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До уваги
першокурсників
На сайті Сосницького технікуму
за адресою
http://sosntehn.com.ua/
ви зможете:
1) почерпнути корисну
інформацію про:
розклад занять
роботу студради
Історію технікуму
студентські новини
2) проглянути фото– та
відео репортажі
3) на вкладці ПЕДКАБІНЕТ, сторінка 7 ЧУДЕС
СТБО— прочитати газету ―Alma-Mater‖ та стати
її дописувачем чи офіційним кореспондентом
(див. останню сторінку
газети та e-mail)
4) а головне—тут ви
знайдете навчальну
інформацію з предметів, що вивчаєте, та
зможете залишити
коментар.
Заходьте!
Успіхів у навчанні!
Вітаємо з влиттям у
студентську націю!

НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
набирає обертів
Першого вересня відзначається День знань,
який символізує
початок нового
навчального
року.
Цей день завжди особливо урочистий і хвилюючий, адже саме з нього
починається незвіданий, цікавий і, водночас, нелегкий шлях до пізнання, до нових
звершень, до самостійного життя.
Ранок першого вересневого дня
повниться мелодійними звуками. Знову
майдан біля технікуму розцвів від юнацьких посмішок, усі гарно вдягнені, з квітами. Для когось навчальний рік, що починається, буде першим, а для когось –
останнім чи черговим. Але день, яким він
відкривається, однаково хвилюючий і
незабутній – святковою атмосферою,
барвами осінніх квітів, свіжістю оновлених аудиторій.
Новий 2013/2014-й навчальний рік розпочався 2 вересня. Традиційно початок нового навчального року в
технікумі розпочинається святковою лінійкою, присвяченою Дню знань.
Відкрив лінійку директор технікуму Борисенко Б. В., який повідомив, що
цього року технікум прийняв у свої обійми майже 60 нових студентів. Зокрема,
Борис Васильович сказав: «Ми робимо
все можливе, щоб у молоді були належні
умови для отримання всебічних знань,
прояву у повній мірі їхнього творчого потенціалу. У цей прекрасний день бажаю
викладачам, всім студентам, їх батькам і,
особливо, першокурсникам міцного здоров'я, великих і радісних відкриттів у жит-

ті. У добру путь!».
Новий навчальний рік завжди
означає відкриття нової і часто нелегкої
дороги – дороги до знань, до нових звершень. Особливим і, безперечно, визначальним у житті він стане для першокурсників, які вперше ступили на незвіданий
шлях. Не менш важливим він є для випускників, які будуть втілювати отримані
знання в реальне життя.
Урочистість цього дня завжди
приносить гаму емоцій, новизни, вражень, несподіванок. Це – день, з якого
починається дорога в майбутнє для кожного з нас. Наші першокурсники отримали ключ до знань, який вручала відмінниця Тищенко Світлана. Він відкриє їм
двері до нового, цікавого, повчального.
Також з рук третьокурсниці Чухно Анжели новачки отримали студентський квиток та залікову книжку, в якій повинні
бути лише гарні оцінки!
Найдовгоочікуванішим
було
поздоровлення відмінників навчання.
Студентки нинішньої 31 групи Тищенко
Світлана та Труба Анна, які на
«відмінно» освоїли загальноосвітню програму, нагороджені Почесними грамотами та Золотими медалями. Побажаймо
їм наснаги на майбутній навчальний рік!
Почесну грамоту отримала Маргарита
Демиденко, студентка нинішньої 36 групи, вона, як ніхто інший, вразила нас досягненнями не лише у навчанні, а й у
мистецтві аматорського співу: Ріта навіть Францію вразила своїми вокальними даними. Та про це читайте на інших
сторінках Аlma-Mater.

Мажежа Аліна,
студентка 22 групи
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ДЕНЬ СОСНИЦІ...
...ОЧИМА ДРУГОКУРСНИКІВ
7 вересня вже за давньою традицією всі жителі району святкували День Сосниці. Особисто для мене ця подія нагадує родинне свято,
тому що кожне село нашого району приїхало
привітати свою улюблену Сосницю. Цього
року тематикою свята був обраний Довженко
і його творчість. І наш технікум взявся організовувати її.
Ось як саме все це починалось! О 8:00 викладачі та студенти почали формувати курінь,
який знову розмістили біля аптеки, що в парку. О 9:30 на території технікуму відбувся
конкурс костюмів, в якому дістала першість
21 група. Студенти цієї групи перенесли нас
з буденного життя в веселе телешоу
«Каламбур». Також прекрасними й оригінальними костюмами нас потішили студенти
36 групи зі своїми героями мультфільму
«Маша и медведь».
О 10:00, як завжди, площею крокувала святкова колона, яку щороку очолював колектив
технікуму, але цього року технікум був заключним… однак, наш виступ перед адміністративною трибуною, що був представлений
яскравим танцем наших студентів у супроводі пісні, яку виконувала Демиденко Маргаріта з 36 групи, знову зібрав аншлаг.
Після святкового виступу відбулася презентація куренів. Найкращим експонатом нашої
осінньої експозиції виявився шедевр спільної
праці 36 та 12 груп. Він представляв собою
чотири пори року, зображені на чотирьох
полотнах. Хоча, треба віддати належне іншим групам: решта експонатів були не менш
гарними. Технікумівський стіл вирізнявся
щедрістю та розмаїттям страв, широкий асортимент доповнювала щедра кольорова гама
та невимовно смачні аромати. Чого тільки
там не було! І вареники, і деруни,і галушки, і
борщ, і риба (жарена, печена, фарширована),
і налисники, і сирники, і млинчики, й піца, й
пиріг з пиріжечками та багато іншого.
Після огляду куренів на площі була розважальна програма, в якій брали участь всі бажаючі. О 22:00 на площі був святковий концерт.
Гуляння продовжувалося до пізньої години!
P.S. Не забув про наше свято і депутат Олег
Ляшко, який підходив до кожного куреня й
роздавав свої листівки))))))))
Марина Дяченко, 21 гр.

...ОЧИМА ПЕРШОКУРСНИКІВ
Щороку на початку вересня ми святкуємо День Сосниччини. Цьогорічна осінь не тішила погодою, але скасувати свято їй не вдалося. До знаменної події в містечку старанно готувалися. Немало зусиль доклав і Сосницький
сільськогосподарський технікум бухгалтерського обліку.
Напередодні свята було проведено ряд конкурсів, у яких
кожен міг себе проявити. Ми готували костюми літературних героїв, експонати на виставку, українські страви. Студентська праця була представлена в традиційному курені
у парку. Гості імпровізованої споруди охоче фотографувалися біля колодязя-журавля, експозиції 12+36 груп «Пори
року» (див. с.3); увага дітлахів була зосереджена на експонаті 16 групи «Зайчик Крош»(див. с.3), зробленому з автомобільних шин. Кулінарні вміння продемонстрували технікумівські козаки, які на чолі з викладачем хімії та біології В.А.Помазом зварили незрівнянний куліш. Справжні
україночки танцювальної студії продемонстрували свої хореографічні навички перед головною сценою. На мою думку, гості Сосниці були задоволені від побаченого.
Я – першокурсниця. Мені подобається те, що технікум – одна сім’я. Завдяки цьому ми здивували земляків і
гостей оригінальними дійствами!

Заруцька Юлія (11 група)
Першокурсники в образах Довженка і Зачарованої Десни
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ШАНУЙМО ГЕНІЯ !
На початку осені весь світ
відзначає День народження майстра режисерської справи, генія
кіно і літератури Олександра
Петровича Довженка. Вшановувати пам’ять митця на його ма-

було багатолюдно. Сосничани та
гості селища зібралися тут, щоб
уклонитися генію. Слова пошани
і вдячності проголосили Тримбач
С. В., Голова Національної спілки кінематографістів України,
Клименко Л. А.,
заступник Голови
Державного агентства України з
питань кіно, Микульский А. А.,
кінорежисер, лауреат Національної премії України
імені
Т.Г. Шевченка, та

стали і студенти нашого технікуму. Колоритні україночки І і ІІ
курсів радо вітали гостей запашним короваєм, а студентка 36
групи Маргаріта Демиденко за-

чарувала

цінителів

творчості

Сонце в зеніті. Спека. Біля музею О.Довженка
10 вересня 2013року

лій Батьківщині стало традицією. 10 вересня цього року в музеїсадибі ім. О. П. Довженка знову

ін. Святковий настрій
присутніх
підтримали вихованці Сосницької
музичної школи, учасники аматорського фольклорного колективу «Криниці». Окрасою заходу
Зайчик
Крош

Пори
року

О. П. Довженка
співом.

солодкоголосим

Пишаймося тим, що ходимо стежками Довженка. Шануймо генія!

Лемеш Ярослава (22 група)
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З ДОВЖЕНКОМ
Упродовж вересня в технікумі проходив конкурс малюнків
«З Довженком у серці», присвячений річниці з Дня народження
видатного земляка. До участі були запрошені студенти І–ІІ курсів. Малюнки, представлені учас-

У СЕРЦІ…

никами, – ілюстрації до повістей
та оповідань митця, портрети
майстра. Найбільше робіт художники-аматори
створили
до
«Зачарованої Десни» – твору,
який є візитною карткою Довженка-прозаїка.

Прикро зазначити, що
студенти ІІ курсу пасивно поставилися до участі в заході. Кращі
малюнки експонуються в фойє
технікуму, споглядати їх ви маєте
змогу до кінця жовтня.

Кращі роботи:

«Зачарована Десна». Ілюстрація Марини Дрозд (11 група)

«Хата». Ілюстрація Дарини Дубяги
(22 група)
«Зачарована Десна». Ілюстрація Ольги Житник (11 група)

Поспішайте насолодитися ілюстраціями
ваших друзів та знайомих! Дивуйте одне
одного! Розкривайте
в собі таланти!

«Зачарована Десна». Ілюстрація Катерини Кузьменко (21 група)

Після Дня Сосниці студентів запитали:
- Чим відрізняється кінець свята
від кінця світу?
- Після кінця світу ти вже не мучишся.

Як триває тиждень? - запитали у
студента.
- Понедіііііііііііііііііііііііііііііііііііііілок.
- Вівтооооооооооооооооооорок.
- Сереееееееееееееееееееееда.
- Четвееееееееееееееееееееер.
- П'ятницясуботанеділя.

Четвер гарний тим, що після
п'ятниці буде субота. Пам'ятай
про це в середу !
*****************************
Прикмета студента: Якщо вам
п'ятий день не хочеться навчатися - тоді сьогодні п'ятниця
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Випускники 2013-го сумують за СТБО
Наташа Воронченко ( навчалася в
32 групі в минулому році):
- Після закінчення технікуму я
подала документи до Політехнічного інституту. Вступати мені було дуже легко.
Я швидко пройшла співбесіду і хочу сказати,що успішно. Вступила на заочне
відділення на бюджет. Взагалі технікум дав мені глибокі знання, завдяки яким
я і пройшла на безкоштовне навчання. За три роки
технікум став для мене рідним. В ньому я почувала
себе як вдома… зараз дуже
за ним сумую(((((
Маринка Маценко ( навчалася в 31
групі в минулому році):
- Технікум завжди викликатиме в мене тільки приємні
спогади. Наша група була
дуже дружна… Зараз навчаюсь в НовгородСіверську на бухгалтера.
Вступила на заочне відділення на контракт. Після
технікуму вступ був легкий.
Іра Малиш ( навчалася в 37 групі в
минулому році):
- Мені було тяжко покидати
мій улюблений технікум.
Група в мене була найкраща! І досі спілкуємося! В

технікумі я знайшла друзів, знайшла ту професію,
яка мені подобається. А
головне, що я знайшла себе))) Хоч я і не хотіла його
покидати, але я зрозуміла,
що маю зробити наступний
крок до саморозвитку. Вступила в Докучаївський Харківський НАУ (це студентське містечко) на факультет ―Фінанси і кредит‖.
У вересні до рідної альмаматер завітали колишні студенти
36-ї групи Ліля Єременко, Маша
Гончарук, Вова Лапенко та Юра
Поповка. Вони з захватом розповідали про перипетії вступу до вузів,
про те, як постали перед вибором
життєвого шляху, як перекидали
вступні документи з універу в універ—та все ж залишилися разом!
Вони вже зрозуміли переваги навчання в технікумі, бо почуваються на голову вищими від інших
студентів не лише за знаннями, а
й у плані досвіду організації побуту, дозвілля, роботи студентського
самоврядування.
Викладачі теж дуже зраділи
зустрічі, запрошували цих студентів до себе на заняття, де вони ділилися враженнями з друго– та
третьокурсниками про кардинально нове життя.
Андрій Михуля, Алла Куниця,
Юля Криворота та інші—з пова-

гою та любов'ю відгукуються про
СТБО.
І всі одностайні в тому, що сумують за друзями, за звичною атмосферою, за особливим відношенням викладачів та кураторів до
студентів, за спільними вечорами
та святами, за спортивними змаганнями та художніми репетиціями.
Тож цінуймо роки навчання в
рідному технікумі, поважаймо одне одного, не лінуймося навчатися,
бо це вплине на недалеке майбутнє, користуймося всіма перевагами
студентів Сосницького технікуму!
До речі, у 2013 році найпопулярнішими вузами для наших випускників стали:
Київський національний університет біоресурсів і природокористування
Харківський національний
аграрний університет ім.
В.В.Докучаєва.
Чернігівський державний
інститут економіки і управління
Чернігівський технологічний
університет
Київська національна академія статистики

Спілкувалася
Вікторія КРИВОНІЖКО, 36гр.

На запитання анкети "Що ви зби- Європей
ські студенти
коплять Напис на столі в аудиторії: "Кно
раєтеся робити після технікуму?"
пка
гроші на навч
вимикання лекції.
ання.
Натиснути лобом."
випускники у переважній кільНаші - на сесію
.
кості випадків дали відповідь
"Якщо пощастить, то нічого ..."
- Чому в школі - уроки, а у інституті - пари?
- Тому що у школі вчаться, а у
інституті - паряться.
Три студентські ―ЗЕ»:
завчив, здав, забув.

1) День стипендії: діє правило правої руки. Студент приходить у
їдальню, правою рукою закриває ціни, лівою вибирає назви блюд,
купує, їсть.
2) Тиждень після стипендії: діє правило лівої руки. Студент приходить у їдальню, лівою рукою закриває назви страв правою вибирає
відповідні ціни, купує, їсть.
3) Тиждень до стипендії: діє правило свердлика. Прийшов студент
у їдальню, покрутився-покрутився та пішов ...
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СВЯТКОВИЙ КОНЦЕРТ до ДНЯ ВЧИТЕЛЯ
У слові- вчитель- все життя і мрії ,
Політ душі і веселковий цвіт.
Найкращі помисли, свята любов,
надії,
І вчитель сам – це неповторний світ.

Надія Красоткіна

3 жовтня з нагоди Дня вчителя в нашому технікумі пройшов святковий концерт, присвячений нашим чудовим вчителям, які працюють не покладаючи рук, щоб навчити нас, своїх студентів, наук і мудрості
життєвої. МИ ЗА ЦЕ ВДЯЧНІ
ВАМ, НАШІ ВЧИТЕЛІ!
Концерт відбувався в актовому залі. Тут зібралися студенти технікуму,
вчителі,
викладачі, ветерани
праці.
Концерт
розпочався з
привітань та
побажань
заступика голови Сосницької районної державної
адміністрації Ступи Світлани Петрівни та заступника директора Лисенка
Юрія Васильовича.
А ви чули, як співала
Лемеш Ярослава? Вона
виступала першою, її виступ був чаруючим. Ну просто прекрасно було передано сенс пісні. Її ноти долинали до наших душ))))
Потім нас приємно дивував танцювальний колектив у яскравих вишиванках,
підкреслено гармонічний та особливий!
Святковий виступ продовжила Ольга
Фаєвська з піснею «Вчителька моя».
Назва пісні говорить сама за себе. Вона
наповнила легким смутком наші серця,
мабуть усі згадали першу вчительку - ту,

яка зуміла стати близькою людиною для
свої учнів.
Наступну, і також ліричну, пісню
«Серце знає»
виконала Вероніка Лисенко. Виступ був
дуже емоційним, чуттєвим. Глядачі
разом з виконавицею пережили всі ті
почуття, що в
пісні оспівані,
й дійсно хотілося сказати і
повірити, що
Серце - знає.
Після ліричного виступу Ольга Марченко красиво
виступила з веселою і жвавою піснею
«Хай у вас буде», бажаючи всього самого хорошого і прекрасного.
Потім був танець з рушниками студенток другого курсу. Їхній виступ був заворожуючий.
Хотілося
дивитися й
дивитися і не
відводити
очень від
рушників, які
тріпотіли у
їхніх руках.
Своїм виступом нас поті-

шив і Сергій Тартичний (пісня
«Вчителька»). Виступ був наповнений
позитивом і просто заряджав веселим
настроєм. Дивно відчувати, як мимоволі
поринаєш у вир цього веселого й драйвового виступу. Зал був цілком задоволеним феєричним виступом.
А піснею «Сто відсотків щастя» привітала і побажала щастя Катерина Каминська. Цей виступ теж сподобався
всім. Як може не сподобатися, коли тобі
бажають щастя? Пісня була наповнена
енергією щастя й передавала її всім
присутнім.
Після побажання щастя нам бажали
добра. Пісня «А я бажаю вам добра» у
виконанні Ольги Фаєвської просто переповнювала нас добром і ще чимось
неперевершеним і чудовим.
З прекрасно названою піснею
«Запитаю я» знову виступила Ярослава
Лемеш. Виступ був настільки емоційно
забарвлений, що хотілося слухати й
слухати... Просто вражаючий.
І наостанок ми побачили «Райський
танок», який вражав своєю хореографією, пластичністю, образністю, а також
постановкою.
В цілому концерт пройшов дивожнопрекрасно. Дякуємо всім учасникам і
організаторам, які зробили все можливе, щоб таким чином подякувати викладацькому колективу за їхню самовіддану працю.

Cтудентка 31 групи
Коляда Христина
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Вечори знайомств у розпалі
Р о з п о в і д а є
Заруцька Юлія, 11гр.:
- Ось і минув місяць навчання в нашому Сосницькому
технікумі. Для когось він був легким, а для когось, можливо, і не
дуже. Та найважче, напевно,

ша, аналогічно знайомляться 12,
21, 31, а також 16, 26
та 36 групи. Ці вечори знайомств зазвичай відбуваються в
кінці першого навчального місяця, традиційно—в студентській їдальні.
Оскільки
я
студентка 11
групи,то й буду писати про
наш
в е чір
знайомств.
Організацією
нашого вечора

було першокурсникам. Адже
вони прийшли в коло незнайомих викладачів та студентів
(а не вчителів та учнів, як
прийнято називати в школі).

На нашому святі ніхто не
залишився сумний чи невеселий. Всім було дуже цікаво.
По закінченню конкурсів бу-

Тому студентська рада
технікуму вже давно започаткувала й по сьогодні організовує вечори знайомств. На цих
вечорах знайомляться ―по вертикалі‖ 3 групи, наприклад:
збираються разом та організозаймався другий курс - це
21 група. На мою думку,
вони чудово виконали своє
завдання. Отже, прийшовши о 18-й годині в їдальню, ми почали чаювати та
спілкуватися зі старшими
студентами.

вують вечірку 11-та, 21-ша та 31-

представився, і так кожен. Познайо мив шись
та
попивши
чаю з солодощами, ми перейшли
до
на й в е се л і шо ї
частини, а це –
конкурси! Всі
конкурси були
дуже цікаві та
різноманітні.
Ми їли цукерки, на одну
людину вправно одягали безліч речей, передавали пляшку з водою за
допомогою ніг
і так далі.

тих,

Знайомилися ми так: кожен піднімався, називав
своє ім’я і називав імена
хто встав перед ним і вже

ла організована дискотека. У
мене залишилося безліч позитивних вражень. Я дуже вдячна
технікуму за таку доброту та щирість!
P.s.: через рік і ми будемо
навчати первачків знайомитися!

Хлопець дівчині:
- Я так мрію повернутися у той день, коли я
вперше зустрів тебе ... І пройти повз.

Віртуальні знайомства поділяються на два періоди: до
першої фотографії та після.

*****************

Знайомство в інтернеті
Дівчина: Скажи, а ти вродливий?
Хлопець: Я занадто скромний, щоб сказати так, й занадто гарний, щоб сказати ні.

Якщо дівчина хоче попоїсти солоденького, то
вона завжди зможе переконати себе, що торт
дієтичний.

*******************
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“ НІМЕ КІНО ” ЗМАГАНЬ З ФУТБОЛУ

РЕПОРТАЖ ПРО ПЕРЕБІГ ПОДІЙ ЧИТАЙТЕ У НАСТУПНОМУ НОМЕРІ...
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А м и в л і т к у в Болгарії
т а н ц ю в а л и !..
На одному з обласних
фестивалів
Сосницька
хореографічна
студія
«Веселка», яку ми відвідуємо ще зі школи, отримала
перемогу.
Нагородою
стала поїздка до Болгарії.
«Всі дуже зраділи, нас переповнювали емоції, і ми
відразу ж почали готувати
нові танці, – говорить керівник танцювального колективу Алла Григорівна Варава. – Це велике досягнення,

нулись широкі простори чудесної та незнайомої нам
країни. До Кіттена прибули
о 21 годині, зустріли нас
досить гостинно, перш за
все показали кімнати, в яких ми
жили, а далі на
нас чекала смачна вечеря.
Кожного дня
ми прокидалися о
8:30, а вже о
9:00 снідали.

Після
сніданку
відбувалися
репетиції
В піадже ми отримали змогу показати свої хореографічні
композиції за кордоном!»
Ми з нетерпінням чекали 14 червня і нарешті—
поїхали! Оговталися вже в
місті Кіттен, де проходив
фестиваль «Balkan Folk Fest
–2013».Учасниками фестивалю
були колективи різних країн: Сербії, Польщі, Білорусі, Болгарії, України.
Із Сосниці їхало нас
20 чоловік, ми були в автобусі не самі, а з колегами
з села Куковичі, де працює
студія «Калинонька». Їхали
досить довго, перетнули межі чотирьох кордонів. Молдову проїхали частково, а
на кордоні з Румунією нас
затримали на п’ять годин.
Як тільки перетнули межі
Болгарії, перед нами розки-

сляобідній час ми
могли досхочу купатися в морі або басейні, ганяти м’яча
на спортивному майданчику,
де завжди
було людно. Вечеряли ми о
19:45, а
після —
танцювали
для гостей Кіттена та прогулювалися вечірнім містом.
Всі учасники фестивалю були дуже старанними, а
їхні костюми привітно майоріли багатством кольорів.

Найбільше нам сподобалися
танці, які виконували колективи з Польщі.
Найяскравішими
були
враження
від
болгарських
грошей (1 лев = 6 гривень),
морозива, яким можна було
наїстися досхочу, охайних
готелів і надзвичайно привітних людей.

Із величезною насолодою ми смакували Болгарію,
але 10 днів промайнули непомітно.
До речі! Наш колектив
запросили до участі в фестивалі
наступного
року,
адже ми посіли друге місце.

Сьогодні згадуємо оплески,
посмішки на обличчях і щастя в очах глядачів.
ВАСЮК Анна, ПЕТРИКЕЙ
Віталіна (22 група)
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Франція… Країна романтики…
поцілунків… Країна чаруючих квітів.
І, безсумнівно, прекрасних людей.
Кожен хотів би навідати її. Але не
кожному в житті випадає шанс здійснити таку подорож. І саме такий шанс
від життя отримала студентка Сосницького сільськогосподарського технікуму бухгалтерського обліку, володарка мелодійного,“золотого” голосу
Демиденко Маргаріта. Ця прекрасна
дівчина підкорила своїм талантом
представників організації «Люба Лор
Україна», які й дали їй можливість
познайомитися з Францією. Я думаю,
що всім цікаво, як наша студентка
провела ці 45 днів за кордоном, а тому спитаємо у неї !
Ріто, скажи, будь ласка, якою була
подорож до Франції?

Ця подорож була довгоочікуваною. Хоч ми і їхали довго, але в
автобусі було комфортно. Дорогою я з цікавістю споглядала краєвиди і міста.
Де ти проживала?
Спочатку жили 2 тижні в сім`ї. А
потім почалися гастролі, і нас переселили до ліцею.
Розкажи про сім`ю, в якій ти проживала ?
Я проживала з жінкою Вівіан Лоранж, в якої четверо дітей. Чоловік
помер. Живе вона з донькою Мелоді, а інші діти живуть окремо.
Вони були привітні, веселі і доброзичливі. З ними я почувалася як
удома. Але все ж між нами відчу-
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Маrgо, розкажи про Францію!
вався розмовний бар`єр.
Чи ти навідувала якісь визначні
місця?
Спочатку я відвідала парк з річковим портом, де каталась на кораблі. Ще ходила до зоопарку. Тварини мало відрізняються від тих, що
знаходяться в українських зоопарках. Побувала на концерті танців,
де виступала Мелоді. Відвідала
безліч ресторанів та кафе. Французька кухня прийшлась мені до смаку! І, звичайно, була на 2 поверсі
Ейфелевої вежі. Сказати, що мені
вона сподобалась - це нічого не
сказати! Вона мене захопила своєю будовою і висотою! А найпрекрасніше було у горах! Які там пейзажі… Місць я
відвідала безліч.
Всіх вже і не перелічити.
Чи ти знайшла
собі друзів?
Так. Мелоді
стала мені хорошим товаришем.
Познайомила
мене зі своїми
друзями Алексом, Френком,
Вестованом. Ми
прекрасно провели час разом.
Навіть грали в
футбол!

Коли відбувались ваші виступи?
В нас було 10 концертів. Початок
був о 21:00, а закінчувались о
02:00. Ми виступали навіть у театрах. А взагалі зали були великі,
гарні.
Як тебе зустріла французька публіка?
Зустріла тепло. Мені дуже сподобалися глядачі.
Якими піснями ти підкоряла
Францію?
Я виконувала українську пісню
«Як калина розцвіте», французькі
«Вальс» і «Жо тем».
Хотілося покидати Францію?
Після 45-денного перебування я
хотіла побачити рідних. Але я хотіла б навідатися туди ще раз. Будемо сподіватися, що мені ще коли-небудь пощастить.
Твої враження від подорожі?
Франція прекрасна країна з привітними людьми. Вони чимось схожі з українцями. В нас у всіх співуча і романтична душа. Ця поїздка
залишиться в моїй пам`яті назавжди і викликатиме тільки приємні
спогади!
Хочеться побажати Маргаріті
успіхів у її співочій кар`єрі і вражати своїм чудовим співом не
тільки французів! Так тримати!!!

Інтерв'ю брала
Кривоніжко Вікторія, 36 гр.
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Велику колекцію бурхливих пригод тепер уже 22 групи і
куратора Раїси Єфремівни Лукаш
поповнила червнева подорож до
Чернігова, теплі та позитивні фотографії якої стануть прикладом
справжньої дружби для майбутніх
студентів. «Метою поїздки було

вдосконалення вивченого матеріалу з історії України за темою:
«Культура рідного краю», – зазначає викладач Тетяна Миколаївна
Волошок, яка й була ініціатором
поїздки.
Ще дорогою до Чернігова
ми відчували, що екскурсія вдасться, тому наспівували пісні, що
лилися одна за одною, немов
ріка. В обласному центрі ми відвідали музей ім. В.В. Тарновського,
де наші знання поповнилися цікавими відомостями про наш край,
культуру, видатних діячів, життя і
побут чернігівчан минулого.
Після відвідин музею на
нас чекала прогулянка Валом
(хто не знає – це найдавніша частина Чернігова, розташована на
високому правому березі Десни).
На схилах гори по колу встановлені 12 чавунних гармат, які, за
переказом, подарував місту Пет-

Стр. 11

Зустріч із Черніговом
ро І в знак поваги до мужності
чернігівських козаків у війні зі
шведами.
Із великим захопленням
споглядали ми деснянські пейзажі і фіксували їх на фотокамери.

Як і наш земляк О. П. Довженко,
ми були зачаровані красою Десни. Легка втома і нелегке бажан-

ня їсти змусили нас перепочити.
Далі ми продовжили мандрівку в
історію і відвідали Антонієві печери, які таємничо кликали нас.
Тепла рука одногрупника чи одногрупниці рятувала від страху і
холоду. З упевненістю можемо сказати, що енергія
Антонієвих печер полонила кожного студента. Теплі
спогади в серці кожного з
нас залишила і Болдина
гора, на якій похований
видатний український письменник
М.М. Коцюбинський.
Із сумом змушені були
повертатися до Сосниці.
Рекомендуємо
відвідати
чернігівські куточки всім,
хто наважиться втекти від
сірих буднів і поринути у
дивовижний світ історії,
сповнений красою і величчю рідної землі.

Лавський Ігор,
Лемеш
Ярослава (22 група)
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Стр. 12

«Українське альфреско» в Сосниці
Автор: Без Імені
Ми, жителі хоча й мальовничої, але провінції, звикли скаржитися на обмежені умови культурного розвитку. Регулярно нарікаємо на відсутність хороших концертів і масових феєричних
дійств, потребуємо свята і впевнено на нього чекаємо. Пролити мистецьке світло на нашу сіру буденність згодився Чернігівський обласний молодіжний театр.

майстерно виспівана. Акомпанувала на гітарі талановита і скромна Тетяна Мостіпан. Пригадується
фрагмент пісні «Між іншим» (музика Ольги Богомолець):
І в житті, як на полі мінному,
я просила в цьому сторіччі
хоч би той магазинний мінімум:
– Люди, будьте взаємно ввічливі! –

Осінній день, осінній день, осінній!

і якби на те моя воля,

О синій день, о синій день, о синій!

написала б я скрізь курсивами:

Осанна осені, о сум! Осанна.

– Так багато на світі горя,

Невже це осінь, осінь, о! – та сама

люди, будьте взаємно красивими!

Ліна Костенко

Ліна Костенко

Саме такого десятого жовтневого дня в технікум завітали справжні актори. Працівники обласного молодіжного театру запропонували першокурсникам музично-поетичний моноспектакль
«Українське альфреско» (за лірикою
відомої української поетеси Ліни
Василівни Костенко). Альфреско –
це стінний живопис на вологій
штукатурці. Поетичні розписи легендарної поетеси
впродовж сорока
п’яти хвилин виконувала Юлія Матросова – провідний
Ліна Василівна Костенко майстер сучасного
чернігівського театру, актриса, на
рахунку якої понад тридцять ролей. На сцені технікуму звучали пронизливі поезії Ліни Костенко;
зокрема:
«Недумано,
негадано…»,
«Мати»,
«Осінній
день»,
«Пісенька
з
варіаціями»,
«Послухаю цей дощ…», «Вечірнє сонце, дякую за
день…», «На конвертики хат літо клеїть віконця,
як марки…» тощо. Частина текстів поетеси була

Гірко писати, що далеко не всі глядачі були
«взаємно ввічливими» і «взаємно красивими», коли
Юлія Матросова талановито сипала в зал ліричні
тексти. Хочеться, щоб кожен із нас не тільки прочитав, але й почув оце крилате від Ліни Василівни:
Хай буде все небачене побачено,
Хай буде все пробачене пробачено.
Єдине, що від нас іще залежить, –
Принаймні вік прожити як належить.
*****************************

Юлія Матросова в моноспектаклі «Українське
альфреско»
В тему ―Кто-то сказал камням:-Будьте человечны!
Камни ответили:-Для этого мы недостаточно каменны...
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Чому підсумки навчання
за вересень розміщені
на передостанній сторінці?
- спитаєте ви
Причин як мінімум
дві:
Перша—60% читачів
люблять спочатку вткнути
носа в дві останні сторінки
любого журналу чи газети )))
Друга—виставлять
на перший план, власне,
нічого!
ОСЬ ВАМ ДЕТАЛІ:
Спочатку позитив. За
підсумками вересневої атестації відмінниками стали
лише 13 студентів, у т.ч.
12 група— 3 студ.
22 група— 1 студ.
31 група— 3 студ.
32 група— 2 студ.
26 група— 2 студ.
36 група— 2 студ.
За середнім балом та
якісним показником навчання визначилися такі
групи-переможці:
І місце—12 група!!!
ІІ місце—11 група!!!
ІІІ місце—22 група.
Як бачите, перший
курс не збирається ―пасти
задніх‖. Щиро вітаємо й зичимо так тримати!
***

Але неприємним є
той факт, що у складі випускної 32-ї групи знайшлися
студенти, які мають дві
атестаційні двійки. І це за
вересень!
Ще
неприємніше
повідомляти, хто став
―лідером‖ за отриманими
поточними двійками:
32 група—15 двійок
26 група—12 двійок
31 група—9 двійок.
За зробленими пропусками без поважних причин ―лідирують‖:
26 група—138 годин
(або 69 пар, або ж 17 пропущених днів!)
32 група—128 годин
(64 пари—16 днів!)
36 група—114 годин
(57 пар—14 днів!)
Мало того, 36-та бойова ще й зарекомендувала себе як група, що не
знає понять ―дисципліна‖,
―взаємоввічливість‖
―взаємоповага‖, ―обов'язок‖.
На жаль, схожа думка сформувалася й про 26-ту групу.
Що ж, будемо над
цим працювати! Чекайте
реакції..

Стр. 13

Трохи сонця
серед похмурих днів
Якщо читач замислився, значить, він зрозумів підтекст назви: мова
йде не лише про довготривалу негоду, а
й про негативи у ході навчальновиховного процесу.
Та серед моря похмурого сусідства двійок, пропусків, безпардонності
окремих членів нашої великої й переважно цивілізованої студентської родини
все частіше зустрічаються острівці, сповнені сонячного тепла й світла.
Чистота й затишок зелених куточків в аудиторіях та коридорах, відремонтовані жалюзі, витерті дошки та підметена підлога—не єдині добрі справи
відповідальних студентів та кураторів.
Ми систематично дбаємо й про
довкілля СТБО. І якщо у вересні напередодні Довженкових свят змушені були
під рясним дощем прибирати тротуари,
то кілька днів тому ми отримали заряд
сонячної бадьорості, й пам'ять про золотисто-багряний шелест опалого листя
ще довго буде підтримувати позитивний
настрій серед сірих буднів пізньої осені.
Так, ми цілу пару гребли, підмітали, затарювали (а між цим—
підкидали, обсипалися, складали осінні
букети, фотографували падолист, ганялися одне за одним, щоб відібрати засоби праці), а привітне сонечко вдячно
дарувало нам своє чарівне тепло й радо
освітлювало прихорошені проспект Гагаріна та Парк Слави..
...А вже наступного ранку негода знову вступила в свої права.
Та кожен з нас через все життя
пронесе промінчик світла, подарований
Сонцем у процесі спільної праці на благо гостей та жителів Сосниці.
Тепер ми по-іншому сприймаємо твердження: жити в нелюбому місті—те ж, що жити з некоханою людиною.
Соснице, ми тебе любимо!

Стор.14
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НОВА РУБРИКА

Пам'ятаймо прості
Правила безпеки пішоходів

Вчіть математику
Розповідала інститутська
викладачка математики,
про свого викладача:
- Був він людиною крупною
і поїсти любив. У їдальні
одного разу взяв він два
супи та дві других страви ...
тобто обід у двох примірниках. Підходить до каси.
Молоденька касирка клацклац-клац на рахівниці: "З
вас 2-17" , він у відповідь:
"Неправильно". Касирка
знову за рахівницю ...: "205", він у відповідь:
"Неправильно", касирка
остаточно збентежена та
налякана, клац-клац-клац
- "1-97", а цей вчений муж
їй у відповідь "Знову неправильно". Зневірена касирка: "А скільки має бути?!?!"
Він у відповідь "Не знаю.
Але два однакових обіди парне число" .

Пропонуємо
тему для обговорення
на шпальтах наступних номерів газети ―А-М‖:
ЖИТИ В
НЕЛЮБОМУ МІСТІ—
те ж, що
ЖИТИ З НЕЛЮБОМ
Місцеві, приїжджі, наїжджі, проїжджі—чи любимо
ми нашу Сосницю? А чи
навіть закохані в неї?
То в чому проявляється ця
любов? Напевно, не лише
в словах? Розкажи!!!

ЧОРНЕ ДОСЬЄ
Неандертальці 36 групи та їм подібні
Двієчники
Прогульники
Лихослови
Похабники
Любителі ненормативної лексики
НАЧУВАЙТЕСЯ!
Дописи, репортажі, вірші, поеми, оповідання, гуморески,
фейлетони та ін. (але без плагіату) чекає Ваша ―Аlma-Мater”

Пішоходи повинні рухатися по тротуарах і пішохідних
доріжках, тримаючись правої сторони.
Якщо немає тротуарів, пішохідних доріжок або пересуватися по них неможливо, пішоходи можуть рухатися по велосипедній доріжці, тримаючись правої сторони, або в один ряд по узбіччю, а у разі його відсутності - по краю проїзної частини дороги,
назустріч руху транспортних засобів. При цьому треба бути обережним і не заважати іншим учасникам дорожнього руху.
Пішоходи, які переносять громіздкі предмети, або особи, які пересуваються в інвалідних колясках без двигуна, ведуть
велосипед, мопед чи мотоцикл, везуть санки, візок тощо, якщо їх
рух по тротуарах, пішохідних чи велосипедних доріжках або узбіччях створює перешкоди для інших учасників руху, можуть
рухатися по краю проїзної частини в один ряд.
За межами населених пунктів пішоходи, що пересуваються по узбіччю чи краю проїзної частини, повинні йти назустріч
руху транспортних засобів. Особи, які рухаються в інвалідних
колясках без двигуна, ведуть мотоцикл, мопед або велосипед, у
цьому разі повинні пересуватися у напрямку руху транспортних
засобів.
У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості
пішоходи повинні вжити заходів для того, щоб чітко виділити себе
на проїзній частині чи узбіччі.
Рух організованих груп людей по дорозі дозволяється
тільки у напрямку руху транспортних засобів колоною не більш як
по чотири особи в ряду за умови, що колона не займає більше
половини ширини проїзної частини. Попереду і позаду колони з
лівого боку повинні бути супровідники з червоними прапорцями, а
у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості із засвіченими ліхтарями: спереду білого кольору, позаду червоного.
Організовані групи дітей дозволяється водити тільки по
тротуарах і пішохідних доріжках, а коли їх немає - по узбіччю
дороги, але тільки у світлу пору доби і лише у супроводі дорослих.
Пішоходи повинні переходити проїзну частину по пішохідних переходах, а у разі їх відсутності на перехрестях по лініях
тротуарів або узбіч.
Якщо в зоні видимості немає переходу або перехрестя, а
дорога має не більше трьох смуг руху для обох його напрямків,
дозволяється переходити її під прямим кутом до краю проїзної
частини у місцях, де дорогу добре видно в обидва боки, і лише
після того, як пішохід оцінить відстань до транспортного засобу,
що наближається, його швидкість та впевниться у відсутності
небезпеки. (далі буде)

Корисна інформація від Л.Л.Рублевської
Запрошуємо усіх бажаючих до співпраці!
Напишемо
історію технікуму разом!

Пишіть на ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ
поштової скриньки газети
“Alma-Mater” :

gazeta_alma@ukr.net

Голова сектору зовнішніх зв'язків—Віка КРИВОНІЖКО, 36гр.
контактний тел. 0950372575
Заступник голови— Аліна МАЖЕЖА, 22гр., тел.0931203309
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.

