
Восьмеро студентів 41М групи за-
лишили позаду пари, іспити й сесії, 
але відкрили для себе нову сторінку 
власного професійного життя та зміс-
товного майбутнього. 

Традиційно хвилиною мовчання 
вшанували тих, хто в російсько-укра-
їнській війні поклав своє життя за наше 
вільне та мирне майбутнє. 

Завідувач відділення економіки та 
інформаційних технологій Яна Ще-
бедько також приєдналася до вітань:

Після цього відбулося урочисте 
вручення документів про освіту. 
Дипломи з відзнакою отримали Окса-
на Лобасенко та Владлен Костенко. 
Також документ про здобуття фаху 
вручили Аліні Анікушиній, Дарині 
Дизі, Максиму Касьяненку, Діані 
Куліковій, Марії Шелковій, Маргариті 
Матюсі. До того ж Владлена та Макси-
ма нагородили грамотами за участь у 
спортивному житті коледжу, Аліну – 
за участь у громадському житті вишу.

МЕРИДІАН
Студентський
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❞ Сьогодні такий хвилюючий, 
святковий і водночас три-

вожний день, бо виникає питання: 
«А що буде завтра?». А завтра у 

❞ Випуск 2023 ми відкрива-
ємо нашими особливими 

фахівцями – управлінцями, адже 
менеджмент – це управління. На 
жаль, саме на роки вашого нав-
чання припала пандемія ковіду 
та  війна. Сподіваюся, навіть у такі 
складні часи ми змогли створити 
всі можливі умови, щоб ви отри-
мали ті знання, яких потребува-
тиме доросле життя. Поруч із вами 
завжди був куратор і викладачі, 
які вели підготовку, – звернувся 
до випускників директор коледжу 

КРОКУЙТЕ ВПЕРЕД, БУДУЙТЕ ВЛАСНЕ МАЙБУТНЄ, РОЗВИВАЙТЕСЯ 

У ГАФК СНАУ відбувся випуск молодих фахівців спеціальності «Менеджмент» 

Анатолій Литвиненко. – Що таке 
освіта? Освіта – це безупинний 
шлях. Її не буває забагато. Освіта 
– це коли ти навчаєшся протягом 
життя. Крокуйте вперед, будуйте 
власне майбутнє, розвивайтеся. 
Сподіваюся, що найближчим ча-
сом ми з вами житимемо в мирній 
країні, де цінується кожен із нас. 
Дякуймо нашим захисникам – 
тим людям, які дали можливість 
вас навчати й зробити цей випуск. 
Вони заслуговують на особливу 
подяку. 

вас буде зовсім нове життя. Перед 
вами відкривається великий світ 
можливостей. Фаховий молод-
ший бакалавр – це лише перша 
сходинка до формування себе як 
фахівця, і таких сходинок ще може 
бути дуже багато. Тому вчіться 
далі, розвивайте свою професію, 
формуйтеся як особистості. Не 
дивлячись ні на що, ми віримо, 
що у вас буде все добре. 



Директор ГАФК СНАУ Анатолій Литвиненко взяв участь у 
круглому столі «Сучасна електронна платформа знань», 
що проходив на базі Науково-методичного центру вищої 
та фахової передвищої освіти.
У заході брали участь голова підкомітету з питань вищої 
освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, 
науки та інновацій Юлія Гришина; керівники закладів 
освіти; адміністрація та методисти НМЦ ВФПО.

Під час зустрічі підняли питання щодо створення 
загальної єдиної платформи інформаційних освітніх 
ресурсів «Медіатека електронних засобів навчання». 
Вона поєднує книжкові фонди вищих і фахових перед-
вищих освітніх закладів, надаючи їм вільний доступ до 
електронного носія інформації. В якості прикладу було 
продемонстровано електронний підручник з електрое-
нергетики, у створенні якого брали участь і представники 
ГАФК СНАУ.

Також обговорили теми розвитку матеріально-тех-
нічної бази, дистанційного навчання, вступної кампанії 

Від імені батьків слово мала На-
талія Кулікова, яка подякувала ви-
кладачам за підтримку, турботу та 
допомогу дітям у дуже тяжкий час, 
що випав на долю цього покоління.
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❞ Що таке сучасний електронний підручник 
сьогодні? Це не кількість написаного, а зміст. 

Він буде фаховим і цікавим, якщо буде яскравим, 
ілюстрованим, змістовним, наповненим детальним 
розбором елементів підготовки з короткою інформа-
цією, – зазначив Анатолій Литвиненко.

❞ Щиро вдячний Юлії Миколаївні за ту роботу, 
яку вона виконала, створивши це видання, – 

ділиться враженнями директор коледжу ГАФК СНАУ. 
– Авторка піднімає важливі питання щодо місця 
України у світовому освітньому процесі, в чому наші 
переваги, а де не допрацьовуємо. Глибока й різнома-
нітна аналітика, цікаві рейтинги, варіанти країн, чиї 
підходи до освіти можна брати за взірець роблять цю 
книгу настільною для тих освітян, які налаштовані 
на результативні зміни галузі.

АКТУАЛЬНО

❞ Інна Анатоліївна сказала, 
що в мене багато мрій. Вони 

були мріями, коли я йшов до ко-
леджу, й зараз дуже вдячний, що 
тут мені показали багато можли-
востей, дали багато знань, і тепер 
це не мрії, а цілі. І я не один такий. 
У нас уся група – то амбітні мене-
джери. Ми круті, в нас усе вийде. 
Круті й наші викладачі, які діли-
лися своїм досвідом, знаннями. Я 
дуже вдячний усім. Продовжуйте 
в тому ж дусі, розповідайте новим 
студентам так само цікаво, як 
нам. Я зрозумів, що не даремно 
сюди прийшов, дізнався багато 
нового, знаю, як далі рухатись 
– усе це завдяки вам. Хочу, щоб 
наш коледж і далі розвивався, а 
ми робитимемо це також. 

❞ Бажаю здоров’я, терпіння, 
якомога скорішої нашої 

Перемоги, щоб кожен воїн, ко-
жен наш захисник і захисниця 
повернулися додому живими й 
неушкодженими, – сказала пані 
Наталія. – Дорогі випускники, у 
вас ще все попереду, нехай на-
тхнення ніколи вас не залишає. 
Навіть якщо тяжко, якщо довелося 
спіткнутися, підіймайтесь і йдіть 
далі. Шляхи будуть різними, але 
воно того варте. У кожного буде 
своє життя: хтось навчатиметься 
далі, хтось працюватиме, а хтось 
створить щось своє. Я вам бажаю 
знайти себе в цьому житті. 

❞ Ви прийшли на навчан-
ня, маючи дитячі очі, але 

зараз у вас дорослий погляд. Я 
дуже пишаюся вами, – з теплом 
до студентів звернулася куратор 
Інна Середа. – Зараз перед вами 
відкриті всі дороги, є все для того, 
щоб ви далі впевнено йшли в до-
росле життя. За плечима у вас є 
чималий багаж знань, думаю, він 
вам знадобиться в майбутньому. 
Бажаю вам нових проєктів і їх 
втілення, бо знаю, що ви маєте 
багато мрій та ідей, тож втілюйте 
їх у життя. Вірте у власні сили. 

Навзаєм до батьків, педагогів, ад-
міністрації та куратора звернувся від-
мінник навчання Владлен Костенко: 

Цифровізація в освіті: 
є куди рухатись 

тощо. Так, мова стосувалася фінансування навчальних 
закладів; законопроекту щодо вилучення земельних ді-
лянок у вишів, які готують аграріїв; нормування системи 
дуальної освіти та створення її як опорної складової для 
старших курсів із прив’язкою до виробничих процесів.

У рамках круглого столу Юлія Гришина подарувала 
Анатолію Васильовичу власну книгу «Знання, які зміню-
ють світ: проблеми системи освіти в Україні та шляхи їх 
розв’язання».



Зважаючи на воєнний стан в країні, 
захід проводили в онлайн режимі, 
щоб кожен бажаючий міг приєдна-
тися до зустрічі. У конференції взяли 
участь представники навчальних 
закладів різних типів з усієї України, 
науковці, науково-педагогічні пра-
цівники, керівники та фахівці агро-
промислових підприємств, студенти.

Директор ГАФК СНАУ Анатолій 
Литвиненко привітав учасників і 
подякував співорганізаторам кон-
ференції: Науково-методичному 
центру вищої та фахової передвищої 
освіти та Сумському національному 
аграрному університету. Анатолій 
Васильович розповів про співпрацю 
з виробництвом як пріоритетний на-
прямок діяльності ГАФК СНАУ. Керів-
ник коледжу значну увагу приділив 
партнерам закладу, завдяки яким 
покращується матеріально-технічна 
база та підвищується рівень підго-
товки студентів. Крім цього, мова 
йшла про цифровізацію освітнього 
процесу, наукові конференції, що 
проводилися в ГАФК.

Директор Науково-методичного 
центру вищої та фахової передвищої 
освіти Тетяна Іщенко зосередила 
увагу на викликах сьогодення та 
пріоритетах розвитку аграрної осві-
ти в Україні, наголосивши, що, не 
дивлячись ні на що, навчання має 
залишатися якісним. Мова йшла про 
перспективи відновлення України 
в післявоєнний період, кількість 
втрачених через війну посівних і 
зрошувальних площ, покращення 
безпекової ситуації в коледжах.

НАУКОВА РОБОТА
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❞ Мета нашої співпраці зали-
шається актуальною – це 

підготовка висококваліфікованих 
спеціалістів сучасного аграрного 
сектору. Надані студентам наши-
ми спільними зусиллями теоре-
тичні знання, практичні навички 
і початковий досвід легко адап-
тують майбутніх випускників 
Глухівського коледжу СНАУ як 
затребуваних спеціалістів у ко-
лективі компаній-постачальників 
сільськогосподарської техніки 
та техніки для тваринництва; 
компаній, які надають послуги 
з її ремонту й обслуговування, а 
також аграрних і тваринницьких 
господарств. Навчальний заклад 
може й надалі розраховувати 
на підтримку та технічні кон-
сультації фахівців KUHN-Ukraine. 
Упевнений, що досягнення парт-
нерства між нашою компанією та 
коледжем у будь-якому разі якісно 
вплинуть на прогрес у аграрному 
секторі та післявоєнному від-
новленні України, – підсумував 
Віктор Шевчук.

❞ Я думаю, що сьогодні разом 
із нашими ЗСУ ми набли-

зили ще один день до Перемоги. 
Кожен на своєму місці ми вирі-
шуємо ті проблеми, які на нас 
покладені. Звичайно, тематика 
конференції важлива саме тим, 
що вона поєднується з бізнесом. 
Завжди потрібно враховувати, 

ГАФК СНАУ – ОСТАННІЙ ПІВНІЧНО-СХІДНИЙ 
ОСВІТНІЙ ФОРПОСТ, ЯКИЙ НАДІЙНО ТРИМАЄ ОБОРОНУ

У коледжі відбулася Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Агробізнес і освіта: сучасні моделі розвитку 
та співпраці»

що необхідно бізнесу, яких саме 
вони хочуть фахівців, – зазначила 
Тетяна Дем’янівна. – В умовах во-
єнного часу ми отримуємо багато 
викликів, які повинні врахувати 
як освітяни. У Глухівському ко-
леджі, як ні в кого іншого, дуже 
цікаві спеціальності, опанувавши 
які, можна буде реалізувати себе 
в післявоєнній відбудові України.

Також під час виступу йшлося про 
дуальну освіту, в якій наш коледж має 
непогані показники; навички студен-
та, необхідні роботодавцеві тощо.

Маркетолог ТОВ «KUHN-Ukraine» 
Віктор Шевчук здійснив екскурс в 
історію підприємства; розповів про 
принципи роботи, випуск нових 
зразків сільгосптехніки. Після цьо-
го детально зупинився на співпраці 
з Глухівським агротехнічним фа-
ховим коледжем, що розпочалася 
в 2019 році: створенні навчального 
центру KUHN; проведенні гостьових 
лекцій, а також навчальних практик 
з експлуатації сільськогосподарських 
машин та обладнання із залученням 
спеціалістів компанії KUHN-Ukraine.



Співзасновник і керуючий партнер 
компанії DroneUA Валерій Яковенко 
виступив із доповіддю «Співпраця 
закладу освіти і агробізнесу: іннова-
ційні технології та робототехніка». 
Він розповів про те, що таке DroneUA, 
коли й чому вона була заснована, що 
являє собою загалом. Крім цього, 
говорив про стартап воєнного часу 
– FarmFleet, про вихід на європей-
ський ринок. Як сказав пан Валерій, 
співпраця з навчальними закладами з 
точки зору агробізнесу та технологій 
є надважливою, бо часи змінюються, 
технології змінюються, ніщо не стоїть 
на місці, тому важливо розуміти всю 
цю екосистему зсередини та будувати 
нові партнерські зв’язки. 

Проректор з науково-педагогіч-
ної та навчальної роботи СНАУ Ігор 
Коваленко говорив про вертикаль-
но-інтегровану систему підготовки 
фахівців у коледжі й університеті на 
прикладі досвіду співпраці СНАУ та 
ГАФК СНАУ. Ігор Миколайович озна-
йомив слухачів з алгоритмами підго-

товки висококваліфікованих кадрів, 
напрямками співпраці, практичною 
підготовкою студентів, стажуванням 
викладачів, матеріально-технічною 
базою університету, проектами ду-
альної форми здобуття освіти.

Щодо ролі агробізнесу в підготовці 
кваліфікованих фахівців з досвіду 
спільної роботи йшлося у виступі 
заступника директора з персоналу 
ТОВ НВП «Глобинський свинокомп-
лекс» Дарії Пархоменко та студента 
відділення електроенергетики ГАФК 
СНАУ Максима Дорошенка. 

Завідувач відділення економіки 
та інформаційних технологій ГАФК 
СНАУ Яна Щебедько поінформувала 
про використання особистісно орієн-
тованих технологій підготовки фа-
хівців на відділенні. Щодо готовності 
випускників коледжу до самостійної 
трудової діяльності доповів студент 
Владлен Костенко.

Про сучасні підходи та бачення в 
підготовці фахівців-будівельників у 
навчальному закладі йшлось у висту-
пі викладача відділення будівництва 
ГАФК СНАУ Олександра Небожа та 
студента Дмитра Лещенка.

Практичний психолог вишу Ірина 
Марченко звернула увагу присутніх 
на психологічні особливості адап-

тації учасників освітнього процесу 
в умовах воєнного стану.

Завідувач навчально-методичного 
кабінету коледжу Ірина Хлонь озна-
йомила присутніх з особливостями 
використання середовища Google 
Workspace for Education під час під-
готовки фахівців у коледжі.

Викладач іноземної мови ГАФК 
Альона Панасенко розповіла про 
значення білінгвального навчання 
для мовнопрофесійної підготовки 
майбутніх бакалаврів.

Керівник відділу професійного 
навчання ПрАТ «МХП» Олена Азєєва 
та фахівець з професійного навчан-
ня Ксенія Моторіна поділилися ре-
зультатами впровадження дуальної 
освіти в МХП. Мова йшла про кейси 
департаменту закупівель, агрона-
пряму, сервісного центру фінанси, 
управління охорони навколишнього 
середовища; виробничі екскурсії для 
студентів; географію навчальних за-
кладів, з якими співпрацюють тощо.

Насамкінець учасники Всеукра-
їнської науково-практичної конфе-
ренції «Агробізнес і освіта: сучасні 
моделі розвитку та співпраці» під-
били підсумки роботи. Традиційно 
буде укладено збірник статей і тез, 
який розмістять на сайті коледжу. 
Зареєстровані учасники отримають 
сертифікати.
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❞ Дуальна освіта сьогодні – це 
освіта молоді. Ми розумі-

ємо, що зараз не можна навчити 
тільки в аудиторії. Коли коледж 
надасть теорію, а виробничники 
– практику, тоді буде класична 
формула успіху, де на завершаль-
ному етапі випуститься наш ви-
сококваліфікований фахівець, 
затребуваний на ринку праці, – 
підсумував Анатолій Литвиненко. 

❞ Глухівський агротехнічний 
фаховий коледж є сьогодні 

останнім північно-східним освіт-
нім форпостом. Вони надійно 
тримають оборону. Ми в них ві-
римо та знаємо, що за ними – вже 
нікого, на них уся надія. Те, що в 
цей непростий час ними організо-
вано, викликає величезну повагу. 
І, звичайно, віримо, що наступна 
конференція пройде в коледжі, 
як це було зазвичай – офлайн, - 
зазначив пан Ігор.❞ Якщо всі ми не будемо сьо-

годні змінюватися, впро-
ваджувати інновації, застосо-
вувати технологічний сучасний 
підхід до розвитку, то ми просто 
не побачимо розвитку системи 
освіти України взагалі. Ми по-
стійно в пошуку чогось нового, 
- підтримав партнера Анатолій 
Литвиненко. – Наприклад, такою 
є співпраця з компанією DroneUA. 
Цей напрямок сьогодні й у нас 
потихеньку набирає обертів. Ми 
поставили собі за мету створити 
навчальну школу з підготовки 
операторів дронів. Ми сьогодні 
напрацьовуємо цей потенціал. 
Сподіваюся, що фахівці DroneUA 
підтримають нас у цьому.



Учасники акції зібралися на подвір’ї коледжу для того, 
щоб вкотре продемонструвати згуртованість і незлам-
ність українського духу.

Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять 
студентів і випускників, які загинули, відстоюючи не-
залежність нашої держави та свободу її народу.
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ОНЛАЙН

ІСТОРИЧНА ДАТАДОПОМОГА ВПО

Усе заради майбутнього наших 
дітей і вільної України!
У Глухівському агротехнічному фаховому 
коледжі СНАУ відбулися урочистості, 
присвячені Дню єднання, який 
відзначається другий рік поспіль

❞ Рік, що минув, – важкий, темний. Рік клятої 
війни, яку ми з вами сьогодні переживаємо. За 

цей час ми побачили, що, тільки об’єднавшись, наша 
українська нація перед усім світом продемонструвала 
свою непереможність. Ми віримо в ЗСУ! Дякуємо ЗСУ! 
Сподіваємося, що найближчим часом вони подарують 
найцінніше для нас – Перемогу та мир. Ми працює-
мо на своєму освітянському фронті, тож зобов’язані 
сьогодні, як ніколи, краще навчатися, посилено пра-
цювати, робити все те, що надихає наших воїнів на 
Перемогу. Слава Україні! Слава ЗСУ! – звернувся до 
присутніх директор навчального закладу Анатолій 
Литвиненко.

Дякуємо за підтримку

Гуманітарний центр «Проліска» за фінансування UNHCR 
Ukraine (агентство ООН у справах біженців в Україні) 
надав допомогу внутрішньо переміщеним особам, які 
вимушені були залишити свої домівки через російську 
військову агресію.

Усі переселенці, які проживають у гуртожитках Глухів-
ського агротехнічного фахового коледжу СНАУ, отрима-
ли від волонтерів побутові речі нагальної необхідності 
(посуд, термоси, каністри для води, ліхтарі, ковдри, 
постільну білизну, гігієнічні набори тощо).

Обговорили особливості дуальної освіти
Представники ГАФК СНАУ взяли участь у засіданні тема-
тичного студентського клубу: «Дуальна форма здобуття 
освіти - форма освіти майбутнього. Міф чи реальність? 
Переваги та обмеження дуалки». 

Захід відбувся онлайн. Модераторами зустрічі були 
Олена Бучинська, кандидат економічних наук, доцент 
Київського національного економічного університету ім. 
Вадима Гетьмана та Юрій Данько, доктор економічних 
наук, професор, проректор з наукової роботи Сумського 
національного аграрного університету.

Заступник директора з навчально-виробничої роботи 
Олександр Дещенко представив частину студентів Глу-
хівського агротехнічного фахового коледжу Сумського 
СНАУ, які навчаються за дуальною формою здобуття 
освіти. Своїми думками стосовно такого варіанту от-
римання знань поділився студент відділення агроін-
женерії Дмитро Дегтярьов і його колега з відділення 
електроенергетики Кирило Туман. Розповідь останнього 
стосувалася досвіду роботи в колективі ТОВ НВП «Гло-
бинський свинокомплекс».

Проєкт «Дуальна освіта для України» реалізується за 
фінансової підтримки Проєкту «Економічна підтримка 
України».

Співробітники коледжу та студенти разом виконали 
гімн України. Тим самим віддаючи шану всім, хто сьогод-
ні тримає фронт, займається волонтерською діяльністю, 
працює на економіку країни, донатить на ЗСУ – робить 
усе заради майбутнього наших дітей і вільної України!

Нагадаємо, що в 2022 році Указом Президента України 
16 лютого проголошено Днем єднання – днем консолі-
дації суспільства навколо територіальної цілісності, 
соборності та захисту незалежності України. Вже через 
тиждень війська рф рано-вранці підступно почали бом-
бити українські міста та проривати кордони .
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КУТОЧОК ПСИХОЛОГА

ОНЛАЙН

Про службу в ЗСУ та протидію кремлівській пропаганді
У коледжі відбулася загальна кураторська година для студентів усіх спеціальностей
Захід складався з двох ча-
стин. Спочатку в коледж 
завітав старший інструктор 
відділення рекрутингу та 
комплектування 1 відділу 
Шосткинського районно-
го територіального центру 
комплектування та соці-
альної підтримки, старший 
сержант Юрій Бартош. Він 
розповів молоді про імідж 
Збройних Сил України та 
комплектування стрілець-
ких батальйонів. Також 
Юрій Петрович ознайомив 
із перевагами проходження 
служби в ЗСУ за контрактам і звернув 
увагу на можливість вступу до військо-
вих вишів після навчання в коледжі.

Другу частину онлайн куратор-
ської години провів старший інспек-
тор з особливих доручень відділу 

протидії кіберзлочинам в Сумській 
області Департаменту кіберполіції 
Національної поліції України, майор 
поліції Артем Бухтіаров. Артем Ген-
надійович презентував електронну 
платформу «Мрія», що створена для 

об’єднання проєктів, реа-
лізованих у синергії Кібер-
поліції України та волон-
терів. Основною їх метою 
є протидія кремлівській 
пропаганді та фейковим або 
проросійським ресурсам у 
мережі Інтернет. 

Фахівець поцікавився у 
присутніх, чи знають вони 
про платформу «Мрія» та 
для чого вона потрібна. Ба-
гато студентів повідомило, 
що знають, а заступник ди-
ректора з виховної роботи 
Денис Овсянко розповів, 

що користується цією платформою, 
починаючи з 24 лютого, і постійно 
розміщує на перевірку підозрілі сайти 
та сторінки соцмереж.

Наприкінці зустрічі бажаючі змог-
ли поставити запитання до гостей.

Безпечне користування 
Інтернет-простором

Під час спілкування учасники ознайомилися з прави-
лами безпечної поведінки в Інтернеті та небезпеками, 
що можуть виникнути у процесі роботи в мережі. Також 
студенти взяли участь в онлайн-грі, де, відповідаючи на 
питання, визначали рівень знань з цієї проблематики та 
«виживали» в інформаційному просторі, дотримуючись 
певних правил. Таким чином молоді люди отримали 
можливість сформувати навички правильного реагу-
вання на небезпеку у віртуальному просторі, культуру 
поведінки в Інтернеті, здатність дотримуватися правил 
особистої безпеки.

Вчилися мислити позитивно

Зустріч присвятили покращенню психічного здоров’я, 
турботі про себе та вміння бути щасливим, навіть в 
умовах сьогодення. Учасники під час виконання завдань 
вчилися помічати та спиратися на позитивні моменти в 
житті, знімали м'язове напруження, даючи відповіді на 
питання та виконуючи певні рухи. Під час ознайомлен-
ня з техніками педагоги мали можливість усвідомити 
важливість турботи про себе та свій внутрішній стан.

❞ Інтернет може бути прекрасним і корисним 
засобом для навчання, відпочинку та спілку-

вання з друзями. Але, як і реальний світ, він теж може 
бути небезпечним, – зазначила Ірина Владиславівна.

У рамках тижня безпечного Інтернету 
психолог коледжу Ірина Марченко провела 
тематичні онлайн-заняття

У рамках проєкту «Завжди поруч» психолог 
коледжу Ірина Марченко провела заняття 
з викладачами «Турбуйся про себе»



У Глухівському агротехнічному фа-
ховому коледжі СНАУ відбулося за-
сідання педагогічної ради.
Традиційно захід розпочали хви-
линою мовчання на знак пам’яті та 
шани за студентами та випускниками, 
воїнами-Героями, які загинули, захи-
щаючи Україну від російської навали. 

Директор коледжу Анатолій Лит-
виненко вручив відзнаки викладачам 
коледжу: Ірині Хлонь, завідувачці 
навчально-методичним кабінетом 
– найвищу нагороду «Педагогічний 
Оскар» за роботу «Діджиталізація 
в освітньому процесі»; Денису Ов-
сянку, заступнику директора з ви-
ховної роботи – за зайняте 2 місце 
в конкурсі «Педагогічний Оскар» за 
впровадження інновацій в органі-
зації виховного процесу в закладі 
фахової передвищої освіти; Аліні 
Грудині, викладачу іноземної мови – 
за 3 місце з роботою «Німецька мова. 
Використання Case-Study». Окремо 
Денис Олександрович отримав гра-
моту департаменту освіти та науки 
за вагомий внесок в організацію та 
проведення національного мульти-
предметного тесту в 2022 році. 

Анатолій Васильович відзвітував 
щодо роботи навчального закладу у 
2022 році. Зокрема, мова йшла про 
кадрову політику, підвищення ква-
ліфікації викладачів, формування 
та динаміку контингенту студентів, 
якість підготовки здобувачів освіти, 
співпрацю з роботодавцями, участь 
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НА ЧАСІ

НАШІ ПОЗИЦІЇ МАЮТЬ ЗАЛИШАТИСЯ 
НА НАЙВИЩОМУ РІВНІ

❞ У першому семестрі 2022-
2023 року педагогічним 

колективом коледжу була  про-
ведена велика робота щодо за-
безпечення підготовки фахівців 
відповідно до державних стан-
дартів. Ця робота здійснювалася в 
непростих умовах воєнного стану, 
що, звісно, накладало відбиток і 
на діяльність колективу. Робота 
структурного підрозділу у ІІ се-
местрі поточного року буде мак-
симально наближеною до очного 
навчання та здійснюватиметься 
відповідно до Стратегії розвитку 
коледжу, – зазначив Михайло 
Кліндух.

❞ Із нас ніхто не знімає вимог 
щодо рівня підготовки, ми 

несемо за нього відповідальність 
перед студентами, батьками, сус-
пільством. Навіть у такі склад-
ні часи достатньо ресурсів, щоб 
проаналізувати нашу діяльність 
і зробити висновки, чи працює 
наш навчальний заклад за від-
повідними нормативами та за-
конодавчими актами чи втрачає 
свої позиції. Так ось, ми повинні 
працювати над тим, щоб наші 
позиції залишалися на найвищо-
му рівні, – підсумував Анатолій 
Васильович.

в онлайн-олімпіадах і конкурсах. 
Крім цього, керівник вишу говорив 
про бази практик і результати їх 
проведення, підготовку з робітничих 
професій, ліцензування та акредита-
цію, інформаційну політику закла-
ду освіти, міжнародну співпрацю, 
матеріальну базу, фінансування та 
антикризові заходи, режими роботи 
коледжу в умовах відключення світла 
або під час повітряної тривоги тощо.

Заступник директора з навчальної 
роботи Михайло Кліндух розповів 
про забезпечення якості підготовки 
фахівців відповідно до державних 
стандартів: діджиталізацію освіт-
нього процесу, активізацію роботи 
з виробництвом, проведення націо-
нального мультипредметного тесту, 

підвищення контролю проведення 
занять тощо. Також поінформував 
щодо роботи з педагогічними ка-
драми, внутрішнього моніторингу 
якості освітнього процесу, організації 
роботи з обдарованими студентами, 
ліцензування та акредитації освіт-
ньо-професійних програм, участі 
у конкурсах і навчально-методич-
них заходах, проведення іміджевих 
заходів на базі закладу. До того ж 
Михайло Михайлович говорив про 
підготовку навчально-методичної 
документації, приведення змісту та 
форми сайту відповідно до чинного 
законодавства, діяльність бібліотеки, 
профорієнтаційну роботу та дотри-
мання безпекових вимог.
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Заступник директора з навчаль-
но-виробничої роботи Олександр Де-
щенко говорив про перспективні на-
прями роботи навчально-виробничої 
частини у ІІ семестрі 2022/2023 н/р: 
розширення мережі підприємств-баз 
для виробничих практик; проведення 
іміджевих заходів та атестації про-
фесійно-освітньої діяльності певних 
професій; направлення студентів на 
проходження закордонної практики; 
здійснення обрізки та підживлення 
фруктових насаджень, посіву зерно-
вих та овочевих культур тощо.

Заступник директора з виховної 
роботи Денис Овсянко надав інфор-
мацію про організацію роботи очо-
люваного ним підрозділу в другому 
семестрі 2022/23 навчального року. 
Мова йшла про національно-патріо-
тичне виховання молоді як першочер-
гове завдання виховного відділу. Се-
ред основних напрямків роботи були 
названі методоб’єднання кураторів, 
студентське самоврядування, гур-
тожитки, музей та історичний клуб, 
художня самодіяльність. За кожним 
із них заплановано низку заходів, які 
охарактеризував доповідач.

Заступник директора з адміні-
стративно-господарської роботи 
Василь Понирко розповів про основні 
завдання та напрямки роботи адмі-
ністративно-господарської частини: 
забезпечення опалювальної системи 
теплоносієм, котельні – генератором, 

❞ Жодна освіта не здатна дати 
таке знання виробництва 

зсередини, як дуальне навчан-
ня, що робить його важливою 
сходинкою на шляху до успішної 

❞ Документальні фільми про Героїв Небесної 
Сотні допомагають зберегти пам'ять про по-

двиги учасників Революції Гідності та підтримувати 
національну свідомість. Відтворення історії подій 
із використанням документальних матеріалів може 
бути корисним засобом національно-патріотичного 
виховання молоді, а також  важливим інструментом 
формування громадянської позиції та розвитку відпо-
відальності перед державою, – підкреслив заступник 
директора з виховної роботи Денис Овсянко.

підготовки майбутніх фахівців. 
Ефективність упровадження ду-
ального навчання залежить від 
багатьох чинників, в тому числі, 
і від професіоналізму педаго-
гічного колективу та співпраці 
з роботодавцями-наставника-
ми щодо підготовки професійно 
компетентних кваліфікованих 
кадрів із високою виробничо-тех-
нологічною культурою, здатних 
ефективно самостійно вирішу-
вати нестандартні питання, пра-
цювати за новими технологіями, 
з сучасним матеріалом, які мати-
муть попит на сучасному ринку 
праці, – підсумував Вячеслав 
Іванович.

паливом і професійним персоналом; 
роботу їдальні, яка зараз займається 
виготовленням випічки та реаліза-
цією продуктів харчування. Також 
Василь Пилипович зазначив, що в 
планах – заготівля дров на наступний 
опалювальний період; подальша ре-
конструкція аудиторій і лабораторій, 
приміщень гуртожитків тощо.

Після цього заступник директора з 
навчально-виробничої роботи Олек-
сандр Дещенко доповів щодо стану 
та напрямків удосконалення підго-
товки здобувачів освіти за дуальною 
формою. Йшлося про дуальну освіту, 
її завдання й особливості. В обгово-
ренні цього питання взяли участь 
завідувач відділення електроенерге-
тики Василь Литвиненко та завідувач 
відділення агроінженерії Вячеслав 
Чалий. Вони ознайомили колег із 
результатами співпраці з провідними 
виробничниками України: ТОВ НВП 
«Глобинський свинокомплекс», ТОВ 
«Велетень», ТОВ «Кролевецький ком-
бікормовий завод», ТОВ «Голландська 
аграрна компанія», ДП «LEMKEN-У-
країна», ТОВ «KUHN-Ukraine» , а також 
поділилися подальшими планами.

Методист ГАФК СНАУ Олександр 
Гладушка виніс на розгляд проект 
рішення про зміни до плану роботи 
коледжу в ІІ семестрі 2022-2023 н/р, 
що стосувалися навчально-методич-
ної, профорієнтаційної, виховної, 
адміністративно-господарської робо-
ти, практичної підготовки; охорони 
праці та фінансової діяльності.

Також присутні заслухали інфор-
мацію завідувачки навчально-мето-
дичним кабінетом Ірини Хлонь «Про 
підвищення кваліфікації педагогіч-
них працівників».

За підсумками засідання ухвалили  
відповідні рішення.

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

До Дня Героїв Небесної Сотні

Виховний відділ спільно з бібліотекою 
ГАФК СНАУ організували для студентів 
перегляд документального фільму 
«Небесна сотня. Зима, що нас змінила»

Роль таких кінострічок у національно-патріотичному 
вихованні полягає в тому, щоб нагадати молоді про 
важливість боротьби за свободу та демократію, що були 
втілені в Революції Гідності.
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На відділенні будівництва слухачам підготовчих курсів 
презентували спеціальність 192 «Будівництво та цивільна 
інженерія».

У лабораторії випробування будівельних матеріалів 
школярі взяли участь у грі-змаганні «Будівельна сфера», під 
час якої ознайомилися з професійною термінологією. Крім 
цього, викладачі відділення провели для дев’ятикласників 
майстер-клас з укладання на штучну стіну (гіпсокартон) ке-
рамічної плитки та різання її плиткорізом.

❞ Професія будівельника – одна з тих, що затребува-
на завжди. І після нашої Перемоги суспільство буде 

потребувати великого будівництва, демонтажу, відбудови, 
відновлення, реконструкції та відтворення краси й величі 
своєї країни. А допомогти в цьому зможете ви, якщо оберете 
будівельну спеціальність, – підсумувала завідувачка відді-
лення будівництва Тетяна Бєлікова.

ОБИРАЙ МАЙБУТНІЙ ФАХ РОЗУМНО
Викладачі електротехнічних дисциплін ГАФК СНАУ вітали 
слухачів підготовчих курсів у своїх кабінетах. 

Зустріч розпочав завідувач відділення електроенер-
гетики Василь Литвиненко, який ознайомив присутніх з 
історією відділення та наголосив на важливості професії 
енергетика в умовах сьогодення. Після цього хлопці та 
дівчата разом із головою циклової комісії електротех-
нічних дисциплін Олексієм Ткачовим мали можливість 
здійснити віртуальну подорож кабінетами та лабораторі-
ями спеціальності «Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка». Викладачі спеціальних дисциплін 
Алла Шаман та Ольга Фурса підготували для майбутніх 
студентів цікаві змагання, під час яких школярі демон-
стрували свої здібності, кмітливість і винахідливість. 

ЗНАЙОМСТВО З КОЛЕДЖЕМ

На відділенні економіки та інформаційних техно-
логій слухачів підготовчих курсів ознайомили зі 
спеціальністю "Комп'ютерна інженерія". 

Її презентували завідуюча відділенням Яна 
Щебедько й викладачі спеціальних дисциплін 
Олена Суровицька та Юрій Сухойваненко. Педа-
гоги розповіли про особливості навчання, зміст 
освітньої програми та майбутні перспективи 
спеціальності. 

Крім цього, організатори заходу запропону-
вали учасникам перевірити свої ІТ-здібності за 
допомогою невеликої інтерактивної вікторини 
з ребусами, тестами та завданнями на логіку. 
Всі вони стосувалися комп'ютерної техніки, 
сучасного програмного забезпечення, соці-
альних мереж та айтівців, які вплинули на 

наш світ.

На відділення агроінженерії коледжу слухачам 
підготовчих курсів презентували спеціальність 
208 «Агроінженерія».

Викладач спецдисциплін Віктор Сашньов роз-
повів про історію музею під відкритим небом і 
провів екскурсію лабораторією технічного сервісу 
та ремонту машин і обладнання. Викладач Сергій 
Сашньов продемонстрував школярам лабораторію 
експлуатації машин і обладнання. Під керівництвом 
майстра виробничого навчання Андрія Смичка 
дев’ятикласники отримали можливість поїздити на 
тракторі NEW HOLLAND. 
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РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: 

ДО СВЯТА

КОНКУРС

ДОСЯГНЕННЯ

FestStars 2023 «Зимові мотиви»
Глухівський агротехнічний фаховий коледж СНАУ 
взяв участь у Всеукраїнському багатожанровому 
конкурсі. 
Наш навчальний заклад дистанційно представляв 
дует у складі студенток Ірини Фокіної (11ФБП) 
та Аліни Анікушиної (41М), які виконали пісню 
«Ой, у лузі червона калина». У підсумку дівчата 
отримали диплом другого ступеня за жанром 
«Естрадний вокал». Підготувала конкурсанток 
культорганізатор ГАФК СНАУ Анна Овсянко, за 
що отримала подяку.

Фестиваль відбувся за підтримки Управління 
культури, релігій, молоді та спорту (м. Київ).

Вітаємо спортсменів!

Студенти ГАФК СНАУ стали 
призерами чемпіонату Сум-
ської області з пауерліфтингу, 
присвяченого пам'яті майстра 
спорту України Андрія Дми-
трієва, який загинув у боях під 
Бахмутом, захищаючи Україну 
від російських окупаційних 
військ.
Вихованці ФСК «Гармонія» 
представляли команду Глу-

хова. Серед юнаків у ваговій 
категорії 66 кг Володимир 
Колтаков посів перше місце, 
виконавши другий дорослий 
розряд (120 кг+92,5 кг+145 кг). 
У в/к 120 кг першим став і 
Назар Яресько (140+115+170). 
Серед юніорів Артем Супрун 
став четвертим у в/к 93 кг 
(175+115+190).

Я і моя половинка
До Дня закоханих Центр 
молодіжної політики 
Глухівського агротех-
нічного фахового коле-
джу СНАУ в соціальних 
мережах провів фото-
конкурс.
Переможців визначи-
ли за кількістю вподо-
байок. Так, найбільше 
голосів від підписників 
коледжу в інстаграмі 
отримала пара Ірини 
Фокіної (11ФБП) і Вла-
дислава Некрестяна. В 
якості призу вони от-
римали чашки зі своїм 
переможним фото та 
віршем про кохання. 

Де є любов, там є життя

До Дня закоханих Центр мо-
лодіжної політики ГАФК СНАУ 
організував для студентів ко-
леджу квест-гру. 
Пари мандрували цікавими 
станціями з різноманітними 
завданнями, де вони демон-
стрували максимум кмітли-
вості та креативу. Через нама-
льований лабіринт проводили 

стрілу до Амура, збирали при-
слів’я з «розкиданих» слів, 
складали серце з пазлів тощо.

У підсумку переможцями 
стала пара, яка найшвидше 
впоралася з випробуваннями 
та дісталася фінішу. Пройшов-
ши маршрут квесту, студенти 
долучилися до святкування в 
смарт-кафе.


