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Читайте у номері 

В ітаємо! Ми, третьокурсники, нещода-

вно повернулися з виробничої прак-

тики. Це короткий, але дуже насичений та 

відповідальний відрізок часу, який знач-

ною мірою впливає на подальше форму-

вання життєвих пріоритетів випускника 

внз. Бази практик значно відріз-

няються одна від одної, але спіль-

не у них те, що кожен студент му-

сить себе організувати на інтенси-

вну працю по освоєнню програми 

практики та написанню досить великого 

звіту про її проходження. 

 

В часно написати та здати звіт—це вели-

кий подвиг випускника й одночасно 

велике щастя (при умові, що звіт приймуть 

на рецензію без особливих зауважень), бо в 

цьому випадку вивільняється час для 

(тільки не смійтеся) доробки та переробки 

курсової роботи, яку студент повинен був 

здати й забути ще перед практикою, і для 

повноцінної підготовки до останніх, слава 

Богу, семестрових екзаменів. 

 

Н а все про все відводиться три тижні, 

протягом яких нинішнього року тре-

тьокурсник змушений був пройти ще й неза-

лежний замір знань з боку МінАПК.  

 

Т ак, ми справились, і хай результати 

цього тестування невисокі: 

економісти ―наклацали‖ на середній 

бал 3,52 

бухгалтери— середній бал 3,78,               

але ми пройшли це випробування! Ми спе-

ціально приїхали з практики, зареєструва-

лися й віддано потрудилися, щоб отримати 

позитивну оцінку отриманих знань. 

 

М аксимальну кількість балів у резуль-

таті тестування набрали: 

МАЖЕЖА Аліна—98 б. 

НИЗАР Юлія—98 б. 

БОГДАН Тетяна—98 б. 

ЛІСКОВИЧ Андрій—97 б. 

ШТАБА Аліна—95 б. 

ЛЕМЕШ Ярослава— 92 б. 

СУПРУН Світлана—92 б. 

 

П ісля такого нервового іспиту поверта-

тися до звітів про практику якось не 

дуже хотілося… Ми нили: а чому нам не 

зарахують ці оцінки, а чому ми повинні 

здавати ці тести, якщо оцінка не функціо-

нальна… ну, і т.д. 

Та все ж, перемігши стрес, ми знову вклю-

чилися в процес пошуку та копіювання ін-

формації для звітів і курсових робіт. 

 

П равду говорять: студенту для підгото-

вки до екзамену чи іншого випробу-

вання завжди не вистачає лише однієї ночі. 

Ще шелестять сторінки не підшитих та не-

нумерованих додатків до звіту, а вже пора 

бігти на консультацію, бо завтра—перший з 

п'яти екзаменів, до якого в окремих випуск-

ників, виявляється, немає допуску!.. Чому?  
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Третій курс виходить на фінішТретій курс виходить на фінішТретій курс виходить на фініш   

 

Див. продовження на с..2 

Аліна МАЖЕЖА, екс-голова 

сектору зовнішніх зв'язків,           

32 група:  



Голова студентської ради технікуму—  Двойнос Олександр , 21гр. 

Заступник голови студентської ради—  Довга Яна, 22гр.  

Голова організаційного сектору—   Дрозд Марина, 21гр.     

Голова академічного сектору—   Смаглюк Аліна, 12гр.   

Голова соціального сектору—   Бондарчук Аліна , 12гр. 

Голова сектору «Волонтерський рух» -    Моховик Вікторія , 11гр. 

Голова гуртожитку—     Литвин Олена , 22гр. 

Голова сектору зовнішніх зв'язків—  Матяш Аліна , 11гр. 

Голова культурно-масового сектору—  Бахир Станіслав, 12гр.  

Голова сектору фізичного виховання—  Михайловський Максим, 21гр.  

Голова студентського профкому—   Петришина Вікторія , 12гр. 

Скарбник студентської ради    Заруцька Юлія, 21гр. 

Поздоровляємо новообраних представників студентства та бажаємо бути активними й 

успішними в розбудові студентського самоврядування! 
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НОВИЙ СКЛАД СТУДЕНТСЬКОНОВИЙ СКЛАД СТУДЕНТСЬКОНОВИЙ СКЛАД СТУДЕНТСЬКОЇ Ї Ї 

РАДИРАДИРАДИ   

Найчастіше причиною є ―хвости‖ та поточні ―незади‖ і 

пропуски занять, особливо практичних. 

 

Т акий форс-мажор змушує студента крутитися не як 

білка в колесі, ні—як в'юн на сковорідці, як муха в 

окропі! І ось нарешті перший екзамен позаду, звіт при-

йняли, курсова захищена. Наступні чотири екзамени 

вже не лякають, бо попереду—Цар-іспит, Державний 

кваліфікаційний екзамен, де під прицілом чотирьох-

п'яти пар очей студент стоїть за пошарпаною трибуною 

та вдає перед незнайомим Головою ДКЕ, що  все знає, 

що не боїться автоматної черги запитань та своїх відпо-

відей на них. 

 

А ле й на цьому митарства студента не закінчуються, 

адже попереду—вступ до вишів ІІІ-IV рівнів акре-

дитації,  вступні випробування (співбесіди, письмові 

екзамени, тестування, апеляції), цілодобові сидіння в 

Інеті, спостереження за рокіровкою свого прізвища в 

списках абітурієнтів (―пройду-не пройду‖ на бюджетне 

навчання), в результаті—успішне зарахування до 3-4-х 

вишів і— майже тваринний, істеричний страх помили-

тися з доленосним вибором університету. 

 

Я кщо ти, читачу, думаєш, що це кінець, тобто фініш, 

— ти дуже помиляєшся: це поча-

ток нових життєвих випробувань, но-

вих екзаменів, нових ризикованих 

кроків. 

Т ож побажай усім нам, випускни-

кам 2015 року, шовкового шляху, 

попутного вітру, щасливої долі і на все 

це — Божого благословення. Радіймо! 

 

З повагою—Аліна Мажежа,  

32 група 

Третій курс виходить на фініш Третій курс виходить на фініш Третій курс виходить на фініш (((закінчення. Поч.див. закінчення. Поч.див. закінчення. Поч.див. на на на с.1)с.1)с.1) 



ПЕРЕМОЖЦІВ ЗАГАЛЬНОТЕХНІКУМІВСЬКИХ ЗМАГАНЬ З ВОЛЕЙБОЛУ: 

І місце—12 група 

ІІ місце—21 група 

ІІІ місце—26 група 

 

ГОРПИНЕНКА Олега 

ЛОМАКО Вікторію 

ЛОМАКО Тетяну 

які в обласних змаганнях із ШАШОК серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а.  

в особистому заліку посіли ІІ місце! 

Молодці! Бажаємо подальших перемог й успіхів у навчанні! 

 

призерів змагань з ГИРЬОВОГО спорту серед студентів навчальних груп технікуму за зайняті місця: 

І місце—32 група 

ІІ місце—26 група 

ІІІ місце—16 група 

 

В ОСОБИСТОМУ ЗАЛІКУ: 

Бажаємо успіхів у навчанні та майбутніх перемог. 

 В І Т А Є М О !!! 
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На чемпіонат світу по 

сумо зібралося більше 

80 тонн спортсменів!  

Два генерали розмовляють 

про футбол: 

– Яка твоя улюблена ко-

манда? 

– Моя улюблена команда 

«Рівняйсь!».  

Дівчата 

І місце—КОНЮШЕНКО Наталію, 22 група 

ІІ місце—ЮЩЕНКО Оксану, 32 група 

ІІІ місце—АКОЛЬЗІНУ Ганну, 16 група 

Приходить хворий до лікаря. 

– Докторе, допоможіть, вже місяць не сплю спо-

кійно. Мені постійно сняться пацюки, які грають 

у футбол. 

– От вам мікстура, випийте, у вас все мине. 

– А можна, я вип’ю післязавтра? 

– Так, але чому? 

– А у них завтра фінал.  

Дружина виговорює чоло-

віку: 

– Схоже, що на першому 

місці для тебе футбол, а 

не я! 

– Ти помиляєшся, ми-

ла. Існує ще, як міні-

мум, хокей.  

 В І Т А Є М О !!! 

 В І Т А Є М О !!! 

Юнаки  

І місце—ЛУКАША Романа, 32 група 

ІІ місце—ТІБЕЖА Сергія, 32 група 

ІІІ місце—СИЧА Ярослава, 11 група 



Відповідно до наказів 
Мінагрополітики України на тери-
торії Національного комплексу 
«Експоцентр України» (м. Київ, 
проспект Академіка Глушкова, 1) 
в період з 03 по 06 червня 2015 
року проходила XXVII Міжнарод-
на агропромислова виставка 
«Агро-2015». 

Виставка «Агро-2015» 
має всесвітнє визнання вже бага-
то років, як найбільший і перспек-
тивний загальнодержавний захід 
в агропромисловому комплексі 
України. З кожним роком зберіга-
ється позитивна динаміка росту і 
якості пропонованих послуг, збі-
льшується кількість вітчизняних і 
з а р у б і ж н и х 
учасників, в 
усіх галузях 
сільського гос-
п о д а р с т в а , 
харчової, пере-
робної та риб-
ної промисло-
вості, сільсько-
господарського 
машинобуду-
вання, овочів-
ництва. 

В рам-
ках Міжнарод-
ної агропроми-
слової вистав-
ки «Агро-2015» 
традиційно проходили вже відомі 
спеціалізовані виставки: 

- Аnіmаl’ЕХ 2015 - XIV Спе-
ціалізована виставка сільськогос-
подарських тварин, ветеринарії 
та товарів для тваринництва. 

- Рослинництво і агрохімія 
2015 - Міжнародна спеціалізова-
на виставка. 

 А   ВИ   ВІДВІДАЛИ   АГРОВИСТАВКУ? 
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- FishЕхро - IX Спеціалізована 
виставка рибного господарства та 
рибальства. 

- Біопаливо 2015 - VIII Спеціа-
лізована виставка відновлювальних 
джерел енергії. 

- ЕкспоАгроТех 2015 - V Спеці-
алізована виставка сільськогоспо-
дарської техніки, обладнання та за-

пасних частин; зрошувального обладнан-
ня; засобів механізації сільгоспвироб-
ництв; продовольчого машинобудування; 
обладнання для твариннйцтва та птахів-
ництва; кормо виробництва тощо. 

- Огgаnіс - III Спеціалізована вистав-
ка екологічно чистих продуктів тз техноло-
гій. 

- Світ вина - III Спеціалізована виста-
вка виноробства. 

Під час роботи виставки проводи-
лис ь науково -практ ичн і  з аходи 
(конференції, круглі столи, симпозіуми, 
брифінги), презентації та дегустації різно-
манітної продукції, показ племінних коней 
та великої рогатої худоби. 

Організатором виставки є Мініс-
терство аграрної політики та продовольст-
ва України, а розпорядном визначено 
ТОВ «ТД «Промфінінвест». 

Так ось, 25 студентів другого 
курсу їздили на відкриття цієї вистав-
ки! 

О п'ятій годині ранку всі вже 

були в автобусі, сонні, але задоволені. 

Поїздка до столиці тривала приблизно 4 

години—і ось ми опинилися в іншому 

світі: різноманітна, найкрутіша сільсько-

господарська техніка, поважні корівки у 

віночках, бугай-плідник вагою 1080 кг, 

Ось такі ми! 

Відповідь на запитання: “Що запам'яталося найбільше?” - при такій спеці напрошується сама собою :)) 
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веселі поросята з метеликами на шиях, пові-

льні соми та блискучі лящі, нові сорти ви-

нограду… та хіба все перелічиш! Нам до-

зволяли забратися на чудернацькі сільгосп-

машини, залізти в кабіну, навіть покрутити 

кермо.  

Агровиставка трохи спустошила гаманці: хтось купив виноградні са-

джанці, ще хтось—мило ручної роботи, статуетки, магнітики, в'язанки бубли-

ків … 

Кілька годин ми дивувалися та чудувалися галузевими досягненнями 

аграріїв, а потім всі гуртом направились до метро. Для багатьох з нас метро-

політен теж став відкриттям, більшість були в метро вперше та насолоджува-

лися швидким переміщенням ескалаторів, великою кількістю пасажирів, оздобленням станцій та можливістю кататися 

підземкою хоч і цілий день, роблячи пересадки. На метро ми дісталися до Золотих Воріт, ринулись у Макдоналдс (як же 

без нього))))), тоді—на площу ім. Льва Толстого—на Софіївську площу, до пам'ятника Б.Хмельницькому—пройшлись 

Андріївським узвозом, фоткнулися з Пронею Прокопівною та Голохвастовим, — передивилися тисячі сувенірів, картин, 

вишивок—пройшлися біля будинку М.Булгакова—піднялися на Старокиївську гору, а це 120 ковзких металевих сходи-

нок—заскочили в супермаркет ―Сільпо‖—на фунікулері піднялися до мосту Закоханих —  доторкнулися до Дерева Ба-

жань—спустилися до пам'ятника Володимира, князя, який хрестив  Київську Русь— полюбувалися дитячим театром 

Котигорошка, пробіглись біля Музею Води… 

Правда ж, багато встигли? А гідом у нас був наш директор, Юрій Васильович Лисенко, який свою студентську 

юність провів у Києві, тому й знає всі його визначні місця та багато історичних фактів і переказів. 

...День був дуже спекотний, було випито багато води, натерто багато 

мозолів… хтось пробував охолодитися в фонтані (див. фото на попередній 

сторінці), хтось обливався питною водою з пляшок, хтось витрачав останні 

гроші на круте морозиво… А час ішов. 

Біля Музею Великої Вітчизняної війни нас чекав такий рідний сос-

ницький автобус. Десь о 18-й годині вирушили в зворотний путь, і, хоч усі 

були стомлені до нестями, але їхали з голосними піснями та веселим настро-

єм. 

Пізнього вечора зустрічала нас мила серцю Сосниця, змучених, 

втім, дуже задоволених і сповнених нових емоцій та  відчуттів. 

 

Юлія ЗАРУЦЬКА, студентка 21 групи 

 

Щиро дякуємо викладачам та кураторам за неочікуване свято! 

 А   ВИ   ВІДВІДАЛИ   АГРОВИСТАВКУ? 
(закінчення. Поч. див на с.4) 



 
Передбачені навча-

льним процесом турпохо-

ди студентів на природу 

саме в розпалі. Так, 

26 травня після на-

вчальних занять студен-

ти 22 групи на чолі з кура-

тором Бушай Т.М. навча-

лися орієнтуватися на 

місцевості, розкладати 

вогнища, готувати шаш-

лики, а то й просто  раді-

ти барвам весняної приро-

ди та любити свою мале-

ньку батьківщину. 

4 червня викладач 

фізвиховання Шевченко 

О.А. організував турпохід 

для 11 групи, 8 червня—

для 16 групи, 10 червня—

для 12 групи, 11 червня—

для 21 групи. 

Варто було побачи-

ти, з яким бажанням зби-

ралися в похід  новоспечені 

туристи, як вони стара-

лися нічого не забути, все 

врахувати та передбачи-

ти. Одні  напередодні ри-

балили—щоб на природі 

приготувати потрійну 

уху, інші шукали смачні 

сосиски для студентських 

“шашликів”, ще інші копали 

“молоду” картоплю та 

щипали зелень, а були й 

такі, що не полінувалися 

приготувати солодкі сма-

кулики. 

Та й прекрасна ж 

природа Сосниччини! Ніко-

го не лишила байдужим до 

своїх нерукотворних кра-

сот. Тож бажаємо, щоб 

кожна група пережила такі 

чудові відчуття, якими 

переповнені ми! 
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Нова  вистава! 

Турпоходи  

у розпалі 

Першокурсниця Аліна СМАГЛЮК  

делегована на з'їзд  
Аліну Смаглюк знають всі студенти 

і викладачі. Першокурсниця зарекоменду-

вала себе  відповідальною, серйозною, ро-

зумною й працелюбною. 

Аліна—відмінниця навчання, голо-

ва академічного сектору у новому складі 

студентської ради, призер обласного етапу 

Міжнародного конкурсу знавців українсь-

кої мови ім. Петра Яцика (читачі газети 

―Альма-Матер‖ пам'ятають репортаж про 

перемогу Аліни в цьому конкурсі). 

Тож невдовзі наша Аліна подорожу-

ватиме до старовинного Львову, де 16-19 

червня на базі Національного університе-

ту ветеринарної медицини та біотехноло-

гій ім. С.З. Гжицького відбудеться 17-й 

зліт студентів-лідерів АПК. 

Поїде Аліна власним коштом, а це, 

до речі, немало. 

На Зліт прибудуть делегації з 

119 аграрних коледжів та 20 вишів зі всіх 

регіонів України. Очікується понад 

300 учасників, в тому числі з Луганської 

та Донецької областей. Урочисте 

відкриття 17-го зльоту відбудеться о 20.00 

год 16 червня на території університету.  

В програмі відкриття— презента-

ція Львівської області, м.Львів та 

університету. На відкриття планується 

приїзд керівництва Міністерства освіти 

і науки України й Міністерства аграрної 

політики та продовольства України. 

 
ПРОГРАМА  

ПРОВЕДЕННЯ ХVІІ ЗЛЬОТУ 

ІМЕННИХ СТИПЕНДІАТІВ   ТА ВІДМІННИКІВ 

НАВЧАННЯ «ЛІДЕРИ АПК ХХI СТОЛІТТЯ» 

16 червня, вівторок 

07:30 – 13:00 – заїзд, реєстра-

ція учасників зльоту, інструктаж з безпе-

ки життєдіяльності (фойє головного корпу-

су) 

10:00 – 13:00 – екскурсії у Львові (окремий 

графік) 

13:00 – 14:00 – обід в їдальні університету 

14:30 – 15:30 – робоча нарада організацій-

ного комітету зльоту та керівників, кура-

торів делегації 

14:00–16:15 – ознайомлення з ЛНУВМтаБТ 

імені С. З. Гжицького, відвідування музеїв 

університету 

16:30 – 18:00 – святкова літургія 

за здоров’я учасників зльоту за участю 

народної хорової капели студен-

тів ЛНУВМтаБТ імені С. З. Гжицького 

«Ватра» (церква Святої Трійці) 

18:15 – 19:00 — вечеря в їдальні універси-

тету 

19:30 – 20:00 – фотографування та шику-

вання учасників зльоту(площа перед го-

ловним корпусом) 

20:00 – 22:00 – урочисте відкриття ХVІІ 

ЗЛЬОТУ . Нагородження учасни-

ків зльоту. Святковий концерт (окрема 

програма) 

22:00 – відбій 

17 червня, середа 

08:30 – 09:00 – сніданок в їдальні 

09:00–12:45 – проведення круглих столів 

за науковими тематиками. Засідання 

Об’єднаної ради студентського самовряду-

вання 

13:00 – 14:00 – обід в їдальні університету 

14:00 – 16:00 – продовження круглих сто-

лів 

16:00 – 16:30 – проведення конкурсу сту-

дентської фотографії 

16:30 – 19:00 – конкурс «Кращий студент 

року» 

19:00 – 20:00 — вечеря в їдальні універси-

тету 

20:00 – 22:00 – святкова вечірка (площа 

перед спортивним корпусом). Екскурсія  

«Вечірній Львів» (окремий графік) 

22:00 – відбій 

18 червня, четвер 

08:00 – 08:45 — сніданок в їдальні універ-

ситету 

09:00 – 17:30 – екскурсії  історико-

визначними місцями та на підприємства 

АПК Львівщини. 

13:00 – 14:00 – обід в їдальні університету 

17:30 – 19:00 – «Свято львівської кави» 

територія університету. 

19:00 – 20:00 — вечеря в їдальні універси-

тету 

20:00–22:00– святкова вечірка (площа 

перед спортивним корпусом). Екскурсія 

«Вечірній Львів» (окремий графік) 

22:00 – відбій 

19 червня, п’ятниця 

08:00 – 08:45 — сніданок в їдальні 

університету 

10:00 – 12:00 — пленарне засідання. 

Підведення підсумків, прийняття робочих 

документів, нагородження учасників зльоту. 

Урочисте закриття зльоту (актова зала). 

12:00 – 13:00 – обід в їдальні університету 

13:00 – від’їзд учасників зльоту 

БАЖАЄМО АЛІНІ УДАЧІ! 



Восени ми переступили поріг 

дитинства. Ми – студенти. А значить, 

стали дорослими, з’явилися обов’язки. 

Перші дні навчання у технікумі 

здавалися незвичними. Перше, 

на що звертали увагу, – будів-

ля навчального закладу. Її сті-

ни стали свідками багатьох 

подій, спостерігали за розвит-

ком не одного покоління моло-

ді. Як не дивно, але все швидко 

стало таким рідним, комфорт-

ним та затишним. Здається, що 

ми навчаємося тут не перший 

рік.  

Соціологічне опитування пер-

шокурсників показує, що біль-

шість із них задоволені умова-

ми навчання. Кажуть, що в 

технікумі кращі можливості 

для розвитку, ніж у школі. Все 

ж, студенти та школярі багато 

чим відрізняються. Студенти 

вже розуміють, що їх майбутнє 

залежить лише від них, вони є 

більш самостійними. Наші 

товариші-першокурсники пе-

реконують: «Тут добре, ми 

задоволені». Не було жодної 

людини, яка б сказала, що їй не 

подобається в технікумі. Зрозу-

міло, що більшості студентів 

подобається те, що вони мають 

змогу отримувати власні гро-

ші, не треба щоразу просити їх 

у батьків. 

Адаптуватися до нових умов 

було складно, але труднощі 

роблять людину лише сильні-

шою. Нам дуже допомогає 

увага викладачів і підтримка 

старшокурсників. Викладачі 

розуміють, що першокурсни-

кам важко починати навчання 

в незнайомому місті, тому во-

ни завжди готові піти нам на-

зустріч. Життя в технікумі 

цікаве й насичене, 

ми маємо можли-

вість відвідувати 

різні секції та 

гуртки, беремо 

участь у конкур-

сах, олімпіадах, 

які надають студе-

нтам можливість 

реалізувати себе і 

розкритися по-

новому. А в скру-

тні хвилини нам 

допомагають ку-

ратори, які за рік стали рідними. 

Якщо від першого семестру за-

лишилися спогади про недоспані ночі і 

стипендію – перший серйозний заробіток, 

то другий семестр потроху пише історію 

насиченого студентського життя. Незабу-

тньою стала наша маленька подорож до 

Чернігова. Студенти першого курсу відві-

дали історичний музей імені Василя Тар-

новського, дізналися про шлях нашого 

народу від найдавніших часів і аж до сьо-

годення, отримали чудові враження від 

екскурсії Антонієвими печерами. Дуже 

запам’ятався нам підйом на дзвіницю, 

звідки відкривається прекрасний краєвид 

мальовничого Чернігова. Сподіваємося, 

що це була не остання наша спільна подо-

рож. 

Початок літа нам особливо запа-

м’ятався. Всі три групи першого курсу 

сходили в похід на природу. Чесно кажу-

чи, активний відпочинок нам більше до 

вподоби, ніж пасивні пари, було дуже 

весело. Сонячна погода тільки сприяла 

гарному відпочинку. Це була чудова наго-

да трішки відпочити від навчання та про-

вести час з одногрупниками. Всі залиши-

лися задоволеними, поверталися з незабу-

тніми враженнями. 

Правду кажучи, ми не очікували, 

що Сосницький технікум так тепло нас 

прийме, що навчатися тут набагато цікаві-

ше, ніж у школі. Життя студента завжди 

насичене різними подіями та яскравими 

моментами. Ми пишаємося, що ми - сту-

денти Сосницького сільськогосподарсько-

го технікуму бухгалтерського обліку. 

АЛІНА СМАГЛЮК, 

ДАША АРИНИЧ, 

студентки 12гр 

Рік студентського життя очима першокурсниць 
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Будильник лунає втретє. «Восьма п’ятнадцять? Ну, ще можна тріш-

ки поспати», – подумав я… Восьма сорок? Треба бігти! На столі записка від матері: «Розігрій суп і 

поснідай». Мамо, коли?! 

Домчав до технікуму миттєво, вскочив у двері. Встиг… Раптово голос директора за спиною: 

– Прізвище? Яка пара? 

– І Вам доброго дня, Юрію Васильовичу, – відповідаю. 

– Прізвище, питаю! – директор уже суворіше. 

– Та німецька у наших. А я ж англійську мову вчу. 

– Ходімо до розкладу. Ага, бі-о-ло-гі-я.  Що скажеш? 

– Мабуть, не туди подивився, – кліпаю очима. 

– Іди. Ще раз спіймаю – отримаєш догану. Спіймаю вдруге – поставлю питання про відраху-

вання за постійні спізнення. 

– Угу, – згоджуюся, а собі думаю: головне – не не спізнитися, а пройти непоміченим. 

Крокую сходами до 8-ї аудиторії, трохи слухаю під дверима, як Владислав Анатолійович роз-

повідає щось цікаве, так завжди. Ледь чутно стукаю у двері: 

– Добридень. Чи можна зайти? 

– Доброго дня. Як хочеш. Але май на увазі, що нб я вже поставив, – відказує викладач. 

– Так я ж прийшов на пару! 

– Добре, зайчику, сідай. Відпрацюєш. 

Всідаюся за високою сусідкою спереду. Помічаю, що Владислав Анатолійович щось пояс-

нює, когось викликає. Добре, що не мене… До тями приходжу від поштовху в бік – одногрупниця 

будить з пари: 

– Зробив практичну з економіки? 

– Ні! 

Так за списуванням і згаяв перерву. Тут ще й пити хочеться. «Чому б не збігати за 

мінералкою?» – думаю… Повертаюся на пару знову після дзвоника. Зігнувшись, заглядаю 

в аудиторію. 

– Когось шукаємо, Сашко? – це деспотичний голос Ніни Анатоліївни за спиною. 

– Та ні, – невпевнено виправдовуюся. 

– Бігом заходь, поки я добра! 

Заходимо разом. Я просуваюся на своє місце, а викладач час даремно не витрачає: 

– Сьогодні працюємо у швидкому темпі. На початку пари пишемо самостійну роботу, по-

тім розв’язуємо задачі і виконуємо практичну роботу. 

Під кінець цього шокуючого кошмару звучить фраза, яка майже вбиває всіх студентів моєї 

групи: 

– Дівчата, скільки хвилин залишається до дзвоника? Сім хвилин? Чудово. Починаємо ви-

вчати нову тему… 

О ні! Після цих слів усвідомлюю, що ввечері я навіть ложку до рота не зможу піднести, бо 

рука вже заніміла до самого плеча. 

Нарешті лунає дзвоник! На наступній парі нас забирають прибирати територію. Як це прекра-

сно – прогулювати пари законно! Навіть не помічаю, як півгрупи десь швидко зникає. Ну, як можна 

пропустити спілкування з Гавриловичем? 

Наше завдання – виносити коріння квітів зі складу на смітник (працюємо удвох із Ігорем). 

Несемо кошика на смітник. 

– Що, хлопці, ще багато? – запитання від Гавриловича. 

– Ну, так, ще є, –відповідає Ігор. 

Дорогою назад чуємо: 

– Що, хлопці, ще багато? Чого смієтеся? Я ж серйозно запитую! 

– Так, дуже багато, –відказуємо хихикаючи. 

Так ще декілька разів. За сміхом непомітно збігає пара. Треба йти на історію – найтяжче ви-

Автор:  
 

Юрій ПРАСОЛ, 

студент 22 

групи 
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пробовування для кожного студента технікуму. Черговий дзвоник. 

– Доброго дня, шановні, – вітається викладач. Мені здається, він у доброму гу-

морі. «Тільки б не самостійна», – блиснуло в голові. 

– Так, ну що? Напишемо самостійну роботу, – продовжує Віталій Афанасійо-

вич. 

– Віталію Афанасійовичу, а Ви в Сосниці народилися? А Ваші батьки? – це 

голос Ігоря. 

– Звісно. А чому цікавитесь? Мої батьки… – і понесло… 

«Фух. Чи задрімати? Аби ж голова не впала», – подумав я. 

Ігорю вдалося поставити ще декілька запитань. І коли викладач схаменувся, до кінця пари 

залишалось шість хвилин. 

– Ну що? Ми ще встигаємо написати заплановану самостійну роботу? Чи наступного разу? 

Всі в один голос: 

– Насту-у-упного ра-а-азу! 

– Добре. Але Ігоря я ще й усно опитаю за останньою темою. Бачу, він любить поговорити. 

Вкотре лунає дзвоник. Терміново треба додому – дуже хочеться їсти. 

Нарешті перекусив. Вирішив: «Трохи полежу». Так, дрімаючи, і пролежав годинку. Ще годи-

нку приділяю комп’ютеру, а час спливає непомітно. З роботи повертаються батьки. А про роботу по 

господарству, яку мені потрібно було виконати, я геть забув. 

Пізно ввечері, лягаючи спати, згадую, що не подивися, які за розкладом пари! Мить хвилю-

вання, а далі: «Ну нічого, не перший же раз. Якось схитрую, адже життя студента вимагає цікавої різ-

номанітності». Непомітно мене краде сон, смачний і такий дорогоцінний. 

 

Прасол Юрій, ІІ курс 

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-

Один день із життя студента (Один день із життя студента (закінченнязакінчення))  

Пояснительная подпись 

под рисунком. 

Заголовок внутренней статьи 
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кураторів, довели їх до сліз піснями про війну, кохання, страждання, розлуку, батьківщину, родину; ви-

кликали овації виступами танцювального колективу, який ви бачите на фото: 



 Для кожного учня, який закін-

чує школу, постає питання:  куди ж 

піти навчатися далі? Яку спеціаль-

ність обрати? Якому навчальному 

закладу віддати перевагу? І від відпо-

відей на ці питання  буде залежати 

твоє майбутнє. 

Піс-

ля закінчен-

ня 9 класів 

Лосківської 

загальноос-

вітньої 

школи І-ІІ 

ступенів 

переді 

мною пос-

тало чима-

ло питань  

щодо пода-

льшого 

навчання. 

Було багато 

варіантів 

щодо всту-

пу до різ-

них навча-

льних за-

кладів, але 

я відбирала 

для себе 

найбільш 

підходящі. Звичайно, я могла піти 

навчатися в Новгород-Сіверську гім-

назію ім. Ушинського і здобути повну 

загальну середню освіту, також в ме-

дичне училище в м. Новгород-

Сіверський, але  я  ці два варіанти  

відразу же  відкинула. 

 І ось вже середина липня,  вже 

потрібно подавати документи для 

вступу, ая ще не визначилася, яку 

професію та який навчальний заклад 

обрати. Ну що ж, час швидко плине, і 

пора вирішувати. До мене надійшла 

інформація про  Сосницький с.-г. тех-

нікум бухгалтерського обліку. Відра-

зу після цього я почала цікавитися у 

знайомих про цей технікум, відгуки 

про нього дуже мені сподобалися, і я 

вирішила вступити саме до цього 

навчального закладу на спеціаль-

ність «Бухгалтерський облік».  Рід-

ні та друзі підтримали мене в цьому 

виборі. 

Після подання документів на 

мене чекали вступні іспити. 

Перша консультація, перший 

іспит, результат складання  - все це 

передувало трирічному навчанню в 

технікумі. Після здачі вступних іспи-

тів я дізналася, що  вступила на бю-

джетній основі, тобто на безкоштовне 

навчання!!! Моїй радості не було 

меж.  

… Закінчилося коротко плинне 

літо, непомітно підкралася осінь, а за 

нею  -навчання в смт. Сосниця, на 

малій батьківщині нашого відомого 

письменника,режисера, кінематогра-

фіста О.П. Довженка. 

Перше вересня, День знань! 

Перше заняття, знайомство з курато-

ром, з одногрупниками, нові обличчя, 

нові знайомства. Поселення в гурто-

житок, знайомство з дівчатами з кім-

нати - все це відкладалося в підсвідо-

мості та додавало розуміння й пере-

осмислення нових життєвих подій.  

Перша пара, повна  аудиторія 

ще не знайомих мені юнаків та дів-

чат. Боязливий перехід з одного на-

вчального корпусу в інший, пережи-

вання про те, щоб не загубитися, не 

відстати від 

своїх одног-

рупників – це 

було, мабуть, 

найголовніше 

для мене на 

початку но-

вого навчаль-

ного року. 

Тепер навіть 

смішно зга-

дувати! J Але 

згодом все це 

минуло, ми 

поступово 

адаптували-

ся, роззнайо-

милися, поча-

ли все часті-

ше проводи-

ти час разом.   

Перша студе-

нтська стипе-

ндія, ознака 

того, що ти 

студент! А 

викладачі сміються: ні, студентами ви 

всі відчуєте себе лише після першої 

екзаменаційної сесії! Так воно й ста-

лося. 

Навчання на першому курсі 

взагалі дуже схоже на навчання в 

школі, адже на першому курсі вивча-

ються шкільні предмети. Але замість 

уроків – пари, на парах – системати-

зовані конспекти (або їх відсутність, 

якщо студент лінивий та нерозум-

ний), незнайомі викладачі, нові мето-

дики викладання, перебігання з кор-

пусу в корпус, незважаючи на погоду 

чи негоду, спокуси у вигляді піцерії, 

місцевого базару, великої кількості 

магазинчиків, кінотеатру, дискоклу-

бу, барів та кафе… 

А якщо чесно, то, звичайно,  на 

першому курсі було важко, адже за 

Аліна МАЖЕЖА:  СТБО і  моє життя в ньому 
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один рік ми повинні були вивчити 

все, що у школі проходять за два ро-

ки.  

Ми стали переможцями  і скла-

ли всі заліки. В моїй групі після пер-

шого курсу всі отримували стипен-

дію, що свідчить про старанність ко-

жного з нас та сумлінне навчання. 

Літо. Пора відпочинку. Кожен 

студент чекав на нього з нетерпінням. 

Насолоджуючись літніми ночами, 

гуляючи разом з своїми друзями, всі 

ми хотіли втримати ці моменти надо-

вго, але, на жаль, літо рано чи пізно 

закриває свої двері. І в ці двері знову 

починає стукати осінній гість – вере-

сень. Він свідчить про початок нового 

навчального року. 

І ось ми вже другокурсники. 

Все цікаве ще тільки розпочинається. 

На ІІ курсі всі ми стали дорослішими, 

адже перед нами відкрилися «двері в 

науку пізнання бухгалтерського облі-

ку». На нас чекали нові навчальні 

дисципліни, несподіванкою також 

було те , що на ІІ курсі з’являється 5-

бальна шкала оцінювання. Шкільні 

предмети втрачають для студента 

свою актуальність, але деякі з них все 

ж не відпускають нас від себе, і ми 

продовжуємо їх вивчати,  хочемо ми 

цього чи ні. 

 Стосунки в нашій групі стали 

теплішими, дружніми, а ми - рідніши-

ми. Всі ми чітко усвідомили, що ми - 

маленька дружна родина, яку в  кінці 

кожного семестру з нетерпінням че-

кає підступна сесія. Перед сесією тре-

ба здати заліки, ці заліки окремі сту-

денти отримували автоматично 

(звичайно, ті, що добре навчалися), 

але іншим довелося попотіти. Перед 

першою сесією в нас були хвилюван-

ня, всі хотіли одержати добрі оцінки 

та скласти екзамени на відмінно. Вла-

сне кажучи, якщо маєш знання, то все 

в тебе вийде. Всі готувалися до сесії 

днями і ночами. Результат був непо-

ганий, майже всі заробили стипендію 

на наступний семестр. Молодці!  

Ось і зимові канікули. Найди-

вовижніша пора для студентів. Але 

рано чи пізно все закінчується. Всі ми 

добре відпочили та прийшли на на-

вчання з новими силами. Ввійшовши 

в нову атмосферу, ми з усіх сил стара-

лися проявити  наші здібності. Приє-

мна новина: з’явилися навчальні 

практики з окремих дисциплін – та-

кий собі тандем лінощів та інтенсив-

ної праці . В  кінці літнього  семестру 

– знову сесія, зі своїми братами-

заліками. Підготовка до сесії в кожно-

го з нас тривала по-різному.  Хтось 

готувався до екзамену поступово, а 

дехто - в ніч перед екзаменом. Багато 

з нас, як і студенти всього світу,  ві-

рили в особливі прикмети, пов’язані 

зі складанням іспитів. Ми охоче роз-

повідали в групі  про свої кумедні 

випадки з цими прикметами. 

Все таки був і мінус: наша се-

сія розпочиналася в червні - тоді, ко-

ли наші шкільні однолітки вже  від-

почивають від екзаменів. Тобто, кані-

кули в технікумі чи коледжі менші за 

шкільні рівно на місяць. Та не будемо 

засмучуватися, бо ж ми на цілий рік 

випереджаємо школярів у навчанні .  

Знову вересень, третій вере-

сень у Сосниці. Я вже з нетерпінням 

чекала на нього. Вже сумувала за сво-

їми подругами, за своєю групою. І 

ось, нарешті, ми знову всі разом. Ми 

вже ІІІ курс! Випускники СТБО.  

Неодноразово ми збиралися 

групою на відпочинок, наробили без-

ліч фото, щоб втримати  дивовижні 

моменти.  

ІІІ курс – це не просто. Всі ро-

зуміють, що третій курс відкриє двері  

в невідоме майбутнє. Третій курс ва-

жливий для кожного з нас. Для мене 

він відіграє особливу роль: я бачу, що 

СТБО  і   моє  життя   в   ньому (продовження) 
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мої старання принесли плоди, що, 

певніше всього, я отримаю диплом 

з відзнакою, якщо дуже постара-

юсь. Для кожного студента це є 

досягнення! Крім того, я розумію, 

що це останній рік мого навчання 

в технікумі, який став для мене 

другою домівкою, а мої друзі ста-

ли для мене найріднішими людь-

ми, з якими хочеш-не-хочеш, а 

прийдеться розлучатися. Третій 

курс – це прощання з дитинством, 

для когось – із першим коханням, з 

окремими звичками… Так, це не-

просто. 

 Викладачі цього навчально-

го закладу не просто викладачі, а 

спеціалісти високого рівня! Кожен 

викладач давав нам знання та діли-

вся своїм життєвим досвідом, вніс 

вагомий внесок в наше 

життя. Нас навчали: 

навіть якщо в тебе 

щось не виходить, ти 

не соромся і попроси 

допомоги у вчителя, 

він допоможе тобі в 

усьому. Звичайно,  най-

ріднішою для нас є 

наша шанована  Раїса 

Єфремівна, наш кура-

тор. Для нас вона стала 

другою мамою. Кожно-

му з нас вона бажає 

успіхів у навчанні, в 

повсякденному житті 

так, наче власним ді-

тям. 

Всі три роки 

навчання в  технікумі 

для мене – найкращі роки 

студентського життя! Я 

стала більш рішучою, від-

повідальнішою, більше 

року я очолювала студент-

ську газету і навчилася спі-

лкуватися з незнайомими 

людьми, брати в них інтер-

в’ю, писати репортажі, ви-

шукувати потрібні фото та 

інформацію, і все це -  не в 

ущерб навчанню. Я не хочу 

покидати цей дивовижний, 

чудовий навчальний за-

клад! На сьогодні роки мо-

го навчання в технікумі - 

найкращі роки мого життя!  

З повагою— 

Аліна  МАЖЕЖА, 

32 група 

що відбувається в так званій зоні 

АТО. 

Так,  ми збирали якісь кошти 

з стипендії, проводили благодійні 

концерти та вистави, приносили з 

дому та купували найнеобхідніші для 

бійців речі. Але в той же час усі мріє-

мо, щоб кровопролиття закінчилося 

якомога швидше, щоб настав мир і 

злагода між народами, між країнами, 

в усьому світі, щоб наша Україна роз-

квітла, як вона того заслуговує.  

Хвилюючим спогадом зали-

шиться в пам’яті першокурсників 

зустріч з учасником антитерористич-

ної операції ДУДАРЕНКОМ Олегом 

Анатолійовичем. Захисник цілісності 

української держави поспілкувався з 

наймолодшими представниками на-

вчального процесу 28 травня 2015 

року й поділився болючими вражен-

нями від трагедії на Донбасі. Кожен з 

нас черговий раз замислився про те, 

21 століття! Двадцять 

перший раз відмірює 

чергові сто років нова 

історія людства! А 

камені спотикання 

залишаються ті ж: зем-

ля, гроші, багатство, 

влада… 

Люди! Ставаймо муд-

рішими! Щоб живими 

повернулися додому наші рідні, коха-

ні, друзі. Щоб не кричали уві сні, не 

сахалися, коли підходиш до них зза-

ду, не падали на асфальт від схожого 

на автоматну чергу звуку несправно-

го двигуна. Так, нормальні реакції на 

війні не є нормальними в мирному 

житті, і тому після вибуху святкової 

петарди не треба сміятися, якщо по-

бачите сполотнілого мужнього чоло-

віка, що прикрив голову руками… 

Поможи їм, Боже, 

Збережи їх, Боже! 

СТБО  і   моє  життя   в   ньому  (закінчення.) 
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Є три найголовніші закони щастя в 

житті: 

— потрібно щось робити, 

— потрібно когось любити, 

— потрібно на щось сподіватися. 

Джозеф Едісон  

Дописи, репортажі, вірші, поеми, оповідання, гуморески,  

фейлетони  та ін. (але без плагіату) чекає Ваша ―Аlma-Мater” 

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

Пишіть на ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ 

поштової скриньки газети             

“Alma-Mater” : 

gazeta_alma@ukr.net 
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Запрошуємо усіх бажаючих  до 

співпраці. 

Напишемо історію технікуму 

разом! 

ЧОРНЕ ДОСЬЄ 
 

вщерть заповнене прізвищами  

третьокурсників-боржників: 

 

ЛАПА Аліна, 31гр.—8 заборгованостей 

КОХАН Микола, 36гр.—6 заборгованостей 

КОШОВИЙ Максим, 31 гр.—6 заборгованостей 

ГРИЩЕНКО Владислав, 36гр.—5 заборгованостей 

 

НАЧУВАЙТЕСЯ! 

 

ЦІКАВІ  ДУМКИ  ВКонтакте 

ЧИТАЙТЕ НАШУ ГАЗЕТУ  

НА САЙТІ ТЕХНІКУМУ В РУБРИЦІ 

―СТУДЕНТСЬКА ГАЗЕТА‖ 

КОРИСНО ДЛЯ КОЖНОГО 

Звичайна логіка стверджує: якщо ти 

нещасливий, значить, у тебе немає 

щастя. А раз його в тебе немає, то йди 

і шукай. Парадоксальна ж логіка го-

ворить: якщо ти підеш шукати щастя, 

то ти його втратиш! Просто сядь і зро-

зумій, що воно в тебе є.  

Сократ  

Щастя - це властивість характеру. У 

одних в характері його весь час чека-

ти, в інших безперервно шукати, у 

третіх - всюди знаходити.  

Ельчин Сафарлі  

Велике переш-

кода для щастя 

— це очікуван-

ня занадто ве-

ликого щастя 

 Бернар  де 

Фонтенель  

Не бути коха-

ним — це усьо-

го лише невда-

ча, не любити 

— ось нещастя.  

Альбер Камю  

Піклуючись про 

щастя інших, 

ми знаходимо 

своє власне.  


