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ГАЗЕТА ВСП «ГЛУХІВСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СУМСЬКОГО НАУ»

ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА: МОЖЕМО РЕКОМЕНДУВАТИ АГРОБІЗНЕСУ

На дослідних полях лабораторії рослинництва Глухівського агротехнічного фахового 
коледжу Сумського НАУ зібрали врожай соняшнику
Не зважаючи на складність ситуації 
в країні, співробітники коледжу не 
просто збирають гарний врожай, а 
й проводять досліди. Так, 7 травня 
2022 року було закладено демонстра-
ційну ділянку з 16 гібридів соняш-
нику, які мають високий потенціал 
продуктивності, стійкість до посу-
хи, вилягання та хвороб. У серпні, 
оглянувши разом із викладачами 
відділення агроінженерії демонстра-
ційну ділянку, незалежний експерт, 
головний агроном ТОВ «Голландська 
аграрна компанія» Сергій Янченко 
надав господарську оцінку гібридам 
соняшника та виокремив найкращі 
для вирощування в нашому регіоні.

Зібрали врожай у кінці жовтня 
за участі директора Роменського 
представництва ТОВ «КРОП-ІНКРІС» 

Миколи Литвиненка та регіонального 
менеджера ТОВ «Адванта» компанія 
«Альтасід» Вадима Мацаєнка, які 
надали посівний матеріал і допо-
могли створити цю ділянку. Разом 
із директором коледжу Анатолієм 
Литвиненком, заступником дирек-
тора з навчально-виробничої роботи 
Олександром Дещенком та агроно-
мом закладу Романом Марченком 
вони відслідковували, наскільки 
ефективно працює комбайн CLAAS 
з соняшниковою жаткою; визнача-
ли, яку вагу має врожай того чи ін-
шого гібриду. У підсумку найкращі 
показники врожайності виявили в 
насінні ТОВ «Вітера Україна»: 1 місце 
посів гібрид «Маркеза» (29,6 ц/га); 2 
місце – «Зубелла» (27,6 ц/га), 3 місце 

– «Пунтасол» (26,9 ц/га). Четвертим за 

врожайністю став соняшник компанії 
«Альтасід» – «Хайсан 238іТ» (26,5 ц/
га), п’ятим - «Н4ЛМ408КЛ» (21,9 ц/га) 
компанії «Ньюсід».
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❞ Ми вдячні компаніям-парт-
нерам в особі Миколи Лит-

виненка та Вадима Мацаєнка за 
надану можливість організації 
та створення дослідного поля на 
базі навчальної лабораторії рос-
линництва ГАФК СНАУ, – зазна-
чив директор коледжу Анатолій 
Литвиненко. – Налаштовані на 
подальшу роботу та створення 
нових ділянок. Попри всі складно-
щі, продовжуємо удосконалювати 
співпрацю зі всіма, хто допомагає 
нам тримати освітній фронт.



вачів зацікавила й участь навчального 
закладу в українсько-німецькому 
проекті «Сприяння розвитку про-
фесійної освіти в аграрних коледжах 
України», у рамках якого оновили 
аудиторії та лабораторії, наповнили 
їх сучасним обладнанням.

Також викладач відділення агро-
інженерії Сергій Сашньов продемон-
стрував школярам техніку, надану 
коледжу партнерами з KUHN-Україна, 

розповів про різні види агрегатів для 
обробітку ґрунтів. 
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СПІВПРАЦЯ

ГАФК СНАУ та школа: ефективне партнерство

До викладача відділення агроінженерії ГАФК СНАУ, 
вченого-агронома, кандидата сільськогосподарських наук 
Андрія Логінова завітала колега з юними дослідниками

Учителька географії Глухівської ЗОШ 
№3 Наталія Воробйова разом із дев’я-
тикласниками Станіславом Коноплею 
й Анною Каганцовою ознайомилися 
з навчальною базою спеціальності 
«Агрономія».

Школярі пишуть наукові роботи 
в Малій академії наук. Станіслав 
напрацьовує матеріали стосовно 
масової рекультивації земель і ме-
ліоративної діяльності. Анна вивчає 
питання експансії золотарника ка-
надського на території Шосткин-
ського району. Варто зазначити, що 
ця рослина вважається одним із най-
більш злісних польових бур’янів, який 
хоч і не є карантинним об’єктом, але 
його пилок може викликати сильну 
алергічну реакцію під час цвітіння 
(липень-жовтень) у людей, схильних 
до проявів алергії. 

Гості відвідали кабінети, лаборато-
рії, навчальний центр KUHN. Андрій 
Логінов ознайомив юних науковців з 
обладнанням, яке використовують у 
коледжі для вивчення ґрунтів, про-
демонстрував, як відбуваються ті чи 
інші досліди. Під час зустрічі також 
обговорили зв’язок появи нових, не 
характерних для регіону, рослин із 
кліматичними змінами; способи 
боротьби з бур’янами; причини змін 
у ґрунтах і людський фактор у цих 
процесах тощо. Серед іншого відвіду-

ОНЛАЙН

Поділитися досвідом і здобути нові знання
Директор ГАФК СНАУ Анатолій Литвиненко взяв участь 
у круглому столі на тему: «Організація практичної 
підготовки здобувачів освіти аграрних закладів фахової 
передвищої освіти»
Учасниками заходу, організованого 
Науково-методичним центром ВФПО, 
стали керівники аграрних закладів 
фахової передвищої освіти, адміні-
страція та методисти установи.

Під час онлайн-зустрічі говорили 
про організацію освітнього процесу 
в умовах воєнного стану, міжна-
родну співпрацю та проходження 
практичної підготовки студентами 

за кордоном. Також мова йшла про 
внутрішній контроль якості освіти, 
роботу фахових методоб’єднань і під-
готовку підручників та електронних 
посібників тощо.

Наприкінці заходу обмінялися 
досвідом практичної підготовки здо-
бувачів фахової передвищої освіти, 
роботи коледжів в осінньо-зимовий 
період і виконання сільськогосподар-
ських робіт у навчально-дослідних 
господарствах закладів освіти.

❞ Приємно, що молоді люди 
вивчають такі важливі пи-

тання, аналізують стан справ, шу-
кають шляхи вирішення проблем, 
– зазначив Андрій Логінов. – Буду 
радий, якщо сьогоднішній візит 
допоможе їм під час написання 
наукових праць. 



Під час виступу завідувачки навчаль-
но-методичної лабораторії Оксани 
Самофалової мова йшла про про-
ведення профорієнтаційної роботи 
протягом 2021-2022 навчального року. 

Крім цього, говорили про складові 
поновлення контингенту, особливості 
й результати вступу. Також звернули 
увагу на основні напрямки та завдання 
профорієнтаційної роботи на 2022-
2023 н/р. До того ж Оксана Самофалова 
ознайомила присутніх із заходами, 
запланованими на поточний рік. 
Зокрема йшлося про дні відкритих 
дверей відділень і коледжу загалом; 
підготовчі курси; використання тради-
ційних форм роботи та напрацювання 
нових для ефективного виконання 
індивідуальних планів тощо.

Викладач Оксана Вілкова поін-
формувала щодо результатів вступу 
школярів із закріпленої за нею Глу-
хівської громади.

Голова циклової комісії електро-
технічних дисциплін Олексій Ткачов 
закцентував увагу на проблематиці 
цьогорічної профорієнтаційної ді-
яльності: невизначеності абітурієнтів 
щодо схильностей до тієї чи іншої 
спеціальності; нестачі життєвого 
досвіду.

Наприкінці виступу Олексій Тка-
чов навів можливі шляхи вирішення 
низки проблем, що нині постали 
перед колективом, для досягнення 
повноцінного набору 2023 року. 

За результатами педагогічної ради 
учасники ухвалили низку рішень.

Маємо робити виважені кроки
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У ГАФК СНАУ відбулося позачергове засідання педради

«Органічне 
агровиробництво: 
освіта і наука»
У Міжнародній науково-
практичній конференції під 
такою назвою взяли участь 
директор Глухівського 
агротехнічного фахового 
коледжу Сумського НАУ 
Анатолій Литвиненко 
та завідувач 
відділення агроінженерії 
Вячеслав Чалий
Онлайн-захід організував Науко-
во-методичний центр ВФПО за під-
тримки німецько-українського про-
екту «Німецько-українська співпраця 
в галузі органічного землеробства».

Учасники заслухали доповіді, що 
стосуються питань сучасного ор-
ганічного землеробства. Зокрема, 
мова йшла про поєднання науки 
та практики в освітньому процесі 
під час підготовки фахівців аграр-
них спеціальностей через призму 
органічного виробництва; особли-
вість функціонування органічного 
сектору України в умовах війни й 
окупації; органічні освітні ініціати-
ви громадськості Львівщини. Разом 
із цим поговорили про переваги та 
відкриті питання щодо використання 
органічних продуктів у харчуванні 
дітей. Також під час заходу відбулася 
презентація електронного посібника 
«Органічне рослинництво». 

❞ З початком повномасштаб-
ного вторгнення на тери-

торію України військових краї-
ни-агресора, життя розділилося 
на час до 24 лютого та після нього, 
– зазначила Оксана Михайлівна. 
– Відповідно, до 24 лютого всі 
ми активно працювали, збирали 
попередні заяви абітурієнтів, реє-
стрували їх у приймальній комісії, 
проводили аудиторні навчання на 
підготовчих курсах. Потім півто-
ра місяця невизначеності. Роботу 
весняних підготовчих курсів від-
новили у квітні в дистанційному 
форматі. Повноцінно розпочали 
профорієнтаційну роботу серед 
потенційних вступників з травня. 
В червні провели навчання літніх 
підготовчих курсів.

❞ Переживши перший шок 
від того, що почалася війна, 

ми почали шукати можливості 
для внутрішньої мобілізації та 
доступу до майбутніх абітурі-
єнтів,  – зазначив Олексій Олек-
сандрович. – Навіть після того, 
як Сумщина була звільнена від 
загарбників, проблеми залиши-
лися. Передусім, це погіршення 
транспортного сполучення. Але я 
впевнений, що, попри складнощі, 
ми з поставленими завданнями 
впораємось.

❞ Нам довіряють батьки та 
діти, і ми зобов’язані цю 

довіру не втратити. Також для 
нашої діяльності є важливою при-
хильність тих виробничників, 
яким потрібні наші випускники, 
– наголосив директор коледжу 
Анатолій Литвиненко. – Пам’я-
таймо, що під лежачий камінь 
вода не тече. Кожен викладач 
і співробітник, який працює в 
таких надзвичайно складних 
умовах, є основою іміджу нашо-
го навчального закладу. Маємо 
робити виважені кроки. 

❞ Подібні заходи вселяють 
надію не тільки на швидку 

перемогу Збройних Сил Укріїни, 
а й на те, що після завершення 
війни наша держава матиме перші 
позиції серед світових виробників 
органічної продукції, – поділився 
враженнями від спілкування з 
колегами Анатолій Литвиненко. 
– Навіть зараз ця галузь  знахо-
дить сили розвиватися, навчальні 
заклади успішно використовують 
належні ресурси для підготовки 
відповідних фахівців. 
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Буде гарно

Ми повинні допомогти нашій країні
У Глухівському агротехнічному фаховому 
коледжі СНАУ відбулося онлайн-засідання 
старост навчальних груп

Заступник директора з навчальної роботи Михайло 
Кліндух говорив про організацію освітнього процесу 
в умовах війни. Зокрема, мова йшла про дотримання 
безпеки, навчання в режимі онлайн, другу фазу укра-
їнсько-німецького проекту «Сприяння професійного 
розвитку в аграрних коледжах України» тощо.

Щодо національно-патріотичного виховання в умовах 
сьогодення йшлося у виступі заступника директора з 
виховної роботи Дениса Овсянка. 

Також він закликав звертати увагу на свій психологіч-
ний стан і стан одногрупників, не соромитися просити 
допомоги.

Голова Центру молодіжної політики коледжу Жанна 
Бузинна розповіла про роль старости в студентському 
житті групи та навчального закладу загалом.

Наприкінці зустрічі старости навчальних груп обго-
ворили нагальні питання.

❞ Ми вже 8 місяців живемо в умовах постійного на-
пруження та переживань, викликаних війною. 

Але всі ми повинні жити, навчатися  та працювати, 
бо саме нам із вами відбудовувати нашу країну, – 
зазначив Денис Олександрович. – Зараз навчальний 
процес вимушено відбувається в дистанційній фор-
мі, але коледж продовжує функціонувати. Постійно 
проводимо благодійні заходи, волонтерські акції, до 
яких може долучитися кожен.

❞ Вміння бути  наставником не дається від на-
родження, а приходить із досвідом: коли несеш 

відповідальність за все, що відбувається в колекти-
ві, стежиш за порядком або організовуєш заходи. 
Староста повинен бути прикладом для своєї групи, 
людиною, яку слухають і поважають, – підсумувала 
голова студактиву. – Тепер, як ніколи, ви повинні 
володіти ситуацією, знати, які проблеми виникають 
у ваших одногрупників, не ховатися від труднощів, 
а допомагати вирішувати їх.

❞ Тільки цілеспрямованість, наполегливість, 
старанність і ваше бажання навчатися призведе 

до успішного засвоєння навчального матеріалу вже 
сьогодні, а в подальшому – отримання дипломів 
і успішного працевлаштування. Лише спільними 
зусиллями ми зможемо допомогти нашій державі в 
такий складний час. Всім нам миру та швидкої Пере-
моги, – звернувся до учасників засідання Михайло 
Михайлович.

ОЗЕЛЕНЕННЯ

Викладачі ГАФК СНАУ Ганна Мелута 
та Наталія Гончарова разом зі 
студентами-агрономами вирішили 
оновити клумбу біля гуртожитку №1.
У зв’язку з гарними погодними умо-
вами та часом для підземної посадки 
педагоги висадили блакитні скельні 
ялівці та спірею, придбані в місцевій 
ландшафтній компанії «MAG».

❞ Ми дякуємо «MAG» в 
особі Андрія Дегтяра за 

сприяння в озелененні терито-
рії навчального закладу, який, 
не дивлячись на складну ситуа-
цію в країні, намагається стати 
гарнішим, аби співробітники та 
студенти почували себе, як удо-
ма, – говорить Ганна Мелута. 



Вони захищають нас там – 
ми допомагаємо їм тут

З НАГОДИ СВЯТА

До Дня захисників і захисниць України виховний відділ 
ГАФК СНАУ разом із Центром молодіжної політики 
провів у соцмережах благодійну лотерею

Таким чином організатори іні-
ціативи зібрали 6270 гривень, 
які передали місцевій Громад-
ській організації «Допомога - м. 
Глухів» в особі Ірини Баранової. 
Ці кошти підуть на допомогу 
нашим захисникам для заку-
півлі необхідної амуніції. 

Серед тих, хто вирішив зро-
бити внесок у благородну спра-
ву, були розіграні подарунки. 
Вітаємо переможців, чиї лоте-
рейні номерки видалися щасли-
вими (обирали за допомогою 
генератора випадкових чисел).

Виховний відділ вдячний 
відділенню агроінженерії за 
високу активність, а особливо 
– завідувачу Вячеславу Чалому, 
який викупив найбільшу (34 шт) 
кількість лотерейних номерків 
і в підсумку отримав блокнот з 
українською символікою.

❞ Такі благодійні заходи постійно проводяться в коледжі, маємо 
намір і надалі допомагати нашим захисникам боронити рідну 

землю від ворога. Вони захищають нас там – ми допомагаємо їм тут! – 
зазначила культорганізатор Анна Овсянко.

До свята всіх хоробрих
Центр молодіжної політики ГАФК 
СНАУ привітав Героя-випускника.

Із нагоди потрійного свята – Дня 
захисників і захисниць України, 
Дня українського козацтва та свята 
Покрови Пресвятої Богородиці сту-
дентський актив завітав до кавалера 
ордену «За мужність» ІІІ ступеню 
Сергія Ющенка. Молоді люди подяку-
вали Герою за самовіддане служіння 
українському народу та залишили 
смачні подарунки.

Лот 1 – футболка з символікою нашого 
навчального закладу (№33 – Владлен 
Костенко).
Лот 2 – лялька-мотанка ручної роботи 
(№133 – Ганна Мелута).
Лот 3 – чашка з символікою ГАФК СНАУ 
(№27 – Тетяна Бєлікова).
Лот 4 – чашка «Песик Патрон» (№ 13 – 
Олександр Гладушка).
Лот 5 – шкіряний браслет «Доброго ве-
чора, ми з України» (№115 – Наталія 
Богачова).
Лот 6 – шкіряний брелок «Доброго вечора, 
ми з України» (№191 – Альона Панасенко).
Лот 7 – набір мила ручної роботи (№23 
– Аліна Силіна).
Лот 8 – велика шоколадка (№195 – На-
талія Гончарова).
Лот 9 – набір солодощів (№121 – Олена 
Артемова).
Лот 10 – шкарпетки з патріотичним 
принтом (№147 – Оксана Дзекелєва).

Естафета об’єднала 
всю Україну
Коледж узяв участь в онлайн-еста-
феті єдності, присвяченій Дню Укра-
їнського козацтва, святу Покрови 
Пресвятої Богородиці та Дню захис-
ників і захисниць України.
Науково-мето-
д и чний цен т р 
ВФПО вже другий 
рік поспіль орга-
нізовує такий за-
хід. Цьогоріч він 
об’єднав пред-
с та вн и к і в 150 
закладів фахової 
передвищої осві-
ти. Наш коледж 
представляла 
Аліна Анікушина 
з піснею «Повер-
тайся, солдате». 

До виступу дів-
чин у гот у ва ла 
культорганізатор 
Анна Овсянко. 
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Медіаграмотність – твій фільтр споживання інформації
НА ЧАСІ

У рамках Глобального тижня 
медіаграмотності ГАФК СНАУ 
взяв участь у Всеукраїнському 
національному тесті з медіаграмотності, 
під час якого кожен міг перевірити, чи 
вміє боротися з фейками.

Студенти ГАФК СНАУ здобули 
високі результати з біатлону.

До тесту долучилися студенти та 
співробітники. Серед викладачів 
«гуру» медіаграмотності став Олексій 
Ткачов, який набрав 31 бал.

Додатково ЦМП провів розіграш 

призів серед студентів коледжу. 
Солодкий подарунок отримала Мар-
гарита Лазарєва (11КІ), яка набрала 
найбільшу кількість балів(30) серед 
студентів нашого коледжу.

❞ Під час повномасш-
табної військової 

агресії росії проти Украї-
ни українці повинні вмі-
ти миттєво відрізняти 
правдиву інформацію 
від фейків, адекватно 
та виважено реагува-
ти на мову ворожнечі 
в соціальних мережах. 
Особливо це стосується 
педагогів, які є взірцем 
для молодого поколін-
ня, - вважає заступник 
директора з виховної 
роботи Денис Овсянко.
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РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: 

Успішні 
спортсмени 
коледжу

ДОСЯГНЕННЯ

У Сумах пройшли відкриті облас-
ні змагання з біатлону на призи 
президента Сумської обласної Фе-
дерації біатлону, в.о. президента 
Федерації біатлону України Ана-
толія Линника. Понад 60 спортс-
менів Сумщини випробували свої 
сили в гонці на лижоролерах. 

Юлія Бокова (11КІ) виборола 
перемогу серед дівчат 2007-2008 
р.н. Студент 32АІ групи Дмитро 
Саврацький став третім серед 
юнаків 2005-2006 р.н. 

Готові до світових перемог
Студенти ГАФК СНАУ вибороли 
призові місця на Чемпіонаті України з 
військово-спортивного багатоборства 
(розділ "Бойове двоборство") серед 
юнаків, юніорів та дорослих.

Змагання, у яких брало участь понад 
200 спортсменів із тринадцяти облас-
тей України, проходили на базі Наці-
онального університету «Полтавська 
політехніка імені Юрія Кондратюка».

Сумську область представляли ви-
хованці Глухівського військово-па-
тріотичного клубу «Мужність», серед 
яких є і наші студенти. За результатами 
стрільби та всестильового бою студент 
11МБП групи Владислав Пустовой у 
версії Б-1 (легкий контакт) посів перше 
місце, Б-2 (дозований контакт) – третє. 
Студент 31БО групи Даніїл Козловський 
виборов «срібло» у версії Б-2.

Варто зазначити, що Чемпіонат 
України з військово-спортивного ба-
гатоборства був відбірковим етапом 
на Чемпіонат світу, що відбудеться в 
Польщі наприкінці листопада. 


