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- Напевно,
в кожному
куточку
нашої
України
можна зустріти фахівців – випускників
технікуму,
які сумлінно працюють в аграрному сек-

С.4
ДЕНЬ СТУДЕНТА
С.10-11
СПОРТИВНІ НОВИНИ
С.12
ПЕРЕМОГА
В КОНКУРСАХ
-”Викладач року”:

Борис БОРИСЕНКО, директор
Сосницького сільськогосподарського
технікуму бухгалтерського обліку

- ім. П. Яцика:

торі та в різних сферах народного господарства і з вдячністю та ностальгією згадують
роки навчання у мальовничій Довженковій
Сосниці.
Сьогодні, як і 90 років тому, один з найстаріших аграрних вузів України – Сосницький
технікум - гостинно відчиняє свої двері випускникам шкіл та ліцеїв, нині студентам
СТБО, які сторінку за сторінкою пишуть
славну історію свого навчального закладу.

-ім. Т. Шевченка
С. 5-8
ВИХОВНІ ЗАХОДИ
С.14
НОВИНИ
З ГУРТОЖИТКУ
С.13

У навчального закладу, як і в кожної людини, є свій день народження, своя біографія,
особливі етапи, що відіграють важливу роль
у його житті.
Нам сьогодні - 90
З погляду вічності - це лише мить,
а для на-вчального закладу - це довгий відтинок часу, упродовж якого кілька поколінь

викладачів самовіддано торували нелегкий шлях підготовки кадрів для сільського
господарства: це тисячі і тисячі лекцій, семінарів, екзаменів, це понад 16 тисяч випускників, які разом з дипломами отримали
путівку в життя. Немало наших випускників обіймають високі посади, стали відомими вченими, державними діячами, успішними господарниками, очолюють наукову
та викладацьку роботу в університетах
України та інших держав.
90-річна історія нашого технікуму
- це нелегкий шлях сходження й утвердження його авторитету. ЇЇ початком став
буремний 1924 рік, коли, згідно з постановою Наркомзему УРСР, у Сосниці стала
діяти профшкола, яка готувала молодших
агрономів-рільників, даючи середню освіту.
Навчальний заклад розпочав діяльність у приміщенні жіночої гімназії (нині
корпус 2), а навчальне господарство засновано на базі маєтку поміщиці Фіалковської.
Першим керівником школи був Андрій Григорович Коломійченко, завучем - Борис Маркович Примаков, за спеціальністю - агроном, який одним із перших в Україні отримав вищу освіту.
Орної землі профшкола мала до
50 десятин, сіножатей - до ЗО та саду - до 5
десятин. Жодної сільгоспмашини не було,
вся робота виконувалась кінною тягою.
Перший випуск профшколи відбувся в 1926 році – ЗО агротехніків, а в
наступному році їх було 24. Всього профшкола підготувала 122 агрономів. Більшість випускників навчалися в сільгоспву-
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зах, частина - у педагогічних, а згодом працювали викладачами середніх спеціальних навчальних закладів.
У 1930 році профшколу було реорганізовано в технікум захисту рослин,
директором якого став М.Максименко,
завучем - Б.Примаков, секретарем навчальної частини - І.Наконечний. У цьому ж році технікум одержав нове навчальне приміщення - двоповерховий будинок, де раніше розташовувалася земська
управа, потім - райвиконком. З балкону
цього будинку було колись проголошено
встановлення Радянської влади на Сосниччині. У ньому ж розміщується технікум і нині.
У 1931 році відбулося об'єднання
Мринського технікуму з Сосницьким,
в якому до 1941 року були підготовлені
572 агрономи-рільники та агрономи із
захисту рослин.
Після звільнення Чернігівщини
від фашистів у березні 1944 року технікум
відновлює свою роботу, а наступного року
він змінює профіль на бухгалтерський.

У 1949, у складні повоєнні роки, технікум очолила О.Ф.Крот. Її
стараннями в 1953 році було відкрито заочне відділення.
У 1960 році директором технікуму призначено В.М. Борисенка.
Цього ж року вводиться спеціальність "Технік-плановик". За період з
1960 по 1979 рр. побудовано гуртожиток, приміщення їдальні.
З 1979 року технікум очолював Л.П. Хрокало, а з 1983 по 1999
рік - А.Ф. Назаренко. У цей час значно поліпшується внутрішній та зовнішній інтер'єр будівлі технікуму. У
1985 році суттєво змінюється естетичний вигляд території, створюється
міні-парк, будуються спортивні майданчики. У 1993 році вводиться спеціальність "Організація комерційної
діяльності". У 1997 році завершено
реконструкцію отриманого в оренду
корпусу № 2.
Звертаючись до нашої історії,
віддаємо шану і повагу як колишнім
керівникам, так і викладачам навча-

льного закладу, які формували імідж
технікуму, а зараз на заслуженому
відпочинку: ветерани праці М.І. Дятловська, В.В. Арашкевич, О.В. Карета, П.О. Бондаренко, В.І. Бондаренко, П.В. Слав'янський, Л.Ф. Кукарцева, А.Ф. Назаренко, Р.В. Троцик,
О.П. Єрмоліна, Ю.І. Яременко, Л.Г.
Тищенко, Н.І. Шеремет, А.П. Демиденко, О.П. Трофименко, Б.М. Нечипоренко, М.М. Редько, Н.О. Крючок,
Л.Л. Сердюк, В.В. Дзюба, Т.П. Пилипець, О.В. Шешина, Н.І. Рудакова.
Вже немає з нами багатьох
світлої пам’яті корифеїв викладацької праці, на яких ми всі рівнялися, з
яких брали приклад, яких наслідували. Це В.М.Борисенко, А.О. Остапенко, К.Т. Савченко, І.Т. Єрмоленко,
П.Я. Повжик, П.Ф. Шешина, І.І. Полоз, А.М. Удод, І.Н. Артюх, В.А. Єрмоленко, О.В. Кутня, Я.А. Косяненко,
М.О. Карета,, М.Г. Карета, М.П. Рєпіна, О.П. Вовк, Г.П. Артюх, Л.П. Хрокало, Г.О. Мірошник, К.М. Карета,
Н.П. Драгун, В.Ф. Арашкевич Л.П.
Полоз, Н.С.Крот. За кожним прізвищем – своя, особлива історія, свій
особливий вклад у розвиток рідного
навчального закладу.
…Минають роки, змінюються покоління викладачів, але для технікуму
головна мета завжди залишається незмінною: готувати висококваліфікованих фахівців для фінансово-економічної сфери
АПК. Адже багатство технікуму – це не
тільки міцні матеріально-технічна, навчально-методична та інформаційна бази, досвідчені кадри викладачів, а й, насамперед, студенти, випускники – нинішні і майбутні – змінюється зв'язок поколінь, що допомагає підтримувати добрі
традиції навчання і виховання в системі
вищої освіти, окреслювати перспективи
розвитку, виживати в складних умовах,
готувати фахівців на рівні державних
вимог і сучасного виробництва.
Сьогодні ми готуємо молодших
спеціалістів
за
спеціальностями
"Бухгалтерський облік" та "Економіка
підприємства".

До послуг наших студентів два навчальні корпуси з сучасно обладна-

ними аудиторіями та кабінетами, бібліотека з читальним залом, гуртожиток,
їдальня, спортзал, оснащений сучасними
спортивними знаряддями, поруч – міністадіон зі штучним покриттям, який, з
подачі колишнього керівника фізвиховання Г.А.Смаглюка, в снігові морозні
зими силами активістів та волонтерів
перетворюється на ковзанярський каток;
є тренажерний зал для занять фітнесом.
Тут доречно згадати, що саме наш колектив виплекав спочатку депутата, а нині голову районної ради Г.А. Смаглюка,
чим ми дуже пишаємося.
У нас постійно працюють п’ять
комп'ютерних класів, високоякісний інтернет стає студентам у нагоді при виконанні пошукових робіт. До речі, щодо
забезпечення комп'ютерами технікум вже
багато років утримує чільне місце в Україні серед аграрних навчальних закладів.
Це ще одна причина, чому наші студенти
якісно вирізняються серед інших: вони з
комп’ютером на «ти», вони добре володіють професійними бухгалтерськими програмами, зокрема, 1С «Бухгалтерія», без
знання якої сьогоднішній бухгалтер швидко втрачає позиції, та, власне, неконкурентоспроможний. Наших випускників
люблять в університетах, бо вони успішно
освоюють магістерські програми, завойовують призові місця у конкурсах, перемагають у міжуніверситетських олімпіадах.
Ми уважно спостерігаємо за злетами та
досягненнями вчорашніх студентів, радіємо за них, хвилюємося, допомагаємо і
порадою, і консультаціями, і документальною базою – така у нас традиція.
Нині в технікумі сформовано висококваліфікований кадровий потенціал –
досвідчені фахівці-ентузіасти своєї справи, які передають студентській молоді
власні знання, енергію, розум, уміння,
які люблять свій Технікум і пишаються
ним. Колектив наш невеликий - 25 викладачів, з яких 12 особам присвоєна вища
педагогічна категорія, 8 - перша; сім викладачів мають звання "викладачметодист": це Н.С.Редько, Р.Є.Лукаш,
О.О.Мамаєва, К.І.Зубар, С.М.Макарець,
О.О.Рудя
–
переможець
конкурсу
«Куратор року 2013» та Л.Л.Рублевська переможець
регіонального
конкурсу
«Викладач року 2014», вона ж - переможець заключного, Всеукраїнського етапу
цього конкурсу (ІV місце) в номінації
«Викладач-креатив». Є в колективі і вчені
магістри. 2 викладачі нагороджені нагру-
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дним Знаком "Відмінник освіти України",
2 викладачі - Знаком "Відмінник аграрної
освіти і науки" та 2 - нагрудним
«ЗНАКОМ ПОШАНИ». Педагоги-майстри
Н.С.Редько,Н.П.Логвін, В.А.Литвиненко,
С.М.Макарець, Т.В.Ємець, О.О.Мамаєва,
В.С.Кравченко, В.А.Помаз, О.В.Ярмуш,
Н.А.Смаглюк,
С.В.Михайловський,
М.М.Макарець є прикладом для молодих
викладачів не тільки у професійній майстерності, а й у громадській роботі.
Приємно констатувати, що молоде
покоління викладачів, які влилися в колектив (а їх аж 7), не розчарувало старших. У всіх на слуху чудові заняття та
перемоги в обласних конкурсах викладача української мови та літератури
К.В.Терещенко, її колеги Л.А.Шестак,
улюблениці студентів викладача математики та фізики О.М.Ляшок, закоханої в
історію Т.М.Волошок, спортивного тренера О.М.Шевченка.
Організатор такого злагодженого і
чітко врегульованого навчального процесу - заступник директора з навчальної
роботи Ю.В.Лисенко - людина-енциклопедія, фахівець високої кваліфікації, що має
не лише три вищих освіти, а й обширні
знання та високий рівень компетентності
в багатьох галузях науки. Швидкий розумом, поміркований у діях, він вміло керує
розгалуженим навчальним механізмом,
роботою методичної ради, завжди відкритий для плідного спілкування з підлеглими та студентами, вміє оперативно вирішувати нагальні питання. За особистий
вклад та високі досягнення в організації
навчального процесу Юрій Васильович
нагороджений «Знаком Пошани» Мінагрополітики України.
Методичну роботу колективу очолює викладач-методист К.І.Зубар, яка
протягом 10 років працює в складі навчально-методичної
комісії
Науковометодичного центру аграрної освіти України. Ця комісія перевіряє методичну діяльність всіх аграрних ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації, допомагає упроваджувати у
навчальний процес інноваційні методики
навчання, тому нашого методиста і наш
технікум знають чи не в усіх куточках
держави. З її подачі викладачі 120-ти
технікумів та коледжів познайомилися з
методикою Портфоліо та технологією
Освітнього Коучингу, започаткованих у
нашому технікумі; вона є переможцем 5го Українсько-Канадського конкурсу інно-

ваційних проектів у галузі освіти. Під її
керівництвом з 2000 року в технікумі
здійснюється випуск відомої всім студентської газети «Аlma-Mater».
Методичними надбаннями нашого
колективу - а це підручники, навчальні
посібники, електронні посібники, навчальні програми, робочі зошити та інше послуговуються викладачі інших навчальних закладів. Вже три роки на сайті
СТБО розміщені сайти окремих дисциплін та предметів, доступні для кожного
відвідувача. Наші сайти відвідують користувачі з багатьох країн світу. Особливо
розмаїта географія відвідувань сайту
«Технологія галузі», розробленого завучем
Ю.В. Лисенком – 18 країн!

Все це допомагає технікуму
здобувати високий рейтинг, бути відомим, знаним в Україні та в країнах близького зарубіжжя навчальним закладом.
Становлення людини і громадянина - ще одна мета, для досягнення якої
педагогічний колектив прагне гармонійно
поєднувати виховну роботу з процесом
навчання та дозвілля молоді. Багато зусиль докладає до цього завідувачка денним відділенням Т.М. Бушай, якій допомагають авторитетні куратори студентських груп. Головним критерієм ефективності системи виховної роботи сьогодні виступає рівень національної
свідомості
студентів, їх навчальної та громадської
активності, а також ступеня переростання
виховання у самовиховання. Цьому сприяє злагоджена робота студентської ради
та самоврядування.
Не забувають у нашому тех-нікумі
за спортивно-масову роботу та художню
самодіяльність. Викладачі фізвиховання
С.М. Михайловський та О.М. Шевченко з
колегами самовіддано готують спортсменів до нових перемог з вільної боротьби,
легкоатлетичного кросу, настільного тенісу та футболу. Ми вже звикли, що студенти технікуму - і в спорті найкращі.
Стараннями художнього керівника А.Г. Варави наші студенти-аматори
побували і в Болгарії, і у Франції, зачаровуючи іноземців самобутніми танцями та
піснями.
Успішну роботу технікуму не можна уявити без працівників навчальної
частини, бібліотеки, канцелярії, бухгалте-

рії, господарської служби, їдальні та гуртожитку, які своєю повсякденною, на перший погляд не завжди помітною, але
такою необхідною і сумлінною працею
роблять вагомий внесок у забезпечення
навчально-виховного процесу.
У складних сучасних умовах реформування вищої освіти педагогічний колектив технікуму працює згуртовано та

докладає максимум зусиль для підвищення ефективності і результативності навчання, надання йому творчого характеру.
Запорукою успіхів є тісна творча
співпраця нашого колективу з багатьма
вузами ІІІ-ІV рівнів акредитації, зокрема,
з Чернігівським технологічним університетом та його структурним підрозділом –
Інститутом економіки і управління, Харківським національним аграрним університетом ім.В.В.Докучаєва, Київським
НУБІП, Ірпінською академією податкової
служби, КНЕУ, Сумським аграрним університетом. Щороку наші випускники
вступають у ці виші на скорочений термін
навчання за рахунок коштів держбюджету і, як правило, навчаються тільки на
відмінно та добре.
Україна вступила в період модернізації вищої освіти, її інтеграції в європейський та світовий освітній простір,
внаслідок чого випускники вищих навчальних закладів, та й самі ВНЗ, стануть
конкурентоспроможними на європейському ринку. З огляду на це велика робота
та відповідальність покладається і на
наш колектив, адже, щоб досягти європейської системи стандартів і сертифікації,
необхідно докорінно поліпшити
якість освіти, оновити її зміст і форми
організації навчально-виховного процесу,
впроваджувати
освітні
інноваційноінформаційні технології та вирішувати
багато інших важливих питань. Це потребує істотного підвищення професіоналізму, наукового рівня і високої майстерності педагогічних працівників.

До цього ми прагнемо,
ці ідеї закладені в основу нашої
праці.
Б. В. Борисенко,
директор технікуму
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ПІДК0РЕНО черговий ОЛІМП!
Переможниця І етапу
конкурсу ім. П. Яцика
АЛІНА СМАГЛЮК
зайняла ІІІ місце
в обласному конкурсі!
11 грудня переможці
внутрішньотехнікумівських
конкурсів, інформація про
яких розміщена на с.6 та с.7,
взяли участь у другому, обласному етапі Міжнародних
конкурсів ім.П.Яцика та
ім.Т.Шевченка. Після обов’язкового інструктажу дівчата включилися в роботу
над конкурсними завданнями, розрахованими на три
години.

Завдання конкурсу імені
П.Яцика були досить складні :
Твір-роздум

Морфемний
розбір слів
Визначення
граматичних
основ
Відгадка слова та введення
його в фразеологізм
Виправлення
словосполучень.

Аліна справилася з завданнями
за
2,5 години і в
результаті виборола ІІІ місце, набравши 22,5 бала. Лише
0,5 бала не вистачило студентці І
курсу, щоб посісти ІІ місце в області!

Ми звернулися до успішної
героїні грудня з проханням розповісти, які почуття заполонили
розум і серце, коли вона взнала
про перемогу.
- У корпусі було дуже холодно, - посміхається Аліна у відповідь, - холод з’їдав усі позитивні
емоції. Тим не менш, я б побажала всім студентам хоч раз за роки
навчання стати учасником таких
мовно-літературних змагань та
відчути радість перемоги після
всіх перипетій )))))
Тож вітаємо АЛІНУ з черговою підкореною вершиною, зичимо наснаги у навчанні та успіхів у подальших конкурсах. Такими студентами пишається не
лише технікум, а й вся Сосниччина!
***

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ предметних ОЛІМПІАД!
І курс

ІІ місце—Колесніков Денис (22 гр.)
ІІІ місце—Супрун Юрій (22 гр.)
Політична економія:

Математика:
І місце —Малиш Роман (12 гр.)
ІІ місце—Лихарьова Богдана (12 гр.)

І місце— Пилипенко Назар (22 гр.)

ІІІ місце—Косолап Максим (12 гр.)

ІІ місце—Пархоменко Анна (26 гр.)

Біологія:

ІІІ місце—Прасол Юрій (22 гр.)

І місце—Снитко Тетяна (11 гр.)
ІІ місце—Антоненко Наталія (11 гр.)
ІІІ місце—Жабко Владислава (12 гр.)
Фізика й астрономія:
І місце— Железняк Андрій (16 гр.)
ІІ місце— Ревенко Роман (11 гр.)
ІІІ місце— Смаль Владислав (12 гр.)

II курс
Бухгалтерський облік:
І місце—Довга Яна (22 гр.)
ІІ місце— Конюшенко Наталія(22гр.)
ІІІ місце— Марченко Ольга (22 гр.)
Інформатика і КТ:
І місце— Михайловський Максим(21гр.)

III курс
Зустрічаємо 90-річчя
технікуму
особливими досягненнями
в навчанні!

Фінансовий облік:
І місце—Ліскович Андрій (32 гр.)
ІІ місце—Супрун Світлана (36 гр.)
ІІІ місце—Штаба Аліна (31 гр.)
Англійська мова
І місце—Пацюк Катерина (32 гр.)
ІІ місце—Дяченко Марина (31 гр.)
ІІІ місце— Заробова Тахмина (32 гр.)
Фінанси:
І місце—Лукаш Роман (32 гр.)
І місце—Ющенко Оксана (32 гр.)
І місце—Лисич Денис (31 гр.)
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Нашу Людмилу Леонідівну РУБЛЕВСЬКУ у Києві визнали
найкреативнішим викладачем року
27 листопада 2014 року в Державній установі
«Науково-методичний центр інформаційноаналітичного забезпечення діяльності вищих
навчальних закладів «Агроосвіта» міста Києва
відбувся заключний етап та урочисте привітання переможців конкурсу «Викладач року – 2014»,
де визначились найкращі викладачі навчальних
закладів України аграрного спрямування.
Цей конкурс допомагає краще зрозуміти й усвідомити значимість викладацької професії, систематизувати надбання щоденної кропіткої праці,
зробити крок на шляху до педагогічної зрілості.
Конкурс доводить: наш сучасний викладач – надзвичайно мудрий, незважаючи на всі складнощі
сьогодення, він робить все, щоб втілити задумане, щоб не тьмяніли фарби і не зникла свіжість
почуттів, щоб нашою українською землею правили розум, добро і краса.

Метою проведення конкурсу є удосконалення
педагогічної майстерності викладачів, виявлення
та поширення кращого педагогічного досвіду,
інноваційних форм і методів навчання, стимулювання творчого зростання педагогів.
Захід проходив у три етапи: відбірковий (у навчальних закладах), регіональний (у базових навчальних закладах за участю переможців відбіркового етапу), заключний (за участю переможців регіонального етапу).
Конкурс, започаткований у 1998 році, проходить
кожні п’ять років. За ці роки в ньому взяли участь
близько 1500 викладачів аграрних технікумів і
коледжів. Зокрема в цьому році – 584 у відбіркових етапах та 88 педагогів – у регіональних етапах конкурсу. У фінал вийшли тільки 10 учасників – викладачі різних спеціальностей і дисциплін,
кваліфікаційних категорій, але всі яскраві особистості, майстри своєї справи, професіонали,

«кращі з найкращих», серед яких—і наша Л. Рублевська.
Конкурсна комісія оцінювала методичні матеріали, учасники вирішували педагогічні ситуації,
представляли свої творчі роботи на тему: «Моя педагогічна ініціатива». Переможців обрати було
нелегко, адже всі його учасники професійні, творчі, яскраві особистості.

За рішенням журі, що складалося із фахівців ДУ «НМЦ «Агроосвіта», заступників директорів з навчальної роботи та провідних викладачів внз МАП
України, кращим вчителем визнано викладача іноземної мови Чернятинського коледжу Вінницького НАУ Валентину Білоус. Друге та трете місця посіли
відповідно викладач інформатики та комп’ютерної техніки Борщівського агротехнічного коледжу (Тернопільська область) Людмила Гонтарук та викладач дисципліни «Хірургія ветеринарної медиицини» Хомутецького ветеринарно-зоотехнічного технікуму Полтавської ДАА Михайло Литвиненко.
Звання «Викладач-новатор» отримала Олена Тайлакова, викладач менеджменту, Новокаховський коледж Таврійського ДАУ (Херсонська область);
«Викладач-талант» – Юлія Маковей, викладач інформаційних технологій в
бухгалтерському обліку Вознесенського коледжу Миколаївського НАУ

(Миколаївська область); «Викладач-креатив» – Людмила Рублевська, викладач бухгалтерського обліку Сосницького сільськогосподарського
технікуму бухгалтерського обліку (Чернігівська область); «Викладачлідер» – Сергій Бойко, викладач дисципліни «Експлуатація машин та обладнання» Слов’янського технікуму (Донецька область); «Викладачінтелектуал» – Наталія Дудченко, викладач світової літератури Технологоекономічного коледжу Білоцерківського НАУ (Київська область); «Викладачдослідник» – Неля Русіна, викладач землевпорядних дисциплін Рівненського
ДАК (Рівненська область); «Викладач-наставник» – Валентина Шинкаренко,
викладач соціології Новоушицького коледжу (Хмельницька область).
У ДУ «НМЦ «Агроосвіта» відбулося справжнє свято педагогічної творчості,
педагогічного досвіду, свято тих, хто в душах сіє зерна добра і любові. Свято,
яке вкотре нагадало, що викладач – одна з найпочесніших професій на землі.
Професія для обраних.
За фіналом конкурсу вболівальники у всіх куточках України спостерігали
засобами он-лайн трансляції.
За інформацією ДУ «НМЦ «Агроосвіта»
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Знавці РІДНОЇ МОВИ серед майбутніх бухгалтерів
З нагоди Дня української писемності та мови, який з 1997 року в нашій країні відзначається
9 листопада, наприкінці осені в технікумі стартували ХV Міжнародний конкурс з української мови імені
Петра Яцика та V Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.
29 жовтня студенти першого і другого курсів змагалися за звання кращого знавця рідної мови технікуму. Варто зазначити, що конкуренція була досить серйозною, адже серед студентів нового набору спробувати свої лінгвістичні здібності виявили бажання чотирнадцять осіб. А на другому курсі за першість у
конкурсі імені Петра Яцика словесно боролися аж п’ятнадцятеро студентів.
ПЕРЕМОЖЦІ
І етапу ХV Міжнародного конкурсу з української
мови імені Петра Яцика
І курс
Завдання, над якими пріли майбутні бухгалтери, мали ускладнений,

Наприклад,
студентам було запропоновано відреСмаглюк Аліна
дагувати текст, узгодити числівники
з іменниками, поставити наго12 група
лоси в словах, пояснити зна- Петришина Вікторія
12 група
чення фразеологізмів, зробити
синтаксичний розбір речення
тощо. Першокурсники повинні були ще й написати міні-твір, а студенти другого курсу працювали також
над тестовою частиною та диктантом.
олімпіадний,

характер.

Коцуренко Тетяна
12 група

У першому етапі ХV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика серед першокурсників усі призові місця вибороли студенти 12 групи. Знайомтесь!
У першому етаПетра Яцика серед
лою, що маємо аж чо-

пі ХV Міжнародного конкурсу з української мови імені
студентів другого курсу боротьба була настільки запектирьох призерів. Запам’ятайте обличчя тих, у кого можна списувати на контрольній з
української мови!

Довга Яна
Мороз Ольга
21 група
Мороз
Ольга
21 група

див.продовження

22 група
Довга
Яна
22 група

Кулик Аліна
21 група

Пархоменко Анна
26 група
ПЕРЕМОЖЦІ
І етапу ХV Міжнародного конкурсу з української мови імені
Петра Яцика
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Знавці РІДНОЇ МОВИ серед майбутніх бухгалтерів
(закінчення)
Мовно-літературний конкурс імені Тараса Шевченка має на меті виявлення творчих, обдарованих
студентів. Тому 5 листопада 2014 року студентам було запропоновано єдине завдання – написання творуроздуму на одну з тем: «З добра і любові створено мати», «Герої нашого часу…», «Любітеся, брати мої,
Україну любіте і за неї, безталанну, Господа моліте» (Т. Шевченко), «Роль і місце кобзарського мистецтва в українській культурі». Письменницький талант дев’ятнадцятьох учасників із першого й другого
курсів вимірювався вмінням логічно-естетичного формулювання думок у творі-роздумі. Перевірка робіт
проводилася за критеріями оцінювання творів ЗНО, розробленими Міністерством освіти і науки України.
Деякі конкурсні роботи учасників приємно здивували викладачів української мови та літератури.
Наприклад, твір студента 11 групи Лєпєєва Дмитра насичений цитатами українських і зарубіжних авторів, що свідчить про начитаність першокурсника. Робота Двойноса Олександра (21 група) запам’яталася
креативним підходом до розкриття актуальних питань суспільно-політичного життя країни (але не грамотністю). Чималих зусиль доклала до свого твору студентка 22 групи Труба Катерина. Однак запам’ятатися
і бути кращим – не одне й те ж.
Отже, перед вами переможці І етапу V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та
студентської молоді імені Тараса Шевченка – найбільш творчі представники молодшого покоління технікуму.
ПЕРЕМОЖЦІ
І етапу V Міжнародного мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка
Зверніть увагу й на те, що
переможниця І етапу конкурсу імені Тараса Шевченка пише вірші.
Вашій увазі пропонується одна з її
поезій.

Матяш Аліна
Аринич Дар’я
12 група

11 група
Мороз Ольга
21 група

Переможці конкурсів ім. Яцика й ім. Шевченка загальнотехнікумівського рівня візьмуть участь у обласних змаганнях. Так, наші першокурсниці Смаглюк Аліна й Матяш Аліна захищатимуть
честь рідного навчального закладу в Чернігові вже 11 грудня. Довга
Яна (ІІ курс) в лютому 2015 року братиме участь в обласному етапі
Всеукраїнської олімпіади з української мови. Бажаємо нашим дівчатам успіху і призових місць!

ТИША
Тихо-тихо, доле, не сумуй.
Тихо-тихо, вітре, не бушуй.
Чуєш, як тихо, громе? Й ти мовчи.
Тихо-тихо, блискавице, не кричи.
Десь далеко чути тихий звук –
То дощу бушує тихий стук.
В далечінь зривається й мовчить,
В височінь ховається й кричить.
Будить вранішню зорю росою,
Умиває її чистою водою,
Промовляє гарне, добре слово –
Починає вже денну розмову.
Як вам поезія? Правда ж, цей ніжний і приємний вірш свідчить про
поетичний хист Аліни?..
Інформувала К. ТЕРЕЩЕНКО,
викладач української мови та
літератури
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Постскриптум від К.В. ТЕРЕЩЕНКО:
Р. S. Наші студенти звикли до того, що труднощі можуть виникати під час вивчення фінансового обліку, політичної економії, інших спеціальних дисциплін. З мови ж усе просто.
Однак я, як викладач української мови, відверто заявляю:
рівень грамотності переважної більшості студентів (і не тільки студентів) бажає кращого!
ЗВЕРНІТЬ
УВАГУ

Нижченаведена інформація буде корис -

ною не тільки для учасників мовних конкурсів, що не стали призерами,
але й для всіх тих, хто здобуває освіту в СТБО, та викладачів
технікуму!
1. Отже, прочитайте слова й запам’ятайте правила їх
наголошення:
разом

каталог

Перехід

випадок

близький

загадка

шляхом

феномен

чорнозем

гостей

жалюзі

сільськогосподарський

босоніж

фольга

вимога

кидати

дрова

ознака

сивіти

кропива

одинадцять

хворіти

гуртожиток

- Вчіться говорити
правильно й красиво!

2. Запам’ятайте, що всі слова, окрім власних назв, із префіксом пів- пишуться разом. Наприклад,
півроку, півоберта, пів’ящика, півсвіту. Власні ж назви з пів- варто писати через дефіс, префікс – із маленької літери, саму назву – з великої: пів-Сосниці, пів-України, пів-Японії, пів-Чернігова.
3. Не можна не звернути увагу й те, що більшість (у тому числі й чимало учасників мовного конкурсу) не спроможна правильно відмінювати числівники. Шановні студенти бухгалтерського технікуму, зарубайте собі на носі й не соромте надалі свій навчальний заклад!
У складених кількісних числівниках (тих, що складаються з кількох слів і відповідають на питання скільки?) відмінюємо кожне слово. Наприклад, трьомстам двадцятьом чотирьом економістам, сімомастами тридцятьма п’ятьма гривнями. Пам’ятайте, що слово чотирма пишеться БЕЗ м’якого знака.
Числівники сорок, дев’яносто, сто в усіх непрямих відмінках мають закінчення -а: сорока викладачів,
дев’яноста лікарям, ста парубками. В числівниках на позначення десятків п’ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят відмінюється тільки друга частина слова: п’ятдесятьох учнів, шістдесятьом дівчатам, вісімдесятьма роками. Слів типу семидесятом, восьмидесятьма в українській мові НЕМАЄ. Числівники на позначення сотень двісті, триста, чотириста, п’ятсот, шістсот, сімсот, вісімсот, дев’ятсот відмінюємо в обох частинах. Наприклад, двохсот працівників, трьомстам котам, чотирмастами
інструментами, на семистах стільцях. Числівники тисяча, мільйон, мільярд, нуль відмінюються як
іменники: тисячі, тисячею, на тисячі і т. д.
Збірні числівники типу четверо, шестеро, восьмеро, двадцятеро тощо відмінюємо як чотири,
шість, вісім, двадцять тощо.
В порядкових числівниках (тих, що вказують на порядок предмета чи особи й відповідають на питання котрий?) відмінюється лише останнє слово як прикметник. Наприклад, дві тисячі чотирнадцятого року, сто тридцять п’ятим солдатом, тридцять восьмому студенту.
Успіхів вам!
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Зведена відомість навчання за листопад 2014р.
Пропущено
годин
Група

Кількість
без
студенповажвсього
тів
них
причин

УСПІШНІСТЬ
кількість
студ. що
Атестовано на
не
% успі- серед- навчаютьатесся на
шності ній бал
товано
"5" і
"5"
"4"
"3" "2"
"5"
"4"

одерякісний
жано
показ- місце
поточник
ні "2"

Прізвища
кураторів

11

18

80

13

22

32

5

93,06

3,597

2

3

18

27,78

5 Рублевська Л.Л.

12

19

258

24

40

10

21

77,89

3,71

1

5

26

31,58

3 Рудя О.О.

21

19

110

96

4

47

11

14

81,58

3,54

7

21

36,84

6 Логвін Н.П.

22

18

64

36

12

27

9

5

90,57

3,87

2

8

5

55,56

2 Бушай Т.М.

31

20

434

152

13

31

16

40

60,00

3,17

1

3

23

20,00

8 Ляшок О.М.

32

18

110

42

25

44

15

6

93,33

3,98

2

8

2

55,56

1 Лукаш Р.Є.

Разом по
спеціальн.

112

1056

326

91

211

93

91

81,28

3,62

8

34

95

37,50

Х

16

17

42

32

16

27

34

8

90,59

3,600

2

5

11,76

4 Смаглюк Н.А.

26

21

198

182

4

13

26

13

69,35

3,03

3

37

14,29

9 Шестак Л.А.

36

21

148

148

15

38

42

31

75,40

3,29

2

17

9,52

7 Макарець М.М.

Разом по
спеціальн.

59

388

362

35

78

102 6

52

78,75

3,33

0

7

59

11,86

Х

143

80,37

3,52

8

41

154

28,65

Х

0

6

Разом по
171 1444 688 126 289 195 6
технікуму
Студенти економічного та
бухгалтерського відділення як ніхто добре вміють «читати» таблиці,
тому немає особливої потреби акцентувати увагу читача на кількості
пропусків, двійок та неатестованих
позицій. Місця в рейтингу теж чітко визначені: найкраще у листопаді навчалася 32 група (куратор Лукаш Р.Є.), найгірше—26 група.
Друге місце у навчанні завоювала
22 група, третє—12 група. До речі,
четверте місце—16 група, п’яте
місце—11 група. Так тримати, першокурсники!
Але конкретні показники не
дуже радують: середній бал по технікуму лише 3,52, а якісний показник лише 28,65%. Листопад подарував технікуму лише 8 відмін-

ників:

11гр.—18 двійок

11гр.: АНТОНЕНКО Наталія

36гр.—17 двійок

СНИТКО Тетяна
12гр.: СМАГЛЮК Аліна
22гр.: ДОВГА Яна
ТРУБА Катерина

Всі а тестаційн і двійки
―напали‖ на 26 групу,
―Іменинницю‖ в брудних та негідних справах, а саме:
ЛОГВИН Олександр—2

31гр.: ШТАБА Аліна

МИСЕНКО Аліна—1

32гр.: МАЖЕЖА Аліна

ПЛИНЬ Олег—1

ЛІСКОВИЧ Андрій
Зате двійок нахапали аж
154! Зокрема:
26гр.—37 двійок
12 гр.—26 двійок
31гр.—23 двійки
21гр.—21 двійка

ТУПИЦЯ Антон—1
ШИЯН Євген—1
Влучно відізвалася про ці
―досягнення‖ завідувачка денним
відділенням Бушай Т.М: - Ми з
жахом очікуємо результатів І
семестру!
Чи не пора братися за розум?!
Щоб потім не братися за голову!
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День студента, день самоврядування—
святковий день
День Студента

КУЛИК Аліна,
студентка 21 групи

17 листопада - Міжнародний
День Студента. В нашому технікумі ми святкували його 20 листопада. Всі бажаючі студенти
проводили пари, побули у ролі
викладачів, бібліотекарів, лаборантів. Це дуже сподобалося всім
нам, адже «нові викладачі» були
не дуже суворими. Та і вчителям
було добре, хоч один день їх не
мучили набридливі студенти.

Після пар відбувся святковий
концерт. Головними на цьому
святі були наші ведучі Вікторія МОХОВИК (11 група) та ЛУКАШ Роман
(32 група).
Концерт розпочався зі слів нашого шановного директора Борисенка
Б.В., який теплими словами привітав всіх студентів технікуму зі святом.
Побажання нашого директора були найкращими, найприємнішими словами для кожного з нас. Нашою подякою йому були голосні оплески.
І курс особливо запам’ятався, тому що хлопці з StreetWorkout Станіслав БАХИР (16 група), Михайло КУЦ (12 група), Олександр КОЛІНСЬКИЙ, Дмитро МІРОШНІЧЕНКО продемонстрували нам свої таланти та
здібності, які кожного з нас зачарували.
Не менше відзначився ІІ-й курс, який ставив кумедні сценки. В актовій залі панувала атмосфера свята.
Наші студенти також співали, танцювали. Зачаровували своїм співом Ярослава Лемеш, студентка 32 групи, Ірина Скирта з 16 групи.
Вирішальним етапом свята був танцювальний виступ І курсу. Зачарованими очима спостерігали глядачі, як у ході танцю танцюристи розгорнули прапор України.
Загалом свято вдалося.
***

!
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День студента, день самоврядування—
святковий день
Учасники самоврядування:

День самоврядування

ВАСЮК АННА—директор технікуму

Студентське самоврядування –
форма управління, за якої студентство має право самостійно
вирішувати питання внутрішнього управління, а також мати
свої керівні органи.

ПАЦЮК КАТЕРИНА—заступник директора з навчальної роботи
ДОВГА ЯНА—завідувачка денним відділенням
ПЕТРИКЕЙ ВІТАЛІНА—куратор 17 групи
ДУБЯГА ДАРИНА—куратор 12 групи
МАРЧЕНКО ОЛЬГА—куратор 11 групи
ХУДЕНКО ІВАН—лаборант
ВАСЮК А., ПЕТРИКЕЙ В.—викладачі фізики
ДУБЯГА Д., ПАЦЮК К.—викладачі політекономії
ДВОЙНОС ОЛЕКСАНДР—викладач географії
ЛІСКОВИЧ АНДРІЙ, ЛУКАШ РОМАН—викладачі англ. мови
ЛЕМЕШ ЯРОСЛАВА, НИЗАР ЮЛІЯ—викладачі англійської мовb
АНДРІАНОВА ВІКТОРІЯ, ДРОЗД МАРИНА—викладачі культурології
БУРА АННА, ПАРХОМЕНКО АННА—викладачі географії
ДЯЧЕНКО МАРИНА, МАЖЕЖА АЛІНА—викладачі БЖД
МАТВІЄНКО ОЛЕСЯ, БУРА АННА—викладачі фізкультури
МАТВІЄНКО ОЛЕСЯ—викладач управління витратами
ДУДАРЕНКО ОЛЕКСАНДР—викладач ІСТП
ШТАБА АЛІНА, МИРОНЮК АЛЛА—викладачі фізики та ООПМБ
ЮЩЕНКО ОКСАНА, ЗАРОБОВА ТАХМИНА—викладачі української мови
ЯНЕВА ОЛЬГА, ФАЄВСЬКА ОЛЬГА—бібліотекарі

20 листопада в нашому технікумі відбулися грандіозні (правда,
тимчасові ))))))))))) зміни. Саме
на цей день студрада вирішила
перенести святкування Міжнародного дня студента, і тому
цього дня саме студенти були
головними і в аудиторіях, і в
учительських, і в адміністративних кабінетах.
Щоб було зрозуміліше: студенти ІІ та ІІІ курсів заміняли весь
педагогічний колектив. Для нас
це дійсно було грандіозне свято, адже коли ж іще, як не в цей
день, студенти отримають море
позитиву від проведених пар,
власноруч складеного розкладу,
скорочення й так скорочених
пар, кавування в учительській,
керування лаборантами, викладачами та незайнятими у самоврядуванні студентами. Було так
весело!
Звичайно, старшокурсники поставилися до цих метаморфоз з
великою відповідальністю, сумлінно. Вони заздалегідь готувалися до проведення заняття в
тій чи іншій групі, адже потрібно було якомога краще проявити себе в якості викладача, сподобатися студентам І курсу, та
й навчальний матеріал подати
не гірше за справжніх учителів.
Всюди панувала атмосфера позитиву, всі студенти були радісні, щасливі.
Для першоУррра! Своя
воллля!

курсників це було вперше ,
тому вони були здивовані,
що до них на пару прийшов не
їх викладач, а відомий (чи не
дуже) юнак-старшокурсник
(чи дівчина-старшокурсниця),
та ще й по-серйозному провів
заняття, з опитуванням, тестуванням, з цікавою презентацією та не менш цікавим навчальним матеріалом. Нові
«викладачі», за настановою
справжнього викладача, перевіряли домашнє завдання і
ставили за це відповідні оцінки. Тим, хто порушував дисципліну, студенти-викладачі
виставляли
двійки прямо в
журнал, але таких випадків
було мало. Як правило, всі
були задоволені.
Після проведених пар в актовій залі відбувся святковий
концерт з нагоди Дня студента.

Розповіла
МАЖЕЖА Аліна,
студентка 32 групи
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В І Т А Є М О !!!
Команду Сосницького сільськогосподарського технікуму бухгалтерського обліку в складі:
Колінський Олександр (16 група)
Бахир Станіслав (12 група)
Косолап Максим (12 група)
Мірошниченко Дмитро (16 група)
Запорожець Вадим (22 група)

із зайнятим ІІІ місцем
в комплексному заліку районної спартакіади допризивної молоді, присвяченої Дню Збройних Сил України
та

із зайнятим І місцем
в змаганнях з підтягування на перекладині
В особистому заліку:
КОЛІНСЬКИЙ Олександр, 16 група—І місце в змаганнях з підтягування на перекладині
КОСОЛАП Максим, 12 група—ІІІ місце в змаганнях з човникового бігу

СПОРТ: Настільний теніс
жеребкування, тобто визначалися перша й друга ракетки.
Змагання були виснажливими, кожен
жадав перемоги. Учасники повинні
були грати до 2 перемог. Суддями змагань були: викладач фізичного виховання Михайловський Станіслав Васильович та студент 36 групи Горпиненко
Олег.

Юлія НИЗАР, 32гр.:
- Настільний теніс — один із
найпопулярніших видів спорту в світі

- 6 листопада у спортзалі нашого улюбленого технікуму відбулися спортивні змагання з настільного тенісу, учасниками цих
змагань були студенти технікуму. Всі навчальні групи взяли у змаганнях активну
участь.
Перед початком змагань було проведено
Вирішив покачати прес. Ліг на
підлогу. Заснув.
- Чому на ралі їздять по двоє?
- Один кермує, другий молиться.

Після завершення змагань були
оголошені результати, в котрих перше місце серед дівчат посіла Низар Юлія (32 група), друге місце –
Солошенко Дарина(21 група), третє
місце – Матвієнко Олеся (36 група);
серед хлопців перше місце зайняв
першокурсник Малиш Роман(12 група), друге місце – Козлов Владислав(11 група), третє місце – Логвін

Ви дуже спантеличите свого партнера з шахів, якщо сядете грати з ним у боксерських рукавичках.
Травматологи дуже люблять спорт. Практично усі
його види, за винятком хіба що шахів.

Олександр(26 група).
Переможцям змагань були вручені грамоти, медалі та солодкі подаруночки. Всі
учасники були задоволені чудовою грою і
після змагань розійшлися по домівках,
щоб розділити свою радість з рідними!
А 18 листопада переможці змагань вирушили на обласні змагання, де також з усіх
сил боролися за перемогу. У цьому товариському змаганні конкурентами наших
студентів були гравці, котрі були на голову вище: вони мали певні розряди з цього
виду спорту, були кандидати в майстри
спорту, і навіть самі майстри спорту. Тому, на жаль, в обласних змаганнях представникам нашого навчального закладу
не вдалося зайняти призові місця, але
наші спортсмени не засмутилися, адже
це стало для них стимулом для вдосконалення!!!
Зимові види спорту мають
одну незаперечну перевагу
перед літніми: не переможеш, так хоч зігрієшся )))
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Живемо дружною сім’єю
вляють оцінки. Всі оцінки заносяться на стенд «Дзеркало чистоти». В
«дзеркалі чисПро життя в гуртожитку
тоти» в нас
розповідає
майже
всі
відмінні оцінЛИТВИН Олена, 22 група,
ки.
голова гуртожитку
На даний момент наш гуртожиток готується до зустрічі Нового
року. На цьому святі буде багато
конкурсів, одним з головних є прик-

рашання своєї кімнати. Комісія в кількості трьох осіб визначать призові
місця. Переможців чекають призові
винагороди. Після цього відбудеться
святковий концерт. По закінченню
концерту, за традицією, всі присутні
сідають за святковий стіл і п’ють чай
з тістечками. На свято дівчата можуть
запрошувати своїх друзів, одногрупників та кураторів.
Тож приходьте до нас
на ―сімейні‖ свята!!!

ПОЕТИЧНИЙ КУТОЧОК
Автор:
Ігор ХАРЕБА,
21гр.

В нашій дружній сім’ї
«Гуртожитку» досить часто відбуваються загальні заходи, корисні для всіх мешканців студентського гуртожитку.
При потребі всі дівчата збираються в
кімнаті відпочинку, і ми проводимо збори, на яких вирішуємо наші спільні проблеми. А в середу відбувається зустріч
із психологом. Щосереди в наш гуртожиток приходить психолог Лариса Сергіївна і також допомагає нам у вирішенні певних ситуацій. Вона відповідає
на всі запитання, проводить з нами виховну роботу, допомагає нам успішно
вийти з різних критичних та неприглядних ситуацій. Вона дуже хвилюється і
вболіває за всіх нас і приймає все близько до серця, з відкритою душею ставиться до всіх, хоче допомогти кожній з
нас розібратися у власних проблемах. Її
поради професійні, доречні, базуються
на досвіді. Лариса Сергіївна вміє знайти
стежку до кожного, вміє розрадити, позбутися замкнутості. Вона всіма своїми
поступками засвідчує небайдужість до
кожної молодої людини.
Загалом можна сказати,
що в нас все добре. Раз у місяць ми проводимо генеральне прибирання території гуртожитку. В нас є чергові гуртожитку, які відповідають за чистоту, щоранку двоє чергових, комендант і староста
перевіряють кімнати на чистоту і виста-

Автор:
Аліна МАТЯШ,
11гр.

Де красуня
Десна, зачарована, давня,
Грайливими
хвилями в береги б’є,
У ріднім Довженковім краї
Бухобліку Технікум є.

тний присмак пряності –
Бухгалтерського діла звіт пісень.

Будівля ця – пам’ятка архітектури,
Збудована ще у минулі роки.
Потонула в зелені саду із яблунь,
Ялин і туй ростуть ще рядки.

Студентів ціла купа
До тебе завжди поспішає,
Хоч пари для них – мука
(Це майже кожен знає).

А квітами рясно засіяні клумби,
Що гарно і рясно цвітуть.
Й над цвітом духмяним
хрущі невгамовні
Свої перемови ведуть.

Але вони цінують все
До кожної пилиночки:
Твої поважні сходинки,
Малих перерв хвилиночки.

Доріжка з асфальту веде до порогу,
Де технікум знань нам відкриє дорогу.
І буде іти він пліч-о-пліч із нами,
Аж поки не станемо бухгалтерами.

Прожив уже чимало Ти
Хоч це лиш на папері,
Та випустив випускників
Вже багатьох за двері.

Собі спеціальність в цих стінах здобудем
Й не раз казать: «Дякую, Технікум», –
будем.
На зустріч з Тобою ми будем вертати,
Із часом не станем Тебе забувати.

А скільки ти навчиш іще?
Ніхто не знає скільки…
Скільком ти видаси квиток
В життя у звітах, числах?

Із року у рік під цвіт туй та садків
На зустріч збиратимеш випускників.
І я, як студент Твій, Тобі побажаю,
Щоб довго в Тобі ще буяло життя,
І маю надію в своєму я серці
На краще Твоє і моє майбуття!

І нас навчиш Ти рахувати
Дебет та кредит,
І нам покажеш, де знайти
Пояснення логічне
Всім термінам бухгалтерським,
Бо оця справа – вічна!

***

Науки храм,
вершина
досконалості
Вже дев’яносто
років день у день
Дарує нам відчу-

***

Стр. 14

Пам'яті
жертв
голодомору
Голодомор… Він має жертв багато.
Голодомор… Надії на життя уже
нема.
Всіх забира: дитину, маму, тата...
Голодомор – журба, журба, журба…
Пекло, створене в Україні на початку 30-х років ХХ століття, не можна
порівняти ні з чим. Більшовицький
режим вирішив голодом поставити
український народ на коліна, змусити
його будувати «комунізм» на кістках
мільйонів. У людей просто забирали
всю їжу, оточили військами і спокійно
дивились, як вони повільно, у нестерпних муках, помирають від голоду.
Тоді в Україні гинуло 25 000 чоловік
щодня, 1000 чоловік щогодини, 17
чоловік щохвилини.
Щоб ніколи не забути цю страшну
подію, ми кожного року 22 листопада
вшановуємо пам'ять вбитих голодом
під час геноциду 1932-1933 років, запалюючи свічку. Також оголошується
Національна хвилина мовчання в пам'ять жертв голодомору.

Наш технікум не став винятком,
тому 21 листопада, напередодні
дня жалоби, голова студентської
ради ВАСЮК Анна, разом з ДОВГОЮ Яною та ПЕТРИКЕЙ Вітою
пройшли по всіх групах, донесли в своїх
розповідях до кожного
з нас трагедію, яка відбулася в 1932-1933рр.
і вшанували цю подію
хвилиною мовчання.
Під час цієї хвилини горіла свічка, згадка про всіх
померлих від голоду, яку
кожен студент тримав у

руках і відчував на собі
частинку болю, жалю…
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Поетична година
в технікумі
Нелегкі часи переживає ненька
Україна. Безжально роздерти її на
шматки будь-що прагне Росія, яка
зовсім нещодавно була в нашому уявленні братською державою. Українців
сьогодні хвилює одне питання: коли
ж нарешті скінчиться це жахіття?
Щодня матері чекають хоч на якусь
звісточку від своїх синочків, плекають
у серці надію на їх порятунок…
Саме цим подіям була присвячена загальнотехнікумівська виховна
година 13 листопада 2014 року, організаторами якої виступили члени
літературного об’єднання «Убідь». До
нас завітали: голова спілки поетів і
письменників Сосниччини Микола
Петрович Адаменко, поети-аматори
Валентина Миколаївна Серавіна,
Катерина Георгіївна Катченко, Ніна
Тимофіївна Василенко, Олександр
Хоменко, Жуковецька Наталія Миколаївна, Ніна Іванівна Пода. Митці
поділилися з нами своїми думками й
переживаннями з приводу подій, які
пригнічують
українців
упродовж
останнього року. Особливу увагу гості
приділили революції Гідності, анексії
Криму, конфлікту на Сході Батьківщини.

Розпочав зустріч зі студентами та викладачами корифей поетичного слова Микола Петрович Адаменко:
«Ситуація трагічна, через
те й поетичні рядки звучать не дуже оптимістично». Художник слова поділився байкою про бездарного пастуха, в образі якого присутні пізнали президента-втікача Януковича.
Ніна Іванівна Пода закликала присутніх пам’ятати про
свій громадський обов’язок і бути
гідними синами й дочками України. Присутнім запам’яталась пое-

зія Ніни Тимофіївни Василенко
про трагічну серпневу авіакатастрофу. Окрім віршів, зі сцени
лунали пісні на слова поетів рідного краю.
Коли зі сцени злітали римовані думки, здавалось, все
навкруги зупиняло свій хаотичний рух і заспокоювалось, знайшовши розраду у словах. Війна
зникала, а патріотизм, що дорослішав у юних серцях, перемагав
усіх кривдників...
Однак яким би потужним
не було поетичне слово, воно
безсиле проти свавілля жорстокості. Людські втрати, понесені
Україною, відновити неможливо. Чимало наших земляків знаходяться зараз на сході України,
докладаючи максимум зусиль в
обороні рідних кордонів. На превеликий жаль, не всім суджено
повернутись додому. Про це нагадала Ніна Іванівна Пода:
И сосницкие парни Украину защищают,
И сосницкие парни лежат
в земле сырой…
Комусь із захисників ще
доведеться-таки покласти життя
за Батьківщину. Але, як би там
не було, народ ще живий! І ми,
сини й дочки неньки України,
силою свого гарячого козацького
духу зупинимо злочинну окупацію й збережемо свій край, сприяючи його розвитку й процвітанню!
Ця ідея єднала студентів і
гостей заходу. Патріотичні вірші
сосничан дійсно вразили всіх
присутніх. У цілому, виховна
година пройшла недаремно.
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ПОЕТИЧНИЙ КУТОЧОК

Стор.15

Не

Коли навчались ми ще в школі, не знали, що бува таке,
Коли учитель, наче друг, навчальний діалог веде,
Коли тебе всі розуміють і посмішкою втішать враз,
Бо викладач – він не лише вчитель, він
знає метод про запас.
Метод підтримки, метод вчення, метод
просвітлення душі,
Метод, що точно допоможе
нам у подальшому житті.
Не знали ми, що трапиться подібне,
Що вдячні будем повсякчас
Учителям,
Які, бува, й погримують на нас…
Ваш голос, іноді гучний,
пробив бетонні стіни неуваги,
Стіни незнання, стіни неуцтва,
І все ж добились ви – ми любимо навчання!

забуваймо про
Новий рік
З наступаючими

Різдвяними
та

Новорічними
святами!
СТУДЕНТ!
Автор:

Навчайся, лінуйся,

Катерина ПАЦЮК,
32гр.

горюй чи кохай —

У технікумі кожен день – на радість,
Хоча бувають іноді й проблеми,
Ми знаємо усю їхню реальність,
І навіть їх вирішуємо, чесно й чемно!..
Ви ставили нам двійки і «відмінно»,
І деколи ми вас не розуміли,
Та зараз скажемо вам неодмінно:
«Ви нас прекрасно виховать зуміли».
На першім курсі ми,
Студенятка ще малі,
Все бігали в здогадках, що ж робити,
Нам викладачі докладно ж розказали,
Куди і як нам перший крок ступити.
На своїх помилках вже вивчились,
Хоча, я думаю, що це ще не край,
Та в технікумі – найдобріші люди,
Що завжди допоможуть і навчать.
Щось вичудять, щось витворять, буває,
Хоч викладачі стоять в своїй позиції
незламній і твердій,
І все ж образи нам прощають.
Знаємо, ви нами пишаєтесь,
Ми робимо для цього все можливе.
Завжди на краще в нас сподіваєтесь,
Ми цього потребуємо – це нам важливо.
Завжди студенти мають норов свій,

не забувай!
На попередніх сторінках газети
“А-М” читачі вже
знайомилися з поетичними пробами
пера наших студентів. Цього разу віршовані рядки студенти присвятили рідному технікуму з
нагоди його 90-ї
річниці з дня заснування. Пропонуємо
вашій увазі ще один
вірш, майже поему ))))))

Лікар: - Скажіть,
ви пігулки для
схуднення їсте?
Ми – не просто технікум бухгалтерського обліку, Пацієнтка:
- Так!
Ми всі – величезна й дружна сім’я,
Лікар: - Скільки?
Ми технікум цінуємо,
Пацієнтка:
Учителів ми любимо,
-Поки не наїмІ дякуємо вам за все ваше терпіння!
ся!"
***

Що робиш?
- Вирішила схуднути. Вчора купила
диски з фітнесом.
- Ну і як?
- Зараз сиджу, їм тістечка - дивлюся.

про НОВИЙ РІК

СТАРШЕ ПОКОЛІННЯ: - З кожним роком Новий
Рік усе частіше ...
МОЛОДШЕ ПОКОЛІННЯ: - 1 січня. Настав час
вставати вечеряти.
ВСІ ПОКОЛІННЯ: - Знову наступає рік імені якоїсь
чергової худоби ... а так хотілося пожити полюдськи!
Новий рік! Новий рік!! Новий рік!!! - з жахом кричала печінка.
31 грудня дуже хочеться почати з Нового року нове
життя! А 1 січня ми не в змозі навіть продовжувати
старе…
Добре, що є старий Новий рік, ще один шанс почати
жити по новому.
Новий рік - це коли батько намагається переконати
своїх дітей у тому, що він Дід Мороз, а свою дружину - що він не Дід Мороз.
Сучасні діти чекають не коли прийде Дід Мороз, а
коли підуть батьки.
І тільки ялинки ненавидять Новий рік...

Постійно хочу дві речі:
схуднути і поїсти.

Пора худнути - це коли ти купила обруч,
а він тобі якраз...

Вирішила після шести не
їсти ... Піду поп'ю борщу!

- Дівчино, вас дуже повнить це плаття.
- А я дурепа...А я на пиріжки грішила.
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Сторінки ЧОРНОГО ДОСЬЄ
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
Сосницький сільськогосподарський технікум
бухгалтерського обліку
Н А К А З № 38 – с
21 листопада 2014 року

смт. Сосниця

Про догану
ПИЛИПЕНКУ Назару Євгенійовичу, студенту 22 групи, оголосити догану за використання нецензурної лексики під час виступу зі сцени.
Директор технікуму

Б.В.Борисенко

Н А К А З № 39 – с
2 грудня 2014 року

смт. Сосниця

Про догану студентам
За спізнення на заняття оголосити студентам:
догану—Савицькому Дмитру, Сербу Олегу
(26 група), Воробею Артему, Бадерику Юрію, Мотчаному Андрію (31 група), Колесникову Ярославу, Кошарному Вячеславу (36 група).
сувору догану—Кохану Миколі ( 36 група).
Кураторам 31 групи Ляшок О.М. та 36 групи
Макарцю М.М. вказати на покращення виховної роботи в групі.
Директор технікуму Б.В.Борисенко

Н А К А З № 40 – с
5 грудня 2014 року

смт. Сосниця

Про догану студентам
Бадерику Юрію, студенту 31 групи, оголосити
догану за порушення Правил внутрішнього розпорядку технікуму.
Кошовому Максиму, Петришину Владиславу,
студентам 31 групи, оголосити сувору догану за
грубе порушення Правил внутрішнього розпорядку
технікуму.
Директор технікуму

Б.В.Борисенко

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

Стор.16

ПРАВИЛА
безпечної поведінки на льоду
Не виходьте на лід, міцність якого вам невідома
під час переходу водоймища користуйтеся тільки спеціально
означеними льодовими переправами
не виходьте на лід під час осіннього льодоставу, весняної
відлиги
не збирайтеся на льоду групами
відправляючись на зимову рибалку, не забудьте взяти 20-25м
міцної мотузки (і татові нагадайте)

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ!
надійний тільки чистий лід голубого або зеленуватого кольору
Безпечна товщина льоду для одинокого пішохода 5-8см, для
групи людей—не менше 12см

ВМІЙТЕ НАДАВАТИ ДОПОМОГУ НА ЛЬОДУ
якщо ти провалився під лід, розкинь руки, навалися грудьми
або спиною на міцний край ополонки, спробуй вибратися
самостійно. Клич на допомогу!
щоб порятувати, використовуй дошку, драбину, лижі, палки,
мотузку, гілки дерев, предмети одягу
пересувайся до ополонки поповзом, перевіряючи міцність
льоду. Не наближайся до краю ополонки, він може обламатися
якщо рятівник не один, доцільно підповзати ланцюжком,
підтримуючи одне одного за ноги для страхування.

ЧОРНЕ ДОСЬЄ
поповнилося неприємним
фактом, писати про який і
рука не підіймається. Тож
нехай подія 29 листопада ,
коли дурний вчинок перекреслив долі кількох людей,
стане повчальною для
всіх любителів
“погулять до поросячо-

го вереску”
Запрошуємо усіх бажаючих до співпраці.
Напишемо історію технікуму разом!

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

gazeta_alma@ukr.net

Голова сектору зовнішніх зв'язків—Аліна МАЖЕЖА, 32гр.,
тел.0931203509
Заступник голови— Юлія НИЗАР, 32гр. (тел. ―засекречений‖)))
Відповідальний редактор—К.ЗУБАР, тел.0682488344

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

