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Б.В. БОРИСЕНКО,
директор технікуму:

Звернення до випускників
Шановні
третьокурсники,
дорогі наші
випускники!

мо пам'ятати поіменно, будемо згадувати ваші великі й маленькі досягнення у навчанні, спорті, мистецтві, а ваші добрі громадські справи
ще не раз про себе нагадають…
Прийде час, і ми з радістю
почуємо про ваші подальші життєві
злети.

Добігають
Сьогодні ж закликаю всіх
кінця дні вашого навчанвас прикласти максиня в технікумі. Хтось
Кожному з вас
мум зусиль і старань,
рахував кількість нащоб достойно витридаруємо частинку
вчальних днів протямати
останній іспит у
гом трьох років, хтось
свого серця
стінах СТБО й чергозакреслює в календарі
вий
раз підтвердити висодні до 30 червня, ще хтось
кий статус рідного технікуму.
підраховує кількість зданих екзаменів та заліків. Та не піддається підВаші досягнення—це наші
рахунку невимірна радість, яку від- здобутки.
чуває кожен з викладачів, споглядаВаша радість—наша спільна
ючи якісні метаморфози вашого до- радість.
рослішання, професійного становВаша гордість—наша невилення, набуття вами таких важлимовна
гордість.
вих рис як відповідальність, порядність, цілеспрямованість, наполегВаше майбутнє—наша надія,
ливість у досягненні цілей, добрози- наші сподівання.
чливість та людинолюбство.
Хай вам щастить!
Кожного з вас ми довго будеВипускниця 32 групи Наталія ЛИСЕНКО стала переможцем
ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської та студентської молоді ім.
Т.Г. Шевченка. Її творча робота принесла Наташі диплом ІІ ступеня. І
хоч конкурс проходив у кінці лютого, та результати стали відомі лише
в травні. Тож вітаємо Наталію з черговою перемогою!
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НОВИЙ СКЛАД СТУДЕНТСЬКОЇ
РАДИ

Я

к відомо, кожного року в кінці другого
півріччя відбувається вибір нового складу Студентської ради. Для активних і небайдужих студентів з`являється прекрасна можливість
проявити себе і реалізувати свої вміння. Вони
можуть знайти себе в журналістиці, милосерді до
ближнього, взаємодопомозі, а хтось, можливо,
виявить в собі якості лідера й керівника.

О

тож всі бажаючі могли висунути свою кандидатуру на будь-яку посаду в Студентській раді.
Заяви розглядали: голова чинної на той час студради Юдицький Андрій та два його заступники –
Сергієнко Альона і Поліщук Ірина. А обирали з
представлених кандидатів на посади—шляхом
голосування.
На сьогодні Студентська рада СТБО працює в такому складі:
Голова Студентської ради –
ВАСЮК Анна
Заступники голови Студентської ради –
ЛУКАШ Роман та ЗАРОБОВА Тахміна
Секретар – ЛИСЕНКО Вероніка
Секретар комп`ютерного набору –
САМАРІНА Юлія
Голова академічного сектору –
ЧЕРВОНА Альона
Голова соціального сектору –
ЧУХНО Анжела
Заступник голови соціального сектору –
ЧИСТА Катерина
Голова сектору волонтерського руху –
ДВОРНІК Тетяна
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НОВИЙ СКЛАД СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ
Заступник голови сектору волонтерського руху –
САМОЙЛОВСЬКА Юлія
Голова сектору зовнішніх зв`язків –
КРИВОНІЖКО Вікторія
Заступник голови сектору зовнішніх зв`язків –
МАЖЕЖА Аліна
Голова культурно-масового сектору –
ЛІСКОВИЧ Андрій
Заступник голови культурно-масового сектору -ПЕТРИКЕЙ Віталіна
Відповідальний за КВН –
ПАНЧЕНКО Віталій
Скарбник –
БОНДАРЕНКО Аліна
Голова сектору «Європейський вибір» -КУДЯ Олена
Заступник голови сектору «Європейський вибір» -ГАРКАВА Тамара
Голова правового сектору –
ЛЕМЕШ Ярослава
Заступник голови правового сектору –
МАЛИШ Кристина
Голова профкому –
ІРХА Андрій
Голова сектору фізичного виховання –
ГОРПИНЕНКО Олег

Р

обити висновки про нинішню Студраду зарано. Тож мені залишається тільки побажати успіху і
наснаги всім її членам, а всьому студентському колективу – бажання й натхнення робити добрі справи та
високо пронести звання
студента СТБО через усі
роки навчання.
На фото- нові обличчя у
складі студради. Ідентифікуйте!))

Інформацію підготувала та знайшла
фото новачків
Кривоніжко Вікторія,
26гр.
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Команда нашого технікуму з вільної боротьби НАЙКРАЩА!!!
18 квітня 2013 року в спортивному залі Сосницького
сільськогосподарського технікуму відбулись обласні змагання з
вільної боротьби між студентами ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Ці

змагання були присвячені майбутнім 21-м Зимовим Олімпійським іграм 2014 р. в м. Сочі (Росія) та 70-річчю визволення Чернігівщини від німецько- фашистських загарбників.
Змагання розпочалися об 11.00. Боротися
за звання найкращих
приїхали команди з Чернігова та Борзни. СОСНИЦЮ представляли 9
наших юнаків з технікуму, вони отримали такі
місця в своїх вагових категоріях:
БАДЕРИК Юрій, 11гр. –
2 місце – до 55 кг.
ЛУК’ЯНЕНКО Владислав, 22 гр. – 1 місце –
до 55 кг.
АРТЕМЕНКО Віктор,
21гр. – 2 місце – до
60кг.
ПАНЧЕНКО Віталій, 26гр. – 3 місце – до 66кг.
ДУБОВЕЦЬ Дмитро, 21 гр. – 2 місце – до 66 кг.
ІРХА Андрій, 26гр. – 1 місце – до 74 кг.
БОНДАРЕНКО Едуард, 26 гр.–2 місце – до 84кг.
СОВА Микола, 26 гр. – 2 місце – до 96 кг.
КОВАЛЕНКО Олександр, 22 гр.– 1 місце–120+ кг.
Команда набрала 45 балів(очок), отримала
троє перших місць, 5 других місць і в загальному командному заліку зайняла 1 місце. Тренер

нашої команди – Авраменко Андрій Сергійович,
який також був одним із суддів на цих змаганнях.
Цікаве в цих змаганнях те, що 1 місце в командному заліку також отримала команда з Чернігова. Це
сталося через певні нюанси, хоча по кількості балів,
кількості 1 і 2 зайнятих місць виграла наша команда . Але це вже не так і важливо. Наші хлопці довели, що вони є найкращими і наступного року сміливо можуть їхати на Всеукраїнські змагання з вільної боротьби, представляти себе і технікум. Учасники кожної команди повинні
були боротися
з усіма суперниками своєї
вагової категорії 3 періоди –
по 2 хв, з перервою 30 с. Дуже часто було
«туше» ( перекид через себе), що означає

чисту перемогу відразу, тому змагання
пройшли
швидко.
Тож наша команда
гарно
виступила,
дуже задоволена собою і готова досягати
ще кращих результатів. Дуже багато
студентів та викладачів прийшли вболівати за своїх друзів (студентів). Можливо, їхня підтримка
в деякій мірі й допомогла нашим хлопцям.
Тож хлопці довели і будуть доводити ще неодноразово, що СПОРТ – це сила, сміливість і витривалість ( якості, необхідні кожному чоловіку).
Тому беріть приклад з них!
А ми можемо побажати їм натхнення, удачі
в їхніх майбутніх, всіх без винятку, добрих починаннях і завжди— великих перемог!!!
Оксана СЕРДЮК, 36група
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Спорт – це не тільки здоров’я,
але й гра!
Спорт займає вагоме місце в
житті кожної людини, бажає вона цього

учасників та оголошує переможців.
Після урочистої частини друзі поздоровляють переможців, фотографуються, а тим часом ми вирішили
взяти інтерв’ю у наших спортсменів та дізнатися про їхні враження.
Тож першою нашою «жертвою» став
- Сова Микола з 26 групи, який
зайняв 2-ге місце.
Миколо, чи задоволені Ви результатом?

чи ні. Особливо він важливий для студентів. Адже спорт допомагає підтримувати тіло у формі, надає здоров’я та
енергію, яка так необхідна для навчання. Тож деякі студенти приділяють
особливу увагу своїй фізичній підготовці, і кожен для себе обирає певний вид
спорту. Щоб визначити найкращих - і
проводяться спортивні змагання.

Чесно кажучи, не дуже… Десь відсотків на 50, адже дуже хотілося
перемогти. Але я не засмучуюсь,
тому що це стане стимулом
для мене в подальшому. Я буду
більше приділяти уваги тренуванням, щоб наступного разу
обов’язково вибороти перемогу!

Тож нещодавно в нашому Сосницькому сільськогосподарському технікумі бухгалтерського обліку відбулися

А як довго Ви займаєтесь цим
видом спорту та чи подобається він Вам взагалі?
Приблизно 1 рік. Так, мені дуже
подобається, я задоволений що
обрав саме цей вид спорту. Він
допомагає мені підтримувати
себе у формі.
Дякуємо, Вам Миколо, а ми підемо до наступних наших учасників.

обласні змагання з вільної боротьби.
Ранок того дня був дуже напруженим. Викладачі та весь технікум
готувалися приймати гостей та суперників. На змагання приїхали учасники
з Чернігова та Борзни.
Всі учасники протягом декількох
тижнів ретельно готувалися до змагань,
не пропускали тренувань та відпрацьовували різні прийоми, адже кожен хотів
отримати перемогу. Як і на всяких змаганнях, усі дуже хвилювалися, особливо
наші спортсмени, але всіляко намагалися це приховати.
Як тільки зібралися всі учасники, гості та журі, почалося зважування,
де спортсменів розподіляли у різні вагові категорії. Після зважування нарешті
почалися змагання. Вболівальники
підтримували наших борців та раділи
їхнім перемогам. Кожен учасник вирізнявся своєю тактикою, навичками, але
всі були достойними, хоча й не всім
щастило. По закінченню змагань всі з
нетерпінням чекали результатів.

І ось нарешті настала довгоочікувана мить. Журі нагороджує

Майже переможцем став Артеменко Віктор з 21 групи, він зайняв 2-ге місце.
Вікторе, якої Ви думки про своїх
суперників, з якими боролися?
Звісно мої суперники були достойні.
У всіх гарна фізична підготовка
та добре відпрацьовані прийоми. Звичайно, я не хотів отримати поразки, але це ж змагання, без поразок тут ніяк не
обійдешся.
Чи викладалися
Ви на повну
силу?
Напевно, ні. Я дуже
намагався викластись на
повну силу, але
емоції трішки
мене переповнювали, тож не
вийшло, як хотілося б. Можливо, якби боровся
з повною силою,

результат вийшов би кращий,
але я цілком задоволений.
Дякуємо, Вам Вікторе, вітаю з
другим місцем, Ви добре боролися.
А тепер ми хотіли б привітати нашого переможця – Ірху Андрія з
26 групи та запитати:
Чи важко було отримати перемогу?
Так, було трішки важко, але я впорався! Всі мої суперники були
сильні, вправні, і взагалі вони
гідно змагалися, але тут головне не хвилюватися та бути
зосередженим, навіть у деякій
мірі бути провидцем, щоб прорахувати наступні дії. Що в
мене, напевно, вийшло трішечки краще)).
Так, Ви молодець. Ну, а взагалі,
чи сподобалися вам змагання?
Дуже сподобались. Я просто в захваті, мене переповнює купа
емоцій. Хотілося б, щоб такі
змагання проходили частіше,
адже отримуєш більше практики, навичок.
Дякуємо Андрію, щиро вітаємо з
перемогою. Бажаємо й надалі перемагати та й не тільки у спортивних змагання,
але й у житті!
Ось такі гарні враження залишилися в наших учасників після досить важких змагань з вільної
боротьби. На жаль, не всі отримали переможні місця, але ми
вважаємо, що це буде їхнім першим кроком для поліпшення
своїх можливостей на майбутнє.
Хочемо ще раз привітати наших
спортсменів з перемогою та побажати успіхів та натхнення у
всіх їхніх планах на майбутнє.
Спілкувалася Альона ЧЕРВОНА
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Як третьокурсники розповідали
первачкам про виробничу практику...
Першокурсники дивляться на третій
курс знизу вгору, зацікавлено та й трохи з
острахом: як же! Ці люди пройшли, як-то
кажуть, крим-і-рим, і вже стоять у довгій,
але такій довгожданій черзі за дипломом.

―конфіденційна‖, тобто навіть первинні документи дозволяли використовувати без особливої радості. Коротше кажучи—умови
практики у багатьох студентів були особливими.

Випускники, в свою чергу, поглядають на первачків трохи зверхньо, пишаються своїми успіхами та пережитими потрясіннями і—жахають труднощами останнього
місяця навчання.

Р: - Чи важко було? Чи справлялися з завданнями?

Ми хотіли з перших рук почути, як
проходила виробнича переддипломна практика студентів, і ось що почули:
Репортер (далі:Р.): - Коли це все почалося?
Третьокурсник (далі Т.): -виробнича практика розпочалася з 13 травня, зразу після
―автоматної черги‖ Великодніх та Травневих
свят. У перший день ми ознайомилися з підприємством.
Р: - Чим ви займались на цій практиці?
Т: - Ми допомагали (а частіше заважали))))) бухгалтерам у їхній роботі: заповнювали журнали-ордери, відомості по надходженню запасів, складали акти на оприбуткування та ін.
Р: - Як вам здалася ця робота?
Т: - Ми дуже відповідально ставилися до
виконання своїх обов'язків, прагнули показати себе хорошими спеціалістами, демонстрували свої високі розумові та організаторські здібності—й заслужили повагу колективу підприємства. Хай щось і не вийшло—але
ми прикладали професійні зусилля і вже
маємо за плечима певний досвід!
Р: - Чи довго тривала практика?
Т: - Три тижні. До речі, з першого дня
практики нам довелося писати звіт про виконану роботу, яку доручав нам головний
бухгалтер. До звіту треба було прикласти
досить багато первинних та інших документів—і тут багатьом прийшлося нелегко. В
окремих підприємствах облік до того спрощений, що неможливо було знайти необхідні
документи або навіть чисті бланки. В інших—більшість інформації під грифом

Під
час сесії
студент стає надлюдиною. Він перестає
їсти, спати і як суперкомп'ютер здат-

Студентський тост
за батьків: "За
тих, хто думає,
що ми тут вчимося!‖
Дайте студенту
точку опори - і
він засне.

Т: - Не така вона й важка, робота бухгалтера під керівництвом професіонала. Звичайно, якщо маєш певний запас знань і вмінь,
якщо не лінуєшся, якщо хочеш самоудосконалення, якщо хоч трохи відповідальний.
Нам пощастило практикуватися у кваліфікованих спеціалістів, які знають всі підводні
камені обліку. Вона допомагали нам у складних ситуаціях, які виникали під час складання звіту про практику, налаштовували
нас на виконання поставленої мети.

Ніщо не робить
вираз обличчя
студента таким
безглуздим, як
отримання квитка на іспиті!))

Р: - Чим запам'яталася практика найбільше?

У студента три
мрії:
1. На лекції
"коли ж я поїм?"
2. На практиці
"коли ж я посплю?"
3. У сесію
"коли ж я здохну?"

Т: - Самостійністю, тим, що багато чого залежало від себе самого, від уміння і зосередитися, і зі старшими контактувати. Потім—
відчуттям незалежності. Але дехто на цьому
добряче обпікся, хто не зумів розумно організувати час, адже практика промайнула
швидко, ось уже й звіти захистили!
Ну, і спокус було багато: спека, хотілося на
річку, на пляж, а вдома городи, грядки, та
ще комарі-мошки, хотілося довше поспати,
довше погуляти… тобто часу для складання
звіту про виробничу практику катастрофічно
не вистачало. Та не всім пофортунило і стосовно бази практики, але ці нюанси ви зрозумієте хіба в кінці третього курсу, - сміється співрозмовник). - Загалом — ц і к а в о й
пізнавально.
Р: - Бажаємо успіхів у складанні іспитів,
щоб і надалі показали себе зразковими спеціалістами та гідно йшли по життю!

Розмову вела МАЖЕЖА Аліна,
12група

ний завантажувати в себе нереальну
кількість інформації.

Особлива риса
студента: не
знав, але згадав!))

Совість - це багатство людини,
а ми, студенти,
народ бідний .. =)
Навчальний рік,
як вагітність триває 9 місяців,
а нудити починає
з 2-го тижня ...
Тільки сядеш
за навчання,
обов'язково
розбудять .. .
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Стр. 7

Від С У Б О Т Н И К А до С У Б О Т Н И К А...

Н

АВЕСНІ в Україні проходив Всеукраїнський суботник,
який покликав і нас, студентів

шлось. Вони вивозили сміття і
займалися іншими чоловічими
роботами. Працю кожної групи
організовували куратор та ще
один викладач.
Другий та третій курси працювали на інших територіях.
Особливо прийшлось попотіти тим, хто приводив до ладу
трасу від П’яти
Кутів аж до с.
Мале Устя, що
розташоване
біля р. Десна.

О

Т

ож саме ПАН СУБОТНИК
зібрав усіх студентів разом. Розпочався він о 8:00. На зібранні
всіх груп Сосницького сільськогосподарського технікуму бухгалтерського обліку та працівників
було оголошено, хто буде прибирати ту чи іншу територію. Перший курс працював на території
першого корпусу технікуму. Більшість дівчат обробляли вапняним
розчином бордюри та дерева, замітали. Без хлопців теж не обій-

І

наростає в душі тривога, і хочеться звернутися до цих «господарів»
з питаннями: а чи є у
них діти? а чи бажають
вони своїм дітям і онукам чистого довкілля?
Чи прагнуть перетворити їх на жуківгнойовиків, які житимуть серед сміттєзвалищ?
Це тема дуже болюча.

технікуму, допомагати
в очищенні навколишнього середовища. Суботник – це свідома організована безкоштовна
праця на благо суспільства у вільний від роботи час, у вихідні.
скільки наше містечко невеличке, то за
його станом нам доглядати не тяжко. Ми повинні дбати про природу, не засмічувати її, не руйнувати її чарівну красу.

Що маю на увазі: вже три роки
студенти технікуму витягають з
придорожніх лісосмуг тонни
сміття, брудного й жахливого;
про це пишуть всі газети та говорить місцеве радіо; жителі містечка висловлюють вдячність молоді за таку працю; окремі навіть
просльозилися, коли побачили
результати роботи… а інші – навпаки, нагло й безсоромно продовжують нарощувати смітники,
навіть біля кладовища примудрилися викидати побутове сміття,
від пластику та битого скла до,
вибачте, використаних памперсів.

М
Разом це приблизно 10км, а якщо
підрахувати в мішках, затоварених сміттям, то буде значно більше! ))))))))))))))))))))))

П

рацівники технікуму приводили в належний вигляд довкілля центрального кладовища,
де кожна людина, час якої на
землі вичерпався, знаходить собі
останній прихисток.

Щ о наболіло? Наболілим є

той факт, що окремі люди за
останні три роки не змінилися.

И – НЕ ТАКІ!

Майже всі студенти
були на Всеукраїнському суботнику. Всі групи працювали бездоганно, старанно. Кожен мав на
меті зробити все можливе заради
покращення стану навколишнього середовища. І в них усе вийшло! Всі території, які прибиралися студентами, наприкінці дня
були ідеально чистими. Здається,
ніби сама природа ожила після
зустрічі зі студентами!

Мажежа Аліна, 12гр.
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Студентська Муза
Весняна
Сосниця
Утопає Сосниця
У садах квітучих,
Трави в небо
просяться
На деснянських кручах,
Солов’їним щебетом
Повняться діброви,
Луки стелять леготом
Різнокольоровим .
Одяглася Сосниця
Запашна і чиста
В білосніжну кофтицю
Й бузкове намисто,
Заквітчала Сосниця
Вулички й подвір’я
Квітом абрикосовим,
Мов рожевим пір’ям.
Умиває Сосницю
Щедра тепла повінь,
Заплітають косиці
Зарослі вербові.
І привітна, й лагідна
Сосниця барвиста,
Скромна й ненав’язлива
Генія колиска.
…Засинає Сосниця
Мирна й працьовита,
Щоби завтра вдосвіта
Сонце знов зустріти...

Стр. 8

Екскурсія до Києва
Київ - столиця України. Київ - місто історичних, культурних та духовних
пам’яток. Київ – це рідна домівка для багатьох діячів літератури і мистецтва.
У більшості людей при згадці назви цього міста з’являються безліч асоціацій, перед очима пролітають чарівні будівлі, які представляють собою унікальну красу. І, звичайно, Київ приваблює велику кількість відвідувачів. Отже,
й ми не стали винятком. Так як столиця України славиться не тільки будівлями і пам’ятками, а й різними заходами і виставками, то ми, другокурсники,
вирішили поїхати на виставку Агро-2013.
22 травня о 5:00 студенти другого курсу в кількості 27 чоловік виїхали до
Києва. Здавалося б, дорога дуже довга і повинна стомити… Але! Краєвиди,
що відкривалися один за одним, селища в обіймах квітучої природи – захоплювали всю увагу, і дорога минула швидко.
І ось Київ! А зустрів він нас…заторами! Дібравшись до місця призначення, ми
організовано зайшли на виставку. Потім хлопці пішли розглядати представлені агрегати для обробітку ґрунту, а дівчат більше зацікавили тварини. Коні,
корови і бички, ягнята, овечки, кури, страуси і інші – були побачені нами. В
кінці виставки розташувався ярмарок. Це було зручно, бо досить швидко всі
зголодніли і стомились.
Наступним пунктом нашого маршруту була Києво-Печерська Лавра. Її печери захоплювали своєю духовною загадковістю. Відвідали ми і музей Великої вітчизняної війни, в якому розглядали танки, бойову зброю, вертоліт тощо. Особливо зацікавились ними хлопці і жваво обговорювали переваги чи
недоліки тої чи іншої техніки.
В кінці екскурсії всі були згодні, що все-таки саме Київ гідний називатися
столицею нашої країни!
Кривоніжко Вікторія, 26 гр.

Пам'ятаєте свято 9 Травня ?
9 травня 1945 року
назавжди ввійшло в історію як
День Перемоги у найбільшій і
найкривавішій війні на нашій
землі. О 6:00 про перемогу над
гітлерівською Німеччиною
сповістив по радіо диктор Юрій
Левітан. Тому 9 травня вважається Днем Перемоги, хоча
воєнні дії тривали ще не один
місяць. Статус державного
свята День Перемоги одержав
тільки в 1965 р. До цього 9
травня було звичайним робочим днем, який офіційно не
відзначали.
Святкування 9 травня
в технікумі відбулося о 9:30.
Всі студенти прийшли на цей

святковий день гарно одягнені. з квітами в руках, щоб
вшанувати світлу пам’ять
воїнів, загиблих під час
Великої Вітчизняної війни.
Свято розпочалося з
того, що всі студенти вишикувалися в одну колону і
чекали той святковий звук
барабанів. Коли ми почули
чудовий дзвін, то побачили
ветеранів і подарували їм
квіти в знак шани і великого
болю до їхньої долі,яка їм
випала в ті немирні часи. Ми
захоплювались їх мужністю,
хоробрістю, бажали міцного
здоров’я і багато-багато літ.
Мітинг відбувався біля пам’я-

тника загиблим воїнам. Важливим дійством було запалювання вічного вогню.
Ми завжди пам’ятатимемо ціну, яку заплатили наші
батьки і діди за сьогоднішній
мир в Україні, за надану можливість спокійно жити, народжувати і виховувати дітей.
Будемо ж гідні цього подвигу
наших батьків. Зробимо все
від нас залежне, щоб розквітав, гарнішав і заможнішав
рідний край. Нехай земля
радує щедрим колосом і чистим, мирним небом, а також
росистим дощем!

Марина Дяченко, 11гр.
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Стр. 9

«Софіївські зорі-2013»

ІІІ регіональний етап феєричного мистецького фестивалю художньої творчості серед колективів вищих аграрних навчальних
закладів «Софіївські зорі-2013»
пройшов 24 квітня на базі Технологічно-промислового коледжу
Вінницького НАУ.
Цей фестиваль не тільки активізує
творчу діяльність колективів аматорського мистецтва, а й формує
художньо-естетичні смаки та вподобання у молоді. Подібні заходи
сприяють розвитку творчої особистості, індивідуальності та неповторності, це широка пропаганда і
подальший розвиток молодого покоління українців, як представників
найспівочішої нації світу.
Всього у фестивалі взяли участь 770
осіб. Продемонструвати свої таланти, майстерність та професіоналізм з’їхались найкращі представники із Вінницької, Київської, Житомирської, Чернігівської та Черкаської областей. Змагалися вони у фольклорно-етнографічному жанрі у
піджанрах: хори, ансамблі пісні і
танцю, вокальні ансамблі, солоспів,
ансамблі і капели бандуристів, народна хореографія, народні звичаї
та обряди, оркестри та ансамблі
народних інструментів.
Наш Сосницький сільськогосподарський технікум бухгалтерського обліку представляли одні з найкращих
співаків технікуму, які вміють дуже
гарно і витончено співати: коли з їх
уст лине пісня, то немовби соловейко щебече. Ось їх імена: Тарас Шульжинський, Маргаріта Демиденко, Ольга Тентюк.
Вінницьку область на фестивалі
представляли аматорські колективи Вінницького національного аграрного університету, а саме: вокальний ансамбль «Росинка», вокальний
квартет «Галант», ансамбль російської народної пісні «Рябінушка»,
вокальний квартет «Вікторія», чоловічий ансамбль «Братчики», тво-

рчий колектив Чернятинського коледжу із музично-хореографічною
композицією “А вже весна, а вже
красна...”, вокальний ансамбль
“Поклик”, ансамбль гармоністів
“Тимошкині гармошки”, ансамбль
народного танцю “Світанок”, народний театр пісні “Вишневий сад”,
народний ансамбль “Ровесник” технологічно- промислового коледжу
ВНАУ; солоспів демонстрували Анастасія Федоришина (ТПК ВНАУ) та
Олеся Бондар (ВНАУ).
Компетентне журі виступило у
складі голови - заслуженого працівника культури України, професора
Київського національного університету культури і мистецтв Петра
Олександровича Андрійчука та членів комісії директора культурномистецького центру Київського національного торговельноекономічного університету Руслана
Фондери і завідувача кабінету державної установи науково- методичного центру інформаційноаналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів
“Агроосвіта” Ірини Лепехи.
А детальніше про виступ наших
голосистих співаків ми дізнаємося
від студентки 26 групи Маргаріти
Демиденко.
Маргаріто, як довго ви добиралися до міста Вінниця, і якою для
вас виявилася дорога?
Звичайно, добирались ми довго,
приблизно дев’ять годин. Дорога
виявилися не з легких: довго їхали, а це дуже втомлює.
Скажіть, які пісні ви виконували
на фестивалі «Софіївські зорі 2013»?
Я виконувала пісню «Ой ти дівчино, з горіха зерня», також виконували пісню « Ой під вишнею,
під черешнею» разам з Т. Шульжинським, а також іще одну народну пісню виконувала Оля Тентюк з 11 групи.
Скажіть, як ви виступили на
фестивалі «Софіївські зорі-2013»?
Виступили ми непогано, так як
ми готувались до цього фестивалю, і коли співали, то, як завжди, співали серцем і душею, так
щоб вразити своїм співом гляда-

чів і журі, щоб саме наш виступ
вони запам’ятали.
Чи сподобався вам ваш виступ і
виступ інших учасників?
Так, сподобався, але нам є ще над
чим попрацювати, щоб вдосконалювати свої вміння і навички.
Інші учасники теж гарно виступали, найбільш вражаючим було
їхнє українське вбрання. Також
вражало не лише розмаїття колективів, а й творчих номерів,
представлених ними. Надзвичайно
цікавою була постановка “Ой, живбув пес” у виконанні театру пісні
“Вишневий сад”, в основу якої був
покладений однойменний мультфільм. Це дійсно було захоплююче! І це дуже добре, адже народне
мистецтво — не застигла субстанція, а знаходиться у постійному розвитку.
Чи хотіли б ви взяти участь у
цьому фестивалі наступного року?
Швидше так, ніж ні. Адже мистецтво це прекрасне у всіх його
проявах.
Дякую за розповідь. Бажаю вам
всього найкращого і нових творчих звершень. Співайте і радуйте
інших своїм чудовим і неперевершеним співом.
Дякую вам за гарні побажання.
Таким чином, студенти нашого технікуму вкотре довели,
що вони є носіями високої культури та мистецтва, шанують і
бережуть традиції свого народу
та здатні радувати своїм мистецт-вом усіх шанувальників
народного жанру. Отож, ми бажаємо їм впевненої перемоги ще
в багатьох мистецьких конкурсах.
Підготувала
Христина
КОЛЯДА,
21гр.
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Студенти сміються
навіть на екзамені
Професор: "Який
найвідоміший продукт подарувала нам сьогодні хімія?" Студент: "Білявок!"
************

Професоре, а два бали за що?
- Один - за те, що прийшли на
іспит; другий - за спробу
відповідати.
**************

- Професоре, як ви ставитесь
до користування студентками
косметикою?
- Принаймні, ці студентки не
ревуть, отримавши погану
оцінку.
***************

Двоє викладачів розмовляють
біля деканату:
- Якщо на іспиті поставлю хоча б одну четвірку, мене вся
група носитиме на руках!

- А якщо я на іспиті поставлю хоча б
одну трійку, мене цілий курс носитиме на руках!
Проходить декан. Втручається в розмову:
- А якщо я вас обох звільню, мене
носитиме на руках весь факультет!
***************

Що думає біля розкладу студент:
1 курс: "Скільки предметів! Багато
буду знати!"
2 курс: "Скільки предметів! Буду,
напевно, утомлюватися!"
3 курс: "Скільки предметів! Який би
прогуляти?"
4 курс: "Скільки предметів! На який
би піти?"
5 курс: Бачить, що розкладу немає, і
запитує: "А що, сесія вже була?"

А тут—не смішно...

ЧОРНЕ ДОСЬЄ
попереджує:
В А Р А В У ВАЛЕНТИНА, 26 гр.
О С И П Е Н К А АРТЕМА, 36 гр.
ГУСАК
ДЖИМ

ОКСАНУ, 21 гр.

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

-Чи варто студенту одружуватися?
-Ні. Коли захопиться дружиною –
з’являться «хвости». Коли захопиться навчанням –з’являться «роги». А
А коли захопиться дружиною і навчанням - відкине «копита»!..
***
Студент на іспиті. Професор питає:
«Як вас звати?» Студент відповідає:
«Сергій», - і посміхається. Професор: «А чому посміхаєтесь?‖ Студент: «Ну, як чому, я ж відповів на
перше запитання!»
***
Університет, перша пара.
- Петренко, ви там спите, чи що?!
Ні, пане декане, я прийняв зручну
позу для одержання знань.
***
Після складання іспиту друзі
підходять до свого однокурсника й
питають:
- Ну як?
- Як у церкві.
- Це як?
- Викладач говорив - я хрестився.
Я говорив - викладач хрестився.

Запрошуємо усіх бажаючих
до співпраці! Напишемо
історію технікуму разом!
Пишіть на ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ
поштової скриньки газети
“Alma-Mater” :

АННУ, 36 гр.

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

Студенти
сміються

gazeta_alma@ukr.net

Голова сектору зовнішніх зв'язків—Віка КРИВОНІЖКО, 26гр.
контактний тел. 0950372575
Заступник голови— Аліна МАЖЕЖА, 12гр., тел. ?
Відповідальний редактор—К.ЗУБАР, тел.0682488344

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

