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Продемонстрували глибокі знання
Студенти ГАФК СНАУ Таміла Гавриченко та Гліб 
Осьмаков стали призерами обласних етапів мовно-
літературних конкурсів, що проходили на базі 
Класичного коледжу СумДУ

За результатами ІІ етапу ХІІІ Міжа-
родного мовно-літературного кон-
курсу учнівської та студентської 
молоді імені Тараса Шевченка серед 
студентів закладів фахової передви-
щої та вищої освіти Таміла отримала 
диплом ІІІ ступеня. 

У підсумку ІІ етапу ХХІІІ Міжна-
родного конкурсу з української мови 
імені Петра Яцика Гліб Осьмаков 
також посів третю сходинку.

Обох обласних призерів підготу-
вала викладач української мови та 
літератури ГАФК СНАУ Олеся Шумара.

Онлайн сервіси для навчання

Завідувач навчально-методичним 
кабінетом Ірина Хлонь провела ор-
ганізаційний тренінг для викладачів 
усіх циклових комісій.

Під час заходу розглянули основні 
зміни щодо ведення документації, 
обговорили найбільш поширені про-
блеми, що трапляються виклада-
чам у повсякденній роботі. Також 
ознайомилися з особливостями та 

варіантами демонстрації різних ви-
дів наочності під час відеозанять, 
запис відеозустрічі Meet та ін. Звер-
нули увагу на сервіси, корисні для 
викладацької діяльності – Canva та 
QR-code Monkey. Учасники тренінгів 
обмінялися різними думками та 
цікавими ідеями щодо організації 
роботи, бо кожного дня тренінг було 
проведено для кількох суміжних 
циклових комісій.

ПРОФЕСІЙНЕ ЗРОСТАННЯ

ФОТОЗВІТ

Вміти ефективно 
керувати своїми 
фінансовими потоками

Команда Глухівського агротехнічного 
фахового коледжу СНАУ отримала 
сертифікат за участь у Всеукраїнсько-
му турнірі з фінансової грамотності 
«FinCup 2022».

У конкурсі брали участь Тетяна Ко-
хан, Єгор Верченко, Каріна Козинець, 
Жанна Бузинна, Катерина Кравченко 
й Анастасія Піддубна під керівниц-
твом тренера Наталії Маринченко.

Крім цього, Наталія Анатоліївна 
отримала подяку за високий рівень 
підготовки команди до Всеукраїн-
ського турніру з фінансової грамот-
ності «FinCup 2022».

Із нагоди Міжнародного дня «Дякую» 
Центр молодіжної політики ГАФК 
СНАУ привітав тих, хто в такий скрут-
ний час став на захист суверенітету 
України та її громадян.



Переселенці, які тимчасово 
проживають у гуртожитках 
Глухівського агротехнічно-
го фахового коледжу СНАУ, 
ознайомлювалися з трило-
гією українського письмен-
ника Всеволода Нестайка 

«Тореадори з Васюківки».
Зустріч проходила в 

рамках проєкту з посилен-
ня спільнот ВПО за фінан-
сування UNHCR Ukraine 
(агентство ООН у справах 
біженців в Україні).
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ПІДРИМКА ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

❞ Ми вдячні ГО «КримSOS» 
за допомогу в поліпшенні 

умов проживання людей, які, 
опинившись у складній ситуації, 
змушені були залишити дім та 
все, що наживали роками, – зазна-
чив директор коледжу Анатолій 
Литвиненко. – Завдяки волонте-
рам цієї організації восени ми вже 
отримали пральну та сушильну 
машини, бойлер і душову кабін-
ку, тепер маємо ще й сучасний 
холодильник. Ми раді, що маємо 
партнерів, які не байдужі до ін-
ших і в будь-якій ситуації готові 
допомогти. 

Культурний розвиток

Разом ми – сила 
Коледж отримав 
холодильник 
для внутрішньо 
переміщених 
осіб від громад-
ської організації 
«КримSOS» Гро-
мади України у 
рамках проєк-
ту з посилення 
спільнот ВПО за 
фінансування 
UNHCR Ukraine – 
Агентство ООН у 
справах біженців 
в Україні.

Бути корисними
У Глухівському агротехнічному фаховому коледжі СНАУ 
Громадська організація «КримSOS» Громади України 
відбулася зустріч внутрішньо переміщених осіб з 
представників соціальних служб різних рівнів

Зустріч проходила в рамках проєкту 
з посилення спільнот ВПО за фінан-
сування UNHCR Ukraine (агентство 
ООН у справах біженців в Україні).

Захід відвідали головний спеці-
аліст Секретаріату Уповноваженого 
ВРУ в справах людини в Сумській 
області Олександр Бурка, начальник 
відділу Глухівського міськрайонного 
центру зайнятості Ірина Аксьонова 

та представники соціальних служб.
Переселенці з зон активних бо-

йових дій поділилися власними іс-
торіями та спільно зі спеціалістами 
спробували вирішити нагальні пи-
тання. Під час заходу мова йшла про 
облік у центрі зайнятості, допомогу 
з безробіття, термін і розміри виплат 
ВПО, їх права на пільги тощо.

Побутовий прилад розмістили в гур-
тожитку №2, де проживають пере-
селенці з зон активних бойових дій.

Громадська організація «КримSOS» Громади України в 
особі регіонального представника Марини Єжкун провела 
інтеграційний захід «Літературні читання» для внутрішньо 
переміщених осіб і представників громади.



МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА
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ГОВОРИЛИ ПРО АКТУАЛЬНЕ
Голова Центру молодіжної політики ГАФК СНАУ Жанна Бузинна взяла участь у 
семінарі «Співробітництво з метою зміцнення профспілок і соціального діалогу в 
Україні під час війни»
Захід проходив у Сумах за участі голів 
районних і первинних профспілкових 
організацій Профспілки працівни-
ків агропромислового комплексу 
України. 

Насамперед голова Сумської 
облпрофорганізації працівників АПК 
Віктор Кривохижа та керівник проек-
ту Надія Бурлака привітали учасників 
заходу. Через відеозв'язок працівни-
ки обласної організації профспілки 
розповіли про міжнародну роботу, 
поділися досвідом власної діяльності. 
Крім цього, говорили про вплив вій-
ни на переміщення осіб в Україні та 
збереження психологічного здоров'я 
людей в умовах воєнного стану.

Голова Тростянецької райпро-
форганізації працівників АПК Аліна 
Фенькова поінформувала щодо ко-
лективних договорів для студентів, 

які є основним інструментом забез-
печення трудових прав і соціальних 
гарантій. До того ж під час заходу 
мова йшла про умови їх укладання 
під час воєнного стану.

Наприкінці семінару модератор 
Віктор Кривохижа підбив підсум-
ки зустрічі та відповів на питання 
присутніх.

Профком студентів – організація лідерів
В електронній читальній залі коледжу голова Центру молодіжної політики ГАФК СНАУ 
Жанна Бузинна ознайомила студактив із принципами роботи профспілок

Захід відвідала голова Глухівської 
районної профспілкової організа-
ції працівників агропромислового 
комплексу України Ніна Глуханич.

Під час зустрічі мова йшла про 
вплив війни на міграційні процеси 
в Україні та країнах ЄС, їх вплив на 
ринок праці в Україні та за кордоном; 
колективний договір, як основний ін-
струмент забезпечення трудових прав 

та соціальних гарантій працівників і 
студентів; важливість психологічної 
підтримки профспілкової молоді в 
умовах воєнного стану в Україні. Крім 
цього, говорили про первинну органі-
зацію профспілки, мету її створення; 
основні напрямки роботи Ради голів 
студентських профкомів тощо.

Підґрунтям цього заходу стала 
поїздка голови студактиву на кон-

ференцію, що проходила наприкінці 
грудня 2022 в Києві в рамках спільно-
го проекту між Данською Профспіл-
кою 3F та Профспілкою працівників 
агропромислового комплексу України 
на тему: "Захист прав через сильні 
профспілки".

Завершили зустріч у неформальній 
обстановці, поспілкувавшись щодо 
нагальних питань. 
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РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: 

ЗНАЙОМСТВО З КОЛЕДЖЕМ

СПОРТ ПОТРІБНА ДОПОМОГА

ВПЕРЕД ДО ПЕРЕМОГ І НОВИХ ЗВЕРШЕНЬ

Студенти ГАФК СНАУ стали призерами благодійного 
міжнародного онлайн кубку WPBF з жиму штанги лежачи 
на підтримку ЗСУ
Богдан Кириченко (11Б) виступав у 
двох дивізіонах: екіпірувальному та 
класичному жимі штанги лежачи. У 
ваговій категорії до 100 кг в екіпіру-
ванні юнак вижав штангу вагою 160 
кг, а у класичному жимі – 120 кг. В 
обох видах спортсмен став кращим. 

У ваговій категорії до 90 кг у кла-

сичному жимі штанги лежачи Кирило 
Ніжник (41КІ) здобув «золото», ви-
жавши штангу вагою 127,5 кг.

Вітаємо юнаків! Бажаємо не зу-
пинятися на досягнутому й рухати-
ся лише вперед до перемог і нових 
звершень!

Не будьмо байдужими 
до чужого горя
ЦМП коледжу відвідав у лікарні сту-
дента 31АГ групи Максима Ющенка, 
який унаслідок ворожого обстрілу 
отримав осколкові поранення та кон-
тузію.
Студактив передав юнакові фрукти 
та зібрані на лікування кошти. Наразі 
Максима прооперували, й він перебу-
ває в лікарні. До того ж будинок його 
родини повністю знищено. 

Для тих, хто не знав про цю ситуа-
цію і хоче допомогти родині, – карта 
ощадбанку його мами 5167 8032 1210 
1229 (Людмила Литвинчук). Кожна 
гривня зараз важлива.

Бібліотека – безмежний світ можливостей
У Глухівському агротехнічному фаховому коледжі СНАУ новому набору слухачів 
підготовчих курсів представили книгозбірню вишу
Завідувачка бібліотеки Ольга Зуєва розповіла про історію 
заснування бібліотеки, її діяльність. Зокрема, говорила 
про надання консультативної допомоги під час пошуку 
та вибору джерел інформації; безоплатного доступу до 

світових інформаційних ресурсів через мережу Інтернет, 
працюючи в зоні дії WI-FI з портативними пристроями; 
оперативної інформації про нові надходження літератури 
до бібліотеки. Завідувачка книгозбірні продемонструва-
ла школярам електронну та традиційну читальні зали, 
книжковий фонд вишу, а також ознайомила з сайтами 
навчального закладу та бібліотеки.

До того ж Ольга Іванівна зазначила, що бібліотека 
ГАФК СНАУ – не лише зібрання книжок, а й місце цікавих 
зустрічей і презентацій, проведення семінарів різних 
рівнів, наукових конференцій, засідань педагогічних і 
батьківських рад, комфортний і безпечний осередок для 
навчання, праці, творчості та дозвілля.

Одна з дев’ятикласниць, скориставшись нагодою, 
записалася до бібліотеки і вже взяла літературу.


