кой, кидает его в кастрюлю первокурс-

ниц, приговаривая: "Пусть у вас минут 

десять поварится", уходит. :-)  

ЧОРНЕ ДОСЬЄ 

11 група—Рекордсмен І семестру за кіль-

кістю одержаних двійок та пропусків без по-

важних причин 

 

Рекомендуємо приділити більше зусиль для 

покращення результатів навчання: 

 

ВАРАВІ  Валентину, 26група 

ДЖИМ  Оксані, 26 група 

ЛЄПЄЄВІЙ  Наталії, 26 група 

БУГАЮ  Віталію, 37група 

ТИМОШЕНКУ  Владиславу, 37 група 

КОШОВОМУ  Максиму, 11 група 

А тут—не смішно... 

Найкраща пара - та, яка почалася з 

дружби? 

Студент: - Що за маячня?! Найкраща 

пара - та, з якої відпустили. 

***** 

Якщо писати шпаргалки на гривнях, то 

спроба викладача відібрати шпаргалку 

у студента - це вже здирництво. 

***** 

Студентська прикмета: якщо на кожній 

парі по 85 хвилин дивитися у лівий 

верхній кут стелі, то через кілька міся-

ців можна побачити повістку до військ-

комату … 

***** 

Економічний вуз. Йде іспит. Голос сту-

дента: 

- Скажіть, а ви іменинникам знижку не 

робите? 

Викладач, на повному серйозі: 

- Звичайно! Можу скинути кілька ба-

лів! 

***** 

Гуртожиток. Студент — студентові: — 

Будеш у мене репетитором? — Тут важ-

ливо відчути тоне-еньку грань… Мож-

на просто допомогти підучити 

англійську, а бути репетитором — зна-

чить брати за це платню! — Пельмені? 

— Згодний! 

***** 

Прикмета: якщо у тебе в заліковій кни-

жці одні п'ятірки - ти тримаєш її догори 

ногами. 


