
День другийРанок у коледжі розпочався з інтелектуального спорту. Кращим 

шахістом визнали Олександра Гладушку, який грає за команду 

адміністрації. Другим став Андрій Логінов (відділення агроін-

женерії); третім – Микола Гавриченко (команда навчально-ви-

робничої й адміністративно-господарської частин); четвертим 

– Юрій Сухойваненко (збірна відділень будівництва й економі-

ки та інформаційних технологій); п’ятим – Павло Чередничен-

ко (відділення електроенергетики).Серед тенісистів місця розподілилися таким чином:
Чоловіки
І місце – Дмитро Середа (відділення електроенергетики); ІІ 

місце – Микола Гавриченко (команда НВЧ й АГЧ); ІІІ місце – Сер-

гій Сашньов (відділення агроінженерії); ІV місце – Олександр 

Гладушка (адміністрація); V місце – Віталій Бірюк (збірна відді-

лень будівництва й економіки та інформаційних технологій).
Жінки
І місце – Ольга Буркало (адміністрація); ІІ місце – Ганна Мелута 

(відділення агроінженерії); ІІІ місце – Ірина Краснобай (команда 

НВЧ й АГЧ); ІV місце – Ольга Фурса (відділення електроенергети-
ки); V місце – Лілія Гриценко (збірна відділень будівництва й 

економіки та інформаційних технологій).
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У ГАФК СНАУ 
пройшов 
тиждень 
спортивної 
релаксації 

для викладачів 
і співробітників 

вишу

День перший

Під час урочистого
 відкриття директор навчально

го закладу Ана-

толій Литвиненк
о привітав присутніх із новорічни

ми святами та 

звернувся до учасників:

❜❜ Наш навчальний
 заклад має чимало традицій, від яких ми не мо-

жемо відмовитис
я за жодних обставин. І ось знову ми розпочина

є-

мо другий семестр спартакіадо
ю. Бажаю всім спортивно

ї релаксації
, 

відпочинку
 та насолоди від змагань. Успішної нам усім спартакіади

!

Головний суддя змагань Віктор Гололобов усім побажав міцного 

здоров’я, командам – продемонс
трувати всі свої вмі

ння, вболіваль-

никам – отримати задоволенн
я. Також Віктор Іванович ознайомив

 

із регламенто
м змагань. 

Ігри розпочали
ся після того, як капітани команд підняли Держав-

ний Прапор України.

У перший день визначали, хто ж найвлучніш
ий. Серед гравців у бо-

улінг найбільшу суму очок набрала команда відділення електроене
р-

гетики, друге місце посіла збірна відділень будівництв
а й економіки 

та інформаційних
 технологій

, третіми стали спортсмени
 навчально-

виробничо
ї та адміністрат

ивно-господарсь
кої частин, четвертим

и – 

адміністрац
ія, п’ятими – відділення

 агроінжене
рії.

День третійТиждень спортивної релаксації у Глухівському агротехнічному фаховому коледжі 

СНАУ продовжився грою в шашки та бадмінтон. Обидва види змагань представ-

ляли як чоловіки, так і жінки – по одному учаснику з кожної команди.

За результатами гри в шашки місця розподілилися наступним чином:

ЧоловікиІ місце – Павло Чередниченко (відділення електроенергетики); ІІ місце – Андрій 

Логінов (відділення агроінженерії); ІІІ місце – Олександр Гладушка (адміністра-

ція); ІV місце – Сергій Чмирков (команда НВЧ й АГЧ); V місце – Юрій Сухойванен-

ко (збірна відділень будівництва й економіки та інформаційних технологій).

Жінки
І місце – Ганна Рябцева (відділення агроінженерії); ІІ місце – Віра Литвиненко 

(адміністрація); ІІІ місце – Ірина Краснобай (команда НВЧ й АГЧ); ІV місце – Алла 

Шаман  (відділення електроенергетики); V місце – Олена Суровицька (збірна від-

ділень будівництва й економіки та інформаційних технологій).

Також у передостанній день змагань визначилися з кращими гравцями в бад-

мінтон. 
ЧоловікиІ місце – Сергій Сашньов (відділення агроінженерії); ІІ місце – Дмитро Середа 

(відділення електроенергетики); ІІІ місце – Віталій Бірюк (збірна відділень будів-

ництва й економіки та інформаційних технологій); ІV місце – Андрій Супрун (ко-

манда НВЧ й АГЧ); V місце – Денис Овсянко (адміністрація).

Жінки
І місце – Наталія Середа (адміністрація); ІІ місце – Олена Бірюк (збірна відділень 

будівництва й економіки та інформаційних технологій); ІІІ місце – Ганна Мелу-

та (відділення агроінженерії); ІV місце – Оксана Степченко (команда НВЧ й АГЧ); 

V місце – Олена Зальотова (відділення електроенергетики).

15 січня учасники гратимуть у дартс. Також відбудуться фінальні змаган-

ня з волейболу та підбиття підсумків тижня спортивної релаксації ГАФК 

СНАУ. Приходьте вболівати за своїх!

Вітання переможців

В останній день змагань визначили найвправніш
их у дартсі. Перем

огу здобу-

ли гравці відділе
ння електроенерг

етики; «срібло» виборола команда навчаль-

но-виробничої й
 адміністрати

вно-господарсько
ї частин; ІІІ місце посіла збірна 

відділень будівництва й економіки та інформаційних технологій; ІV – адміні-

страція коледжу; V – відділення агроінженері
ї.

Також відбулися фінальні зустрі
чі з волейболу. У підсумку першою стала ко-

манда адміністрації
; другою – відділення агроінженері

ї; третьою – збірна АГЧ і 

НВЧ; четвертою – відділення електроенерг
етики; п’ятою – збірна відділень бу-

дівництва й економіки та інформаційних технологій.

Під час урочистого закриття змагань директор коледжу Анатолій Литви-

ненко привітав учасників спартакіади й окремо подякував організатора
м за-

ходу та завідувачам відділень, які протягом
 тижня стояли пліч-о-пліч зі своїми 

колегами.
❜❜ Кожен із нас отримав велику насолоду від ігор і позитивні ем

оції. Дуже при-

ємно, що, об’єднавшись, ми підтримуємо
 сімейні тради

ції та корпоративн
их 

дух, – зазначив Анатолій Васильович.

Також привітав гравців і висловив слова вдячності суд
дівській колегії голо-

ва профспілкової орг
анізації Вячес

лав Колесник.

Після цього відбулася церемонія нагородженн
я. За перемогу в спартакіа-

ді команда адміністрації
 ГАФК СНАУ отримала грамоти, медалі та перехідний 

кубок. Друге місце посіла команда відділення агроінженер
ії, «бронза» дістала-

ся спортсменам
 із відділення електроенерг

етики, четвертою стала збірна АГЧ і 

НВЧ, п’ятою – збірна відділень будівництва й економіки та інформаційних тех-

нологій. Призерам вручили грамоти, медалі та кубки. До того ж всім учасникам 

і суддівському
 складу подарували солодощі від профспілки.

Разом із цим кожен бажаючий міг заробити на силі та витривалості
. Грошовий 

приз від профспілки за найдовше висіння на перекладині 
вручили бухгалтеру 

Олені Зальото
вій і викладачу відділення будівництва Івану Степченку. Найвлуч-

нішим у дартсі став викладач Вадим Середа. Відзначили й найстаршого учас-

ника тижня спортивної р
елаксації Миколу Гавриченка, який не просто 

змагався на рівні з іншими, але й посідав призові місц
я.

ЗИМОВА 
СПАРТАКІАДА

2022
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НОВІ  ВЕРШИНИ

СПІЛЬНИЙ ШЛЯХ ДО УСПІХУ

Делегація Сумського національного аграрного університету 
відвідала Глухівський агротехнічний фаховий коледж СНАУ

Працівник приймальної комі-
сії, викладач кафедри харчових 
технологій СНАУ Вікторія Со-
коленко ознайомила студентів 
випускних курсів ГАФК з умо-
вами вступу до закладу вищої 
освіти у 2022 році. 
Завідувач відділу з організації 
виховної роботи зі студентами 
СНАУ Світлана Зінченко разом 
зі студактивом університету у 
складі Марії Симоненко, Альо-
ни Семоненко, Юлії Луговик, 
Андрія Івасика та Богдана На-
талича провели круглий стіл з 
органами студентського само-
врядування коледжу «СНАУ + 
ГАФК = їх можливості». 

Студентський декан фа-
культету економіки і менедж-
менту університету Альона 
Семоненко розповіла про умо-
ви проживання в гуртожитку, 
можливості отримання подвій-
них дипломів і участі студентів 
у міжнародних проектах. Альо-
на закцентувала увагу Центру 
молодіжної політики Глухів-
ського коледжу на особливос-
тях роботи студентського 
самоврядування в закладі ви-
щої освіти. Мова йшла про лі-
дерство, його види та вплив на 
здобувачів освіти; важливість 
участі в проектах (грантах, сти-
пендіях, стажуваннях, курсах). 

Практичний психолог від-
ділу з організації виховної 
роботи зі студентами СНАУ 
Людмила Михайленко прове-
ла тренінг для органів студент-
ського самоврядування (ЦМП 
і старостат) на тему: «Комуні-
кативні навички у лідерстві». 
Після знайомства й озвучен-
ня очікувань від тренінгу сту-

Якісні зміни в освітньому процесі
СПІВПРАЦЯ

Сервісний спеціаліст KUHN-Ukraine Сергій Стояновський і викладач 
спецдисциплін ГАФК СНАУ Євгеній Авраменко провели заняття з 
дисципліни «Сільськогосподарська техніка»
На прикладі роторної косарки FC 
3161 TCR, граблів GA 6930 і рулон-
ного прес-підбирача VB 3195 во-
ни ознайомили студентів 32АІ 
групи з темою: «Машини для за-
готівлі кормів». Зокрема, пан Сер-
гій розповів про способи заготівлі 
кормів; машини, які для цього ви-
користовуються; будову агрегатів, 
їх принципи роботи, регулюван-
ня та підготовки.

❜❜ Така співпраця з навчальними 
закладами – один із важливих ас-
пектів діяльності KUHN-Ukraine, 
– зазначив Сергій Стояновсmкий. 
– Студенти не просто знайомлять-
ся з новою сучасною конструк-
тивно складною технікою, а й 
працюють із нею. Це серйозна ба-
за підготовки майбутніх фахівців-
аграріїв. Так правильно й так має 
бути не тільки у вашому коледжі.

❜❜ Сьогодні нам пощастило, що 
до нас приїхав фахівець KUHN-
Ukraine і спільно з педагогом ко-
леджу на високому рівні провів 
заняття. Така співпраця з вироб-
ництвом упроваджує якісні змі-
ни в житті нашого навчального 
закладу, – зазначив завідувач від-
ділення агроінженерії Вячеслав 
Чалий.

Ефективні інвестиції 
в освіту
Компанія KUHN-Ukraine для навчання майбутніх фахівців-агроінжене-
рів надала в користування Глухівському агротехнічному фаховому ко-
леджу СНАУ плуг MLD8NSH, дисколаповий агрегат Performer 4000 та 
коротку дискову борону Optimer +7503.
Ця техніка дасть можливість студентам відділення агроінженерії випро-
бувати свої знання під час відновлення сільськогосподарських агрегатів 
у процесі проходження навчальної практики з дисципліни «Технічний 
сервіс та ремонт машин і обладнання».
❜❜ Ми вдячні генеральному директору компанії KUHN-Ukraine Асаду Лап-
шу за співпрацю, яка, дійсно, є ефективною інвестицією в якісну освіту, – 
зазначає завідувач відділення агроінженерії Вячеслав Чалий.

«Розпочни свій бізнес»
АКТУАЛЬНО

Під такою назвою на базі ГАФК СНАУ відбувся тренінг 
проекту «Розширення можливостей зайнятості за ра-
хунок зеленого та крафтового туризму в межах «Ту-
ристичного трикутника Сумщини», координатором 
якого є Сумський національний аграрний університет.

Від ГАФК СНАУ участь у тренінгу взяли викладачі спец-
дисциплін відділення економіки та інформаційних 
технологій Людмила Коренівська та Наталія Марин-
ченко та студентка 41М групи Аліна Малафієнко.

Протягом п’яти днів учасники вчилися підприєм-
ницькій діяльності. Зокрема, лектор Світлана Луцен-
ко розповідала про маркетинг, просування та рекламу, 
калькуляцію продажів, кадрове забезпечення, органі-
заційно-правову форму підприємства, оподаткування 
бізнесу, закупівлі, стартовий капітал, реєстрацію під-
приємництва, звітність підприємця. 

Присутні вчилися генерувати й оцінювати біз-
нес-ідеї, визначали готовність до підприємництва, 
говорили про види та сфери бізнесу, розраховували 
собівартість, постійні та змінні витрати, робили фі-
нансове планування продажів, витрат, руху коштів і 
прибутку тощо. До того ж брали участь у ділових іграх 
і створювали власні бізнес-плани тощо. 

ДО  СВЯТА

Ми – це Україна
22 січня студенти 11Ф та 12АІ груп разом із куратора-
ми Оксаною Дзекелевою та Ганною Рябцевою взяли 
участь у міському мітингу з нагоди Дня Соборності 
України. Захід відбувся біля пам'ятного знаку Геро-
ям Небесної Сотні.

денти визначили, на якій 
сходинці знаходиться їх рівень 
комунікативності та пояснили, 
чому вони так вважають. Також 
з’ясували, в чому різниця між 
лідером і керівником. Резуль-
татом спільної роботи став герб 
лідера. Разом з іншим члени 
ЦМП наводили свої слабкі сто-
рони та шукали контраргумен-
ти, перетворюючи їх на сильні. 
Загалом учасники тренінгу ці-
каво та весело «прокачали» свої 
комунікативні здібності.

Фахівець з організації до-
звілля відділу з організації ви-
ховної роботи зі студентами 
СНАУ Юлія Шамоня провела 
для активних студентів ГАФК 
майстер-клас з ораторсько-
го мистецтва «Голос як інстру-
мент!». Учасники отримали 
практичні поради: як надати 
голосу необхідного емоційно-
го забарвлення; що робити, аби 
позбутися страху публічного 
виступу; як правильно дихати, 

тренувати артикуляцію та під-
тримувати темпоритм. Також 
студенти ГАФК СНАУ спробу-
вали представити навчальний 
заклад та підготували самопре-
зентацію, зробивши акцент на 
професійних здобутках і захо-
пленнях. Окремо зупинилися 
на тому, що успіх виступу за-
лежить від правильно обраної 
теми та поставленої мети, вра-
хування специфіки аудиторії. 
Щоб закріпити це на практиці, 
учасникам тренінгу запропо-
нували створити презентацію 
майбутньої професії залежно 
від того, перед ким виступають 
і чого прагнуть досягти. Також 
молоді люди виконали вправи 
для тренування пам’яті, вміння 
складати тексти.  

Завідувач відділу з орга-
нізації виховної роботи зі 
студентами СНАУ Світлана 
Зінченко провела інтелекту-
альну гру-тренінг для органів 
студентського самоврядуван-

ня коледжу «Я майбутній ди-
ректор агрохолдингу!». Молоді 
люди вигадували назву та кон-
цепт власної компанії, пре-
зентували їх. Так, студенти 
створювали колажі-презента-
ції та представляли, яким має 
бути керівник і колектив по-
тенційного виробництва, що 
являє собою підприємство, яку 
продукцію пропонує тощо. Се-
ред ідей були агрохолдинги, 
додатки для аграрного бізне-
су, ресторани тощо.
❜❜ Як стати лідером, навчили-
ся. Як правильно спілкуватися, 
попрактикувалися. Власний аг-
робізнес спробували створити. 
Сподіваюся, ці навички знадо-
бляться вам для майбутньої ро-
боти, – підсумувала Світлана 
Володимирівна. – За ці дні ми 
побачили, що студенти ГАФК 
креативні, активні й амбітні. 
Хотілося б продовжити нашу 
спільну роботу.

Директор ГАФК СНАУ Ана-
толій Литвиненко вручив 
учасникам сертифікати та по-
дякував гостям за візит:
❜❜ Я давно хотів такої актив-
ної співпраці між нашими 
студентськими колективами. 
Радий з того, що ви не тільки 
гарно провели час, а й дізна-
лися багато нового та цікавого. 
Використайте отримані знання 
та навички на шляху до успіху.

Після цього студентський 
актив СНАУ та ГАФК грали в різ-
ні інтерактивні ігри. Насамкі-
нець підбили підсумки зустрічі 
й обговорили питання подаль-
шої співпраці.
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НАША  ПАМ 'ЯТЬ

З-поміж більш ніж 4 тисяч партизанських підрозділів, які діяли на території України проти фашистів, Сумське партизанське з’єднання вирізнялося своєю боєздатністю, 
спроможністю виконувати надскладні завдання. Створене воно було з окремих невеликих за чисельністю загонів і в документах називалось об’єднанням партизанських 
загонів Сумської області. Процес його створення був тривалим, непростим і завершився 1 лютого 1942 року. 

Базима Григорій Якович,
народився 1888 року в с. Дич 
Буринського району, до війни 
працював директором Путивль-
ської середньої школи №3, з 
6.09.1941 р. начальник штабу 
загону С.В. Руднєва, з 22.10.1941 
р. начальник штабу Путивль-
ського об’єднаного загону, зго-
дом Сумського партизанського 
з’єднання, отримав поранен-
ня 17.09.1943 р. і відправлений у 
тил у листопаді 1943 р. Нагоро-
джений орденами «Знак Поша-
ни», Червоного прапора, Леніна, 
Богдана Хмельницького 2-го ст.

80 РОКІВ ВІД СТВОРЕННЯ 
СУМСЬКОГО ПАРТИЗАНСЬКОГО З’ЄДНАННЯ
Так трапилося, що партизанські 
загони та групи північного регіо-
ну Сумщини стали об’єднуватися 
навколо Путивльського пар-
тизанського загону під коман-
дуванням Сидора Артемовича 
Ковпака. І тут, скоріше за все, важ-
ливу роль зіграла особистість ко-
мандира, його ініціативність і 
наполегливість. Ще наприкінці 
вересня 1941 року, на самому по-
чатку партизанської боротьби, з 
С.А. Ковпаком встановили зв'язок 
конотопська та воргольська гру-
пи. Сидір Артемович пізніше 
пригадував, як у Спадщанському 
лісі хтось із бійців помітив ди-
мок. Навідалися туди й зустріли 
шестеро озброєних чоловіків у 
цивільному одязі. Це була група 
конотопчан на чолі з головою Ко-
нотопського райвиконкому Федо-
ром Єрмолайовичем Канавцем, 
яка ввійшла в Путивльський за-
гін на правах окремого підрозділу 
та згодом, поповнившись новими 
народними месниками, стала Ко-
нотопським загоном.

У цей же період загону Ковпа-
ка вдалося встановити зв'язок із 
Воргольською партизанською 

групою, яку очолював голова 
місцевого колгоспу Степан Фе-
дорович Кириленко. Група базу-
валась у Марицькому лісі, там же 
знаходилаяь база Глухівського, а 
недалеко - і Шалигинського пар-
тизанських загонів. Тож згодом 
путивляни налагодили зв’язок і 
з ними.

18 жовтня у розташування 
загону С.А. Ковпака прийшов 
Путивльський загін під коман-
дуванням Семена Васильовича 
Руднєва у складі 21 бійця. Йо-
го база у Ново-Слобідському лі-
сі була розграбована, до того ж і 
Семен Васильович, і Артем Си-
дорович чудово розуміли, що 
тільки значними силами можна 
ефективно боротися з ворогом. 
Саме за їх ініціативи наступного 
дня у Спадщанському лісі відбу-
лася нарада командирів парти-
занських загонів, які діяли на 
території Путивльщини та Глу-
хівщини. У ній, крім С.А. Ковпа-
ка та С.В. Руднєва, взяли участь 
командири: Глухівського загону 
- П.Л. Кульбака, Шалигинського 
- О.Я. Саганюк, Конотопської та 
Воргольської груп - Ф.Є. Канавець 

і С.Ф. Кириленко, а також коман-
дири двох Харківських загонів, 
що після окупації їх території 
перебазувались у ліси Сумщи-
ни. Командири загонів, розумію-
чи важливість спільних дій, усе ж 
боялись втратити самостійність, 
тож вирішили подумати, пора-
дитися з товаришами.

Подальші події показали, що 
про існування партизанських за-
гонів стало відомо фашистам. 
Знайшлися зрадники, які при-
водили гітлерівців на місце дис-
локації загонів. У той же день, 
коли відбулася нарада, 19 жов-
тня, партизани Путивльських за-
гонів відбили наступ гітлерівців, 
яких підтримували два танки. У 
наступні дні загарбники зроби-
ли ще декілька невдалих спроб 
знищити партизанів у Спадщан-
ському лісі. Гітлерівці не давали 
спокою й іншим загонам. Глухів-
ський разом із двома Харківськи-
ми перебазувались у Слоутський 
ліс, де 21 листопада були атако-
вані групою карателів. Після бою 
партизани вимушені були зали-
шити бази та рушити на північ 
- у Брянські ліси. Невдачі першо-
го періоду боротьби народних 
месників довели необхідність 
об'єднання, більшість партизанів 
підтримували цей процес. Ще од-
нією перевагою такого кроку була 
можливість активізації диверсій 
проти окупантів, проведення бо-
йових операцій на значній тери-
торії, що сприяло б поповненню 
чисельності загонів за рахунок 
місцевих жителів, які не могли 
миритися з «новим порядком».

Проте восени 1941 року пар-
тизанські загони вимушені бу-
ли вирушити в перші свої рейди 
в райони Хінельського та Брян-
ського лісів, щоб зберегти бійців. 
Перша партизанська зима пере-
віряла людей на витривалість, а 
жорстокий окупаційний режим 
ставав передумовою для розви-
тку партизанського руху. 

28 грудня 1941 року Путивль-
ський загін вирушив з Хінель-
ського лісу в рейд на Сумщину. 
Наприкінці січня 1942-го пу-
тивляни на декілька днів зупи-
нилися на відпочинок на хуторі 
Гута, що поблизу села Землян-
ка. На той час у складі були, крім 
двох путивльських загонів, окре-
мі Конотопська та Кролевецька 
групи. 26 січня до них прибули 
представники Глухівського заго-
ну. С.А. Ковпак запропонував їм 
об’єднатись. У Слоутському лісі 
на своїй базі після досить бурхли-
вого обговорення, бо дехто з глу-
хівських партизанів були проти 
об’єднання, більшістю виріши-
ли приєднатися до путивлян. У 
наказі №51 по Глухівському пар-
тизанському загону від 27.01.1942 
р. зазначалось: «У зв’язку з тим, 
що в підпіллі в зимовий період 
і маленьким загоном діяти в ти-
лу противника немає можливос-
ті, всюди встановлена охорона з 
озброєних поліцейських, усюди 
чинять опір, а тому об’єднатись 
із Путивльським партизанським 

загоном, який знаходиться у ху-
торі Гута Землянської сільської 
ради. Діяти самостійно, але під 
командуванням Ковпака, з умо-
вою мати право у будь-який час 
відокремитись у самостійний 
загін». 29 січня Глухівський загін 
прибув у Гуту. У цей же день нака-
зом №68 було закріплено добро-
вільне об’єднання Путивльського 
та Глухівського загонів. 24 бійці 
під командуванням Петра Леон-
тійовича Кульбаки стали опе-
ративною групою №7 у складі 
Путивльського об’єднаного пар-
тизанського загону.

1 лютого в Новоселиці з лісу 
Кочубеївщина до них прийшло 
13 партизанів Шалигинського 
загону. У той же день на мітингу 
було оголошено про створення 
з’єднання. До кінця лютого йо-
го чисельність перевищувала пів 
тисячі бійців. Це вже була сила, 
спроможна чинити опір ворожо-
му війську, проводити масштабні 
бойові операції.

М.П. Труфанов. У штабі Ковпака

Проводжають партизанів

Хронологія бойових дій:
січень 1942 р.

Карта бойових дій, північна частина 
Сумської області, зима 1941-42 рр.

03.01 бій груп Путивльського загону в с. Бегоща Кру-
пецького р-ну Курської обл., захоплення скла-
дів в с. Калинівка Хомутовського району

05.01 вихід в рейд Путивльського та Червоного (Ес-
манського) партизанських загонів

08.01 бій партизанів Путивльского загону біля с. 
Грем'ячка

11.01 захоплення путивлянами складів і розгром по-
ліції в с. Чорториги (Шевченкове) Глухівського 
району

12.01 розгром поліції в с. Воргол бійцями Путивль-
ського загону

19.01 бій групи партизанів Глухівського загону з по-
ліцаями с. Слоут

20.01 бій путивлян із карателями на околицях хуто-
ра Гута Глухівського району

21.01 путивлянами підірвано залізничні мости між 
ст. Маково та Терещенською, між ст. Глухів та 
ст. Маково, біля ст. Шостка обстріляли поїзд

22.01 бійцями Путивльського загону знищено заліз-
ничний міст між перегонами Терещенська – Пи-
ріг, розгромлена поліція в с. Слоут

26.01 путивлянами зруйновано телефонну лінію бі-
ля с. Чорториги

31.01 розгром комендатури в с. Воргол
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У лютому День народження святкують

01.02 викладач Ярослав Володимирович Кельбас
 прибиральниця Ірина Анатоліївна Гах
02.02 викладач Марина Василівна Нижник
 лаборант Олексій Андрійович Середа
03.02 чергова гуртожитку №3 Валентина Іванівна Ковган
04.02 викладач Ольга Миколаївна Фурса
05.02 швейцар Ніна Миколаївна Андрейченко
06.02 викладач Алла Вікторівна Шаман
07.02 викладач Олексій Олександрович Ткачов
 кондитер Надія Іванівна Новикова
09.02 завідувач гуртожитком Ганна Іванівна Кардашова
10.02 машиніст котельні Валерій Олександрович Мовчан
12.02 викладач Олександр Андрійович Бірюк
14.02 прибиральниця Тетяна Іванівна Новикова
 машиніст котельні Олексій Іванович Гриценко
17.02 майстер в/н Сергій Миколайович Краснобай
 маляр Олена Миколаївна Бойко
19.02 інженер по будівлям Сергій Вікторович Чмирков
20.02 викладач Ольга Олексіївна Сліпушко
22.02 викладач Тетяна Миколаївна Горох
28.02 викладач Ірина Володимирівна Негреба
 зав. навч. лабораторії В’ячеслав Володимирович Поцелуєв

ПРИВІД  ПРИВІТАТИ

ич Чмирков

еба
димирович Поцелуєв

19.02 інженер по бу
20.02 викладач Оль
22.02 викладач Тетя
28.02 викладач Ірин
 зав. навч. лаб

У лютому

01.02 викладач Яро
 прибиральни
02.02 викладач Мар
 лаборант Оле

святкують

льбас

З  рок  рі  жит  евпинн  ли ,
Дару  е е  е лкови  ча .

У ц  п екрасн  юв ейн  днин
Вітан  щир  в  при міт  ві  на .
Ха  д   ус  добр   щас ,
Міц  здоро ' , мо  ла  мни ,

А едр  дн , мо  рушник  квітчаст ,
Неха   довг  с ять  д  ні .

Колеги та студентський загал

ЩИРО ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ

Ірину Василівну КРАСНОБАЙ
Світлану Петрівну НАЗАРЕНКО

Валентина Івановича МОСКАЛЕНКА

ВІТАННЯЗДОБУТКИ

ДОСЯГНЕННЯ

Студент ГАФК СНАУ Кирило Туман 
став майстром спорту України з 
судномодельного спорту. Кирило 
тренується під наставництвом Ми-
коли Грудини. До того ж хлопець 
чемпіон світу 2019 року в Болгарії, 
має серед гуртківців МЦПО най-
більшу кількість медалей. 

Студент 22АІ групи Дмитро Сав-
рацький став призером чемпіона-
ту Сумської області з біатлону серед 
юніорок, юнаків і дівчат. 

У підсумку змагань, що прохо-
дили в урочищі Токарі на лижній 
базі «Динамо», хлопець виборов 
«срібло» та «бронзу».

Додатковий стимул для розвитку
ТВОРЧИЙ  УСПІХ

Колектив студентської самодіяльності ГАФК СНАУ посів 3 місце в обласному бага-
тожанровому фестивалі-конкурсі мистецтв «Осіння палітра талантів Сумщини».

Захід відбувся за ініці-
ативи Сумського наці-
онального аграрного 
університету й Депар-
таменту освіти та науки 
Сумської облдержадмі-
ністрації, які об’єднали 
талановитих учасників 
з усієї Сумської області.

Ансамбль «Moyanota» 
(керівник Анна Овсян-
ко), який представляв 
Глухівський агротехніч-
ний фаховий коледж 
СНАУ, з композицією 
«Сивий  туман» посів 
третє місце в номінації 
«Вокал». Колектив отри-
мав диплом і сувенірну 
продукцію, а художній 
керівник – подяку.

Переможці презентували свої роботи
Завідуюча народним музеєм С.А. Ковпака ГАФК СНАУ Надія Зайцева 
та студент 21КІ групи Гліб Осьмаков взяли участь в онлайн семінарі-
презентації «Творчий потенціал педагогічних та студентських 
колективів»

Захід, організований Науково-методичним центром 
ВФПО, був підсумком виставки-конкурсу «Ми у твор-
чості знаходимо себе», проведеної вперше для закла-
дів фахової передвищої освіти у 2021 році.

Представники нашого коледжу презентували проект 
«Розширення музейного простору у фаховому коледжі 
в сучасних умовах». До нього увійшли п’ять тематичних 

віртуальних екскурсій, у яких йде мова про командирів 
і бійців Сумського партизанського з’єднання. 

Надія Зайцева коротко охарактеризувала музей, зак-
центувавши увагу на головних завданнях його діяль-
ності, зокрема, національно-патріотичному вихованні 
молоді. Гліб Осьмаков розповів про роботу групи сту-
дентів над цим проектом та особисте зацікавлення об-
раною темою. 

За підсумками виставки підготовлено каталог, до 
якого як одна з кращих увійшла робота завідуючої му-
зеєм і студентів (Тимофія Ткаченка, Гліба Осьмакова, Де-
ниса Сакуна, Анни Гавриленко й Аліни Силіної).

Варто зазначити, що учасниками семінару-презен-
тації стали переможці та призери конкурсу: викладачі, 
заступники директорів з виховної та навчальної робіт, 
практичні психологи, соціальні педагоги, бібліотекарі, 
культорганізатори, методисти, куратори студентських 
груп, керівники, гуртків, художні керівники творчих ко-
лективів, завідувачі музеями, а також талановита сту-
дентська молодь із понад 200 ЗФПО.

«Різдвяні зустрічі – 2022»
Під такою назвою у ГАФК СНАУ відбувся 
шаховий турнір
Методист  навчального  закла-
ду Олександр Гладушка привітав 
учасників із новорічними святами. 
Тренер Глухівської дитячо-юнаць-
кої спортивної школи Світлана 
Кельбас ознайомила гравців із роз-
кладом ігор.

Протягом трьох днів у коледжі 
відбувалися шахові баталії. 

У підсумку в турнірі А перемо-
гу здобула Анастасія Кельбас (Глу-
хів), ІІ місце посів Артем Липко 

(Ямпіль), ІІІ місце - Дмитро Донник 
(Ямпіль).

Серед дівчат кращою стала сту-
дентка ГАФК СНАУ Марія Нижник 
(на фото).

У турнірі Б "золото" виборов Бог-
дан Черняков (Глухів), другим став 
Максим Громило (Ямпіль), третім – 
Віталій Давіденко (Ямпіль).

Кращий результат серед дру-
горозрядників у Вікторії Сергійко 
(Ямпіль).

Зі СНАУ – з перемогою
Наші спортсмени вибороли першість у командних зма-
ганнях із міні-футболу, волейболу та настільного тенісу.

В особистому заліку кращим шахістом став Ярослав 
Кельбас, третє місце посів Микола Гавриченко. Серед 
гравців у дартс найвлучнішим виявився Сергій Сашньов, 
«срібло» опинилося в руках Вадима Середи. 

Також фортуна була на боці ГАФК й у змаганнях з арм-
ліфтингу. Так, переможцем цього виду став Іван Степ-
ченко, «бронза» дісталася Віталію Бірюку. Також Іван 
Федорович став кращим з утримання ваги за допомо-
гою еспандера.

За результатами змагань команда отримала кубок. 
Крім цього, за перемогу в кожному виді гравцям вручи-
ли грамоти та медалі.

Команда ГАФК СНАУ стала переможцем спартакі-
ади «Здоров’я», що проходила серед викладачів 
і співробітників Сумського національного аграр-
ного університету та коледжів СНАУ. 


