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 Актуально 

Ми з нетерпін-
ням чекаємо 
Н о в о р і ч н и х 
свят, наперед 
ф о р м у л ю є м о 

бажання, щоб встигнути його  прогово-
рити рівно опівночі: що ми хочемо, про 
що мріємо, чого нам не вистачає… а чи  
звикли , чи навчилися ми дякувати року, 
що минає? 

Чи вміємо ми в суєті передсвя-
ткових буднів викроїти хвилинку 
(годинку))), пролистати день за днем 
прожитий рік, підсумувати зроблене, 
отримане, не реалізоване? 

Чи стали ми багатшими — на 
добро, на милість, на  терпіння, на спів-
чуття? 

Чи стали ми мудрішими —у 
стосунках, у навчанні, у  поведінці, у оці-
нці скоєного (чи досягнутого)? 

Чи стали ми щедрішими — на 
любов, на увагу, на повагу, на усмішку, 
на добре слово, на добрі діла? 

Чи стали ми здоровішими — 
тілесно і , головне, душевно, чи дбали 
про немічних, хворих, безхатьків, чи 
співчували  чужим, випадковим людям, 
чи згадували про тих, хто позбавлений 
здоров'я, статків, а може, й розуму? 

Чи стали ми біднішими — на 
лихі вчинки, слова та думки, на  нелюбов 
до ближнього, на заздрість, на обман? 

Чи подякували ми рідним, дру-
зям за те, що вони є, що скрашують 
наше життя, що не дають нам закам'я-
ніти серцем, за їхні поради ―в діло і не в 
діло‖, за ―нав'язливі― турботи, за можли-

вість виплакатися в жилетку, поділи-
тися  наболілим —і при  цьому не боя-
тися насмішок чи нерозуміння? 

І якщо ми стали кращими, - ну, 
хоч на стілечки! - подякуймо за те, що 
кожен прожитий день давав нам можли-
вість удосконалюватися. І хто викори-
став цю можливість — ще раз подякуй-
мо! 

2013-й рік для студентів та 
викладачів СТБО ознаменувався бага-
тьма приємними подіями: 

* професійні досягнення  викладачів: 

КОЛЕКТИВ достойно підготувався 
до атестації загальноосвітньої 
підготовки студентів ; 

успішно пройшла чергова атеста-
ція викладачів, у результаті колек-
тив поповнився двома викладачами
-методистами—це РУБЛЕВСЬКА 
Л.Л. ТА РУДЯ О.О.; 

І місце у Всеукраїнському конкурсі 
методичних робіт викладачів здо-
була викладач ЄМЕЦЬ Т.В.; 

ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі 
методичних робіт викладачів здо-
були викладачі РУБЛЕВСЬКА Л.Л. 
ТА ЗУБАР К.І. 

ІІ місце в обласному конкурсі викла-
дачів ―Педагогічна знахідка‖ виборо-
ла викладач ТЕРЕЩЕНКО К.В. ; 

прізвища 3-х викладачів занесені до 
Книги Пошани Науково-методично-
го центру: МАМАЄВОЇ О.О., КРАВ-
ЧЕНКО В.С. та ЯРМУША О.В.; 

вже рік студенти працюють з про-

грамою 1С восьмої конфігурації; 

Студентський 

гімн 

Gaudeamus   

(читай с. 4) 

Gaudeamus igitur, 

Juvenes dum sumus! (bis) 

Post jugundam juven-

tutem, 

Post molestam senec-

tutem 

Nos habebit humus.(bis)   

Ubi sunt, qui ante nos 

In mundo fuere? 

Vadite ad Superos, 

Transite ad Inferos, 

Ubi jam fuere! 

Vivat Academia! 

Vivant professores! 

Vivat membrum quod-

libet! 

Vivant membra qualibet! 

Semper sunt in flore!  

С—срочно 

Т—требуется 

У—уйма 

Д—денег 

Е—есть  

Н—нечего 

Т—точка 

Подякуймо Подякуймо Подякуймо    
201320132013---му року!му року!му року!   

Б.В. Борисенко, директор технікуму:Б.В. Борисенко, директор технікуму:Б.В. Борисенко, директор технікуму:   



(закінчення) 
 

*навчальні та спор-
тивно-масові досягнення сту-
дентів (і викладачів)))): 

ІІІ місце в обласній олімпіаді з 
Інформатики та комп'ютерної 
техніки здобув студент Анд-
рій ІРХА; 

ІІІ місце в обласному етапі 
Всеукраїнської олімпіади з укра-
їнської мови виборов студент 
Юрій БАДЕРИК; 

ІІІ місце в Міжнародному конку-
рсі знавців української мови ім. 
П.Яцика зайняла студентка І 
курсу Аліна КУЛИК; 

І командне місце в обласних 
змагання з гирьового спорту; 

ІІ командне місце в обласних 
змаганнях з настільного тені-
су; 

І командне місце в обласних 
змагання з вільної боротьби 

та  ІІІ командне місце —з лег-
коатлетичного кросу; 

участь гирьовиків у Всеукраїн-
ських змаганнях у Кіровограді; 

весь минулий сезон діяв ковза-
нярський каток ; 

відсвяткували Першу річницю 
Спортивного клубу ―АНТИ‖; 

відкрився  чудовий тренажер-
ний зал для занять фітнесом; 

цінителі вокалу з далекої 
Франції  помітили нашу тала-
новиту студентку Маргаріту 
ДЕМИДЕНКО, в результаті 
дівчина провела 45 незабутніх 
днів у культурній столиці Єв-
ропи; 

студентки 2 курсу, учасниці 
танцювального колективу Ан-
на ВАСЮК та Віталіна ПЕТ-
РИКЕЙ, стали переможцями 
танцювального конкурсу в 
Болгарії; 

Проводи зими, Спартакіади, 
Випускний, День Сосниці, Дов-
женкові свята, День студента 
— незвичні, несхожі на попере-
дні; 

декади циклових комісій, конку-
рси, шоу, майстер-класи, ви-
стави, години пам'яті, літера-
турні вечори — цікаві й повча-
льні. 

 

Тож подякуємо першому трина-
дцятому року нового тисячоліт-
тя за поміркованість, відносний 
спокій, за врожай, за рясні дощі, 
за тепле літо, за довгу хризан-
темову осінь, за тихий сніг , за 
кожну неповторну мить і  за но-
вий життєвий досвід кожного з 
нас. 

ЗЗ  Новим 2014Новим 2014--м роком,м роком,  

друзі!друзі!  
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         Б.В. Борисенко, директор технікуму:  Б.В. Борисенко, директор технікуму:  Б.В. Борисенко, директор технікуму:  Подякуймо Подякуймо Подякуймо    
               201320132013---му року! му року! му року!    

Група 

Кіль-
кість 

студе-
нтів 

Пропущено 
годин 

У С П І Ш Н І С Т Ь 

Прізвище                                
кураторів 

всього 

без 
поваж-

них 
причин 

Атестовано на 
не 

атес-
тован

о 

% успіш-
ності 

середній 
бал 

кількість студ. 
що навчають-

ся 

одержа-
но пото-
чні "2" 

якісний 
показ-
ник,% 

міс-
це 

"5" "4" "3" "2" "5" "5" і "4" 

11 19 66 22 10 57 23   5 94,74 3,7579   8 14 42,11 4 Логвін Н.П. 

12 18 54 22 8 45 13   6 91,67 3,7639   7 6 38,89 3 Рудя Т.М. 

21 19 163 157 18 95 26 1 31 81,29 3,58   1 16 5,26 5 
Ляшок 
О.М. 

22 18 32 28 43 86 30   3 98,15 4,04   7 10 38,89 1 Лукаш Р.Є. 

31 24 166 80 31 59 46   8 94,44 3,78 2 6 16 33,33 2 
Мамаєва 
О.О. 

32 24 410 326 7 25 20   20 72,22 3,26   7 27 29,17 8 
Макарець 
С.М. 

Разом по 

спец. БО 
122 891 635 117 367 158 1 73 89,66 3,74 2 36 89 31,15 Х   

16 20 200 100 3 28 31 2 16 77,50 3,20   3 16 15,00 9 
Шестак 
Л.А. 

26 22 176 174 10 32 27   19 78,41 3,38 1 3 14 18,18 7 
Макарець 
М.М. 

36 25 256 198 25 38 45   17 86,40 3,57 3 7 17 40,00 6 Ємець Т.В. 

Разом по 

спец. ЕП 
67 632 472 38 98 103 2 52 81,57 3,41 4 13 47 25,37 Х   

Разом 

по СТБО 
189 1523 1107 155 465 261 3 125 87,31 3,64 6 49 136 29,10 Х   

Який подарунок підготували ми Новому року — дивіться в атестаційній таблиці успішності              

за листопад :-((( 



Катерино Вікторівно, розка-

жіть про свої роки навчання. 

Які враження про школу у  Вас 

склалися? 

Я закінчила Новгород-Сіверську 

школу-інтернат ім. К.Д. Ушинсь-

кого. Навчатися мені подобалось. 

Улюбленими предметами були 

українська мова, українська та 

світова література, історія. Я бра-

ла участь у районних та обласних 

олімпіадах із цих предметів, посі-

дала призові місця. Школа запа-

м'яталася мені вимогливими вчи-

телями, яскравим позаурочним 

життям. 

   З великою гордістю зазначу, що 

освіту я здобула в тому ж навчаль-

ному закладі, що й український 

письменник П.Куліш, історик і гро-

мадський діяч М.Максимович, ви-

датний педагог К.Ушинський, інші 

відомі діячі науки і культури. 

- Можете поділитися цікавою іс-

торією зі шкільного життя? Що 

Вам запам'яталося найбільше? 

- У школі я була дисциплінована, 

вчилася добре. Ніхто з учителів не 

підозрював мене у капостях. Якось 

у 6-А класі ми зібрали всі свої речі, 

схвали їх в актовій залі, самі також 

там притаїлися. На дверях класу 

почепили оголошення типу: ―Клас 

поїхав збирати урожай картоп-

лі‖ (це було у вересні, актуально). 

Мав бути урок біології, його викла-

дала заступник директора з вихов-

ної роботи, найбільш вимоглива і 

сувора вчителька. Прочитавши 

оголошення і побачивши пустий 

клас, Ніна Василівна заглянула в 

актову залу поряд із нашим класом 

і швидко знайшла юних ―збирачів 

урожаю‖. Зрозуміло, що наш жарт 

їй не дуже сподобався. Ідея 6-А ви-

явилася не такою вже й кумедною. 

Влетіло всім. Довго шукали винно-

го, але не знайшли. Ніхто й припу-

стити не міг, що ініціатором жарту 

була відмінниця зі зразковою пове-

дінкою Терещенко Катя. 

- Тетяно Володимирівно, а чим 

вам запам'яталося студентське 

життя? 

- Вражень багато, але хочу розпові-

сти ось про що. Навчаючись у Киє-

ві, в Українській Ордена Трудового 

Червоного Прапора сільськогоспо-

дарській академії (нинішній НУ-

БІП) на лісогосподарському факу-

льтеті, я у вільний від навчання 

час працювала лаборантом дендро-

саду. На той час платили досить 

непогані гроші—40 крб., тобто в 

розмірі стипендії; робота була до-

сить цікава і непроста, часом на-

віть небезпечна, пов'язана з пев-

ним ризиком: доводилося  навіть 

охороняти реліктові голубі ялини, 

особливо під час Новорічних свят, 

оскільки бажаючих прикрасити 

оселю під Новий рік реліктовим 

деревом було ой як багато. Сторо-

жували, як правило,  вночі, одяга-

лися так, щоб здалеку виглядати, 

як дорослий чоловік, щоб відляку-

вати крадіїв. 

- Напевно, було холодно і страшно? 

- Одягали ватяні штани, тому ви-

гляд був не зовсім гламурний… 

зате спрацьовувало! Чергували всю 

ніч, до ранку, а на парах іноді дрі-

мали. Зате як же гріли чесно заро-

блені гроші! )))) 

- Валентино Сергіївно, а Ви теж 

навчалися в Київській сільгоспака-

демії? 

- Так, але на економічному факуль-

теті. Вступила до академії після 

закінчення нашого технікуму, на-

вчатися тут вважалося дуже прес-

Слухати спогади = жити життям іншого 
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У першому семестрі до нашого технікуму  

завітали гості з Харківського національного аграрно-

го університету імені В.В. Докучаєва, які розповіли 

про свій чудовий навчальний заклад. 

Приємно, що серед п’яти представників Хар-

ківського університету були недавні випускники на-

шого технікуму  Горох Олександр і Євгенія Руденко, 

нинішні викладачі універу, які після навчання в ньо-

му написали та захистили кандидатські дисертації 

на економічну тематику.  Інші високоповажні гості  - 

це  проректор з наукової роботи,  завідувач кафедри 

фінансів, доктор економічних наук , професор Олій-

ник Олександр Васильович,  декан факультету фі-

нансів і обліку Софронська Ірина Михайлівна , декан 

факультету менеджменту та економіки Шелудько 

Руслан Миколайович.  

Ця урочиста зустріч  відбулася в актово-

му залі технікуму після великої перерви.  

Спочатку директор нашого технікуму 

Борисенко Борис Васильович привітав та пред-

ставив гостей. А далі наші гості з Харкова корот-

ко розповіли про себе, а також про навчання, 

правила вступу до ХНАУ. Гості подарували тех-

нікуму подарунки ( сувенірні книги). В кінці зу-

стрічі  всім бажаючим гості вручили візитки і 

пакети, в яких були календарики на 2014 і бро-

шури про університет та його факультети . 

Дякуємо поважним гостям, що  подола-

ли таку далеку дорогу, щоб привітатися з нашою 

улюбленою Сосницею, з нашим красенем-

технікумом, та й нам приділили увагу! 

«Елітний сторож» 

Коротко  

«Збирачі врожаю» 

« Учасник 

Олімпіади-80» 



тижно, адже—столиця! Жили в 

гуртожитку старинної дореволю-

ційної архітектури, п'ятеро в кімна-

ті, але кімната велика, світла, зру-

чна. Тоді не було скороченого на-

вчання, всі вступали на перший 

курс, заново вчили історію КПРС, 

вищу математику, політекономію, 

інші—звичайно, рівень подачі ма-

теріалу відрізнявся науковістю. У 

1982 році святкували 1500-річчя 

Києва, і нас частенько забирали з 

пар на стадіон, на тренування в 

танцювальних та спортивних сю-

жетах. Мабуть, ви бачили, як на 

заповнених трибунах, неначе на 

білборді, почергово виникають та 

щезають різноманітні фігури, сим-

воли? Ото нас навчали: коли, як 

довго та якого кольору прапорці 

піднімати, опускати та похитува-

ти:). Звичайно, було цікаво, але 

жарко, і ще й пари пропущені тре-

ба було надолужувати. 

А вчилися ми дружно, і стипендію 

підвищену отримували, і старалися 

марку рідного технікуму високо 

тримати, бо на той час нас було 

лише двоє, хто вступив після СТБО 

до академії.  

Катерино Іванівно, ми чули, що 

ваше покоління вивчало напа-

м'ять якийсь вірш латинською 

мовою? 

Так, і не лише наше покоління, 

а й донині вважається справою 

честі знати Гімн студентів саме 

латинню. А ще вважається, хто 

вивчив увесь гімн, тому вдала 

кар'єра в житті забезпечена )). У 

прикмети, як ви знаєте, вірити 

не варто. Але життя підтвер-

джує, що жодне розумове старан-

ня  не залишається без нагороди! 

А де знайти цей Гімн? 

(сміється) Дуже просто! На сайті 

СТБО зліва в меню клацаємо 

ПЕДКАБІНЕТ і на сторінці вгорі 

шукаємо GAUDEAMUS. Відкри-

ваємо, читаємо, вивчаємо, а по-

тім дивуємо і мріємо! Попутно 

можна ознайомитися і з Гімном 

сосницьких студентів тут же  на 

вкладці 7 ЧУДЕС СТБО. 

Чому саме латинською, мертвою, 

мовою складено гімн? 

Насправді колись латинська мо-

ва була  панівною, але названа 

мертвою пізніше, тому що люди, 

для яких вона є рідною, не на-

роджуються вже принаймні 

півтори тисячі років.  

Чи є спільні слова в укр. та лат. 

мовах? 

Українська мова запозичила 

багато слів з латинської. Ось 

деякі: лекція, студент, ауди-

торія, санаторій, авіація, аг-

рарний,  ангіна, варіант, , го-

норар, грація, дебет, деклама-

ція, дисципліна,  документ, 

інструкція,  квадрат. коноп-

ля))  та ще багато інших.  

А що значить “гаудеамус”? 

Перекладається як ―радіймо‖, 

але це не зовсім точно, точніше, 

як на мене, російською —

‖возрадуемся‖. А взагалі цей 

гімн звучить як заклик юних 

насолоджуватися життям. 

Ольго Олександрівно, місто Вашої 

юності—це Санкт-Петербург.?  

На той час відоме всьому світу міс-

то-музей мало назву Ленінград. І 

вважалося культурною столицею 

Радянського Союзу. Лише цей 

факт свідчить, як було цікаво при-

їжджим студентам. Жили ми у 

Царському Селі (нині м. Пушкін), 

де у свій час навчався відомий 

всьому світу класик О.С. Пушкін.  

А студентське життя теж було 

яскавим? 

Спочатку було всього: і сільгоспро-

боти під дощем та вітром (а Пітер 

славиться негодою), і мокрий одяг 

та взуття у холодному гуртожитку, 

і адаптаційний період. Вчилися 

ми з задоволенням і успішно. Влі-

тку я працювала в приймальній 

комісії і одного разу навіть допо-

могла сосницькій випускниці всту-

пити до вузу. Але це окрема істо-

рія... А ще доводилося підпрацьо-

вувати вечорами, хто прибираль-

ницею, хто двірником, хто ще ким, 

адже життя в місті завжди неде-

шеве.  

А  громадською роботою Ви ціка-

вились? 

На старших курсах я очолювала 

профком економічного факуль-

тету, відповідно була членом 

профспілкового комітету інститу-

ту, мала змогу не лише організо-

вувати для студентів вечори від-

починку та екскурсії по території 

СРСР, а й виїздити за рубіж (у 

той час це було дуже складно). 

Проходила так звану пасивну 

практику на підприємствах Че-

хословакії (тепер Чехія та Слова-

кія—дві країни). Члени профко-

му були дружними, за час на-

вчання ми об'їздили всю Приба-

лтику, познайомилися з визнач-

ними місцями не лише Санкт-

Петербурга, а й всієї Ленінград-

ської області.  Навчалися теж 

старанно. Виробничі практики 

були досить тривалими, нас, 

практикантів, офіційно оформ-

ляли на відповідні бухгалтерські 

посади, що давало змогу закрі-

пити теоретичні знання й отри-

мати справжні професійні нави-

ки. Звісно, і зарплату платили! 

Тому ми дуже старались. По за-

кінченні практики мені пропо-

нували місце бухгалтера у Ле-

нінградській області, та я мріяла 

про рідну Сосницю. ))))))))) 

Дякую всім за змістовні розповіді! 

Розпитувала викладачів                  

Марченко Оля, 12гр. 

Слухати спогади = жити життям іншого 
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 «Гаудеамус—         
Гімн  студентів усього світу» 

«Об‘їхала  
пів-Європи» 
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Щирим дарунком всім нинішнім 

студентам, які прагнуть бути гідними 

творчих набутків і натхненно примно-

жувати славу Альма-матер, який є і 

залишається для нас, колишніх студен-

тів, одним з найкращих навчальних 

закладів, який готує висококваліфікова-

них фахівців у галузі економіки,  який  

створює сприятливі умови для розвитку 

творчих здібностей кожного студента 

та виховує справжніх особистостей. 

Студентське життя…Шалене й безтур-

ботне, веселе і незабутнє… Це перший 

крок у доросле життя, перша «5» в залі-

ковій книжці, перший вдалий іспит, 

незабутні дні і безсонні ночі, нові зна-

йомі, які стають найближчими друзями 

на все життя, перші досягнення та пере-

моги, це перше кохання та перші сльо-

зи, це неймовірні емоції та незабутні 

враження та події.  

Згадайте, кому з Вас у дитинстві 

батьки казали: "Не будеш вчитися доб-

ре - підеш корів пасти". У батьківській 

інтерпретації варіацій працевлаштуван-

ня у разі незадовільного навчання було 

безліч: двірник, пастух, приймальник 

склотари, тощо. 

Сьогодні немає сенсу залякувати 

такими професіями. Стимули для на-

вчання нині зовсім інші. Коротенько їх 

можна охарактеризувати так: 

1. Підвищена академічна стипендія - 

найбанальніший, але досить дієвий ар-

гумент для старанного навчання. 

2.  Лояльне ставлення викладачів - своє-

рідний аванс на майбутнє навчання у 

ВНЗ. 

3.  Зміцнення власної самооцінки, соці-

альної значимості. 

4. Позитивне ставлення однокурсників - 

за наявності відповідних особистісних 

якостей: якщо ти не "ботан", а "свій в 

дошку" хлопець, якому, граючись, на-

певно вдасться відхопити диплом з від-

знакою. 

Не можна забувати і про често-

любство - бажання стати професіона-

лом у своїй справі заохочує цілеспрямо-

ваних та наполегливих. Їм, як нікому 

іншому, притаманне прагнення бути 

кращою складовою авангарду курсу. 

Для цього доводиться за будь-яку ціну 

відмінно вчитися і заробляти всі мож-

ливі привілеї, передбачені ВНЗ . 

Ще один привід для гарного на-

вчання - перспективна можливість вла-

штуватися до хорошого роботодавця. 

Скільком студентам доводиться лицемі-

рити на практиці для того, щоб згодом 

бути прийнятим на бажану вакансію! 

Але одних лестощів, як правило, зама-

ло: доводиться ділом доводити свої 

здібності. Ось тут ще й як згодяться 

переваги «червоного» диплома, не куп-

леного, а заробленого чесним 

"вигризанням" граніту науки. Погодьте-

ся, це вельми рентабельне вкладення 

старань і часу! 

Йдемо далі. Деякі батьки, відпра-

вляючи своє чадо до ВНЗ, цілком відк-

рито малюють йому перспективи: або 

оплачувати контрактне навчання, або, 

за наявності гідних оцінок і бюджетно-

го місця, регулярно забезпечувати ди-

тину N-нною сумою. Бо часто грошей 

на кишенькові витрати та оплату конт-

ракту у батьків не вистачає. Як Ви ду-

маєте, що вибере недурний студент? 

Вважаємо, гарне навчання з отриман-

ням матеріальної допомоги від сім'ї. 

Звертаємося до тих, хто вважає, 

що гарне навчання - справа шістнадця-

та, головне - абияк отриманий диплом. 

Це нагадує львівську приказку про во-

діння автомобіля:  хоч права і купив, 

але їздити не купив. Що толку від 

"корочки", якщо знань в голові - нуль? 

Так що вчіться, дорогі студенти, 

і відплатиться кожному по заслугах! 

Випускники 32 групи 2008 р. 

(куратор Редько Н.С.) 

ЧомуЧому    д о б р е   д о б р е   навчатисянавчатися  —— в и г в и г і і д н о ???д н о ???  
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Справжнє свято панує у стінах технікуму , 

коли до альма-матер навідуються випускники минулих років. 

З ними радо спілкуються викладачі, їх запрошують  на пари, у 

них беруть інтерв'ю, їх на перервах обступають з усіх боків 

сьогоднішні скубеї, заглядають у вічі та зачудовано слухають 

небилиці про життя-буття. 

Листопад теж був щедрим на візити вчораш-

ніх випускників. Альона СЕРГІЄНКО розповіла 36-й групі про 

підводні камені самостійного життя: пошук роботи,  розподіл 

коштів власного бюджету, ставлення роботодавців до моло-

дих спеціалістів, роль таких якостей як відповідальність та 

обов'язок у досягненні мети. Наголосила дівчина й на випробу-

ваннях, які чекають нинішніх третьокурсників при підготовці 

до незалежного заміру знань, при проходженні виробничої 

практики та складанні Державного екзамену. 

Маша КНИШ  повідала про перипетії заочного 

навчання з точки зору коханої дружини та люблячої мами та  

запевнила, що в багатьох випадках технікум— це палочка-

виручалочка: чи контрольну роботу розібрати, чи курсову 

належним чином “зліпити”. 

Андрій ЮДИЦЬКИЙ завітав у СТБО саме  на 

день самоврядування, він поділився враженнями про новий 

виток студентського життя просто зі сцени (на якій, ми всі 

пам'ятаємо, почувається як риба у воді), а потім ще й  успіш-

но виконав функції голови журі. 

Ліля ЄРЕМЕНКО та Маша ГОНЧАРУК також 

довірливо розповіли групі про несхожість взаємостосунків ви-

кладачів і студентів у технікумі й   університеті, про те, як 

виручають та допомагають  знання, отримані в СТБО, про 

необхідність  поглиблювати загальну та професійну ерудицію. 

А ще дівчата залишили в редакції “А-М” невеличкий в і д к р и 

т и й лист, який ми й публікуємо.  

Три роки в технікумі промайнули як одна мить. 

Спочатку все нове здавалося незрозумілим, але пройшло всього 

декілька місяців  - і ми влилися велику і дружну технікумівську 

сім’ю. І всі три роки навчання в СТБО ми були повноправними 

членами цієї родини, ділили з нею всі злети і падіння. В техніку-

мі ми знайшли вірних і справжніх друзів, тут ми зрозуміли бага-

то життєвих питань, а головне – отримали достойну професію, 

заради якої сюди ж і вступали. 

Кожного ранку ми поспішали на пари, на навчан-

ня, пізнавали щось нове; далі були танцювальні репетиції, тре-

нування з вільної боротьби чи з волейболу – і так кожен день 

пролітав у невгамовному, сповненому захоплюючих подій ритмі. 

За все це ми дуже вдячні нашим викладачам та 

нашому дорогому куратору Володимиру Васильовичу ДЗЮБІ, 

які не покладаючи рук трудилися над тим, щоб зробити з нас 

справжніх спеціалістів, фахівців своєї справи та достойних випу-

скників, які, навчаючись у різних вузах України, з гордістю мог-

ли б сказати: «Ми – випускники Сосницького сільськогос-

подарського технікуму бухгалтерського обліку!» 

Випускниці 2013р. Лілія ЄРЕМЕНКО                               

та Марія ГОНЧАРУК, 23.10.2013 

Н о с т а л ь г і я  Н о с т а л ь г і я    



«Нації вмирають не від інфаркту. 

Спочатку їм відбирає мову», – так застері-

гала Ліна Костенко на початку нового тися-

чоліття. З метою зміцнення національного 

імунітету українців серед ряду заходів ста-

ло традиційним щорічне проведення двох 

важливих конкурсів – Всеукраїнського мов-

но-літературного конкурсу імені Тараса 

Шевченка і Міжнародного конкурсу знавців 

української мови імені Петра Яцика.  

Сосницький технікум також дбає 

про формування мовно здорових громадян. 

Тож з нагоди Дня української писемності та 

мови, який із 1997 року відзначається 

9 листопада, в навчальному закладі відбу-

лися стартові етапи згаданих конкурсів. 

7 листопада творчі студенти 

І і ІІ курсів альма-матер мали змогу показа-

ти себе у Всеукраїнському конкурсі імені 

Тараса Шевченка. Мета цього заходу – не 

лише пробудити патріотизм і 

вшанувати творчу спадщину 

митця, а й віднайти таланти, 

які вміють творити словом. 

Тому завдання мовного 

змагання полягає у написан-

ні твору-роздуму. Зазначи-

мо, що цього року було на-

раховано понад тридцять 

бажаючих поділитися 

міркуваннями на тему: «Людина працею 

живе…». Студенти шести груп упродовж 

двох годин з’ясовували важливість праці в 

житті сучасної людини, роздумували над 

потребою самовдосконалення і саморозви-

тку активного представника суспільства.  

Маємо переможців першого 

етапу конкурсу іме-

ні Тараса Шевченка: почесне третє 

місце посіла студентка 22 групи Кате-

рина Пацюк, першокурсниця Катери-

на Труба (12 група) здобула срібло, а 

Яна Довга (також 12 група) стала ав-

тором найкращого твору і володарем 

лаврового вінка переможця. 

Міжнародний конкурс знавців 

української мови імені Петра Яцика 

стартував у стінах Сосницького техні-

куму 13 листопада. До виконання не-

традиційних завдань підвищеної скла-

дності були запрошені першокурсники, 

які на «ти» з наголосами, складними 

словами, фразеологізмами, числівни-

ками, розбором речень. Кращими еру-

дитами рідної мови виявились: Віта-

лій Кир’ян (11 група) -  ІІІ місце, Оль-

га Фаєвська (16 група) -  ІІ місце, Алі-

на Кулик (11 група) -  І місце.  

Естафету філологічних 

змагань у технікумі перейняла 

ІV Всеукраїнська олімпіада з українсь-

кої мови, перший етап якої відбувся 

27 листопада в межах циклу загально-

технікумівських олімпіад. Учасниками 

заходу були студенти ІІ курсу. Редагу-

вання тексту, фонетичний розбір слів, 

правопис слів іншомовного походжен-

ня, тлумачення паронімів, порівняння 

різних типів речень – завдання, запро-

поновані другокурсникам. Кращими 

мовними олімпійцями виявились: Га-

лина Савченко (26 група) -  ІІІ місце, 

Юрій Бадерик (21 група) - ІІ місце, 

Ярослава Лемеш (22 група) - І місце. 

11 грудня відбувся Другий (об- 

ласний) етап обох конкурсів та олімпі-

ади. До Чернігова делегували захища-

ти честь технікуму Яну Довгу, Аліну 

Кулик, Юрія Бадерика (на фото). Вони 

виявилась кращими знавцями рідної 

мови в технікумі, але представляти 

свій навчальний заклад на обласному 

рівні – неабияка відповідальність. По-

при мороз, хвилювання й усвідомлен-

ня жорсткої конкуренції (адже для уча-

сті в олімпіаді та конкурсах з’їхалися 

представники всіх навчаль-

них закладів Чернігівщини І–

ІІ р. а.) наші студенти довели, 

що знають не лише дебет з кре-

дитом, а й на пристойному рівні 

володіють рідною мовою.  

    Отже,    читайте  й 

    запам’ятовуйте! 

Вітаємо призерів! 

Бажаємо подальших успіхів, 

творчої наснаги, позитивної 

енергії! Тепер Святий Мико-

лай обов’язково завітає до 

них, і не з лозиною 

 

К. Терещенко, викладач 

Перший урожай в області зібрано! 
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Студентка 11 групи Аліна Кулик посіла 

ІІІ місце в ІІ (обласному) етапі Міжнародного кон-

курсу знавців української мови імені Петра Яцика! 

Студент 21 групи Юрій Бадерик посів 

ІІІ місце в ІІ (обласному) етапі ІV Всеукраїнської 

олімпіади з української мови! 

Олімпійські ж
нива 



 Напевне, 

кожен сту-

дент знає 

дату 17 лис-

топада. Зви-

чайно, як 

можна забути про свято, прис-

вячене саме нам? Тип паче, що 

тільки в це свято студенти  

можуть зайняти місця вчителів 

нашого рідного технікуму. Саме 

так! Кожного року в цей день 

студенти проводять навчальні 

заняття замість викладачів. І 

навіть директором технікуму, 

правда, лише на один день, 

стає студент! Охочих вести за-

няття завжди багато, так як 

кожному хочеться випробувати 

свої здібності педагога. 

Цього року День студента при-

пав на неділю, у зв`язку з цим 

святкуван-

ня відбу-

лося 14 

листопада.  

На посаду 

директора 

було обра-

но студен-

та 22 гру-

пи (він же  

заступник 

голови 

студради) 

Лукаша Ро-

мана. Заступником директора 

була Васюк Анна,  діюча голова 

студради. Бібліотекарями пра-

цювали Мажежа Аліна, заступник 

голови сектору зовнішніх 

зв`язків, та Низар Юля.  

           

 

 

 

 

 

Закінчився 

день самов-

р я д у в а н н я 

святковим концер-

том. Студентів 

привітала чинний 

заст. директора з 

виховної роботи 

Смаглюк Ніна Ана-

толіївна, яка по-

бажала наснаги в 

навчанні. Потім настав 

час сценічних змагань  

учасників команд КВК 1-

го та 2-го курсів. На-

ступні виступи команд  

підняли настрій своєю 

енергійністю та кумед-

ністю. Оцінивши дотеп-

ність учасників, судді 

взялися перевіряти, 

наскільки вони є ерудо-

ваними. Команди висту-

пали гідно і не вступали 

один одному в боротьбі 

за першість. Але, зреш-

Міжнародний день студента—крок 

до самовизначення 
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Чому 

ніхто не 

поділився 

вражен-

нями про 

виконан-

ня 

функціо-

нальних 

обов’яз-

ків? 

тою, перемога дісталася 2-му ку-

рсу, який випередив інших на 0,1 

бала. Щоб дати перепочинок ко-



мандам, глядачів та болільни-

ків розважали виступи активних 

студентів, що задіяні в худож-

ньому самоврядуванні. Як зав-

жди, потішила глядачів своїм 

чаруючим голосом Демиденко 

Маргаріта(36 гр.) піснею 

«Перемирие». Полонили зал сво-

їми дзвінкими голосами  Лемеш 

Ярослава (22 гр.), Марченко 

Оля (12 гр.), Лисенко Вероніка 

(31 гр.). Привітав студентів 

зі святом і танцювальний коле-

ктив з виступами «Сучасний та-

нець» та «Український танець». 

Загалом було цікаво та незвич-

но. Принагідно хочу передати  

слова вдячності викладачам, 

директору, адміністрації за 

те, що дають нам можливість 

розвивати відповідальність і 

самостійність шляхом проведен-

ня такого дня самоврядування. 

А учасни-

кам худож-

ньої само-

д і я л ь -

ності, що 

д о к л а л и 

безліч зу-

силь для 

влаштуван-

ня цікаво-

го і весе-

лого кон-

церту, ще 

й побажаю 

удосконалюватися та максималь-

но розкритися як талановитим 

особистостям. 

Чи не найважче було тим студе-

нтам, хто вирішив побувати у 

шкурі лектора, модератора чи 

координатора навчальних за-

нять. Адже від того, як вони 

підготувалися, як провели за-

няття, наскільки правильно й 

об’єктивно оцінили роботу сво-

їх друзів на парі, думаю, зна-

чною мірою залежатиме й зрос-

тання авторитету та поваги. 

Кривоніжко Вікторія,  

36 група 

Міжнародний день студента—крок до самовизначення (закінчення) 
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ТАК! САМЕ СТУДЕНТИ В ЦЕЙ ДЕНЬ ВЕЛИ ЗАНЯТТЯ, ОПИТУВАЛИ, ОЦІНЮВАЛИ, ПОЯСНЮВАЛИ... 



 

“Фотосесія” з Дня студента 
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Змагаються І-й та 2-й курси 



«Кухлик» 

Дід приїхав із села, ходить по столиці. 

Має гроші — не мина жодної крамниці. 

Попросив він: 

— Покажіть кухлик той, що з краю.- 

Продавщиця: 

— Что? Чєво? Я нє панімаю. 

Кухлик, люба, покажіть, той, що з боку 

смужка. 

— Да какой же кухлік здесь, єслі ето кру-

жка. 

Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови: 

— На Вкраїні живете й не знаєте мови.- 

Продавщиця теж була гостра та бідова. 

— У меня єсть свой язик, ні к чему мне 

мова.- 

І сказав їй мудрий дід: 

— Цим пишатися не слід, 

Бо якраз така біда в моєї корови: 

Має, бідна, язика і не знає мови. 

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

 

 

- Тож давайте солов’їну  

Мову шанувати, 

Постараймося красиво 

Й чисто розмовляти. 
 

Мова в нас красива дуже, 

Але, як не гірко, 

Ми самі ото й паплюжим 

Сосницьку говірку. 
 

Скажем «тільки», а не «токо»,  

Скажем «скільки», а не 

«скоко», 

Не «їка», а «яка»… 

Потренуймо язичка! 
 

Грубим суржиком зі сцени, 

Друзі, говорити— 

Аж ніяк не означає 

Сосницю любити! 

Ред. 

Настільний теніс - це гра, 
яка тренує не лише тіло, але й мо-
зок.  Настільний теніс сміливо мо-
жна назвати спортом для мозку. 
Під час гри ми багато рухаємось 
використовуючи все тіло, тренує-
мо очі, покращуємо координацію 
рук та ніг, всі ділянки нашого мозку 
задіяні й працюють, так як ми пла-
нуємо стратегію гри, тактику, та 
відстежуємо м’ячі і удари.  

Нещодавно в спортзалі тех-
нікуму пройшли змагання з насті-
льного тенісу, учасниками цих зма-
гань були спортивні юнаки та юн-
ки, студенти 1, 2, 3 курсів. На 
жаль, деякі групи проігнорували це 
змагання, і не відрядили своїх  
представників. 

Змагання було виснажли-
вим, адже кожна студентська гру-
па хотіла здобути призове місце і 
засвідчити цим свої фізичні здібно-
сті.  

Всі учасники змагання були 
добре підготовлені до нього, і від 
змагання отримували максималь-
не задоволення.  

Головним суддею змагань 
був викладач фізичного виховання 

Михайловський С.В.  

Після закінчення змаган-
ня були оголошені результати. 

 Переможцями стали  
Горпиненко Олег(26 група) та 

Лук’яненко Аня (31 група). 

 Другі місця вибороли 
Низар Юля (22 група) та      

Логвін Саша (16 група).  

Треті місця зайняли    
Солошенко Дарина (11 група) 

та Двойнос Саша (11 група). 

 На урочистій лінійці 
спортсмени були нагороджені 
грамотами та красивими спор-
тивними медалями.  

Якщо дивитися в розрізі 
груп, то 1 місце здобула  26 
група, 2 місце - 22група, 3 мі-

сце - 11 група.  

Дякую всім учасникам, 
без вас це змагання було б 
неможливим! 

З наступаючими Різ-
двяними святами!!! 

Низар Юля, 22 гр. 

Відбулися змагання                     

з настільного тенісу 
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ЗАКУЛІСНИЙ           

повчальний віршик                                 
від Павла Глазового: 

З приводу словесних ―перлів‖, що звуча-

ли зі сцени в День студента, редакція ―А-

М‖ нагадує про нову рубрику ―ЖИТИ В 

НЕЛЮБОМУ МІСТІ—ТЕ Ж, ЩО ЖИТИ 

З НЕЛЮБОМ‖ й в унісон з П. Глазовим 

закликає: 

 

Мов поганих не існує в світі,  

Є лише погані язики.    А. Бортняк 
 

Мова зникає не тому, що її не 

вчать інші, а тому, що нею не гово-

рять ті, хто її знає.  Х. Арце  

Минулого вівторка відбулася 

чергова лінійка, на якій розгляда-

лися важливі поточні питання: про 

успішність студентів, про відно-

шення до навчання, про недалеку 

сесію, про спортивні досягнення, 

про підготовку до Новорічних свят . 

Особливу увагу адміністрація при-

ділила правилам поводження на 

дорогах, нагадали, як убезпечити 

себе від травм в ожеледицю та від 

переохолодження.  

Остання інформація була ду-

же актуальною, тому що наступно-

го ж дня  мороз сягнув      –12—15 

градусів, але деякі наші дівчата 

цього не відчули (що то значить 

юна кров!... а чи прокидалися 

вже дорогою до технікуму?) та 

йшли по Сосниці зранку зігнуті, 

синьогубі й синьоносі, зате—без 

головних уборів! Кррруто!  

Ще ―крутіше‖ буде, коли 

вони хлюпатимуть носами, чха-

тимуть та надривно кашляти-

муть і розбризкуватимуть слину 

з хвороботворними бактеріями у 

розгарі сесії та Різдвяних свят… 

Тож доброго всім здоров'я! 

Ще раз зверніть вашу дорогоцінну 

увагу на корисну інформацію (с.17) 

 



все більше студентів, а особливо в нашому технікумі.  Не 

перелічити, скільки призових місць зайняли наші студенти 

на обласних змаганнях. Крім обласних, у технікумі часто 

влаштовуються внутрішні змагання між групами з волей-

болу, тенісу та футболу. Ось нещодавно відбулися змаган-

ня з футболу. Спочатку всі команди були поділені 2 групи: 

групу А та групу Б. 

В групі А змагались: 

31гр.—32гр. (2:2)                     31гр.—26гр. (0:7)  

31гр.—11гр. (1:14)                   11гр.—32гр. (3:0)  

32гр.—26гр. (5:7)                     11гр.—26гр. (7:3)  

Ще з давніх-давен люди розуміли, що спорт — це 

ключ до довголіття.  Спортсмени, які брали участь у 

Олімпійських іграх, були шановані й викликали захоп-

лення у глядачів, так як вони мали загартовану силу во-

лі, впевненість у собі і власних силах.  Минали роки, і 

Олімпійські ігри згодом втратили свою популярність, 

але саме вони започаткували влаштування змагань з різ-

них видів спорту. 

Дивлячись на сьогоднішню молодь, однолітків, я 

не можу стверджувати, що всі  вони є прихильниками 

спорту, але помічаю, що ряди спортсменів поповнюють 
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Переможці фінальних ігор з футболу 



В нашому технікумі 

багато уваги приділяється фі-

зичному вихованню та спорту. 

Тут  працюють 7 секцій та тури-

стичний клуб. Спортивні коман-

ди технікуму неодноразово 

ставали призерами Всеукраїн-

ських студентських змагань. З 

2003 року в технікумі підготов-

лені п'ять кандидатів у майстри 

спорту. Найбільшою популярні-

стю користуються такі  спортив-

ні секції: настільний теніс, віль-

на боротьба, гирі, волейбол, 

футбол .  

Кращі представники 

настільного тенісу: Анна Бібік  

(21 група), Юлія Низар (22 гру-

па), Олег Горпиненко (26 гру-

па), Анна Лук’яненко (31 група). 

Ким пишаєтьс я 

вільна боротьба: Коваленко 

Олександр (32 група), Ірха 

Андрій (36 група), Бондаренко 

Едуард (36 група), Панченко 

Віталій (36 група). 

Гирьовий спорт 

пропагують: Серб Олег (16 

група), Тібеж Сергій (22 група), 

Лукаш Роман (22 група), Овдіє-

нко Максим (22 група), Тібеж 

Андрій (32 група), Тетяна Двор-

нік (32 група), Христина  Куце-

нок (32 група), Серб Олександр 

(36 група). 

Волейболом захоп-

люються: Анна Васюк (22 гру-

па), Дарина Дубяга  (22 група), 

Віталіна Петрикей (22 група), 

Тахміна Заробова (22 група), 

Анна Пархоменко (16 група), 

Анжела Чухно (31 група), Аліна 

Бондаренко (31 група), Вікторія 

Кривоніжко (36 група). 

На часі, сподіваємо-

ся,погода стане нашою спіль-

ницею та дозволить проводити 

лижні змагання, зимові спарта-

кіади та інші спортивні заходи й 

ігри. 

А сьогодні – вітаємо 

всіх! Всіх! Всіх! Не лише наших 

любителів спорту, а всю сосни-

цьку молодь, все спортивно 

настроєне населення нашого 

улюбленого містечка! 

- У ІІ корпусі Сос-

ницького сільськогосподар-

ського технікуму бухгалтер-

ського обліку відкрився ще 

один спортивний зал, в яко-

му розпочалися заняття фіт-

несом!!!  Фітнес-зал – це діти-

ще членів Спортивного клубу 

«Анти», що працює під керівни-

цтвом викладача фізвиховання 

Г.А. Смаглюка. Тут встановлені 

аж 7 різноманітних  спортивних 

тренажерів, підлога встелена 

килимовим покриттям, що приг-

лушує звуки. Бажаючих займа-

тися в тренажерному залі дуже 

36—16 (5:3) 22—36 (1:9)  
36—26 (10:2) 

Кожна команда, яка представ-

ляла свою групу, не  хотіла поступа-

тися місцем у фіналі, і всі прикладали 

максимум зусиль, щоб утримати до-

сягнутий рі-

вень. 

Фінальною 

була гра між 36 

групою і 12-ю. 

Обидві коман-

ди були гідні 

перемоги. Чес-

но кажучи, я 

була приємно 

здивована, ко-

ли дізналася, 

що першокурс-

ники дійшли до 

фіналу. Але 

нашу команду 

36 групи пере-

могти не зміг 

ніхто.  

Команду переможців представляли 

(див. фото на попередній стор.): 

Ірха Андрій)* 

Панченко Віталій)* 

Серб Олександр)* 

Осипенко Олег)* 

 Бондаренко Едуард)* 

Мої одногрупники показували 

швидкість, майстерність у веденні 

м`яча, точність ударів по воротах. 

Після отримання перемоги з рахун-

ком 6:0 їм  вручили грамоти і медалі, 

які були придбані спортклубом 

«Анти». 

Я як студентка 36 групи пиша-

юся спортивними одногрупниками, 

які не втомлюються доводити, що 

вони найкращі. Взагалі дуже приємно 

бачити, що хлопці з моєї групи захоп-

люються спортом і отримують пер-

шість в будь-яких змаганнях. А від 

себе хочу побажати їм завжди бути 

по життю переможцями))))**** 

Захоплені усмішки та поці-

лунки від Кривоніжко             

Вікторії , 36 гр. 

Тренажерний зал запрошує всіх бажаючих 

Переможці фінальних ігор з футболу 
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багато, і не лише студенти: це 

й викладачі, і працівники інших 

установ та організацій. Вже 

устатковується розклад роботи 

тренажерного залу, щоб здо-

ровий спосіб життя могли про-

водити всі бажаючі. 

Якщо ти, друже, 

дочитав до цих рядків, зна-

чить, ти теж небайдужий до 

спорту. І якщо ти до цього часу 

не апробував роботу жодного з 

тренажерів – не зволікай, при-

ходь! Тут завжди присутні ви-

кладачі, які проведуть профе-

сійний інструктаж, а відеоуроки 

допоможуть урізноманітнюва-

ти спортивні вправи та 

«відполірувати» красиву спор-

тивну статуру! 

Підготувала             

студентка 22 групи                  

Мажежа Аліна. 

(закінчення) 

В групі Б змагались: 

21—12 (2:5)        16—22 (4:4) 

21—16 (6:6) 36—11 (2:0) 

22—21 (1:3) 16—12 (6:6) 



13 листопада наша 36 

група на чолі з куратором 

Ємець Тетяною Володимирів-

ною відправилася  на екску-

рсію до Сосницького район-

ного суду. Прийшовши до бу-

дівлі суду, ми з цікавістю 

розглядали її архітектурну 

будову.  

Потім до нас вийшла 

Смаль Інна Анатоліївна, го-

лова районного суду, і 

люб`язно запросила до зали. 

Присівши на 

запропоновані 

місця, ми 

стали уважно 

слухати допо-

відачів. Пер-

шою  виступи-

ла Інна Ана-

толіївна, яка 

ознайомила 

нас з інфор-

мацією про 

кількість 

працівників 

суду, а також 

про посади, 

які вони за-

ймають.  Для 

нас ці дані 

були вкрай 

важливі, так 

як подальша наша доля зале-

жить від вибору професії.  

Коли виступ завершився, то 

ми зробили висновки, що 

пов`язана з юриспруденцією 

професія вимагає відповіда-

льності, рішучості, глибо-

ких знань законів України.  

Далі ми почули цікаву  

доповідь Борисенко Антоніни 

Олександрівни, керівника 

апарату суду,  яка розпові-

ла про історію виникнення 

суду, перших керівників і 

т.д. Якщо чесно, то було 

трішки дивно чути, скільки 

пережила ця будівля! Насту-

пним був виступ судді Сте-

льмаха А.П. на тему, яка є 

дуже актуальною в наш час, 

- про куріння. Ми дізналися 

про місця, де заборонено 

палити, а також хвороби, до 

яких призводить куріння, 

закони щодо вживання тютю-

нових виробів.  

Тож студенти! ПАЛИТИ 

В ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ ЗАБО-

РОНЕНО!  

Потім ми слухали ви-

ступ про «Безоплатну право-

ву допомогу». Дізнались про 

правові центри та адресу 

знаходження такого центру  

в Сосниці. Отримали корисну 

інформацію від секретаря 

судового засідання 

Петрикій І.Ю. з при-

воду смс-

повідомлень, що над-

ходять учасникам су-

дових процесів. В 

них зазначається час 

розгляду  їхньої 

справи.  

Щоб трішки відпочити 

від доповідей, нам 

показали всі кабіне-

ти в суді та пред-

ставили всіх праців-

ників.   

Але найбільше мені 

сподобалась віктори-

на, яку провела го-

лова суду спеціально 

для нас. Ми поділили-

ся на 2 групи, тобто 

команда дівчат та команда 

хлопців. Капітаном команди 

дівчат була Червона Олена, 

а хлопців – Бондаренко Еду-

ард. З відривом у 3 бали 

 

Незвичайна екскурсія до РАЙОННОГО  СУДУ 
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- Встати! Суд іде! 



(закінчення) 

перемогли дівчата. Далі 

всіх чекали призи за участь  

у вигляді ручок і паперу.  

Взагалі екскурсія ма-

ла як ознайомчий, так і ви-

ховний характер. Сподобало-

ся всім! І від всієї групи 

хочемо сказати слова вдяч-

ності нашому любому курато-

рові Тетяні Володимирівні 

за прекрасно проведений 

час! 

P.s.: А ще ми здиво-

вано дізналися, що в дале-

ких 80-х роках ХХ ст. в 

цьому приміщенні працювала 

наша викладач Зубар К.І. на 

посаді старшого юрисконсу-

льта районного агропромис-

лового комплексу. Отже, 

юриспруденція та бухгалте-

рія  дійсно споріднені та 

взаємопов’язані! 

Кривоніжко Вікторія, 

36 гр. 

 

Фото на пам'ять  
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Незвичайна екскурсія до РАЙОННОГО  СУДУ 

Було справді цікаво 

П’ятикласниця 

Оля заробляла 

гроші, отримуючи 

двійки. Схема про-

ста: отримала двій-

ку – отримала ре-

меня, зняла по-

бої—виграла суд…  

- Підсудний, 

розкажіть 

суду ваш 

план пограбу-

вання банку. 

- Не можу, у 

залі багато 

конкурентів.  

Жінка подає на 
розлучення. 
Суддя — жінці:             
— А який у вас 
привід для 
розлучення?                  
— Він змушує 
мене їсти все, 
що я йому го-
тую.  

Утік із тюрми в’язень. 
Міліція надіслала п’ять 
фотокарток утікача в 
місто, де злочинець міг 
би знайти собі схованку і 
притулок. Через тиждень 
прийшла депеша від 
мера міста: «Чотирьох 
уже затримано. Вийшли 
на слід п’ятого…».  

—    Тату, що 
таке суд при-
сяжних? 
—    Це, син-
ку, група лю-
дей, яка вирі-
шує, гарний у 
підсудного 
адвокат чи 
поганий.  

В адвокатському бюро 
висить картина, що пе-
редає суть нелегкої про-
фесії адвоката. На кар-
тині зображено двох 
дядьків, які ділять коро-
ву: один тягне за хвоста, 
другий — за роги. Біля 
корови сидить адвокат і 
спокійнісінько її доїть.  



 МАЖЕЖА АЛІНА 22 гр.: 
 

- Як нам  відомо, щороку серед сту-

дентів  2 курсу проводиться  практи-
чне заняття «Конкурс  страв» з дис-
ципліни  «Сімейно-побутова культу-
ра та домашня економіка».  
 На чолі з викладачем  студенти 
повинні не лише засвоїти навики 
щодо сервірування  столу. Кожна  
навчальна група  поділяється на 3-4 
команди, кожен учасник кожної ко-
манди повинен брати активну 
участь у підготовці до цього конкур-
су, у самому конкурсі. Команда роз-
робляє власний девіз, яким буде 
користуватися протягом змагання, 
та назву команди, а та-
кож готує певний перелік 
страв, якими буде вра-
жати своїх конкурентів.  
Важливим критерієм 
оцінювання буде серві-
ровка столу та святкове 
оформлення серветок.  
 Отож, поділюся секре-
том, що було на парі у 
22  групи. Група поділи-
лася на 3 команди. 1 
команда – «Ванільки», 2 
– «Ангелята», 3 – 
«Оливки». Кожна група 
старанно підготувалася 
до змагання, вдома ко-
жен з гравців підготував 
декілька страв. Девізи, 
які виголошували коман-
ди, були  різноманітними. Я була в 
команді «Ангелята». Наш  девіз скла-
дався з 2-х частин, одну з яких говори-
ли хлопці: «Дайте времени немножко, 
приготовьте свои ложки! Удивим  сего-
дня вас,  угощеньем – высший клас!!!» 
І дівчата: «И, соревнуясь вместе с 
вами, мы останемся друзьями. Пусть 
борьба кипит сильней, и наша дружба 
вместе с ней!». У нас всі дуже серйоз-
но віднеслися до конкурсу, кожен при-
готував те, що зміг, красиво оформив 
страви. Також ми поділилися з присут-
німи досить простим як для студента 
рецептом смачних домашніх кексів. З 
сервіровкою столу не все було гладко, 
але ми старалися. 
…На жаль, жодна з команд не справи-
лася з головним завданням конкурсу – 
сервіровкою столу – на відмінну оцін-
ку. Ну, що ж, що є, то є… 

за кращу назву , кращий девіз, прави-
льну сервіровку столу; окремо був 
конкурс серветок; цікавими виявилися 
назви страв та рецепти їх приготуван-
ня. 
Змагання було захоплююче й цікаве. 
Це одна з традицій технікуму саме для 
другокурсників. Адже саме тут розкри-
ваються наші приховані таланти, коли 
ми поринаємо у світ кулінарії. І саме 

Знову конкурс Знову конкурс « « Г О С Т Г О С Т І   на  П О Р О З І І   на  П О Р О З І »»  
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*** 

Відгук  викладача:  
 

- Дійсно, всі групи відпові-
дально та із зрозумілим 

інтересом ставляться до 
навчальних занять такого плану. 

Цього разу другокурсники продемон-
стрували спільну працю, рівень орга-
нізованості та дисципліни, з задово-

ленням застосовували креативний 
підхід до участі в конкурсі: освоюва-

ли складні способи складання полот-
няних та паперових серветок, окре-
мі команди були відповідно екіпірова-
ні: у капітана (кока) – головний убір 

бандана, таблетка чи  ковпак, у чле-
нів команди – фартушки, або білі 

сорочки з «метеликом», або ембле-
ми з назвою команди. 

Майже всі досконально знають ре-
цепт приготування своєї страви й 

дуже ревниво відносяться до заува-
жень викладача :)). 

Оцінки на такому за-
нятті «зашкалюють», 

є випадки, коли один 
студент отримує аж 
дві п’ятірки. Та найго-

ловніше – команди 
врешті згадують, що 
вони одна сім'я, і гос-

тинно запрошують 
одне одного відвідати 

свої кухонні витвори 
за спільним святковим 

столом.  
Саме тоді можна    

спрогнозувати майбу-
тнього тамаду, чи  
мерчендайзера, чи  

тайм-менеджера, чи 
людину, без якої святкове застілля 

втрачає певні емоційні відтінки, а то 
й просто уважну господиню  чи відмін-

ного господаря. 

 

Від ред.: прохання до фоторепор-

терів: на фоні апетитних мрій не 

забувайте про обличчя героїв!-))))) 

ГОРПИНЕНКО ОЛЕГ, 26гр: 
 

-  У 26 групі теж досить багато вра-

жень від участі у номінації конкурсу 

―Кращий стіл дня‖. Студенти розділи-

лись на три команди, які змагалися  

цей конкурс не має пере-

можців чи переможених, 

бо тут завжди перемагає 

дружба. В цьому ми пере-

коналися, бо в конкурсі 

група проявила себе з 

найкращого боку. Ми були 

веселі, щирі, привітні, 

талановиті, ввічливі, тому 

що уявляли себе господа-

рями дорогого ресторану. 

Отже, смачного! 



Прикольчик  

допиши 2 нулі до свого роз-

міру взуття :-)) 

відніми від цього числа свій 

рік народження :-)) 

додай до цього числа поточ-

ний рік :-)) 

Подивись на дві останні цифри 

результату—це й буде твій вік!!!  

Оголошення  

Запрошуємо всіх!!! 

19 грудня в актовому залі 

СТБО відбудеться  

передНоворічний :) 

концерт 

У програмі: 

Виступи КВК 

Художні номери 

Конкурс на кращий 

новорічний костюм (з 

представленням) 

Конкурс на кращий 

новорічний плакат 

Конкурс на кращу но-

ворічну іграшку 

Конкурс на кращу но-

ворічну сценку 

Початок концерту о 17.00 

 

Короткая 
притча об 

учебе и 
знаниях, от 

Леонардо Да Винчи: 
 

Получив однажды 
сильный удар от огнива, кремень 
возмущенно спросил у обидчика: 

– С чего ты так набросилось на 
меня? Я тебя знать не знаю. Ты 

меня, видимо, с кем-то путаешь. 
Оставь, пожалуйста, мои бока в 

покое. Я никому не причиняю 
зла. 

– Не сердись попусту, сосед, – с 
улыбкой промолвило огниво в 

ответ. – Если ты наберешься 
немного терпения, то вскоре 

увидишь, какое чудо я извлеку 
из тебя. При этих словах 

кремень успокоился и стал 
терпеливо сносить удары огнива. 

И наконец из него был высечен 
огонь, способный творить 

подлинные чудеса. Так терпение 
кремня было по заслугам 

вознаграждено. 
Притча сказана для тех, кто 

поначалу робеет в учебе. Но если 
запастись терпением и проявить 

старание, то посеянные семена 
знания непременно дадут 

добрые всходы. Ученья корень 
горек, да плод сладок.  

 

Мудрая 
притча о работе 

 

Хозяину было жаль 
расставаться с хорошим 

работником, и он попросил его об 
услуге — построить еще один 
дом. Плотник согласился, но 

было видно, что во время работы 
он думал о чем-то другом, совсем 

не старался, материалы брал 
какие попало. 

Когда плотник закончил работу 
и дом был готов, хозяин 

протянул плотнику ключи от 
входной двери. «Этот дом, — 

сказал он, — мой подарок для 
тебя». 

Как же расстроился плотник. 
Если бы он знал, что строит для 

себя, он бы сделал все совсем по-

другому!   
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ОРГАНІЗМ росте до 25 років, 
але ЖИВІТ, мабуть, не в курсі всіх 
цих подій!  

******  

Краще б комарі смоктали 
жир, а не кров ))))) 

****** 

Дівчина завжди говорить 
правду... Але не відразу... І не 
всю...  

- Цікаво, а є таблетки 
від голоду? - Так, котлети)  

***** 
Купила чай для схуднення. 

Нічого так, з тортиком нормально.  

 

****** 

 Чому стипендія так зрід-
ка, а пари  щодня! 

Напередодні зимової 

сесії: 

Пошта Alma-Mater зрідка отримує листи від 

читачів, переважно це статті в газету. Нижче 

— крик душі, так розуміти зміст вашого листа? 

Всяка 
всячина 

Всяка 
всячина 

Всяка 

всячина 

- У в'язниці не стіль-

ки сидять, скільки ми 

в інтернеті! 

Всю студентську роди-

ну—зі святами: 

Андрія (13 грудня) 

Наума (14 грудня) 

Миколайчика (19 
грудня) 

 

З наступаючим 

Новим 2014-м Ро-

ком та Різдвом 

Христовим! 

http://elims.org.ua/pritchi/category/pritchi-o-znaniyax/
http://elims.org.ua/pritchi/category/pritchi-o-znaniyax/
http://elims.org.ua/pritchi/category/pritchi-o-znaniyax/


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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Актуально:      Як уникнути переохолодження і обмороження 

Голова сектору зовнішніх зв'язків—Віка КРИВОНІЖКО, 36гр. 
контактний тел. 0950372575 

Заступник голови— Аліна МАЖЕЖА, 22гр., тел.0931203309 

Відповідальний редактор—К.ЗУБАР, тел.0682488344 

Запрошуємо усіх бажаючих до 

співпраці. 

Напишемо історію технікуму 

разом! 

Переохолодження організму виникає, якщо людина тривалий час перебу-
ває на холоді. Найчастіше замерзають люди у стані алкогольного сп'яніння.  

Ознаки переохолодження: озноб, тремтіння, блідість, а потім і посинін-
ня шкіри, губ, біль у пальцях рук та ніг. При легкому переохолодженні достат-
ньо тепло вдягнутися, випити гарячий солодкий чай або каву.  

При тривалому переохолодженні розвивається обмороження . Воно 
може виникнути не тільки при сильному морозі, а й при достатньо теплій 
зимовій погоді, коли повітря вологе та дме вітер. Причиною обмороження 
можуть стати мокре та тісне взуття; тривале перебування у нерухомому стані 
на вітрі, в снігу; хвороби, алкогольне отруєння.  

До обмороження більш схильні пальці, кисті, стопи, вуха і ніс. При першо-
му ступені обмороження шкіра блідніє, знижується чутливість уражених 
ділянок, а після зігрівання спостерігається почервоніння та набряк. При дру-
гому ступені ураження шкіра набуває синьо-багрового відтінку і на її поверхні 
з’являються пухирі з прозорою рідиною.  

Якщо побіліли щоки, ніс, вуха, достатньо розтерти їх чистою рукою до 
почервоніння і появи поколювання. Не можна розтирати снігом, тому що сніг 
не зігріває, а охолоджує відморожені ділянки та ушкоджує шкіру. Неприпусти-
мо швидко зігрівати ділянки тіла (наприклад, поливати гарячою водою). Якщо 
з’явилося напухання відмороженого місця або пухирі, то розтирання робити 
не можна. Потрібно покласти на відморожене місце пов’язку з товстим проша-
рком вати і доставити постраждалого до лікарні. Постраждалого з будь-яким 
видом відмороження необхідно помістити в тепле приміщення. Потрібно дати 
йому гарячий чай або каву.  

Щоб не допустити переохолодження і обмороження, перед виходом на 
вулицю слід обов’язково поїсти та правильно одягнутися. Одяг повинен бути 
багатошаровим і обов’язково з натуральних тканин, він не повинен стискати 
рухів. На ноги одягайте вовняні шкарпетки і взувайте просторе взуття, бо 
небезпека одержати відмороження залежить значною мірою від порушення 
нормального кровообігу (тісне взуття, нерухомість). Обов’язково одягайте 
головний убір. За 20 хвилин до виходу на вулицю змажте обличчя і руки спеці-
альним поживним кремом, який не містить воду. На морозі весь час намагай-
тесь рухатися. Лікарі рекомендують вживати більше теплої рідини, що сприяє 
кращій терморегуляції організму.  

Як убезпечити себе від травм в ожеледицю 

Разом із приходом морозів щорічно реєструється сумна статистика трав-
мувань, пов’язаних з ожеледицею. Зараз у медиків „гаряча‖ пора. Людей 

ЧОРНЕ ДОСЬЄ 
 

напоготові! 

 

Хто  ще  не  зрозумів,  що 

разом  зі  СВЯТАМИ 

прийде  й  

пані СЕСІЯ пані СЕСІЯ — 

 

НАЧУВАЙТЕСЯ! 

доставляють з переломами кінцівок, розтягненнями зв’язок, черепно-мозковими травма-
ми.  

Щоб зменшити ризик травм в ожеледицю, фахівці радять ходити не поспішаючи, 
злегка розслабивши ноги в колінах, ступаючи на всю підошву. Кращими для ходьби по 
льоду є підошви з мікропористої чи іншої м’якої основи без високих каблуків. Не тримайте 
руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, а й важких травм. Обходьте 
металеві кришки люків, слизькі ділянки тротуарів та сходів, адже вони, як правило, вкриті 
льодом. Не ходіть краєм проїжджої частини дороги - можна впасти і опинитися на дорозі. 
В „слизькі дні‖ не перебігайте проїжджу частину дороги. У цей час гальмівний шлях маши-
ни значно збільшується, а падіння перед автомобілем, що рухається приводить, як міні-
мум, до каліцтв, а можливо, і до загибелі. При порушенні рівноваги швидко присядьте, бо 
це найбільш реальний шанс утриматися на ногах.  

  При переході дороги будьте особливо пильні. Переходьте її лише на переході й 
уважно придивляйтеся, щоб не було поблизу машини. Або тоді, коли транспортні засоби 
вже зупинилися. 

Ніколи не перебігайте дорогу навіть коли немає транспортних засобів, бо по слизькій 
дорозі бігти небезпечно. 

Щоб почуватися впевнено на слизьких вулицях, змайструйте перед виходом із будин-
ку «льодоступи». Для цього наклейте лейкопластир чи ізоляційну стрічку на суху підошву і 
каблук (хрест-навхрест або східцем) і перед виходом натріть піском ( на один-два дні 
вистачає). Можна підошву перед виходом натерти наждачним папером, а ще краще 
прикріпити його на підошву (але від води піщинки наждачного паперу рано чи пізно обси-
паються). Або намажте на підошву клей типу „Момент‖ та поставте взуття на пісок, після 
цього можна сміливо виходити на вулицю.  

Техніка безпеки на водних об`єктах в зимовий період 

Наша зима особливо небезпечна. Лід при частій зміні температури швидко підтає і 
дитина не знаючи цього, виходить грати на водойм. І ось тоді на поріг підступає біда: лід 
тріскотить і провалюється, відкриваючи глибину водойма. Дуже швидко можна опинитися 
в холодній крижаній воді. Така вода сковує людину, його рухи і важко без допомоги сто-
ронніх вибратися на берег.  

Добре якщо ще ти провалився під лід недалеко від берега, на мілководді.  

Тоді, при проваленні під лід в прибережній зоні, необхідно вийти на берег, віджа-
ти одяг, вилити воду з взуття і, щонайшвидше дістатися до найближчого житла.  

Якщо ж біда застала людину на середині водойма або в місцях, де велика гли-
бина, то рятуючи людину необхідно користуватися певними правилами. Для надання 
допомоги людині, що потрапила в ополонку забороняється підходити до її краю. Рухатися 
до постраждалого по льоду необхідно повзучи. Щоб площа опори на лід була якомога 
більше, допомога надається за допомогою підручних засобів (палиці, ременя брюк, шар-
фа і тому подібне). Витягнувши постраждалого на берег потрібно віджати від води його 
одяг і прийняти заходи до швидкої доставки його в найближче житло.  

Пам'ятайте! Ігри на льоду водойма дуже небезпечні! Краще кататися на санках і 
ковзанах в спеціально обладнаному для цього місці. Необхідно пам'ятати завжди про 
небезпеку тонкого льоду і підтавання льоду.  

 

Правила поведiнки на кризi 
 

• Не виходьте на кригу, мiцнiсть якої вам невiдома; 

• не виходьте на кригу пiд час льодоходу, весняної вiдлиги, снiгу i сильних  пере-
падiв температури повiтря, 

• не збирайтесь на кризi великими групами; 

• не заїжджайте на лижах з крутого берега на неперевiрену кригу.  

(далі буде) 

Корисна інформація від Л.Л.Рублевської 



Нехай студентам                                      

добре всім ведеться, 

Хай легко і успішно                             

сесія здається,  

Нехай стипендія                                  

зросте удвічі, 

Хай платять її                                        

навіть за ―тройбан‖, 

Нехай загляне                                      

кожному у вічі 

Жаданий успіх і талан. 

Нехай здобутки й перемоги 

Знайдуть до кожного із Вас 

дорогу, 

Нехай панує мир та спокій, 

Плекайте прагнення високі 

Щоб Ви від успіху п'яніли  

Щоб  Ви завжди  

ЖИТТЯ ЛЮБИЛИ! 

 

Редакційна  група 

Щастя нового в році Новому! 
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Хай Вам у вікна                                 

стукає колядка, 

Хай на столі стоїть                            

і свічка, і кутя. 

Коли звістить із неба                                   

зірка ясна, 

що в яслах                                                                                                   

народилося Дитя. 

Ті оченята сповнені Любові, 

і посмішка весела і легка! 

В Різдвяну ніч хай Вас благос-

ловляє 

Іісусика малесенька рука.  

Щастя нового в році Новому! 
Щастя нового в році Н

овому! 

З наступаючим Різдвом Христовим! 


