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Анонс  

Перше вересня - це завжди особлива по-

дія для всіх, хто пов'язаний з навчанням у 

технікумі: студентів, їх батьків, викладачів. 

Це свято завжди хвилююче і особливо уро-

чисте у всіх навчальних закладах країни.  

Не став винятком і наш технікум – пер-

шого вересня у нас була проведена святкова 

лінійка, присвячена початку нового навчаль-
ного року, яку рівно о 9 годині своїми приві-

таннями розпочали ведучі - студенти другого 

курсу ДОВГА Яна та ПИЛИПЕНКО Назар. 

Традиційно першого вересня в технікумі 
найбільше уваги приділяється першокурсни-

кам, адже вони саме цього дня вперше перес-

тупають поріг нашого навчального закладу, 

набуваючи статус студента. 

Старшокурсники завжди радісно зустрі-

чають студентів нового набору, і символом 

цього стало символічне вручення студентсь-

кого квитка, залікової книжки та студентсь-

кого квитка.  

Після відкриття лінійки Державним гім-

ном України був урочисто внесений Держав-

ний Прапор України. Це почесне право було 
надане студентам третього курсу  ВАСИЛЕ-

НКУ Олегу, МИРОНЮК Аллі та ШТАБІ 

Аліні.  

З Днем Знань студентів та викладачів 
привітав наш шановний директор БОРИСЕ-

НКО Б.В. У своєму виступі він привітав сту-

дентів нового набору з початком навчання і 

не оминув увагою старшокурсників, побажа-

вши їм вдало завершити навчальний рік. 

Наступною до слова була запрошена 

СМАГЛЮК Ніна Анатоліївна, куратор 16 

групи. Вона привітала першокурсників, особ-
ливу увагу звернувши на те, що саме сьогод-

ні вони вперше отримують статус студента.  

На святі були присутні гості: представни-

ки районної влади, колишні випускники, 
ветерани праці, батьки; завітали також коре-

спонденти та фотокореспонденти газет. 

В цей день не можна було залишити без 

уваги кураторів груп, які саме сьогодні впе-
рше познайомляться із своїми студентами, а 

також викладачів, які, починаючи від сього-

дні, знову кожного дня передаватимуть нам 

свої знання і безцінний досвід. Після теплих 
побажань і вдячних слів від ведучих свята 

кожен викладач і кожен куратор отримав від 

студентів букет квітів - символ їх подяки за 

передані знання і вкладену в них душу. 

Вітали цього дня першокурсників не ли-

ше викладачі та студенти старших курсів, 

висловили свої побажання, а також зачитали 

символічний наказ-заповідь першокурсни-
кам. В свою чергу студенти нового набору 

урочисто дали клятву студента Сосницького 

сільськогосподарського технікуму бухгал-

терського обліку. 

Після цього свято підійшло до завершен-

ня. Урочисто були винесені Державний пра-

пор України, офіційне закриття лінійки 

ознаменував Державний гімн України, а під 
звуки дзвоника студенти вперше цього на-

вчального року переступили поріг аудиторій 

технікуму.  

Хотілося б ще раз побажати усім студен-
там - і першокурсникам, і старшокурсникам 

- гідно пройти через усі випробування і 

отримати задоволення від такого короткого, 

але такого яскравого студентського життя. 

 

МАЖЕЖА Аліна, студентка 32 групи,          

редактор газети «Аlma-Mater» 

РЕЗУЛЬТАТИ  

КОНКУРСУ  

ЕКСПОНАТІВ 

ДО 120-РІЧЧЯ  

О. П. ДОВЖЕНКА 

  

І місце  - 31 група 

(«Ми – українці!») 

  

ІІ місце - 12 група 

(«Єдина Україна») 

та 16 група  

(«Слава Україні!») 

  

ІІІ місце - 22 група 

(«Україна у вишитій 

сорочці розквіта!») 

 

ПЕРЕМОЖЦІ  

КОНКУРСІВ 

- Викладач  

Л.Л. Рублевська 

 

- Студент  

А. Ліскович 

(див. стор.2) 

1 вересня 1 вересня 1 вересня було недавнобуло недавнобуло недавно.........   
 



Цьогорічне державне свято 

– День Незалежності України – 

на 23-му році незалежності стало 

для нашого народу найдраматич-

нішим. Неспокій і тривогу відчу-

ває кожна мисляча людина, від 

підлітка до довгожителя. Та саме 

на таких теренах у свідомості 

українців активно проростають 

паростки патріотизму та любові 

до Батьківщини, а плекають ці 

паростки не лише патріотично 

настроєні молоді люди, а й сиво-

чолі ветерани. 

Ветерани праці Сосницько-

го сільськогосподарського техні-

куму бухгалтерського обліку ду-

же товариські та згуртовані, вони 

швидко відгукнулися на клич 

свого ініціативного товариша, 

колишнього заступника директо-

ра з виховної роботи Б.М. Нечи-

поренка. Борис Миколайович 

нагадав, що технікум восени зу-

стріне  своє величне 90-річчя від 

дня заснування, і запропонував 

здійснити матеріально-

патріотичну допомогу рідному 

технікуму, чи то пак подарунок 

на ювілей.  

Подарунок цей 

цінний не лише 

грошовим вкладом, 

а й ідеєю: ветерани 

Нечипоренко 

Б.М., Дятловська 

М.І., Бондаренко 

В.І., Бондаренко 

П.О., Дзюба В.В., 

Рудакова Н.І., 

Редько М.М., 

Трофименко 

О.П., Карета Ю.І., 

Крючок Н.О., Де-

миденко А.П., 

Сердюк Л.Л., Троцик Р.В. 

пожертвували певні суми від 

своїх пенсій для облагороджен-

ня подвір’я технікуму, а саме – 

щоб розфарбувати огорожу в 

національні кольори.  Посту-

пок ветеранів приємно здивував 

та надихнув студентів технікуму, 

які залюбки підхопили ініціати-

ву, щоб завершити справу, розпо-

чату викладачами-пен-

сіонерами; вони пофарбували  

металеву фігурну огорожу техні-

куму в символічні жовто-

блакитні кольори, і сьогодні воро-

та та весь паркан сяють приєм-

ною небесно-сонячною чистотою. 

Напевне, у кожному куточ-

ку нашої багатостраждальної 

країни знайдуться такі ж само-

віддані, доброчесні, благородні, 

великодушні патріоти, як наші 

ветерани, які своїми поступками 

засвідчують відданість незалеж-

ній Україні. 

Щиро дякуємо вам, наші 

старші колеги, наставники, за 

вашу небайдужість, за любов до 

рідного навчального закладу, до 

чарівної Сосниці, за те, що навіть 

своїм буденним життям ви навча-

єте нас любити й поважати Укра-

їну, українське, та власним прик-

ладом спонукаєте юних бути іс-

тинними патріотами своєї мо-

лодої держави. 

Спасибі всім, і кожному окре-

мо, 

Вам, ветерани праці,                     

від душі! 

Сьогодні ми любов свою  несемо 

Даруємо вам квіти   і вірші. 

Щоб вам було і сонячно,                  

і світло, 

Щоб вам всміхались                          

і дорослі, і малі, 

Щоб серденько раділо,                 

очі квітли, 

Й щасливо-довгим вік був                 

на землі. 

Б. Борисенко, директор 

технікуму 
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Ветерани Технікуму – За Незалежну Україну 

Б. В. Борисенко, директор 

Сосницького технікуму 



16 квітня в 

м. Чернігів 

відбулася 

Всеукраїн-

ська олімпі-

ада з інфор-

матики та 

комп’ютер-

ної техніки, 

на якій 

представни-

ком нашого 

технікуму 

був студент 

22 групи ЛІСКОВИЧ Андрій.  Анд-

рій самовіддано захищав честь техні-

куму, він  вдало продемонстрував  

свої знання та уміння з навчальної 

дисципліни « Інформатика та комп’ю-

терна техніка» та підтвердив високий 

рейтинг СТБО,  зайнявши ІІ місце в ІІ 

(обласному) етапі VІІІ Всеукраїнської 

олімпіади з ІКТ. 

Разом з викладачем 

Тетяною Миколаївною РУДЕЮ виру-

шив наш Андрій  на олімпіаду до об-

ласті. В олімпіаді брали участь 15 

учасників, які також були представни-

ками своїх навчальних закладів. Сама 

олімпіада проводилася в вигляді тес-

тів та завдань з різноманітних про-

грам. Час проведення олімпіади - 2 

години.  

Результати стали відо-

мі вже через годину після закінчення. 

Дізнавшись  про зайняте ІІ місце, Ан-

дрій був переповнений позитивними 

емоціями, відчуттям  радості та успі-

ху. Перше місце дісталося учневі з 

Чернігова. Під час проведення олімпі-

ади  хвилювання, звичайно, проявля-

лося, але Андрій був упевнений у сво-

їх  силах та можливостях. Нагородою 

за перемогу стала премія в додачу до 

стипендії та почесне ім’я переможця. 

Побажаємо Андрієві в 

подальшому успіху та наснаги, щоб у 

нього було якомога більше таких пе-

ремог. 

Аліна МАЖЕЖА, 32гр. 

Андрій ЛІСКОВИЧ – 

переможець 

Всеукраїнської олімпіади 

Alma-Mater,  №1-3/140-142, понеділок, 20 жовтня 2014р. Стр. 3 

Людмила РУБЛЕВСЬКА—переможець 

серед викладачів двох областей 

У Сосницькому технікумі – радісне свя-

то: напередодні Дня вчителя викладач Л.Л. 

Рублевська виборола І місце в регіонально-

му конкурсі «Викладач року 2014», що прохо-

див  у м. Прилуки. В конкурсі брали участь ви-

кладачі технікумів та коледжів Чернігівської та 

Сумської областей. 

А почалося все з того, що кілька років тому  

автентичний  експонат  під назвою 

«ПЕДАГОГІЧНИЙ КОУЧИНГ від Людмили Руб-

левської» став переможцем Всеукраїнського кон-

курсу, де змагалися більше ніж 1500 конкурсних 

робіт, привезених  зі 120-ти ВНЗ.   

Експонат  містить опис  досвіду роботи ви-

кладача Сосницького сільськогосподарського технікуму бухгалтерського об-

ліку  Рублевської Л.Л., яка   започаткувала в навчальний процес ефективну 

новітню технологію – освітній коучинг. Суть  цієї технології полягає у такій 

систематичній співпраці викладача  та студента, яка забезпечує не лише успі-

шне оволодіння знаннями та вміннями, а й самоосвіту, самовдосконалення та 

креативний, творчий підхід студента до вирішення навчальних завдань, на-

вчає його бути незалежним, відповідальним, готовим на розумні ризики, а 

головне – демонструє професійне та особистісне зростання молодих людей . 

Тож 24 жовтня Людмила Леонідівна Рублевська презентувала свою 

технологію коучингу переможцям попереднього етапу конкурсу, що зібрали-

ся у Прилуках. 

Кожен учасник конкурсу мав змогу продемонструвати навчально-

методичний комплекс, методичні напрацювання за п’ять років, власну освіт-

ню ініціативу, свою систему роботи, уподобання та захоплення. 

Поважна комісія з 11-ти осіб об’єктивно оцінила і виступи, і презента-

ції, і відеофільми учасників. Більшістю голосів І місце присудили викладачу 

Сосницького технікуму Л. Рублевській. Як відмітив голова конкурсної комі-

сії, методист ДУ НМЦ «Агроосвіта», кандидат наук Ю. Борхаленко, лише  

Людмила Леонідівна презентувала новітню технологію та власний сайт, роз-

роблений для студентів. Крім того, робила вона це цікаво, вміло та ефектно. 

«Приємно вразила гарна, доброзичлива атмосфера конкурсу - розпові-

дає Людмила Леонідівна. – Я здобула неоціненний досвід, збагатилася гар-

ним настроєм. Всі мої колеги продемонстрували креативний підхід до пред-

ставлення методики викладання своєї дисципліни на високому професійному 

рівні.  Отримала заряд позитивної енергії і бажання донести здобутий досвід 

до колег, а важливість майбутнього фаху – до студентів». 

Від себе хочу додати, що Рублевська Л.Л. – блискучий викладач, її щи-

ро люблять студенти, поважають колеги; має вищу атестаційну категорію, а 

минулого року їй присвоєно звання «викладач-методист». Особлива риса – 

висока працездатність, направлена на досягнення найкращого результату. 

Саме такі викладачі повинні готувати фахівців майбутнього.  

Сама ж  переможниця тепер готується до заключного етапу конкурсу, в 

якому будуть змагатися кращі викладачі з усіх регіонів України. Побажаймо 

Людмилі Леонідівні успіху та удачі! 

К. Зубар,  методист технікуму  



 

сячи графических клипов, из кото-

рых вы можете выбрать наиболее 

подходящие и импортировать их в 

бюллетень. Для создания фигур и 

символов могут использоваться 

несколько инструментов. 

Выбранное изображение поместите 

рядом с текстом. Подпись под изо-

бражением поместите рядом с изо-

бражением. 

Эта статья может состоять не более 

чем из 50-100 слов. 

Использование графики позволяет 

усилить содержательную часть 

бюллетеня. 

Взгляните на ваш материал и от-

ветьте на вопрос, помогает ли рису-

нок выразить вашу мысль. Избе-

гайте использования изображений, 

не относящихся к содержанию тек-

ста. 

В Microsoft Publisher имеются ты-

Заголовок внутренней статьи 

Пояснительная подпись 

под рисунком. 

Заголовок внутренней статьи 

в организации, можно дать ком-

ментарии по различным нововве-

дениям. Чтобы показать динамику 

роста бизнеса, включите в бюлле-

тень графики изменения объема 

продаж или прибыли. 

Некоторые бюллетени содержат 

столбец, обновляемый каждый вы-

пуск. Этот столбец может содер-

жать советы, обзоры книг или ре-

дакционную статью. Можно также 

привести сведения о новых сотруд-

никах или об основных заказчиках 

и партнерах. 

Эта статья может состоять не более 

чем из 75-125 слов. 

Тема бюллетеня может быть лю-

бой. Можно дать материал о совре-

менных технологиях или о послед-

них достижениях в вашей области 

деятельности. 

Можно описать тенденции разви-

тия экономики или бизнеса, дать 

прогноз для заказчиков. 

Если бюллетень распространяется 

Заголовок внутренней статьи 
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“Чтобы привлечь внимание читателя, поместите сюда интересное изречение или 

цитату из бюллетеня” 

Педагогічна 
ініціатива

упровадження 
в навчальний процес 

методики 
“ОСВІТНІЙ 
КОУЧИНГ”

Автор - Рублевська Л.Л., викладач Сосницького 
сільськогосподарського технікуму 

бухгалтерського обліку

11 вересня біля садиби всесвітньо відомого 

кінематографіста Олександра Довженка відбулося святкування 

120-ї річниці з дня його народження. 

Разом з київськими та чернігівськими шанувальниками 

творчості нашого земляка  сосничани всіма силами старалися 

зробити свято якомога яскравішим. 

Ми теж не пасли задніх. Напередодні в стінах СТБО від-

бувся конкурс на кращу тематичну експозицію, і експонатами, 

що зайняли призові місця, змогли помилуватися всі бажаючі. 

Наша експозиція була розміщена в самому центрі по-

дій—біля довженківських воріт. Яскрава, цікава й весела, вона 

ласкала погляди гостей ще здалеку, неначе припрошувала заві-

тати до господи генія. 

На першій сторінці газети розміщена інформація про 

переможців у технікумівському конкурсі на кращу тематичну 

композицію, а на інших сторінках (5 та 6) читачі зможуть поми-

луватися фотографіями кращих композицій. 

Ми пишаємося, що серед нас, студентів, є такі умільці, 

що наша експозиція ні в чому не поступалася іншим. Вона да-

рувала радість, світло та добрий настрій усім гостям свята.  

Ми вдячні кураторам за корисні настанови та цікаві ідеї, 

за радість творчості, за можливість проявити себе з іншого боку, 

показати, що ми не лише успішні чи не дуже успішні студенти, 

а й цілком самодостатні особистості, здатні власними руками 

творити красу на радість іншим людям. 

Як же приємно спостерігати за людьми, коли в них іск-

ряться очі, на обличчях відбивається щире здивування та захоп-

лення нашими витворами, коли вони обережно доторкаються до 

експонатів, запитують, хто це зробив, похитують головами та 

прицмокують язиками)))))! Як це приємно!  

До 120-річчя з дня народження О.П. Довженка 

Аліна КУЛИК, 21 група 



З початком року у технікумі з’яви-

лися нові обличчя – це наші першоку-

рсники. Перші тижні у нашому навча-

льному закладі, за їхніми словами, їм 

дуже сподобались. 

І запитавши: «Як вам перший мі-

сяць у  технікумі?» - я почула багато 

позитивних відгуків про нашу альма-

матер, а саме : «Тут дуже весело, нові 

знайомства, нові друзі,  багато нових 

знань. Все цікаве, незвичне і різнома-

нітне. Взагалі, викладачі дуже хоро-

ші, позитивні і ставляться з розумін-

ням, хоч перші дні нам було важко, 

незвично та трохи страшнувато».  А 

на запитання : «Що саме вам подоба-

ється?» - було багато різноманітних 

відповідей, зокрема: «Сам заклад, 

прикольні викладачі, стипендія та все 

інше». Та особливо розвеселила ось 

ця  відповідь студента:  «Найбільше 

мені подобається  кактус з 7 аудито-

рії!)))» 

Також  я дізналася від нових студе-

нтів технікуму, що нове звання 

«студент» їм дуже до вподоби, особ-

ливо їм подобається те, що за знання, 

які вони здобуватимуть, вони ще й 

отримають  грошову винагороду.  

Тому більшість першачків дуже ста-

раються в навчанні уже з перших 

днів, щоб отримати стипендію і в но-

вому семестрі. 

Тому вітаю Вас,  першокурсники,  

з першою стипендією, сподіваюсь, ви 

всі будете її отримувати протягом 

трьох років, дізнаєтесь багато чого 

нового та цікавого,здобудете багато 

нагород та прославите наш сільсько-

господарський технікум бухгалтерсь-

кого обліку. 

Бажаю удачі у навчанні!!! 

Підготувала студентка 22 групи  

МАРЧЕНКО Оля 

Початок життя першокурсників  у технікумі 

Україну заможною, рівною серед єв-

ропейських країн. У нашому техніку-

мі студенти отримують сучасну осві-

ту, ґрунтовні знання, реалізовують 

свої здібності у спорті, художній само-

діяльності та студентському самовря-

дуванні. 

В цьому році ми будемо свя-

ткувати  90-річчя рідного тех-

нікуму.  Кожна студентська 

група  наполегливо готується 

до цього свята. 

Технікум став для нас другою 

домівкою, де ми також проводимо 

багато часу, де в нас з’явилося 

багато рідних та близьких для 

нас людей.   Кожен студент  щиро 

дякує своєму кураторові, 

який допомагає 

йому пройти цей 

шлях та подолати 

чимало перешкод. 

Я дуже рада, що на-

вчаюся в нашому 

технікумі, в нас най-

кращі вчителі, які 

допоможуть в усьо-

му, в нас найкращі 

студенти, які перема-

гають в багатьох зма-

ганнях і здобувають 

блискучі перемоги в 

олімпіадах та конку-

рсах. 

 Отже, про технікум я можу сказа-

ти так:  

Технікум – це єдина, велика,  друж-

на сім’я!!! 

Підготувала студентка 21 гр. 

ЗАРУЦЬКА Юлія 

Напевно, кожний студент нашо-

го техніку замислювався над пи-

танням : «А скільки ж і справді 

років  існує технікум?'' Його істо-

рія розпочалася ще з 1924 року, 

саме в цей рік і була створена 

Профшкола молодших агрономів-

рільників на базі жіночої гімназії 

(сучасний  ІІ корпус), а пізніше 

технікуму передана пишна будів-

ля земської управи, що згодом 

стала нашим першим корпусом. 

Сьогодні Сосницький сільськогос-

подарський технікум бухгалтерського 

обліку гостинно відчиняє двері допи-

тливим, наполегливим, енергійним, - 

тим хто прагне знань, хто бачить 

Скоро—90-річний ювілей технікуму 
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…Нарешті літо. Йде 

останній місяць навчання, кожен 

студент з нетерпінням чекає його 

завершення. Червень – це, напев-

но, найактивніший місяць, студе-

нти закривать всі свої пропуски, 

здають екзамени та заліки.  

Про стипендію теж по-

турбуватися треба завчасно, а 

для цього середній бал мусить 

бути як мінімум 7.0 за 12-

бальною системою та 4.0 за 5-

бальною.  

Для першокурсників 
цей місяць не такий уже й важ-

кий, адже вони не здають екзаме-

нів - у них немає сесії. А от про 

друго- та третьокурсників цього 

не скажеш.  

Другий курс натужно 
здає екзамени, трудяги й щасли-

вчики заробляють собі добрі та 

відмінні оцінки та, в результаті, 

стипендію - і йдуть на заслуже-

ний відпочинок.  

Для третього курсу це 

останні дні в нашому технікумі. 

Їм, напевно, найважче не тільки 

через екзамени, яких досить ба-

гато, та й завершуються Держав-

ним кваліфікаційним екзаменом, 

а й через те, що студенти покида-

ють цю велику сім’ю, своїх друзів, 

викладачів, а декому навіть дово-

диться покидати свою другу поло-

винку.  

Протягом року випуск-

ник теж трудиться в поті чола: 

коли навчання ще кипить, се-

местр у розпалі, всі бігають, мету-

шаться, вирішують свої проблеми 

- третьокурсники в цей час зда-

ють екзамени, пишуть курсову 

роботу, проходять тестування для 

професійного зрізу знань, з за-

вмираючим серцем шукають свої 

прізвища та рейтингові оцінки 

на сайті Науково-методичного 

центру аграрної освіти. В цей же 

час вони ще здають і ЗНО, відві-

дують курси водіїв авто, мотоцик-

лів та скутерів. У травні третій 

курс шліфує знання та вміння на 

виробництві, проходячи в підпри-

ємствах виробничу практику, пи-

ше звіт про практику, захищає 

цей звіт, а ті, хто лінувався про-

тягом семестру, - ще й курсову 

роботу. Потім двотижнева сесія, 

після якої студент одразу ж вихо-

дить на  фінішну пряму – тиж-

день готується до Державного 

іспиту. І якщо студент благополу-

чно дібрався до цієї відмітки, то 

саме від цього фінішу залежить 

найголовніший момент трьохріч-

ної канителі – отримання ДИП-

ЛОМУ!  

Тож, самі бачите, які  

завзяті студенти навчаються в 

нашому технікумі. На мою думку, 

такі старання не залишаться ма-

рними, й випускники не лише в 

своєму професійному житті досяг-

нуть певних висот, а й в особисто-

му просторі будуть щасливими, 

впевненими та успішними. Цього 

ми їм і побажаємо! 
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Ось таким  

побачила життя сосницьких 

студентів напередодні канікул  
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Швидко й зовсім непоміт-

но проминули літні канікули. 

Впродовж двох місяців ми, вчора-

шні першокурсники, вже по-

дорослому ліниво ніжилися на 

березі річки й похапки допомага-

ли батькам, поспішаючи на зу-

стрічі з друзями.  

Сьогодні ми 

впевнено відкрили 

двері технікуму й 

сіли  за знайомі пар-

ти. А як почувалися 

роком раніше? Запро-

шую на екскурсію в 

життя минулорічних 

першокурсників. 

Пари замість 

уроків, викладачі 

замість учителів, се-

местри замість чвер-

тей, блукання ауди-

торіями, заняття з 

електронним супро-

водом – до всього до-

велося звикати, пер-

ші тижні були геть 

незрозумілими. Ряту-

вали «консультації» 

старшокурсників і підтримка ку-

ратора.  

Нас зустріли нові дисцип-

ліни, а разом із ними й нові ви-

кладачі. Кожен – зі своїм стилем 

викладання. Здивували презен-

тації, які роблять теми зрозумілі-

шими й цікавішими.  

Та вже до Міжнародного 

дня студента (17 листопада) ми 

звикли до нової системи й навіть 

самі робили заняття більш ціка-

вими: самостійна пошукова робо-

та і студентське почуття гумору 

зробили свою справу.  

Традиційно навчання за-

бирає багато часу, але ж не весь. 

З охотою ми відвідували концер-

ти, ігри КВК, вечорниці, спортив-

ні змагання.  

Яскраві спогади залиши-

лися від поїздки до Чернігова 

наприкінці навчального року.   

27 травня ми, тоді 

ще 12 група, під 

опікою Віталія 

Афанасійовича Ли-

твиненка 

(викладача історії) 

та Тетяни Миколаї-

вни Руді (куратора) 

відвідала обласний 

центр. Незважаючи 

на те, що Чернігів – 

місто, знайоме кож-

ному з нас, тоді ми 

побачили його по-

новому. Враження-

ми від поїздки поді-

лилися мої друзі. 

«Напевно, мені 

найбільше сподо-

балось на Валу. 

Можна побачити 

Десну-красуню і доторкнутися до 

історії рідного краю, адже гарма-

ти там стоять неспроста», – засві-

дчила Юля Чусь. 

«Мені сподобалася Болди-

на гора. По-перше, з неї можна 

бачити чи не весь Чернігів; по-

друге, порахувати кількість собо-

рів за їх блиском на сонці; по-

третє, змушує задуматися над 

справжніми цінностями мону-

мент загиблим у Великій Вітчиз-

няній війні», – така думка Каті 

Дідовець. 

Юра Прасол теж поділив-
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ся своїми враженнями: «Мене 

вразили Антонієві печери. Цікаво 

ходити вузень-

кими прохода-

ми й усвідом-

лювати, що ко-

лись тут жили 

люди. Все жит-

тя буду пам’я-

тати рештки 

монахів під 

склом. Згадува-

тиму й холодне-

чу печер на тлі 

літньої спеки. 

Величністю ек-

спонатів і ціка-

вою розповіддю 

екскурсовода 

запам’ятався 

історичний музей ім. В. 

Тарновського». 

Ця поїздка надихнула нас 

на наполегливе навчання в кінці 

року і  залишилася в пам’яті на-

довго. 

Я жодного разу не пошко-

дувала, що стала студенткою Сос-

ницького сільськогосподарського 

технікуму бухгалтерського облі-

ку. В кінці минулого навчального 

року я запитала в однокурсників, 

чи хотіли б вони продовжити на-

вчання в іншому закладі (школі, 

наприклад). Відповіді потішили: 

жоден не шкодує, що поповнив 

ряди студентів технікуму. Ми 

знайшли собі нових друзів і по-

любили ходити на пари. 

Аналізуючи спілкування з 

однокурсниками, я прийшла до 

висновку, що студенти підтриму-

ють тіс-

ний зв’я-

зок із 

курато-

рами. 

Одног-

рупниця  

якось 

сказала: 

«В техні-

кумі ми 

отрима-

ли ще 

одну ма-

му, яка 

завжди 

підтри-

має, допоможе, 

не образить і 

захистить». 

Що ж, сьогодні з позиції 

другокурсниці бажаю всім студе-

нтам технікуму витримки, на-

тхнення і хороших оцінок!  

Труба Катерина 

 (22 група) 
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сячи графических клипов, из кото-

рых вы можете выбрать наиболее 

подходящие и импортировать их в 

бюллетень. Для создания фигур и 

символов могут использоваться 

несколько инструментов. 

Выбранное изображение поместите 

рядом с текстом. Подпись под изо-

бражением поместите рядом с изо-

бражением. 

Эта статья может состоять не более 

чем из 50-100 слов. 

Использование графики позволяет 

усилить содержательную часть 

бюллетеня. 

Взгляните на ваш материал и от-

ветьте на вопрос, помогает ли рису-

нок выразить вашу мысль. Избе-

гайте использования изображений, 

не относящихся к содержанию тек-

ста. 

В Microsoft Publisher имеются ты-

Аліна МАЖЕЖА: 

 

ХОЧУ 
РОЗПОВІСТИ 

ПРО СВОЮ 

ГРУПУ 

Заголовок внутренней статьи 

Пояснительная подпись 

под рисунком. 

цювального колективу, дівчата добре 

навчаються.  

Поза цим, Аня Васюк займає 

найвищий студентський олімп у 

технікумі: ще другокурсницею вона 

була обрана головою студентської 

ради. 

Дівчина з дивовижним голо-

сом, Лемеш Ярослава,  співає на 

сцені, покоряючи серця. Вона має 

добрі розумові здібності, активна та 

талановита дівчина.  

Наші юні спортсмени - Юлія 

Низар та Сергій Тібеж вже неодно-

разово перемагали у змаганнях з 

тенісу та гирьового спорту.  Юля  

допоможе кожному у вирішенні тих 

чи інших питань, весела, завзята, 

енергійна дівчина. Поважає старших 

і закликає кожного до цього. Сергій - 

наш гирьовик! Вже не з однією наго-

родою повертався з обласних зма-

гань.  

Ушкаленко Максим – фі-

зорг групи та організатор спортив-

них свят. Овдієнко Максим – в 

усьому підтримує групу, має ідеаль-

но добрий характер. Бебех Анаста-

сія – виконує функції казначея гру-

пи. Заробова Тахмина – технічний 

секретар, вона забезпечує роздруків-

ку необхідних матеріалів для занять. 

Ющенко Оксана відвідує секцію 

гирьового спорту, повчимося в неї! 

Степаненко Ірина, Тунік Аліна та 

Ветох Галина – просто хороші дів-

чата, які вирізняються хто незлобли-

вим, тихим характером, ідеальним 

для майбутніх дружин, 

хто – рівним ставлен-

ням до всіх оточуючих, 

хто – безвідмовною 

допомогою на благо 

групи. 

Свої здібності 

до навчання та до життя 

в технікумі проявляє 

Аліна Мажежа. Вона є 

редактором нашої тех-

нікумівської газети 

«Alma-Mater», гуртує 

колектив кореспонден-

тів та й сама пише статті про події, що відбуваються в 

технікумі. Має добрі розумові здібності, ставиться до 

товаришів та викладачів з повагою, готова допомогти 

кожному. 

Як бачимо, студенти групи завзяті, наполегли-

ві юнаки та дівчата. Кожен з них прагне добре закін-

чити навчання в технікумі. Група має гарні, дружні 

відносини. Вони дотримуються девізу: «Один за всіх і 

всі за одного» й хочуть у майбутньому прославити 

наш Сосницький сільськогосподарський технікум 

бухгалтерського обліку!  

*** 

Кожна група в технікумі відріз-

няється одна від одної своїми індивідуа-

льними здібностями, манерою спілку-

вання.  Можна сказати, що кожна група 

має свій характер, свій «інтерфейс», 

свої звички, плюси та мінуси. 

Сьогодні я розповім вам про  

студентів 32 групи. 

В групі навчається 18 студентів.  

Майже кожен студент відіграє вагому  

роль у активності, дружньому настрої та 

навчальному потенціалі групи.  Студен-

ти 32 групи старанно відносяться до 

навчання, адже навчатися в технікумі 

не так вже й важко, з повагою відно-

сяться до викладачів,  завжди беруть 

активну участь у концертних програмах 

та інших різноманітних заходах, які 

відбуваються в нашому навчальному 

закладі. 

Староста групи Лукаш Ро-

ман сумлінно виконує покладені на 

нього обов`язки. Тяга до навчання в 

нього теж спостерігається. На жаль, 

старання до навчання проявляється 

не в кожного студента групи. 

Наш відмінник, якого всі 

знають, Ліскович Андрій обдаро-

ваний унікальними розумовими 

здібностями. Товариський хлопець, 

завжди готовий допомогти кожно-

му, направить на правильну дорогу. 

Всім знайомі наші таланови-

ті дівчата Васюк Анна, Дубяга 

Дарина, Пацюк Катерина та Пет-

рикей Віталіна. Вони завжди на 

виду у всіх святкових заходах, є 

найактивнішими учасниками тан-
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Наше дозвілля 

Ро змаїття заходів та свят часто 

наштовхує на думку: як сос-

ницький студент примудряється навча-

тися (ще й переважно непогано!) у вирі 

різноманітних приємних, веселих, пі-

знавальних та—однаково згуртовуючих 

подій, що постійно відбуваються в 

СТБО? 

 

Не хай  і надалі нам вистачає ча-

су  і на корисне, і на приємне! 

 

То ж веселімося разом, радіймо 

разом і працюймо разом, 

єдиною родиною! 



Вот зачем конфе-
ты заворачивают в 

такую шурша-

щую бумагу?! 

На всю кварти-

ру слышно, как 
я худею!!! 

Осінь – чудова пора року, щоб одягти 
чоботи і, закинувши рюкзак на плечі, 
гайнути на природу та відпочити від 
повсякденного життя. Саме  
це й зробила 11 група 
нашого техніку-
му (10 
ве-

ресня). 
Для них 
цей похід 
був дуже 
важливим 
та хвилюю-
чим, адже вони  
знайомі одне з 
одним зовсім ма-
лий проміжок часу. 
Тому однією з головних 
його цілей було зближення 
та зміцнення колективу. 
«Під керівництвом курато-
ра Людмили Леонідів-
ни РУБЛЕВ-
СЬКОЇ 

ми на-
крили 

стіл та зробили обід, а 
викла- дач фізвиховання  Олек-

сандр Анатолійович ШЕВЧЕНКО 
навчив нас розводити ба-

гаття. Кожен мав якесь 
завдання, ніхто не суму-

вав. Було цікаво, ми 
добре провели час», – 

так відгукується 
про похід один із 

студентів 11 
групи. 

День справді 
виявився 
вдалим. 

Природа подару-
вала нам гарну 

сонячну погоду. 
Убідь відбивала 

своїми водами 
сонячні промені, 
листя тихенько 

падало на землю, 
укриваючи її золотавою 

ковдрою. Дерева, вкриті багрян-
цем, порозкидали в різні боки своє 
пружне гілля, а поміж нього грали в 
рухливі ігри та просто відпочивали 
наші студенти. 

Загалом, нам дуже сподобалось, ми ще 

більше здружились і отримали море 
позитивних емоцій. Сподіваємось, що 
це не останній наш спіль- ний 
вихід на природу. На 
згадку про цей 
чу-

довий 
день у нас за-

лишилось багато яск-
равих фото. 

Повідомила  

Аліна МАТЯШ, 11 гр. 
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Похід на природу 

Винни-Пух под вечер вваливается в гости к Пятачку.  

- Здорово, свинёнок! Поедешь с нами завтра на пикник с шашлычкам? Мы уже соби-

раемся потихоньку, обязанности распределили. Я, например, за пивко отвечаю.  

- Конечно, поеду, Винни, что за вопрос? А мне что с собой взять?  

- Да так, мелочёвку прихвати: лук репчатый, уксус, пряности всякие.  

Но главное - не проспи, а то без тебя настоящего праздника не получится.  



Голова студентської ради—

ВАСЮК Анна 

Заступники голови—   

ДОВГА Яна,  

ДВОЙНОС Саша 

Голова організаційного сектору—

ЖИТНИК Оля 

Заступники голови організацій-

ного сектору— 

ПАЦЮК Катерина 

Секретар студентської ради—

ДУБЯГА Дарина 

Голова академічного сектору—

КОНЮШЕНКО Наташа 

Голова інформаційного сектору—

ДЯЧЕНКО Марина 

Голова соціального сектору— 

ЗАРУЦЬКА Юля 

Голова сектору ―Волонтерський 

рух‖ —                                                  

БУГАЙОВА Ярина 

Голова гуртожитку—                          

ЛИТВИН Альона 

Голова сектору зовнішніх зв’яз-

ків—МАЖЕЖА Аліна 

Голова культмасового сектору— 

ПЕТРИКЕЙ Віталіна 

Відповідальний за КВК—

ХУДЕНКО Іван 

Голова сектору фізичного вихован-

ня— ТІБЕЖ Сергій 

Заступник голови сектору фізвихо-

вання—                                             

ГОРПИНЕНКО Олег 

Голова сектору ―Європейський ви-

бір ‖—                                           

САМОЙЛОВСЬКА Юля 

Голова правового сектору—             

ЛЕМЕШ Ярослава 

Голова студентського профкому— 

МАТВІЄНКО Олеся 

Заступник голови студентського 

профкому—                                  

ЛУКАШ Роман 

Скарбник студентської ради—

ПАРХОМЕНКО Анна 

 На початку нового навчального 

року в технікумі відбувся вечір зна-

йомств для першокурсників, під час 

якого студенти I курсу мали змогу 

поспілкуватися із старшокурсника-

ми нашого технікуму, краще позна-

йомитися між собою, а також почу-

ти багато цікавих історій про «наш 

другий рідний дім» та про виклада-

чів. 

ВЕЧОРИ організовували студен-

ти II курсу. На кілька годин наша 

їдальня ставала осередком затишку. 

Хлопці й дівчата ділилися вражен-

нями від перших тижнів навчання в 

технікумі та переймали досвід спіл-

кування з викладачами від старшо-

курсників, а також дізналися безліч 

кумедних випадків зі студентського 

життя.  

Починався вечір з того, що сту-

денти I, II та  III курсу сиділи за 

столом, куштували солодощі, вели 

бесіди  та знайомилися. Після зна-

йомства всі охоче згодилися брати 

активну участь в різноманітних кон-

курсах. Конкурси були дуже дотеп-

ні та веселі. Кожен учасник  прояв-

ляв свої таланти та здібності. Пере-

можці  конкурсів отримували наго-

роди. 

Не менш активними були наші 

куратори. Хто ж, як не вони, будуть 

підтримувати та вболівати за пере-

могу своєї групи?)))))) 

Після закінчення вечора зна-

йомств була дискотека, на яку зали-

шилися всі бажаючі. 

 21 група, Аліна КУЛИК 

Склад студентської ради СТБО                          

у 2014-2015 навчальному році 

інші студенти. Третьокурсниця 

Ярослава Лемеш, студентка 32 

групи,  приєдналась до привітань 

та заспівала пісню для виклада-

чів. 

 Тож свято пройшло дивовижно. 

Сподіваюся, всім викладачам спо-

добалось. 

Вітаємо всіх викладачів, бажаємо 

їм слухняних та вдячних студен-

тів !!! 

Та дякуємо Вам за те, що Ви такі 

терплячі і, не дивлячись ні на що, 

і далі стараєтесь  чомусь  нас на-

вчити, за всі невиставлені двійки, 

за те, що проявляєте до нас таку 

турботу. 

22 група, Ольга Марченко 

День вчителя - це день,  коли всі 

студенти вітають та дякують своїм 

викладачам за їх турботу, терпін-

ня та їх переживання. В технікумі 

теж не забули про це свято. Всі 

студенти дарували своїм виклада-

чам чудові букети. А наші першо-

курсники намалювали плакати з 

привітаннями. Також у технікумі 

відбувся концерт, в якому активну 

участь взяли першокурсники.  

Одна з студенток, Скирта Ірина, 

заспівала пісню для наших викла-

дачів,  також перший курс, як з’я-

сувалося, гарно танцює, оскільки  

на святі вони здивували нас валь-

сом, який  ще надовго запам’ята-

ють наші вчителі. Звісно, в нашій 

святковій програмі брали участь 

не лише першокурсники, але й 
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ВЕЧОРИ  

ЗНАЙОМСТВ 

ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ 



- 

 Ш а н о в н і  с т у д е н т и !

Приємно повідомити, що у червні 

2014 року отримали дипломи мо-

л о д ш ог о  с п е ц і а л і с т а  7 0 

випускників нашого технікуму, в 

тому числі 12-ти студентам вру-

чили дипломи з відзнакою, а це 

н е  т а к  м а л о — а ж  1 7 % . 

Працевлаштовані за час канікул 

84% випускників. 

За підсумками літнього 

семестру відмінниками стали: 

ПРАСОЛ Юрій, 12гр. 

ТРУБА Катя, 12гр. 

ПАРХОМЕНКО Аня, 16гр. 

ШТАБА Аліна, 21 гр. 

ЛІСКОВИЧ Андрій, 22гр. 

На жаль, за неуспішність 

відрахований Заліський Богдан з 

12 групи. 

Взагалі перший курс мину-

лого набору радує. Пропоную ва-

шій увазі СЕРЕДНІЙ БАЛ УСПІ-

ШНОСТІ студентів І курсу за 3 

останні роки: 

Було б непогано, якби й 

студенти набору 2014-2015н.р. 

мали таку динаміку успішності, 

як нинішній другий курс. 

Середній бал успішності 

другого курсу коливається за ро-

ками, і лише 22 група (нинішня 

32-га) якісно вирізняється висо-

ким показником : аж 4.23. 

Вітаємо! 

Ця ж 22 група найкраще 

здала й Державну підсумкову 

атестацію з української мови та 

літератури: 

Найнижчий бал з ДПА, на 

жаль, має 26 (нинішня 36) група. 

Третій, випускний курс, 

має нижчі середні показники, 

ніж у попередні роки, за винят-

ком 31 групи, яка досягла серед-

нього балу успішності 4.13: 

Проте на третьому курсі 

було аж 10 відмінників, які отри-

мали дипломи з відзнакою: 

Ще двоє студентів не були 

відмінниками, але систематично 

здавали екзамени переважно на 

«5», і в результаті, після успішної 

здачі Комплексного державного 

екзамену, теж стали власниками 

―червоних‖ дипломів. Це: 

Тібеж Андрій (32 група) 

Бондаренко Едуард (36 група) 

*** 
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Ю. ЛИСЕНКО, заступник директора з навчальної роботи: 

СЕРЕДНІЙ БАЛ УСПІШНОСТІ 
ОКРЕМИХ ГРУП

2013-2014 2012-2013 2011-2012

11 8,16 7,52 7,32

12 8,10 7,94 7,07

16 7,20 5,95 6,70

групи 

СЕРЕДНІЙ БАЛ УСПІШНОСТІ ОКРЕМИХ ГРУП

Група 2013-14
2012-13 2011-12

31 4,13 3,92 4,40

32 3,79 4,25 4,10

36 3,88 4,07 3,94

ВідмінникиТруба Анна 31 група

Тищенко Світлана 31 група

Чухно Анжела 31 група

Гаркава Тамара 32 група
Дворнік Тетяна 32 група
Каминська Катерина 32 група
Федоренко Олександр 32 група
Демиденко Маргаріта 36 група

Ірха Андрій 36 група

Кривоніжко Вікторія 36 група

СЕРЕДНІЙ БАЛ ДПА 

Укр.мова Укр.літер.

21 гр. 3,90 3,85

22 гр. 4,06 4,06

26 гр. 3,59 3,59

групи 

СЕРЕДНІЙ БАЛ УСПІШНОСТІ 
ОКРЕМИХ ГРУП

2013-2014 2012-2013 2011-2012

21 3,80 3,98 3,55

22 4,23 3,70 4,11

26 3,63 3,64 3,82

групи 

ЯК МИ НАВЧАЄМОСЬ 

Побажання від Юрія Васильовича:  

Бажаю всім студентам здобути міцні знання для майбутнього 

життя, кар'єри і … ВИСОКИХ ОЦІНОК! 



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 

Alma-Mater,  №1-3/140-142, понеділок, 20 жовтня 2014р. Стор.14 

Голова сектору зовнішніх зв'язків—Аліна МАЖЕЖА, 32гр., 
тел.0931203509 

Заступник голови— Юлія НИЗАР, 36гр. (тел. ―засекречений‖))) 

Відповідальний редактор—К.ЗУБАР, тел.0682488344 

Запрошуємо усіх бажа-

ючих  до співпраці. 

Напишемо історію тех-

нікуму разом! 

 

Оголошений конкурс на кращий малюнок або пла-

кат, присвячений 90-й річниці з дня заснування Сос-

ницького сільськогосподарського технікуму бухгалтер-

ського обліку 

Основні вимоги: 

Малюнок або плакат виконується кольоровим олів-

цем (фарбами) на форматному папері. На них можуть бути 

відображені символіка України, головні атрибути, історичні, 

природні й архітектурні особливості нашого навчального 

закладу та містечка Сосниці 

Учасники конкурсу: 

В конкурсі беруть участь всі бажаючі студенти і пра-

цівники технікуму, але кожна навчальна група повинна вико-

нати не менше одного малюнка або плаката 

Роботи подаються до 1 листопада 2014р. 

ЧОРНЕ ДОСЬЄ 
 

 

За підсумками минулого 

семестру за неуспішність 

відрахований зі складу 

студентів Богдан ЗАЛІ-

СЬКИЙ.  

А міг би навчатися! 

 

Нещодавно студенти ІІ курсу усвідо-

мили, що таке ―смачні пари‖. Справді 

смачним та солодким було завершення вивчення теми 

―Харчування‖ з дисципліни СПК і ДЕ, і винуватцями 

таких пар були самі студенти! 

Тож якщо ви чули їстівні аромати з 23 ауди-

торії, знайте: це другокурсники вчилися сервірува-

ти,готувати, подавати та гостювати! Не лише дів-
чата, а й юнаки хизувалися незвичною рецептурою 

салатів, тортиків, заварних тістечок, дерунів, курячих 

крилець, пельменів, кексів, колобків, млинців, налис-

ників… та годі й перелічити! 

А ще вони демонстрували різноманітні спосо-

би святкового складання серветок, сервірували столи, 

удосконалювали навички користування столовими 

приборами ( ножами та виделками). А головне—

вчилися спілкуванню з гостями в якості господарів свя-

та, організовували загальне застілля, проявляли гос-

тинність та щедрість, адже багатий стіл—не головне, 

головне—щоб він був щедрим! 

Так що недаремно майже всі учасники конку-

рсу ―Гості на порозі‖ отримали найвищі оцінки. 

 

ПАМ’ЯТАЄМО 
 

3 жовтня 2014 року після тяжкої хвороби            

не стало викладача–пенсіонера  

Надії Семенівни КРОТ,  

викладача з великим життєвим досвідом, людини, 

закоханої у свою професію. 

Вона любила свою роботу, любила студентів, колег, 

прагнула кожному прислужитися, стати у нагоді. 

Навіть під час тривалої хвороби вона постійно 

цікавилася життям технікуму. 

Вона мала неординарну пам’ять, вона була чудо-

вим спеціалістом. Вона була стійким борцем з життє-

вими незгодами. Вона була просто хорошою людиною. 

Але смерть невблаганна. Проводжали Надію Семе-

нівну в останній путь  саме на День учителя. 

Пошли  їй,  Господи,                                               

ЦАРСТВО  НЕБЕСНЕ І ВІЧНИЙ СПОКІЙ.  

УВАГА! КОНКУРС! ―ГОСТІ  НА  ПОРОЗІ‖ 


