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НАШІ
ДОСЯГНЕННЯ
ВІТАЄМО!

ЗАСНОВАНА НА ЗЛАМІ ТИСЯЧОЛІТЬ (у грудні 2000р.)

ЦЕЙ НОМЕР ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
СТУДЕНТCЬКІЙ ВЕСНІ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИМ
ДНЯМ ТА СВІТЛИМ НАДІЯМ

2. Спортивну команду з настільного
тенісу в складі
ЛОГВІНА Олександра,
16гр.,ГОРПИНЕНКА
Олега, 26гр.,
ЛУК’ЯНЕНКО Анни,
31гр. за зайняте
ІІІ місце в обласних змаганнях!
3. Студентку 22
групи НИЗАР Юлію та
студента 26 групи
ГОРПИНЕНКА Олега—
за зайняті ІІІ та
ІІ місця в районних змаганнях з настільного тенісу!
ТАК ТРИМАТИ!
МОЛОДЦІ!

СЕРЕДА,
16 КВІТНЯ
2014 року

ШЕВЧЕНКОВІ
ВЕСНИ
Встала весна, чорну землю
Сонну розбудила,
Уквітчала її рястом,
Барвінком укрила;
І на полі жайворонок,
Соловейко в гаї
Землю, убрану весною,
Вранці зустрічають...

1. ТРУБУ Катерину,
студентку 12 групи,
із зайнятим ІІІ-м
місцем у Другому
обласному етапі Шостої Всеукраїнської
олімпіади з математики серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації!

№ 8-10/137-139

Т. Шевченко
Уривок із поеми «Гайдамаки»
Більш ніж
150 весен, любовно оспіваних поетом, зустрів
світ без Шевченка.
Та кожне наступне покоління навчалося любити українську весну
саме за творами Кобзаря.
Сьогодні ж Тарасові рими, легкі для
декламації, прості для сприйняття,
глибокі за змістом, наповнилися новими
життєвими силами. Його декламують
на Майдані, київська станція метро
його імені прикрашена багатьма плакатами з його відомими віршами, покладеними на музику:
Реве та стогне Дніпр широкий
Думи мої, думи мої
Зоре моя вечірняя
Тече вода з-під явора
Минають дні, минають ночі

Дивлюсь я на небо
Садок вишневий коло хати .
Шевченко знову став кумиром для
патріотично настроєної молоді.
Студенти та викладачі технікуму
теж потрудилися на славу, щоб достойно зустріти чергову річницю від
дня народження Кобзаря. Адже 2014-й
рік оголошений роком Тараса Шевченка!
Тож протягом року викладачі
української
мови та літератури
К.В. Терещенко та Л.А.
Шестак організовували ряд навчальновиховних та культурно-масових заходів, покликаних пробудити у спраглих
студентських душах любов до української, і саме шевченківської, лірики.
Як це відбувалося, читайте на наступних сторінках нашої газети.
Головне—студенти продемонстрували такий рівень креативу та відповідальності, що організували вшанування пам'яті Кобзаря не лише в технікумі, вони показали виставу за творами Шевченка в РБК для жителів та
гостей Сосниччини!
ред.
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Виховна година
Не так давно в нашому
технікумі відбулася загальна
виховна година, на якій розглядалося таке важливе питання,
як поведінка студентів у ході
навчального процесу та у вільний від занять час. Від студентів
вимагалося: нормально поводити себе на парах та на перервах
(а як це?))))), не вживати нецензурні слова (нічого собі, дожилися!((((((((, дотримуватися суворої
заборони тютюнопаління в межах навчального закладу (ох,
біда любителям «вонючої соски»!), не послуговуватися під час
занять мобільним телефоном
для прогулянок в І-неті, а старанно сприймати навчальний
матеріал (жах та й годі).
Щодо введення так званого «комендантського часу»:
кожен студент технікуму повинен після 22:00
знаходитися
вдома, оскільки на даний момент Україна переживає важкі
політичні часи; кожен відчуває,
що, мабуть, варто дотримуватися цієї вимоги.
Сприйнявши та усвідомивши все те, що нам говорила
заступник директора з виховної
роботи Ніна Анатоліївна Смаглюк, студенти відправилися писати листи російським студентам, в яких планували розповісти і про загальну ситуацію, і про
комендантські обмеження, і в
яких умовах живе та навчається
молодь України. Хтось закликав
брататися, хтось виписував гасла проти війни, а хтось і негатив виплескував на папері. Що
ж, відправимо!

Стр. 2

КАТРУСИНА ПЕРЕМОГА

Катя ТРУБА з 12 групи

Як нам стало відомо,
наша чарівна студентка 12 групи
Катерина Труба здобула III місце в обласних змаганнях з математики. Які враження вона отримала від перемоги та участі? Запитаємо про це у нашої переможниці.
-Як ми знаємо, ти,
Катю, поїхавши до Чернігова на
змагання з математики, здобула
III місце. Наших читачів цікавить,
чи хвилювалася ти , які емоції тебе переповнювали?
- Звісно, я дуже хвилювалась, я навіть не можу передати, які емоції мене наповнювали: напевно, передусім страх , що
можу не виправдати надій технікуму, підвести свого вчителя. Але
все ж я зібралася і вирішила здобути перемогу для нашого технікуму .
- Які почуття переповнювали, коли ти дізналася про
свою перемогу?

- Ну, по-перше, я
була дуже здивована, але – і дуже щаслива. Мене переповнювали дуже позитивні емоції.
- Чому ти не вірила
в свої сили?
- Ну, скажімо, вірила,
та, можливо, не так сильно, як
треба було. Це для мене було
великою перемогою, я й досі не
вірю в те, що зайняла III місце в
області.
- То як це - бути переможницею ?
- О, це таке дивне
відчуття, воно дуже приємне!
- А якщо знову запропонують представляти технікум, ти даси свою згоду?
- Так, це буде дуже
приємно для мене, я буду тільки
за!
- Сподіваюся, ти
здобудеш багато нових перемог
для нашого технікуму.
- Я теж цього дуже
хочу.
Поспілкувавшись з
нашою переможницею, я й досі
відчуваю той позитивний настрій,
яким мене одарувала Катерина,
дівчина, що зібралася з силами
та поборола свій страх, і, як бачимо, не даремно.
Висновок: якщо будеш старанно навчатися - ти
зможеш все. І навіть більше! ))))))
СПІЛКУВАЛАСЯ

Оля Марченко, 12гр.

Підготувала
студентка 11 групи
Заруцька
Юлія

Про ―Нумо, хлопці!‖ див. інформацію на с. 7

Стр. 3
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Першокурсники підготували виставу “Назар Стодоля”

З нагоди шевченківських
свят студенти І курсу підготували виставу за Тарасовим твором
“Назар Стодоля” П'єса написана
Тарасом Шевченком 1843 року, Ц е
його найвидатніший драматичний
твір.
П'єса створена на межі першого й другого періоду творчості
Шевченка, вона є новим явищем в
українській драматургії. Зображені
в ній події відбуваються у
ХVII столітті
біля Чигирина. Розвиток
дії подано в
романтичному дусі, проте
в п'єсі переважають риси
реалістичного відтворення дійсності.
Режисерами вистави були викладачі укр.
мови та літератури К.В. Терещенко та Л.А. Шестак.
Вистава була просто чудова! Студенти, як справжні актори, передавали почуття та емоції
своїх героїв. Погляньте на кадри
зйомок: як артистично жестикулюють наші артисти, як уміло
передають емоційний стан героїв
п'єси!
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Першокурсники підготували виставу “Назар Стодоля”

Головні ролі виконували: Вікторія
Андріанова (11 група), Яна Довга(12
група), Назар Пилипенко (12 група),
Вадим Запорожець (12 група),
Іван Худенко (16 група), Наталія
Конюшенко (12 група), Ігор Хареба (11 група).
Взагалі глядачам був представлена інформація про життя та
творчість Кобзаря, що супроводжувалася чудовою відеопрезентацією викладача К.Терещенко;
студентка 36 групи Демиденко
Маргарита виконувала українські пісні на слова Шевченка; не
менш цікавим був виступ Наталії Конюшенко та Ігоря Хареби,
вони, як ніхто інший, передали
нам почуття балади
«Причинна». Всі присутні були
глибоко зворушені почутим.
В 2 акті був танець у виконанні

нашої танцювальної групи, яка, як
завжди, виклалася на всі 100%.

Нашому директору, палкому шанувальнику студентського аматорського мистецтва, настільки все
сподобалося, що він дав дозвіл на те, щоб п’єсу побачили
всі бажаючі, і тому 20 березня
цю виставу, причепурену та
розширену, було поставлено в
районному Будинку Культури.
Дуже приємно, що разом з нашими студентами на сцені
виступали й учні гімназії.
Подивитися виставу прийшли
всі бажаючі сосничани, і всі
були захоплені та приємно
враженні не лише побаченим, а
й тим фактом, що багато наших студентів мають непересічні акторські таланти.
Марина ДЯЧЕНКО, 21гр.
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Кожного разу—щось новеньке
2 квітня в 22 групі було відкрите
заняття з англійської мови. На цьому занятті «іменинницею» була викладач англійської мови – Логвін
Ніна Петрівна, а ми, студенти, їй допомагали))). Гостей на це заняття
прийшло досить багато: і директор
Борисенко Борис Васильович, і завуч
Лисенко Юрій Васильович, і методист Зубар Катерина Іванівна, а ще
викладачі Шестак Любов Андріївна,
Терещенко Катерина Вікторівна, Рудя Оксана Олексіївна, Нагорна Алла
Андріївна – всі хотіли перейняти досвід нашої «англійки».
Тема була цікава: Визначні місця
Англії.
Розпочалося заняття з перевірки
знань студентів по темі «Географічне
та політичне положення Великобританії». Ніна Петрівна дуже уважно
оцінювала відповіді студентів. Згодом студенти показали власноруч
зроблені презентації по історичних
областях Англії. Студенти дуже відповідально поставилися до відкритого заняття і підготувалися заздалегідь.
Активними на занятті були студенти: Ліскович Андрій, Лемеш Ярослава, Низар Юлія, Пацюк Катерина,
Тібеж Сергій. Також, студенти розглядали нову тему, записували невідомі слова, перекладали текст.
Під кінець пари студенти дивилися фрагмент фільму на англійській
мові, після чого в них було опитування. І ось нарешті фінішна пряма. На
кінець пари всі студенти отримали,
здебільшого, гарні оцінки. Всі були
задоволені своїми результатами.
Підготувала
студентка 22 групи
Лемеш Ярослава

13 лютого в нашому
технікумі відбулися так
звані «Вечорниці». Всі знають, що до середини 20 століття це були розваги молоді,
які проводилися в хатині одинокої старенької жінки. На
вечорницях оповідали казки,
співали, танцювали, жартували, залицялися, розважалися,
але обов’язково поєднували
дозвілля з роботою – вишивали, в’язали крючком, ткали,
пряли. Тут же й приглядалися
молоді люди одне до одного,
визначалися – до кого ж сватів засилати.

10 квітня викладач зарубіжної літератури Лисенко Олена Святославівна
разом зі студентами 11 групи провела
відкритий майстер-клас для викладачів,
на якому продемонструвала технологію
проблемного навчання.
Мозковий штурм, робота в малих
групах вимагали від студентів не лише
знання твору Булгакова “Мастер и Маргарита”, а й роздумів про високі моральні
цінності, про прагнення зрощувати в собі
світло, про невідворотну відповідальність
за свої вчинки.
Приємно дивували присутніх яскраво окреслені міжпредметні зв'язки з
філософією. Цікаве заняття пройшло
швидко та з користю для всіх присутніх.

Так от, ми теж провели
свято «Вечорниці». Постанова
свята лягла на плечі художнього керівника Варави Алли
Григорівни. Вона дуже відповідально ставиться до організацій свят. Та не менш відповідально ставляться до цього і
студенти. І ось на вечорницях
вони черговий раз показали
свої таланти.

14 квітня у 36 групі пройшло
відкрите заняття за підсумками
навчальної практики з Фінансового обліку.

Починалося все зі сценки баби Параски (Катерини
Пацюк з 22 групи) та діда Миколи (Романа Лукаша з 22
групи). Вони запрошували
гостей і радо їх зустрічали та
частували гостинцями. Коли
з`явилися перші гості, а за
ними й наступні, то почався
розпал свята. Всі співали народні пісні, танцювали українські танці.

Заняття пройшло цікаво та
неординарно: кожен студент займав
певну посаду, з висоти якої старався
вирішувати великий перелік проблемних питань, підготованих викладачем..

Глядачам дуже сподобалося це яскраве веселе свято, і
вони були задоволені. Тож ми
бажаємо нашим студентам
наснаги і чекаємо наступного
свята з нетерпінням!
Підготувала студентка
11 групи Кулик Аліна

Заняття проводила викладач
Лукаш Раїса Єфремівна, присутні
були студенти обох підгруп. Серед
гостей—наш директор та викладачі
бухгалтерських дисциплін.

В результаті студенти-економісти показали себе й достатньо
кваліфікованими бухгалтерами,
зокрема ―головний бухгалтер‖ Віка
Кривоніжко, яка задавала тон всім
своїм ―підлеглим‖, а також Ріта Демиденко, Едуард Бондаренко, Андрій Ірха, Олег Осипенко, Юля Самаріна, інші.
Виявилося, що практика дала
можливість здобути професійні
вміння та узагальнити розрізнені
знання. Дякуємо всім!
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Перемогли в обласних змаганнях!
Саня

Як нам усім відомо, у
лютому наші студенти
їздили на спортивні
змагання з тенісу та
гирьового спорту в
містечко Остер Козелецького району. Вже
неодноразово студенти СТБО займали призові місця в таких
спортивних змаганнях. З нами вони охоче поділилися своїм
враженням від поїздки.
Змагання проводилися 13
лютого 2014р. Студентів
супроводжували наші
спортивні викладачі:
Смаглюк Г.А., Михайловський С.В., Шевченко
О.А.

Участь у змаганнях брали студенти всіх трьох
курсів:
I курс – О.Серб та О.Логвин, студенти 16 гр.
II курс – Р.Лукаш, С.Тібеж, 22 група,
О.Горпиненко, 26 група
III курс –Аня Лук`яненко, Д. Дубовець, 31
група, Таня Дворник, Крістіна Куценок , 32
група, О. Серб, М. Сова, Е. Бондаренко, 36
група.
Як ми бачимо, серед спортсменів лише три
дівчини, які не побоялися взяти участь у змаганнях і достойно
дійшли до фіналу.
Серьога
Обласні змагання
відбувалися в не
дуже великій залі.
Перш ніж почати
змагання, хлопців
- гирьовиків зважували по ваговій
категорії 50, 60,
90кг і т.д. Першими гирі підіймали
хлопці, а вже потім і дівчата. Дівчата охоче вболі-

Четвірка силачів!
Коля

вали за наших спортсменів. І це все було не
марно, адже наші хлопці здобули блискучі результати.
Перше місце посів наш неоднократний призер
гирьового спорту Олександр Серб та Сергій
Тібеж, друге місце – Едуард Бондаренко, третє місце – Дмитро Дубовець, четверте місце
– Олег Серб, Роман Лукаш та Микола Сова.
Серед дівчат перше місце здобула Таня Дворник, вона піднімала гирі аж 63 рази (не кожен
на це спроможний), друге місце посіла Крістіна Куценок, яка підняла гирі 48 разів. Ось такі
в нас чемпіонки!
…Що ж це ми забули
про наших тенісистів?
Тенісисти також показали свої здібності і виклалися на
всі 100% .
Едик
Талановиті
тенісисти
Аня Лук`яненко та Олег Горпиненко зайняли II місце, Олександр
Логвін – IVмісце.
Ось такі результати показали наші
студенти. В цілому вони майстри
своєї справи: загалом наш технікум
зайняв II місце в обласних змаганнях. Побажаймо їм наснаги та
подальших перемог.

Мажежа Аліна, 22 група
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НАШІ
У лютому за традицією ми святкували
День Захисника
Вітчизни. Ми маємо дуже гарних
захисників. Захисник - це не обов’язково хлопець, який пішов на службу до армії,а це й
юнаки, які кожен день захищають своїх близьких людей
від незгод.

юні

ЗАХИСНИКИ

Команда 11-ї групи мала назву «Богатирі», з командиром
Михайловським Максимом, команда 12-ї групи –
«Козаки», з командиром Запорожцем Вадимом, команда16-ї групи – «Форсаж», з командиром Рубаном Богданом.

Тому наш технікум вирішив провести змагання
між юнаками І курсу, щоб визначитися, хто з них “найнай!»: найсміливіший, найвправніший, найсильніший...

Отож 27 лютого в технікумі відбулися змагання
«Нумо, хлопці» серед хлопців першого курсу. Змагання
проводилися з ініціативи Макарця Миколи Миколайовича та Логвін Ніни Петрівни, викладачів предмета
ЗВ/МСП.

Для того,щоб перевірити, на що здатні наші захисники, для них придумали безліч конкурсів. Хлопці виконували різні завдання, а саме: віджимання від полу, підтягування, човниковий біг, стройові вправи, армреслінг та
інші. Звичайно, не обійшлося і без участі вболівальників.
Навіть для них придумали запитання.

Команди підшукали собі відповідні назви, девізи.

Коли змагання добігли кінця, прийшов час визначити переможців. У результаті конкурсу отримані такі результати:

16 група – I місце,
11 група - II місце,
12 група - III місце.
В якості нагород хлопці отримали грамоти про
перемогу , а в якості призів - смачні цукерки.
Підготувала студентка 11 групи

ЗАРУЦЬКА Юлія
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ВЕСНЯНИЙ ФУТБОЛ: викладачі проти студентів
Склад команди першого курсу:
Запорожець Вадим,
Колесников
Денис,
Михайловський Максим, Овсяник Арсен,
Полторацький Юрій,
Рубан Богдан

З початком квітня свою футбольну кар’єру розпочали студенти першого
курсу. Адже першого квітня відбулися змагання з футболу між першим, другим, третім
курсами, але головними учасниками довгоочікуваного матчу була команда викладачів.
Здавалося, ця команда не має шансів, але,
виявляється, ми її недооцінювали. Викла-

що вони непереможні!
Др уге місце вибороли
викладачі, яких ми ще раз вітаємо.
Третє місце дісталося гравцям третього курсу.

дачі показали дивовижні спортивні здібності! Спочатку здалося, що вони не зможуть
навіть і гола забити, але те,що ми побачили, - це було дивовижно. Команда викладачів проявила себе якнайкраще серед усіх
команд, ну, звісно, крім команди першого
курсу. Але не це є головною сенсацією, а
те, що участь у змаганнях взяв сам директор ССТБО.

Склад команди другого курсу: Лукаш Роман,
Лисич Денис,
Го р пин е н ко
Олег, Бадерик Юрій.
Склад команди третього
курсу: Тібеж
Андрій, Ірха
Андрій,
Осипенко
Олег, Бондаренко Едуард, Серб Олександр.
Склад команди викладачів: Борисенко Б.В., Смаглюк Г.А., Шевченко О. А.,
Михайловський С. В., Супрун А.
Ну, що ж повернемось до наших
переможців:
Перше місце, як ви зрозуміли,
дісталося команді першого курсу. Команда
об’єднала найкращих гравців, які довели,

Другий курс, хоч і опинився на
останньому місці, але показав теж неабиякі здібності. Другокурсники грали як

справжня команда. Та в любих змаганнях
хтось буде першим, а комусь треба бути
заключним.
Тож привітаємо перший курс,
який представлятиме наш технікум на
змаганнях вищого рівня, та побажаємо їм
удачі , щоб вони повернулися з призовими місцями.
Марченко Оля, 12 група.

ВОЛЕЙБОЛ: змагалися дівчата
22 лютого в приміщенні спортзалу Сосницької гімназії відбулися обласні змагання з
волейболу між дівчатами.
В цих змаганнях брали участь: команда
нашого технікуму, команда Сосницької гімназії
та команди інших районів. Лише команда
Коропського району не прибула на змагання.
Велася запекла боротьба за призові місця,

але, на превеликий жаль, команда нашого технікуму зайняла останнє місце.
Та, на мою думку, ми зайняли не останнє
місце, адже команда Коропського району взагалі
не з’явилась, а отже, ми сміло можемо саме їх
вважати програвшою командою.
Взагалі я вважаю, що наші дівчатка великі
розумниці. Вони не забоялися прийняти участь у

змаганнях та показали, на що вони здатні.
Адже головне - не перемога, а участь! А щоб
взяти участь у такого рівня змаганнях, треба
мати неабияку відвагу та мужність.
Тож, дівчата, не опускайте носа! У нас ще
все попереду!
Дякуємо за хоробрість та відчайдушність!
Юлія Заруцька, 11 гр.
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ЮЛЯ НИЗАР про районні змагання з тенісу:
Нещодавно
в
спортзалі Сосницької
гімназії
ім.
О.П.Довженка пройшли районні змагання з настільного
тенісу, учасниками
цих змагань були
спортивні юнаки та
юнки у складі команд різних шкіл
району. До районних змагань долучилися і студенти
нашого технікуму.

ри.
На жаль, не всі
школи Сосницького ра-

були викладачі фізичного виховання районних шкіл. Коли після
закінчення змагань бу-

Ось як розпорядилася фортуна в особистому заліку:
серед дівчат І місце
- Куц Даша (Сосницька
гімназія),
2 місце - Богдана
(Чорнотицька ЗОШ),
3 місце - Низар
Юлія (Сосницький технікум).

Змагання було
виснажливим, адже
кожна команда хотіла здобути призове місце і засвідчити цим свої фізичні
здібності.
Настільний
теніс - це гра, яка
тренує не лише тіло, але й мозок.
Настільний
теніс
сміливо можна на- Наша Юля
звати спортом для
мозку. Під час гри
ми багато рухаєйону представили комось, використовуючи
манди. Проте всі учасвсе тіло, тренуємо очі,
ники змагань були добпокращуємо координаре підготовлені до них, і
цію рук та ніг, всі ділянотримували від змагань
ки нашого мозку задіяні
максимальне задоволені працюють, оскільки
ня.
ми плануємо і стратегію
гри, і тактику, а також
Суддями змагань
відстежуємо м’ячі і уда-

серед дівчат і хлопців,
студенти технікуму все
ж змогли зайняти призові місця.

Серед хлопців 1
місце - учень Волинківської ЗОШ,
2 місце - Горпиненко Олег (Сосницький
технікум),
3 місце - учень Сосницької гіімназії.

ли оголошені результати, то, на жаль, виявилося, що у командних
змаганнях технікум не
зайняв призового місця.
Але не варто з цього
приводу сумувати, адже
в особистих змаганнях,

Всі учасники отримали нагороди. Для
когось це були грамоти,
для інших – медалі та
грамоти, але сподіваємося, на цьому наші
перемоги не закінчаться, будемо старатися з
усіх сил, щоб здобувати
лише кращі місця.
Дякую всім учасникам, без вас це змагання було б неможливим!

Репортаж про змагання з волейболу - прихованою камерою
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Відкрите Заняття з ІСТО
13 лютого в 31 групі відбулося відкрите заняття з дисципліни
Інформаційні Системи й Технології в
Обліку. Заняття проводила викладач

студент по черзі повинен був відповісти на питання в мікрофон. Ми за секунду стали більш зібраними, щоб швидко й правильно зорієнтуватися у відпо-

Рублевська Людмила Леонідівна. Оскільки наш викладач дуже вміло та професійно проводить заняття, то було
багато гостей, серед яких і викладачі, і
представники адміністрації. А лаборант Яна Анатолівна знімала заняття
на відео.
Незвичне заняття розпочалося з того що, як зажди, перевірили, хто з студентів 31 групи присутній
на занятті, а потім Людмила Леонідівна побажала нам Божої допомоги в
роботі. Тема заняття: «Автоматизація
обліку матеріальних цінностей».
Незвичність цього заняття була в тому, що воно відбувалося в
ігровій формі. Тобто на нашому занятті була присутня таємна чорна скринька, в якій знаходилися певні предмети,
які стосувалися нашої теми, але, щоб
дізнатися, які матеріальні цінності там
знаходилось, нам потрібно було відгадати бухгалтерські загадки - які саме,
ви дізнаєтеся згодом.
Першим предметом,
який знаходився в таємній чорненькій
скриньці, був – мікрофон. Відгадали
дуже легко й зрозуміли, що зараз буде
задіяний метод перевірки знань з ідентичною назвою. Точно, наступне наше
завдання полягало в тому, що кожний

віді та красиво сформулювати речення. Скажу вам, готувалися ми до відкритого заняття старанно, перегортали
всі можливі джерела. Питання висвітлювались на екрані. Їх було досить

ктували лекцію, а для закріплення знань
відгадували, що ж саме знаходиться в чорній скриньці. Людмила Леонідівна – визнаний коуч, як нам стало відомо; її досвід вивчається навіть за межами технікуму, в інших внз; а матеріали з описом її досвіду
зайняли призове місце на конкурсі серед
120-ти внз! Тож у ході лекції викладач так
зуміла організувати нашу роботу, що ми не
лише все розуміли, а й могли передбачити,
про що далі буде мова. Вона не лише розповідала, а й одночасно демонструвала зроблений нею ролик про порядок занесення,
первірки та коректування записів у програмі
1С. Жодного зайвого слова, жодної непотрібної чи незрозумілої паузи не було на занятті.
Поступово ми «витягували»
зі скриньки бензин, інші матеріальні цінності,
про які йшла мова, а трохи згодом ми відгадали предмет, без якого, мабуть, не обходиться жоден студент – це була ручка. Це
було весело, невимушено, швидко і цікаво.
Під кінець ми відгадали предмет, який подобається як студентам, так і школярам – це
дзвінок. Всі весело розсміялися, бо, як тільки прозвучала відповідь на запитання «що у
ящику», раптом продзвенів справжній дзві-

багато, вистачило всім! До речі, відпо- нок з пари! і сповістив нам про закінчення
відаючи на них, ми узагальнювали заняття.
свої знання з фінансового обліку, так
Так як заняття фільмували
як майже всі дисципліни, які вивчають- на відеокамеру, то нам повідомили, що
ся на 3-му курсі, пов'язані з фінансо- згодом відео з'явиться на сайті СТБО.
вим обліком, а особливо ІСТО, це ду- Цікаво побачити себе збоку. Чекаємо!
же помітно, коли виконуєш практи- - Сволочь ты! Всю
Статтю підготувала
чні роботи, тобто коли працюєш з жизнь мне испорстудентка 31групи
тил! Всю молодость
програмою 1С.
КОЛЯДА Христина
Відповівши на всі запи- на тебя потратила!
- Маша, хватит
тання, ми в ході заняття коротко конспе- разговаривать с
дипломом.
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Про “СТРАШНІ” курсові роботи
Інтерв'ю з екс-головою зовнішніх
зв'язків, екс-редактором газети
―Alma-Mater‖

досвід протягом навчальних років у
технікумі, й ти зібралася з силами та
взялася за роботу?

Вікторією КРИВОНІЖКО

- Так. З року в рік я набиралася знань,
що саме зараз допомагають мені в
написанні курсової.

Всі ми добре знаємо, що наші
третьокурсники пишуть

- Які предмети найбільш впливають
на розробку теми курсової?
- В цьому семестрі в нас почалися
заняття з дисципліни «Курсове проектування», яку веде в нашій групі
Смаглюк Ніна Анатоліївна. Вона розповіла нам про порядок написання
роботи, роздала нам теми курсових,
багато в чому допомагала, акцентувала, на що нам потрібно звернути більше уваги, звідки краще почерпнути
інформацію, як саме її подати і т.д.
- Скільки часу потрібно студенту для
написання курсової роботи?

курсові роботи без відриву від основного процесу навчання. Що це за процес такий, нам невідомо, тож давайте
спробуємо зазирнути за наукові куліси і пізнати суть цієї праці.
З нами радо поділилася своїми враженнями студентка 36 групи Кривоніжко Вікторія.
- Вікторіє, які були твої перші враження щодо курсової роботи?
- Скажу чесно, мені було страшно
навіть і думати про курсову роботу,
мені здавалося, що написати її буде
нереально, це ж наукова праця! а тоді
подумала: але ж інші її якось пишуть
і здають.
- В тебе вже, мабуть, накопичився
– На какой стадии сейчас находится твоя курсовая?
– На стадии «Ёмоѐ, точно,
еще же курсовая!»

- Ну, це все же залежить від знань,
умінь та старань самого студента. Для
старанних студентів, які не гаяли часу
в навчанні, курсова буде неважкою, я
б навіть сказала, цікавою, і займе не
дуже-то й багато часу. Але потрібно
пам’ятати, що пишеться курсова робота на основі реальних матеріалів
того підприємства, де студент буде у
травні проходити виробничу практику. Значить, треба завчасно побувати
там, поспілкуватися з головними спеціалістами, слізно попросити ксерокопію річної фінансової звітності, розпитати про особливості господарювання.
Якщо, наприклад, ти вибереш тему,
що стосується галузі тваринництва, а
в підприємстві її взагалі немає, то як
написати роботу? Міняй тему! А кращі (тобто, які особисто тобі подоба-

- Однако, очень смелая у вас
получилась курсовая работа...
Особенно впечатляет фраза:
"Для нормальной работы предприятий необходимы хорошо
организованные бухие оргии".
- Спасибо! Но вообще-то я
длинные слова сокращала, такие как "бухгалтерские организации" ...

Препод студенту:
- Ну что ж, молодой
человек, прогресс
налицо. Конечно,
ваша курсовая ещѐ
выглядит спорно, но,
по крайней мере слово "спорно" уже можно писать слитно...

лися) теми вже розібрали! А нецікава
(чи важка та ще й нецікава) тема додає зайвого клопоту, особливо тим,
хто не звик чи не любить займатися
наукою.
- А що найголовніше в цьому процесі?
- Головне, дотримуйся рекомендацій
викладача, дотримуйся термінів написання розділів курсової, дисциплінуй
себе. Хочу чи не хочу – роблю, бо
часу обмаль. А ще ж і спортом хто
займається, і культурно-масовою роботою, і волонтерством, та й про кохання у нашому віці не забуваймо ))))). Тож треба вміти раціонально
розподілити вільний час.
- Ну, що ж, бажаємо тобі успіхів у
написанні твоєї курсової та в її захисті.
- Дякую.
Отже, як ми вже зрозуміли, немає тут
нічого складного, якщо ти почнеш
систематично трудитися, то повір,
праця виявиться недаремною, і ти
легко крокуватимеш до поставленої
мети.

ІНТЕРВ’Ю БРАЛА МАЖЕЖА
Аліна, 22 група, нинішній очільник
сектору зовнішніх зв'язків
Накануне защиты курсовой
студент Слонов встретил студента Бегемотова и, как принято
у студентов, спросил:
- Ну, как там твоя курсовая?
- Начал делать, - вздохнул Бегемотов.
- Так поздно?
- Почему это поздно? - искренне обиделся Бегемотов. - Теперь только 7 часов вечера!
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Часто запитують: А якщо я хочу стати кращим: не гніватися, не сквернословити, не ображати, не обманювати і взагалі відійти
від гріховних справ, хіба обов'язково поститися?
Так це ж і є піст, духовний піст. Адже сказано: найкращий
піст—не їсти ближнього свого. Тільки спробуй, приклади зусилля!
Господь і наміри цілує, сказав святитель
Виявляється, Великий Піст—це особливий період, коли ми
Увесь березень та більшу частину квітня православ- можемо навчитися перемагати власні погані звички, гріхи і слабості,
не населення всього світу готується
можемо стати кращими, і не на час
до Свята всіх свят— Великодня, тобПосту—назавжди.
В ІСТОРІЇ ЛЮДСТВА
то, до святої Пасхи, яка в нинішньому
НЕ БУЛО ВЕЛИЧНІШОЇ
Як? Через самообмеження. Адже не
році припадає на 20 квітня. В чому
ПОДІЇ, НІЖ
Богу треба, щоб я відмовився від вжисуть підготовки до Пасхи? Чи лише в В О С К Р Е С І Н Н Я Х Р И С Т О В Е
вання м'яса чи риби на певний час, щоб
тому, щоб підготувати писанки та
творив чи не творив поклони та ін. Це
крашанки, спекти паску та прибрати в оселі? А потім, у
треба мені, щоб я навчився жертвувати своїм комфортом, своїм
день Свята, ще вдосвіта смачно наїстися ?
раціоном, чимось своїм.
Аж ні! Підготовка до Празника празників і Торжества
Піст—це подвиг подолання себе самого, своїх звичок.
із торжеств передбачає, що кожна людина повинна замислиПіст—не обряд, а таємниця душі людської.
тися: а як я живу? ЩО Я ДОВКОЛА СЕБЕ СІЮ: світло чи
Прочитай “Похвалу святому Посту” Єфрема Сиріна—і все
темряву? Своїми думками, словами, справами, поведінкою—
чи сад духовний зрощую, чи бур'яни та колючки? Адже іскру зрозумієш.
вогню можна загасити, подувши на неї, а можна—плюнувши.
І те, й інше виходить із одних вуст...

Пам’яті
Пам’яті
ЯниЯни
ЗАЙЦЕВОЇ,
ЗАЙЦЕВОЇ,
студентки
студентки
36 групи
36 групи
10 квітня
10 квітня
виповнилося
виповнилося
40 днів,
40 днів,
як не
якстало
не стало
нашої третьокурсниці
нашої третьокурсниці
Яни, тихої, покірливої,
Яни, тихої,обтяженої
покірлижитейськими
вої,незгодами
обтяженоїдівчини,
житейськими
яка все життя
незгодами
боролася за місце
дівчини,
яка все
під
життя
Сонцем:
боролася
навчалася,
за місцеоперувалася,
під Сонцем:
лікувалася, приводила
навчалася,
оперувалася,
в порядок
лікувалася,
оселю,приводила
мріяла, як
в
дочекається
порядок
оселю,
звільнення
мріяла,мами
як дочекається
та зустріне їїзвільнення
в відремонтованій
мами
та зустріне
та обставленій
її в відремонтованій
хатинці. Мріяла
та обставленій
жити, як
усі, мати Мріяла
хатинці.
сім'ю, народжувати
жити, як усі,дітей…
мати сім'ю, народжувати дітей…
Не судилося. Тепер ми можемо лише молитися
за Яну
Нетасудилося.
просити для
Тепер
неїми
у Господа
можемо лише
Царства
молитися
Небесного,
за
Януа та
дляпросити
себе—прощення
для неї у Господа
за неналежну
Царства
увагу
Небесдо
обділеної
ного,
а для
ласкою
себе—прощення
та гараздамизалюдини.
неналежну увагу до
обділеної
та гараздами людини.
Тожласкою
помолімося!
Тож помолімося!

Духовної мудрості, тілесної бадьорості!
З наступаючим Великоднем!

ЧОРНЕ ДОСЬЄ
ПОПОВНИЛОСЬ

На жаль,
з лав студентства вибув
ЧАБАК Анатолій
А МІГ БИ
ЗАЛИШИТИСЯ!
Запрошуємо усіх бажаючих до співпраці.
Напишемо історію технікуму разом!

Дописи, репортажі, вірші, поеми, оповідання, гуморески,
фейлетони та ін. (але без плагіату) чекає Ваша ―Аlma-Мater”

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

gazeta_alma@ukr.net
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