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Шановні колеги, батьки та студенти!
Щиро вітаю із Днем знань! 
Ми розпочинаємо новий навчальний рік у складний час, але війна не 
повинна ставити хрест на прагненні до успішного життя у власній неза-
лежній державі. Вірю в те, що разом ми здатні перебороти всі виклики та 
вийти на фінішну пряму з високими результатами. 

Любі першокурсники, запевняю вас, що в стінах Глухівського агротех-
нічного фахового коледжу Сумського НАУ навіть в умовах воєнного стану 
ви зможете розпочати нове життя, сповнене злетів, успіхів, досягнень. За-
раз, як ніколи, треба бути активними, цілеспрямованими, наполегливи-
ми, щоб кожна висока оцінка стала вашим внеском у загальну Перемогу.

Колегам дякую за те, що не залишили освітянський фронт і стали пле-
че до плеча, щоб забезпечити якісне навчання з урахуванням специфіки 
прикордоння Сумщини. 

Бажаю нам усім якнайскорішої Перемоги. Вірмо в ЗСУ. Слава Україні! 
Директор коледжу Анатолій Литвиненко

НА  ЧАСІ

Якісна освіта в умовах війни
У Глухівському агротехнічному фаховому коледжі СНАУ відбулося 
засідання педагогічної ради
Засідання почалось із хвилини 
мовчання, якою присутні вша-
нували пам’ять 14 випускників 
коледжу, які загинули, мужньо за-
хищаючи Україну. 

Далі директор ГАФК СНАУ Ана-
толій  Литвиненко  повідомив 
про кадрові зміни. Так, з 1 верес-
ня 2022 року на посаді заступни-
ка директора з навчальної роботи 
працюватиме Михайло Кліндух. 
Заступником директора з адміні-
стративно-господарської роботи 
буде Василь Понирко, відділення 
будівництва очолить Тетяна Бє-
лікова, відділенням економіки та 
інформаційних технологій керу-
ватиме Яна Щебедько. 

Анатолій Васильович висло-
вив вдячність Наталії Горох, яка 
майже 15 років пропрацювала за-
ступником із навчальної роботи, 
забезпечуючи стабільний освітній 
процес у різні часи, в тому числі й 
найскладніші для коледжу. Ната-
лія Василівна подякувала колегам 
за спільні роки праці, колективну 
роботу та згуртованість.  

Обравши секретарем педаго-
гічної ради методиста Олену Ар-
темову, визначилися зі складом 
педагогічної ради на 2022-2023 на-
вчальний рік і затвердили план її 
роботи. 

Керівник вишу Анатолій Лит-
виненко надав інформацію про 
роботу педагогічного колективу 
в 2021-2022 та основні напрямки 
діяльності в 2022-2023 навчаль-

них роках. Розпочав із проміж-
ного підсумку вступної кампанії, 
зазначивши, що на 1 вересня кон-
тингент складає 1206 студентів 
(без урахування комерційного на-
бору). Також Анатолій Васильович 
проаналізував стан запроваджен-
ня цифрової освіти. Тут мова йшла 
про розгортання корпоративного 
середовища G Suite for Education, по-
кращення рівня володіння техно-
логіями дистанційного навчання, 
оновлення навчально-методично-
го забезпечення дисциплін, прове-
дення відеозанять і консультацій 
із використанням додатків Google 
Meet і Zoom. 

Окремо зупинився на резуль-
татах конкурсу «Педагогічний 
ОСКАР». Нагадаємо, що спільна 
робота директора коледжу Ана-
толія Литвиненка, заступника ди-
ректора Наталії Горох і завідувачки 
навчально-методичним кабіне-
том Ірини Хлонь «Діджиталізація 
в освітньому процесі» отримала 
найвищу відзнаку – «Педагогіч-
ний Оскар». Заступник директора 
з виховної роботи Денис Овсянко 
здобув 2 місце за впровадження 
інновацій в організації виховно-
го процесу в закладі фахової пе-
редвищої освіти. Викладач Аліна 
Грудина з роботою «Німецька мо-
ва. Використання Case-Study» вибо-
рола 3 місце.

Обнадійливо прозвучала ін-
формація про те, що ліцензу-
вання спеціальності 205 «Лісове 

господарство» за рівнем фахової 
передвищої освіти знаходиться на 
завершальному етапі. 

У переліку проведених госпо-
дарських робіт доповідач озвучив 
також модернізацію укриття, що 
знаходиться в громадсько-побу-
товому корпусі, ремонт укриття 
в приміщенні стрілецького тиру; 
приведення до нормативного ста-
ну найпростіших укриттів, що зна-
ходяться в навчальному корпусі 
№1, громадсько-побутовому кор-
пусі, гуртожитках №2 та №3.

Також  доповідач  окреслив 
основні напрямки діяльності в 
2022-2023 н.р. Серед них – всебіч-
на підтримка працівників і здобу-
вачів освіти, які зі зброєю в руках 
стали на захист Батьківщини, га-
рантування безпечних умов на-
вчання та праці для усіх учасників 
освітнього процесу, забезпечен-
ня якості підготовки фахівців від-
повідно до державних стандартів, 
розробка різних моделей органі-
зації освітнього процесу та впро-
вадження найбільш оптимальної 
із них, національно-патріотичне 
виховання студентської молоді, 
здійснення волонтерського руху в 
закладі тощо.
❜❜ Завданням номер один для на-
шого колективу є організація дис-
танційної освіти, яка за якістю 
прирівняна до очної, - підсумував 
Анатолій Литвиненко. – Зараз, як 
ніколи, нам треба згуртуватися та 
працювати ще краще, ніж раніше. 
Ми маємо забезпечити нашим сту-
дентам якісну освіту під час війни. 

Про організаційні та навчаль-
но-методичні  вимоги  до  про-
ведення  навчальних  занять  у 
2022-2023 н.р. методист Олек-
сандр Гладушка доповідав уже в 
укритті, куди присутнім довело-
ся спустися через повітряну три-
вогу. Серед іншого Олександр 
Федорович звернув увагу на спе-
цифіку проведення занять у синх-
ронному й асинхронному режимі 
(самостійна робота студентів) і за-
провадження ведення записів у 
електронних журналах.

Під час засідання члени педа-
гогічної ради ухвалили низку рі-
шень.

На шляху цифровізації
ПОКРОКОВА  ІНСТРУКЦІЯ

У ГАФК СНАУ пройшли тренінги «Основи роботи з Google Класом».

У процесі навчання завідувачка навчально-методичним кабінетом Іри-
на Хлонь передусім актуалізувала знання слухачів про роботу в корпора-
тивному онлайн-середовищі, ознайомила їх зі змінами та оновленнями 
в роботі Google Workspace for Education. 

Зокрема говорили про можливості використання матеріалів, розміще-
них на Диску персонального облікового запису, нові додатки, встановлені 
адміністратором консолі, особливості заповнення електронних журналів.

Також учасники тренінгів поділилися «лайфхаками», які вони вико-
ристовують у роботі.

Маємо тримати 
освітній фронт
У Глухівському агротехнічному фаховому 
коледжі СНАУ пройшли збори першокурсників 
та їх батьків

Директор ГАФК СНАУ Анатолій 
Литвиненко привітав студентів 
нового набору та повідомив, що 
навчальний рік починається в дис-
танційному форматі. 
❜❜ Ми завжди прагнули 1 вересня 
робити для першокурсників яскра-
вим, однак цього року маємо всі 
процеси адаптувати до умов війни, 
– зазначив Анатолій Васильович. – 
Головне завдання, яке стоїть перед 
навчальним закладом, – забезпечи-
ти якісний освітній процес навіть у 
такій складній ситуації. І цього ра-
зу гарний результат, як ніколи, за-
лежатиме від співпраці викладачів, 
студентів і батьків. Я хочу запевни-
ти, що ми зробимо все можливе, 
щоб діти були професійно підго-
товлені. Для цього принципово 
змінили підхід до організації на-
вчального процесу. Ми повинні во-
ювати на своєму фронті. Поки ЗСУ 
нас захищають, ми маємо готувати 
майбутнє нашої держави. 

Керівник коледжу представив 
своїх заступників, завідувачів від-
діленнями та кураторів, вручивши 

останнім сертифікати, що підтвер-
джують їх повноваження. 

Далі присутніх ознайомили з 
орієнтовними рекомендаціями що-
до проведення навчальних занять 
із використанням дистанційних 
технологій. Зокрема мова йшла 
про те, що для організації захище-
ного віртуального середовища в ко-
леджі застосовують онлайн-сервіс 
Google Клас, а для проведення віде-
озанять – Google Meet. Заняття бу-
дуть відбуватись у синхронному 
режимі відповідно до розкладу. В 
разі включення сигналу «Повітря-
на тривога» або інших відповідних 
сигналів оповіщення, заняття про-
довжуватиметься в асинхронно-
му режимі (самостійне виконання 
завдань студентами). Якщо на по-
чатку пари сигнал «Повітряна три-
вога» ще триває, вона проводиться 
в асинхронному режимі. 

Через повітряну тривогу збо-
ри продовжили в укритті. Там ку-
ратори ближче познайомилися з 
групами та відповіли на питання, 
які цікавили студентів та їх батьків. 
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ВОЛОНТЕРСЬКИЙ  РУХ

У жовтні День народження святкують
01.10 головний бухгалтер Ірина Анатоліївна Матюхіна
 технік-електрик Володимир Миколайович Ковальчук
02.10 викладач Юлія Вікторівна Сашньова
 чергова гуртожитку №1 Оксана Сергіївна Кравець
04.10 викладач Віктор Олексійович Маслов
05.10 викладач Людмила Вікторівна Коренівська
 слюсар-сантехнік Микола Володимирович Романенко
06.10 викладач Тетяна Анатоліївна Лазарєва
09.10 викладач Юрій Олександрович Крачок
 водій Микола Миколайович Коваленко
10.10 завідувач музею Надія Олексіївна Зайцева
 секретар-друкарка Оксана Іванівна Казакова
11.10 чергова гуртожитку №3 Віра Анатоліївна Гурець
13.10 майстер в/н Володимир Іванович Лютий
18.10 викладач Віктор Миколайович Божок
 продавець Тетяна Миколаївна Авраменко
19.10 викладач Вячеслав Володимирович Колесник
25.10 майстер в/н Олександр Юрійович Ткачов
 секретар навч. частини Лариса Іванівна Шакотько
29.10 прибиральниця Тетяна Андріївна Верченко
30.10 майстер в/н Юрій Олександрович Демченко
31.10 викладач Сергій Олександрович Горох
 провідний бухгалтер Ніна Тимофіївна Ткачова
 заступн. дир. з ВР Денис Олександрович Овсянко

ПРИВІД  ПРИВІТАТИ
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Студентство підтримує ЗСУ
До міжнародного дня 
благодійності Центр молодіжної 
політики ГАФК СНАУ організував 
благодійну лотерею
У центрі міста за невелику плату глухівчани на свій 
розсуд обирали кульку та лускали її, маючи можли-
вість виграти головний приз. Учасники, які мали ба-
жання додатково фінансово підтримати Збройні Сили 
України, купували кульки за більшу вартість. Якщо ж 
людина не вигравала, вона гарантовано отримувала 
цукерку, побажання та гарний настрій від спілкування. 

Зібрані кошти у сумі 1000 гривень передали  громад-
ській організації «Птаха» через місцевого волонтера 
Олександра Мірошниченка для допомоги в закупівлі 
спорядження нашим захисникам.

ПАМ 'ЯТАЙМО

Дипломи, 
які ніколи не видадуть…
У Глухівському агротехнічному фаховому коледжі СНАУ створили 
інсталяцію на згадку про Героїв, які загинули у війні з росією.

Ніколи не видадуть дипломи бакалаврів воїнам, які назавжди зали-
шилися студентами: Олександру Шинкаренку, Максиму П’ясецькому 
та Євгену Бучичеву. Вони писали історію боротьби країни, але влас-
ну професійну історію так і не змогли завершити, зарано пішовши 
з життя. 

Пам’ятаймо їх подвиг заради швидкої перемоги, заради світлого 
майбутнього українців.

Гарно навчатися – 
це теж патріотизм

ВИХОВУЄМО  ОСОБИСТІСТЬ

Викладач Валерій Загарюй разом 
із представниками відділення ре-
крутингу та комплектування 1 від-
ділу Шосткинського районного 
територіального центру комплек-
тування та соціальної підтримки 
провів заняття з захисту України 
на тему: «Україна – понад усе!». 

Старший інструктор вищезазначе-
ного відділення, старший сержант 
Юрій Бартош розпочав свою роз-
повідь із особистого. З того, як його 
(тоді ще цивільного) застала війна; з 
хвилювань за доньку, яка тоді навча-
лася в Сумах; з поїздки за дитиною 
через російські блокпости… Нагадав 
кожному про початок війни: звідки 
прийшов ворог, о котрій усе почало-
ся, які були емоції тощо.

Частину виступу Юрій Петрович 
присвятив поняттю «патріотизм».
❜❜ Хто такі патріоти? Це хлопці, які, 
не маючи військового досвіду, вирі-
шили боронити рідну землю; жінки, 
які готували гарячі обіди захисни-
кам; ті, хто й досі знаходять час, щоб 
плести маскувальні сітки; хто дона-
тить на армію, ділиться продуктами 
та речами з переселенцями – усі, хто 
так чи інакше наближає Перемогу, 
-–зазначив Юрій Бартош. – І кожен 
студент, який зараз гарно навчаєть-
ся, теж є патріотом, бо, коли закін-

читься війна, нашій державі будуть 
дуже необхідні фахівці, які відбуду-
ють країну та піднімуть економіку. 
Поставтеся відповідально до тих за-
вдань, які стоять зараз перед вами 
– здобувайте знання, які будуть ко-
рисні Батьківщині, вважайте, що це 
ваш особистий фронт.

До того ж він згадав випускників 
нашого вишу, які загинули, бороня-
чи країну від агресора, наголосив-
ши на тому, що герої будуть жити, 
поки ми пам’ятатимемо про них.

Старший сержант разом із ко-
легою інструктором першого від-
ділу Шосткинського РТЦК та СП 
Володимиром Пустинником про-
демонстрували студентам нового 
набору сучасне бойове споряджен-
ня та зброю наших воїнів: АК-74 та 
його основні частини, бронежилет 
п’ятого класу захисту (виробництво 
Англії), балаклаву, шолом, наколін-
ники та налікотники.

Крім цього, під час заняття мова 
йшла про курс держави на створен-
ня у майбутньому професійної ар-
мії, умови прийняття на військову 
службу, переваги служби в Зброй-
них Силах України за контрактом, 
соціальні гарантії та пільги для вій-
ськовослужбовців тощо. Також гос-
ті відповіли на чисельні запитання 
молодих людей.

Почисти цифровий пристрій – 
подбай про навколишнє середовище

АКТУАЛЬНО

КУТОЧОК  ПСИХОЛОГА

Здобувачі освіти ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий коледж 
СНАУ» разом із викладачем Світланою Бондаренко приєдналися до 
Всесвітнього дня прибирання 
Для участі в заході 95 першо-
курсників обрали цифрове 
прибирання – новий цікавий 
формат, розроблений спеці-
ально до Всесвітнього дня при-
бирання 2022 для безпечної 
участі кожного українця.

Студенти 11Ф, 11БО, 11КІ, 
11Е, 12Е, 11Б груп видалили 
зайву інформацію зі своїх га-
джетів, хмарних сховищ, елек-
тронних та інтернет-ресурсів. 
Такі прості дії кожного дозво-
лять розвантажити центри 
баз даних, на підтримку яких 
витрачається величезна кіль-
кість енергії. Саме цей вид 
прибирання зменшить кіль-
кість викидів СО2 в атмосферу.

Світлана Бондаренко да-
ла молодим людям поради, 
як провести цифрове при-
бирання  вдома :  візьміть 
свій електронний пристрій 
(комп'ютер, телефон, ноутбук 
тощо); видаліть зайві файли, 
кеш, листи, програми, заклад-
ки й інформацію, якою не ко-
ристуєтеся; пишайтеся собою 
та своїм благородним вчин-
ком!
❜❜ Зробимо Україну чистою 
разом! – закликала Світлана 
Вікторівна.

Варто зазначити, до “Word 
Cleanup Day” долучилися міль-
йони учасників із 191 країн 
світу.

У рамках тижня протидії булінгу психолог ГАФК СНАУ 
Ірина Марченко провела низку тематичних занять-
бесід.

Під час однієї із зустрічей мова йшла про булінг, при-
чини його виникнення, види та наслідки для всіх його 
учасників. Крім цього, студенти називали відмінності 
між поняттями «конфлікт» і «булінг», розглядали та 
розмежовували окремі ситуації. Також вони обгово-
рили правила поведінки в разі булінгу, куди зверта-
тися за допомогою та як уберегтися від різних видів 
насильства.

До того ж проводилася робота через соціальні ме-
режі та Google-класи «Психологічна служба». Молоді 
люди продемонстрували активність і творчий підхід у 
створенні власних робіт на тему: «Ми проти булінгу».
❜❜ Кожна людина має право на повагу, щастя, мир, 
співчуття, допомогу, підтримку тощо. І ніхто не мо-
же позбавляти нас цих життєвих цінностей, щасли-
вого майбутнього без насильства, зла та жорстокості, 
– підсумувала Ірина Владиславівна.

Ми проти булінгу
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ВІЧНА  ШАНА  ВИПУСКНИКАМ  І  СТУДЕНТАМ  КОЛЕДЖУ

10 квітня співробітники 
ГАФК СНАУ попрощалися 
з випускником відділен-
ня «Електроенергетика», 
майстер-сержантом Євге-
нієм Івановичем Подстав-
кою. Він загинув 9 березня 
в селі Лукашівка Чернігів-
ської області. 38-річний 
головний сержант взводу 
Євгеній Подставка разом 
із побратимами з 16 окре-
мого мотопіхотного ба-
тальйону з перших годин 
повномасштабного втор-
гнення росії виконував бо-
йові завдання. 

Петро Торшин з Риботина 
навчався на відділенні аг-
роінженерії, отримав ди-
плом бакалавра. Чоловік 
помер від ран, отриманих у 
бою з російським ворогом. 
Із 19 липня лікарі боролися 
за життя нашого захисника. 
Але, на жаль, його серце зу-
пинилось...

Захищаючи суверенітет 
України, на 26 році пішов 
із життя Денис Щербаков. 
Він із перших днів мужньо 
боронив рідну землю від 
окупантів. У хлопця зали-
шилася дружина та малень-
ка донька. 

4 серпня внаслідок пора-
нень, отриманих під час 
ворожого обстрілу в зоні бо-
йових дій, на Донеччині ге-
роїчно загинув випускник 
Глухівського агротехнічно-
го фахового коледжу СНАУ, 
командир відділення, стар-
ший сержант Олександр 
Бабанський. Чоловік наро-
дився у Шостці 17 жовтня 
1979 року, там закінчив 
школу, після чого вступив 
до нашого вишу. Далі про-
ходив строкову службу в м. 
Десна, працював на різних 
підприємствах. У 2014 році 
разом із багатьма вірними 
доньками та синами Укра-
їни, зокрема й випускни-
ками коледжу, Олександр 
став на захист Батьківщи-
ни в лавах Збройних Сил 
України. У лютому 2022 ро-
ку пішов добровольцем до 
військомату та вже в берез-
ні боронив рідну країну 
від російського агресора. У 
Олександра Бабанського за-
лишилася дружина та двоє 
синів-підлітків. 

Стримуючи наступ ворога, 
7 серпня загинув старший 
солдат Юрій Авраменко, 
який із перших днів повно-
масштабного вторгнення 
прийшов у місцеву теробо-
рону, а вже в травні підпи-
сав контракт із Збройними 
Силами України. Юра, як і 
багато українських героїв, 
набув досвіду, служивши за 
контрактом в 2016-2020 ро-
ках на сході України. Тож і в 
лютому цього року не зміг 
залишатися осторонь.

6 серпня, боронячи Укра-
їну від загарбника, під 
Бахмутом трагічно заги-
нув відважний воїн, ви-
пускник  Глухівського 
агротехнічного фахового 
коледжу СНАУ Олександр 
Демченко. Бахмут... Щора-
зу ця назва без ножа ріже 
сердце кожного україн-
ця, колектив коледжу зо-
крема. 

Усі загиблі випускники 
та студенти навіки ввій-
шли в історію нашого 
навчального закладу. 
Це Герої, які поклали 
власне життя за мир в 
Україні та вільне май-
бутнє нових поколінь. 
Пам’ятаймо тих , хто 
жив чесно та гідно, за-
лишивши по собі пло-
ди добрих справ і світлі 
спогади. Важко знайти 
слова розради, коли 
зупиняється серце рід-
ної людини… Колектив 
ГАФК СНАУ розділяє біль 
тяжкої втрати з рідни-
ми та близькими Воїнів. 
Доземний уклін Героям 
за мужність і відданість 
Україні. Ми маємо бути 
гідними їх подвигів. 

Саша народився 30 листо-
пада 2000 р. в Черневі, після 
школи вступив на відділен-
ня будівництва ГАФК СНАУ. 
Хлопця пам’ятають як весе-
лого, життєрадісного й ак-
тивного. Сашко завжди 
шанобливо ставився до од-
нолітків і співробітників. 
Здавалося, що на його об-
личчі завжди сяяла усміш-
ка… Однак 8 серпня 2022 
року, боронячи країну від 
загарбника, Герой загинув 
під Бахмутом.

Під час виконання завдань 
загинув випускник Глу-
хівського агротехнічного 
фахового коледжу СНАУ, 
військовослужбовець при-
кордонної комендатури 
швидкого реагування при-
кордонного загону сержант 
Владислав Мірошниченко. 
Юнак у 2020 році закінчив 
відділення електроенер-
гетики нашого вишу. 16 
вересня 2022 року війна за-
брала життя Владислава, 
навіть, не давши створити 
власну сім’ю. У хлопця за-
лишилися батьки та наре-
чена.

17 вересня під час міномет-
ного обстрілу героїчно за-
гинув студент заочного 
відділення ГАФК СНАУ Ва-
силь Баранов. Після повно-
масштабного вторгнення 
рф в Україну чоловік добро-
вільно став на захист кра-
їни. На фронті працював 
водієм і сапером. Близькі 
та знайомі завжди згадують 
Василя усміхненим, прияз-
ним, спокійним, позитив-
ним, вимогливим до себе. 
На жаль, українського вої-
на так і не дочекалась його 
родина: дружина, неповно-
літні донька та син.

Загинув випускник коле-
джу з відділення «Елек-
трифікації і автоматизації 
сільського господарства» 
Ковальчук Євген. Чуйний, 
уважний,  талановитий, 
відмінник, поет – ось таким 
пам’ятаємо ми, викладачі 
ГАФК СНАУ, Женю Коваль-
чука. Поезія «Моя Украї-
но», написана студентом 
першого курсу, шістнад-
цятирічним юнаком, – це 
сповідь у вірності своїй Віт-
чизні, її величі та красі… 

У боях під Харковом заги-
нув Євген Бучичев - студент 
нашого коледжу. Навчався 
на першому курсі заочно-
го відділення. Він був справ-
жнім патріотом, захищав 
Батьківщину разом зі сво-
їм братом Ігорем, який на-
разі поранений.

9 квітня, захищаючи рідну 
землю, загинув Олександр 
Прядка, випускник відді-
лення будівництва нашо-
го коледжу. 

20 березня поблизу м. Ізюм, 
що на Харківщині, загинув 
випускник заочного відді-
лення Глухівського агротех-
ніного фахового коледжу 
СНАУ Максим П'ясецький. 
Уродженець с. Зарудниці, 
молодший сержант поклав 
життя на захист територі-
альної цілісності держави, 
відбиваючи атаки танків 
противника. Без батька за-
лишилися двоє маленьких 
дітей.

Після тривалого лікуван-
ня обірвалося життя ви-
пускника нашого коледжу 
Віталія  Кулика .  Випус-
кник відділення еконо-
міки та інформаційних 
технологій (спеціальність 
"Комп'ютерна інженерія") 
отримав тяжке поранення 
під містом Ніжин, героїчно 
захищаючи Україну.

25 квітня 2022 року внаслі-
док ворожого обстрілу обі-
рвалося життя ще одного 
випускника нашого коле-
джу. Віталій Дорошенко 
закінчив навчання на від-
діленні електроенергетики 
в 2011 році. Глухівчанин за-
хищав Україну в складі 27-ї 
реактивної артилерійської 
бригади імені кошового 
отамана Петра Калнишев-
ського.

Під час виконання бойово-
го завдання на Луганщині 
від отриманих мінно-ви-
бухових травм героїчно 
загинув Олександр Ступа-
ченко. Старший сержант 
Олександр Ступаченко був 
командиром розвідуваль-
ного взводу 16 окремого 
мотопіхотного батальйо-
ну 58 окремої мотопіхот-
ної бригади імені гетьмана 
Івана Виговського. Ще цьо-
горіч навчався в нашому 
коледжі заочно, здобуваю-
чи спеціальність "Агроін-
женерія".

18 червня 2022 року під 
містом Торецьк на Донеч-
чині загинув студент за-
очного відділення ГАФК 
СНАУ Олександр Шинка-
ренко. Хлопець пройшов 
строкову службу та нещо-
давно поповнив лави ЗСУ, 
щоб захищати Україну 
від російського окупанта. 
Олександр був доброзичли-
вим, миролюбним, упевне-
ним у собі юнаком.
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«Золоті» спортсмени
Студенти ГАФК СНАУ вибороли перемогу 
серед юнаків на чемпіонаті Сумської області з 
класичного пауерліфтингу

Такими високими досягненнями ви-
хованці ФСК «Гармонія» відзначили 
День фізичної культури та спорту. 

Володимир Колтаков (11КІ) з ре-
зультатом: присідання 100 кг + жим 
85 кг + тяга 125 кг = сума 310 кг посів 
перше місце у ваговій категорії 66 кг.

Гліб Осьмаков (31КІ) – виборов 
першість у старшій групі в/к 66 кг 
(присідання 95 кг + жим 72,5 кг + тя-
га 130 кг = сума 297,5 кг).

Назар Яресько (11КІ) – став пе-
реможцем у в/к 120 кг( присідання 
130 кг + жим 100 кг + тяга 150 кг = су-
ма 380 кг).

Вітаємо юнаків! Сьогодні ваша 
перемога є ще більш важливою, ніж 
зазвичай. Продовжуйте займатися, 
досягайте нових вершин, прослав-
ляйте свою область, а в майбутньо-
му й усю Україну.

Формула успіху: знання плюс спорт
ДО  ДНЯ  ФІЗИЧНОЇ  КУЛЬТУРИ  ТА  СПОРТУ  УКРАЇНИ

Директор ГАФК СНАУ Анатолій Литвиненко привітав 
першокурсників-спортсменів із професійним святом
День фізичної культури і спорту в 
Україні цьогоріч припадає на 10 ве-
ресня. Зазвичай, з нагоди свята в ко-
леджі вітали студентів, які обрали 
спорт як один із векторів розвитку та 
мають досягнення в цій царині. Про-
те зараз особливу увагу вирішили 
приділити саме першокурсникам. 
Цього року до дружної студент-
ської родини ГАФК СНАУ приєдна-
лися молоді люди, чиї прізвища вже 
добре знані вболівальникам: Діана 
Сербова (11КІ), переможниця об-
ласних змаганнях з біатлону, при-
зерка чемпіонату Сумської області; 
Юлія Бокова (11КІ), призерка Чем-
піонату України з біатлону; Сергій 
Костюченко (11КІ), багаторазовий 
призер обласних змагань із карате; 
Володимир Колтаков (11КІ), чемпі-
он Сумської області з пауерліфтин-
гу та жиму штанги лежачи серед 
юнаків; Святослав Шаповалов (12Е), 

призер Сумської області з боксу; Да-
нило Фаль (11АГ), призер Всеукра-
їнського турніру з греко-римської 
боротьби; Богдан Кириченко (11Б), 
багаторазовий чемпіон України з 
пауерліфтингу, рекордсмен із жиму 
штанги лежачи; Іван Деркач (11АІ), 
призер чемпіонатів Сумської облас-
ті та України з кікбоксингу та ушу; 
Антон Павлов (11АІ), призер Сум-
ської області з пауерліфтингу та 
чемпіон області з жиму штанги ле-
жачи; Дмитро Божок (11АІ), чемпіон 
області та України з рукопашного 
бою, володар жовтого поясу з кара-
те; Тарас Мінченко (11АІ) , перемо-
жець відкритого чемпіонату міста 
Суми з боксу; Ярослав Чуга (11К)І – 
чемпіон області з футболу.

Директор ГАФК СНАУ Анатолій 
Литвиненко привітав присутніх із 
Днем фізкультури і спорту та вру-
чив їм подяки й сувеніри.

❜❜ Ви обрали спорт як один із шля-
хів власного розвитку, і ми не тіль-
ки поважаємо ваш вибір, а й будемо 
всіляко підтримувати його, - запев-
нив Анатолій Васильович. – Але я 
хочу, щоб ви пам’ятали, що здобу-
вати знання – так само престижно, 
як отримувати нагороди на змаган-
нях. Поєднання навчання та спорту 
є формулою успішного життя. Спо-
діваюся, що сьогоднішні подяки та 
подарунки додадуть вам натхнення 
та сил для наступних звершень. 

Голова Центру молодіжної по-
літики Жанна Бузинна запросила 
першокурсників приєднатися до 
студентського активу. 

На завершення зустрічі голо-
ва циклової комісія викладачів 
фізичного виховання та захисту 
України Віктор Гололобов ознайо-
мив молодих людей зі спортивною 
базою коледжу. 

Кожного дня ставати кращою 
версією себе
Студентам-першокурсникам ГАФК СНАУ в режимі 
онлайн презентували циклову комісію викладачів 
фізичного виховання та захисту України.

Голова циклової комісії Віктор Гололобов розповів сту-
дентам нового набору про матеріально-технічну базу 
навчального закладу та як здійснюються організація та 
проведення спортивно-масових заходів у виші. 

Більш детально зупинилися на досягненнях сту-
дентів і випускників коледжу. До переліку тих, хто 
має високі результати, ввійшли Артем Медвідь (май-
стер спорту, чемпіон України, призер чемпіонату сві-
ту з рукопашного бою); Олег Устінов (майстер спорту, 
бронзовий призер чемпіонату світу, багаторазовий 
чемпіон України з судномодельного спорту); Іри-
на Щастна (призерка чемпіонату світу, багаторазо-
ва чемпіонка України з військового багатоборства); 
Роман Медьвідь (майстер спорту України, чемпіон 
України з пауерліфтингу); Микита Грондовський 
(призер чемпіонату України та світу з рукопашно-
го бою); Юрій Примаков (майстер спорту, бронзо-
вий призер чемпіонату світу, багаторазовий чемпіон 
України з судномодельного спорту); Кирило Туман 
(майстер спорту, чемпіон світу, багаторазовий чем-
піон і призер чемпіонату України з судномодельного 
спорту); Юрій Пусь (чемпіон України з пауерліфтин-
гу, неодноразовий призер Всеукраїнських змагань 
з жиму лежачи); Владислав Пустовой і Каріна Мі-
рошніченко (на міжнародному семінарі отримали 
ІІ суддівську категорію з військово-спортивного ба-
гатоборства); Дмитро Саврацький (чемпіон і призер 
чемпіонату України з біатлону серед юнаків); Марія 
Нижник (призерка чемпіонату області з шахів, сріб-
на призерка чемпіонату міста із швидких шахів); На-
зар Колосов (срібний призер чемпіонату України з 
військово-спортивних багатоборств, кандидат у май-
стри спорту); Нікіта Кукелка (чемпіон області з бок-
су); Богдан Потапенко (срібний призер чемпіонату 
області з армреслінгу); Денис Радченко (призер чем-
піонату області з «Workout Battles»).

Знати, як тримати 
зброю в руках
У Глухівському агротехнічному фаховому 
коледжі СНАУ відбулася презентація 
діяльності ВПК «Мужність»

У першу чергу до присутніх звер-
нувся голова циклової комісії фізич-
ного виховання та захисту України 
Віктор Гололобов. Він побажав усім 
Перемоги, миру, міцного здоров’я, 
успіхів у житті та на спортивній аре-
ні, а також вкотре привітав призерів 
обласних і всеукраїнських змагань.

Голова клубу Кирило Ященко 
розповів студентам 11АІ, 12АІ та 
12КІ груп, що проживають у місті, 
про історію створення організації, 
окреслив основні напрямки роботи. 
Зокрема, мова йшла про бокс, вій-
ськово-спортивне багатоборство, 
медико-санітарну та військово-так-
тичну підготовку тощо.
❜❜ В Україні йде війна. І кожен гро-
мадянин, не залежно від статі чи 
віку повинен уміти надати першу 
домедичну допомогу та знати, як 
тримати зброю в руках, – наголо-
сив Кирило Ященко.

Тренер Андрій Мовчан і вихо-
ванка клубу «Мужність» Жасмін 
Скоробагата продемонстрували 
відпрацювання ударів. Випускник 
ГАФК СНАУ Назар Колосов і студент 
11МБП Владислав Пустовой прове-
ли майстер-клас із військово-так-
тичної підготовки. До того ж хлопці 
показали молодим людям зразки 
зброї та бойового спорядження су-
часних Збройних сил України.

За вагомий внесок у розвиток 
фізичного виховання студентів 
коледжу та з нагоди Дня фізичної 
культури та спорту України Віктор 
Гололобов вручив подяку директо-
ра Глухівському військово-патріо-
тичному клубу «Мужність».

Насамкінець кожен бажаючий 
зміг приміряти на себе різні еле-
менти екіпірування та потримати 
в руках зброю.

Також згадали талановитих першокурсників, які 
приєдналися до спортивної родини ГАФК СНАУ. Далі 
Віктор Іванович представив своїх колег, назвав секції, 
якими вони керують, і запросив першокурсників долу-
читися до занять шахами, волейболом, футболом, бас-
кетболом і настільним тенісом.

Також у рамках зустрічі студенти поспілкувалися з 
майстром спорту України міжнародного класу з пауер-
ліфтингу, тренером штатної збірної команди України з 
пауерліфтингу серед спортсменів із порушенням зору, 
членом комітету з пауерліфтингу Міжнародної феде-
рації спорту сліпих, суддею міжнародної категорії з па-
уерліфтингу (порушення зору), суддею національної 
категорії з важкої атлетики, пауерліфтингу, спортив-
ним журналістом, телекоментатором Миколою Кол-
таковим. 
❜❜ Я впевнений, що, навчаючись у ГАФК СНАУ, ви по-
любите спорт, бо тут викладачі фізкультури не лише 
вміють зацікавити фізичною культурою, а й самі по-
стійно вдосконалюються, - звернувся до першокурсни-
ків Микола Володимирович. – Хотів би наголосити, що 
регулярні тренування не тільки покращують фізичний 
стан, а й дисциплінують і виховують характер, привча-
ють до здорового способу життя, де нема місця алкого-
лю, цигаркам і наркотикам. Займаючись спортом, ви 
кожного дня будете ставати кращою версією себе. 

Наприкінці зустрічі Микола Колтаков відповів на 
питання студентів. Віктор Гололобов подякував гостю 
за участь у заході та запросив завітати до коледжу, щоб 
особисто отримати подяку директора за вагомий вне-
сок у розвиток фізичного виховання студентів коледжу.


