
Презентація проходила офлайн в Науково-методичному 
центрі ВФПО (с. Немішаєве, Бучанський район, Київська 
область). 

«Освіта у вогні» – літопис про воєнні злочини росії 
проти українського народу очима освітян і здобувачів 
освіти. Видання об’єднало власні історії викладачів, 
студентів, працівників освіти, розповіді про функціону-
вання закладів освіти в умовах повномасштабної війни 
росії проти України. 

До літопису «Освіта у вогні» ввійшли й розповіді 
співробітників та студентів ГАФК СНАУ. 

МЕРИДІАН
Студентський
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ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

❞ Ми створювали його, щоб ушанувати пам’ять 
жертв російсько-української війни та надати 

можливість зрозуміти, яку силу має кожен із нас у 
боротьбі з ворогом, а також дозволити відчути єдність 
освітянської спільноти. Попри всі втрати та біль, які 
вони змушені були пережити, освітяни, студенти 
продовжують воювати, волонтерити та відбудовувати 
своє майбутнє, – йдеться на сайті НМЦ ВФПО.

❞ Друзі! Надзви-
чайно насиче-

ний вікенд видався в 
мене. Дякую органі-
заторам і тренерам 
за можливість бути 
у ч а с н и к о м ш к о -
ли проектного ме-
неджменту! Теорія і 
практика, коло одно-
думців - це надихає! 
Разом до перемоги! 
– написала на своїй 
сторінці у фейсбуці 
Альона Панасенко.

Війна очима освітян
Директор ГАФК СНАУ 
Анатолій Литвиненко та заступник 
директора з навчальної роботи 
Михайло Кліндух взяли участь у 
презентації літопису «Освіта у вогні»

Теорія та практика, коло однодумців – це надихає!
Викладач ГАФК СНАУ Альона Панасенко взяла участь у дводенному тренінгу з 
проектного менеджменту для ініціативних людей Сумської та Харківської областей

Захід проводив Офіс соціальної адаптації в рамках 
проекту Ганса Зайделя на базі конгрес-центру СумДУ. 
Професійні тренери: проектний менеджер, експерт у 
напрямку неформальної освіти Діана Прідьма; експерт 
з проектного менеджменту, СЕО багатьох проектів та 
організацій Рустам Савранський; модератор, експерт 
у публічному управлінні та адмініструванні проектів 
Олександр Крамар поділилися з присутніми практич-
ним досвідом і власними успішними кейсами. Під час 
занять мова йшла про пошук грантодавців, донорів і 
міжнародних партнерів; розробки та реалізації проектів; 
створення драфту заявки; застосування антикризового 
менеджменту тощо.

У підсумку всі п’ятдесят учасників тренінгу отримали 
міжнародний сертифікат від Фонду Ганса Зайделя про 
проходження навчальних курсів.



Завідувач відділення агроінжене-
рії Вячеслав Чалий, голова циклової 
комісії агроінженерних дисциплін 
Євгеній Авраменко, голова циклової 
комісії будівельних дисциплін Іван 
Степченко, а також викладач Юрій 
Сухойваненко завітали до комплексу 
Агрілаб (с. Велика Олександрівка Київ-
ської області). Там протягом трьох днів 
вони вивчали теорію з пілотування 
агродронів і виконували практичні 
завдання на відкритій місцевості.

Передусім організатори поінфор-
мували учасників щодо заходів без-

пеки, зокрема поводження під час 
повітряної тривоги. Далі ознайомили 
з пристроями та їх технічними ха-
рактеристиками, конструктивними 
особливостями. 

Наступного дня наші педагоги 
разом із колегами взяли участь у бри-
фінгу з пройденого матеріалу. Після 
цього вирушили на тестову ділянку, 
де їм наочно продемонстрували по-
передньо вивчене. Фахівці показа-
ли, як підключати дрони, будувати 
маршрути, налаштовувати всі необ-
хідні параметри та відпрацьовувати 

можливі маніпуляції дрона в роботі. 
Зранку останнього дня навчань 

учасники закріпили пройдений ма-
теріал, після чого поїхали на ділянку. 
Там наставники майбутньої аграрної 
еліти України вже самостійно під-
ключили всі пристрої; побудували 
контур ділянки, маршрути; здійсни-
ли передпольотні налаштування та 
перевірки. До того ж відпрацювали 
доступні функції, ділянки двома 
дронами та різними методами. 
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❞ Ці три дні дали нам можли-
вість не просто зазирнути 

до майбутнього аграрної галузі 
України, а й зробити там упев-
нені кроки, опановуючи новітні 
технології під керівництвом ви-
сококласних фахівців, – ділиться 
враженнями Вячеслав Чалий. – 
Ми щиро вдячні співробітникам 
DronUA за те, що вони відгукну-
лися на наш запит і організували 
ці  навчання. Співзасновник групи 
компаній DronUA Валерій Яковен-
ко, керівник  відділу маркетингу 
та комунікацій Руслана Загній, 
координатор партнерських про-
ектів з навчальними закладами 
Лариса Філіпова, менеджер про-
ектів Зоряна Гордікова зробили 
все можливе та неможливе, щоб 
ми отримали якісні знання, які 
безсумнівно  допоможуть по-
кращити рівень підготовки май-
бутніх фахівців-аграріїв. Окрема 
подяка – хлопцям-пілотам дронів 
за вміння ділитися знаннями, 
терпіння та приязність.

ОПАНОВУЮЧИ МАЙБУТНЄ
Співробітники ГАФК СНАУ 

пройшли навчання 
з пілотування агродронів

ОНЛАЙН

«Цифрова трансформація науки в умовах євроінтеграції»
Під такою назвою в режимі онлайн 
відбувся круглий стіл, у якому взяли 
участь працівники освіти України, 
науковці, молоді вчені, серед яких і 
викладач ГАФК СНАУ Віталій Шель-
пяков.

Учасники заходу обмінялися досвідом 
застосування цифрових сервісів у сво-

їй діяльності, розглянули можливості 
співпраці між установами Національ-
ної академії наук України та галузеви-
ми академіями. Також говорили про 
застосування в наукових установах 
цифрових сервісів та е-інфраструк-
тур, інструментів відкритої науки та 
цифрової наукової діяльності.

Крім цього, під час круглого столу 
проанонсували розширення співп-
раці Державної наукової установи 
«Енциклопедичне видавництво» 
в роботі над створенням «Великої 
української енциклопедії (ВУЕ)» як 
інтелектуальної візитки нашої дер-
жави у друкованій та онлайн-версії.



  СТУДЕНТСЬКИЙ МЕРИДІАН  3  №4 (166) листопад 2022

Наш напрям – економіка 
виробництва й управління

Робота конференції велася за кількома на-
прямками. Наші педагоги, підготувавши 
разом із колегою з Шосткинського інституту 
СумДУ Романом Закусилом статтю на тему: 
«Економічний розвиток України в умовах 
війни: виклики, ризики та реалії сьогодення», 
працювали в секції «Економіка виробництва 
та управління». В англомовному матеріалі 
фахівці проаналізували фінансово-економічні 
виклики та ризики у контексті забезпечення 
стабільного, безпекового суспільного розвитку 
з обґрунтуванням механізмів антикризового 
управління ними з позиції реалій сьогодення.

За результатами роботи конференції буде 
укладено збірник, до якого увійдуть напра-
цювання учасників.

Досвід організації освітнього процесу за дуальною формою навчання

Завідувач відділення агроінженерії 
Вячеслав Чалий і завідувач відділення 
електроенергетики Василь Литвиненко 
стали учасниками заходу, організовано-
го Міністерством освіти і науки України, 
Науково-методичним центром ВФПО та 
представництвом Фонду імені Фрідріха 
Еберта в Україні.

Під час конференції говорили про 
проблеми законодавчого регулюван-
ня дуальної форми здобуття фахової 

передвищої та вищої освіти, а також 
представили результати пілотного 
проекту з впровадження такого виду 
навчання. Учасники цього проекту з 
різних навчальних закладів України 
поділилися з колегами досвідом орга-
нізації освітнього процесу за дуаль-
ною формою навчання й ознайомили 
з позицією роботодавців щодо цього.

Традиційно захід завершився під-
биттям підсумків і дискусією.

Обговорили проблеми та перспективи
Викладач відділення економі-
ки та інформаційних технологій 
ГАФК СНАУ Людмила Коренів-
ська взяла участь у Дні кафедри 
менеджменту імені професора 
Л.І. Михайлової Сумського націо-
нального аграрного університету. 

Кафедра менеджменту організу-
вала відкриття експозиції в музеї 
СНАУ, присвячену доктору еконо-
мічних наук, професору Любові 
Михайловій, а також круглий 
стіл «Проблеми та перспективи 
розвитку менеджменту».

Доктор економічних наук, 
професор кафедри менеджменту 
імені професора Л.І. Михайлової 
Олексій Красноруцький виступив 
з доповіддю на тему: «Дисер-
таційна статистика та сучасні 
тенденції наукових пошуків у 
галузі менеджменту суб’єктів 
аграрної сфери». Доктор еконо-
мічних наук, професор, експерт 

Національного агентства із за-
безпечення якості вищої освіти 
Інна Сохань ознайомила учас-
ників заходу з особливостями та 
«підводними каменями» прове-
дення акредитації на третьому 
(освітньо-науковому) рівні вищої 
освіти галузі знань 07 Управління 
й адміністрування, спеціальності 
073 «Менеджмент».

Стейкголдер Олександр Утен-
ко, заступник голови правління 
з експорту АТ «Технологія» в 
логічній та аргументованій по-
слідовності виклав вимоги до 
сучасного фахівця-менеджера 
в доповіді «Сучасний менеджер 
очима роботодавця».

Педагог ГАФК СНАУ Людмила 
Коренівська виступила з допо-
віддю на тему: «Проблеми та 
перспективи підготовки фахових 
молодших бакалаврів зі спеці-
альності «Менеджмент».

Завідувачі відділень ГАФК СНАУ взяли участь у Міжнародній науково-практичній 
конференції «Дуальна форма здобуття освіти: успіхи третього року запровадження 
пілотного проєкту у закладах вищої та фахової передвищої освіти України»

Викладачі ГАФК СНАУ Тетяна 
Лук'яненко, Людмила Петрушова 
й Ірина Кліндух взяли участь 
у VI Міжнародній науково-
практичній конференції «Хімічна 
технологія: наука, економіка та 
виробництво»
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Екологія в умовах війни

Освітяни Глухова та Шостки впро-
довж кількох місяців зустрічалися з 
досвідченими викладачами, еколо-
гами-активістами, представниками 
з благоустрою Польщі. 

Лі дером проєкт у вист у пила 
Fundacja VERDA, партнерами стали 
мерія міста Торунь (Польща), Націо-
нальний заповідник «Глухів», ГО «Пта-
ха». Співфінансування здійснювалося 
Польсько-Американським Фондом 
Свободи в рамках програми RITA – 
«Зміни в регіоні», яку реалізує Фонд 
«Освіта для демократії». Головна мета 
– популяризація знань про збережен-
ня довкілля, формування екологічної 
компетентності молодого покоління.

Програма проєкту передбача-
ла вивчення таких тем: «Глобальна 
освіта», «Глобальна дистрибуція то-
варів», «Цілі сталого розвитку», «Ме-
діаосвіта», «Екологічне виховання на 
практиці», «Як правильно сортувати 
сміття» (tu temat Joanny), Genyal.ly 

– платформа для інтенсивного ані-
мованого контенту. 

Зазначимо, що проєкт «Чистий 
Глухів» – це соціальна кампанія, що 
проводилась у публічному та віртуаль-
ному просторі. У її рамках створили 
профіль у FB, де надавали інформацію 
з проектної діяльності й інфографіку, 
публікували контент, пов’язаний з 
екологічною освітою та селективним 
збором відходів; облаштували кіль-
ка місць, що показують небезпеку 
відсутності сортування та перева-
ги сортування побутових відходів; 
оформили та надрукували плакати, 
що пропагують розділення відходів 
і будуть розміщені в закладах освіти, 
офісах, громадських місцях.

За словами Світлани Вікторівни, 
на початку проєкту кошти планували 
спрямувати на екологічні цілі, але че-
рез повномасштабне вторгнення росії 
в Україну всі отримані гроші передали 
на потреби Збройних Сил України. 

Підвищуємо професійний рівень

Викладач коледжу Світлана Бонда-
ренко взяла участь в IV Всеукраїнсько-
му відкритому науково-практичному 
онлайн-форумі «Інноваційні тран-
сформації в сучасній освіті: виклики, 
реалії, стратегії», ініціатором якого є 
НЦ «Мала академія наук України»

Тематика пленарного засідання охо-
пила низку надважливих тем сього-
дення: актуальні проблеми системи 
освіти в умовах воєнного стану; циф-
рові технології як базис інновацій; 
інноваційна робота Інституту модер-

нізації змісту освіти в умовах війни; 
розвиток інтелекту та суб’єктності на 
віртуальних освітніх платформах; 
інформаційно-ресурсне забезпе-
чення підготовки та підвищення 
кваліфікації фахівців в умовах війни 
та повоєнного відновлення України; 
інжиніринг і технічна творчість у 
підготовці майбутніх фахівців тощо.

Наукові секції роботи онлайн-фо-
руму мали 13 напрямів: теоретичні 
та методичні підходи щодо забезпе-
чення ефективної діяльності закла-
дів освіти в умовах воєнного стану; 
особистісна самореалізація вчителя 
та учня в інноваційному освітньому 
просторі; професійний розвиток 
педагогічних і науково-педагогіч-
них працівників в умовах відкритої 
освіти; багаторівнева система підго-
товки вчителя; трансдисциплінарна 
парадигма наукової освіти: євроінте-

граційний аспект; цифровізація як 
ключовий фактор розвитку освіти XXI 
ст.; цифрові платформи та цифровий 
контент щодо дистанційної форми 
навчання; психолого-педагогічні 
проблеми дистанційного і зміша-
ного навчання; розвиток інтелекту 
і суб’єктності  віртуальному освіт-
ньому просторі; адаптивні системи 
в освіті; науково-теоретичні аспекти, 
досвід впровадження, перспективи 
розвитку STEAM-освіти; юридична 
освіта; підготовка кваліфікованих 
кадрів в умовах війни та повоєнного 
відновлення України.

У рамках форуму Світлана Бон-
даренко озвучила інформацію щодо 
використання цифрових технологій 
під час дистанційного навчання ге-
ографії в коледжі. Тези на цю тему 
будуть опубліковані в збірнику.

❞ Спікери заходів були пі-
д іб р а н і  к о м п е т е н т н і , 

онлайн-зустрічі проходили дуже 
цікаво, але через російську агре-
сію постало питання: «Як про-
водити навчання та чи зможемо 
завершити проєкт?». Та нам усе 
вдалося. Ми отримали не тільки 
нові знання та практичні нави-
чки, але й неоціненний життєвий 
досвід роботи в складних умовах. 
Спільна взаємодія всіх учасників 
у доброзичливій, дружній ат-
мосфері стали запорукою успіху. 
Проєкт завершили до Всесвіт-
нього дня прибирання, педагоги 
долучилися до прибирання та 
сортування сміття у громадській 
сортувальні на території будинку 
Міклашевського. 

Наші партнери з Польщі по-
стійно надавали матеріальну до-
помогу українським воїнам. Зараз 
проєкт набув іншого значення, 
але дав віру в краще.

Викладач ГАФК СНАУ Світлана Бондаренко взяла участь 
у міжнародному проєкті «Чистий Глухів» – соціальній 
кампанії з посилення екологічної свідомості мешканців 
нашого регіону, розпочатій партнерами з Польщі

Світлана 
Бондаренко
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ДО ДНЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ 

МОВА – ДНК НАЦІЇ
У Глухівському агротехнічному фаховому 
коледжі СНАУ пройшли перші етапи 
мовно-літературних конкурсів
У XХІІІ Міжнародному конкурсі з української мови імені 
Петра Яцика серед студентів ІІ-ІІІ курсів із результатом 
29 балів перше місце розділили Тетяна Кохан (викладач 
Світлана Зайнуліна) та Гліб Осьмаков (викладач Олеся 
Шумара), на третьому місці опинилася Ангеліна Афоніна 
(викладач Оксана Вілкова) – 25 балів.

Серед першокурсників кращою визнали роботу Аль-
біни Нікітченко (викладач Світлана Зайнуліна) – 27 б.; 
друге місце посіла Таміла Гавриченко (викладач Олеся 
Шумара) – 26,5 б.; третьою стала – Юлія Суровицька 
(викладач Світлана Зайнуліна) – 24 б. 

Також здобувачі освіти ГАФК СНАУ взяли участь і в 
ХІІІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі уч-

нівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. 
Традиційно студенти мали написати твір, використову-
ючи зазначені в завданні конструкції. Цьогоріч, окрім 
віртуальної екскурсії музеєм із репродукціями картин 
Тараса Шевченка, учасники згадали в деталях і біогра-
фію Кобзаря.

Так, серед ІІ-ІІІ курсів першу сходинку посів Гліб Ось-
маков (викладач Олеся Шумара); другу – Тетяна Кохан 
(викладач Світлана Зайнуліна).

Студенти нового набору також не пасли задніх. Серед 
них першість розділили Таміла Гавриченко (викладач 
Олеся Шумара) та Валерія Подгорна (викладач Світлана 
Зайнуліна); ІІ місце – Юлія Суровицька (викладач Світ-
лана Зайнуліна); ІІІ місце – Антон Павлов (викладач 
Оксана Вілкова). 

❞ Цього року конкурс проходив у форматі онлайн-
офлайн. Студенти, не дивлячись на перешкоди, 

змогли продемонструвати свої знання на високому 
рівні. Приємно знати, що й наші першокурсники 
добре володіють лексикою, вдало тлумачать фразе-
ологізми та грамотно корегують тексти, – зазначила 
голова циклової комісії гуманітарних дисциплін 
Ганна Мелута.

❞ Я радію, що діти не 
втрачають надії, віри 

та бажання безупинно роз-
виватися, шанують рідну 
мову, збагачують свій ду-
ховний світ, мріють і пе-
ремагають, – зазначила 
голова циклової комісії 
викладачів гуманітарних 
дисциплін Ганна Мелута.

Єдність нашого незламного народу
Співробітники ГАФК СНАУ взяли участь у 
радіодиктанті національної єдності-2022.

Хтось писав його всією родиною, дехто у 
коледжі, хтось удома, але мета в усіх була 
одна. І це не перевірка грамотності, а під-
тримка українського духу в усьому світі.

Цьогоріч текст під назвою "Твій дім" 

української письменниці та режисерки 
Ірини Цілик читала народна артистка 
України, Герой України Ада Роговцева. 

Таким чином українці об'єдналися, 
щоб укотре продемонструвати єдність 
нашого незламного народу, який пише 
диктант у той час, коли над головами 
летять ракети. 

Не втрачаймо 
запалу
Щороку восени студенти ко-
леджу беруть участь в онлайн 
олімпіадах від ТОВ «Всеосвіта» 
та «На Урок». І цей рік, хоч і 
важкий, але не став винятком.  

Дипломи І - ІІІ ступенів, сер-
тифікати, листи-подяки – це 
результат роботи студентів 
І - III курсів. 



НЕЗЛАМНА МОЛОДЬ

Благодійний проект від А до Я
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Культорганізатор Глухівського агротехнічного фахового коледжу Сумського 
національного аграрного університету Анна Овсянко взяла участь у вебінарах Школи 
благодійності – освітнього проекту для педагогів від Національного банку України та 
благодійних фондів 
Школа благодійності – це про те, як 
допомагати ефективно та з макси-
мальною користю. Вона створена, щоб 
поширити культуру благодійності 
та підвищити фінансові навички 
благодійників-освітян.

Під час вебінарів Анна Миколаївна 
дізналася, як організувати благодій-
ний проект у начальному закладі. 
Крім цього, отримала цікаві кейси 
благодійних проектів від педагогів 
вишів; фінансові навички благодій-
ника від експертів Національного 

банку; практичні поради від пред-
ставників благодійних фондів про 
те, як робити добрі справи.

Всім учасникам вебінарів надіш-
лють сертифікати.

Після Школи благодійності стар-
тує Марафон добрих справ (освітня 
ініціатива, де діти та молодь навча-
ються благодійництву, роблять добрі 
справи та діляться ними в соціальних 
мережах), в якому бере участь і наш 
навчальний заклад.

Студентство та війна: 
тримаємо стрій
Представники студентського активу 
Глухівського агротехнічного фахового 
коледжу СНАУ стали учасниками 
комунікаційної платформи Ради ректорів 
закладів вищої освіти Сумської області 
та Студентської ради при Сумській 
облдержадміністрації
Члени Центру молодіжної 
політики нашого навчаль-
ного закладу заслухали ін-
формацію щодо напрямків 
студентського волонтер-
ства, роботи студентів на 
дистанційній формі нав-
чання тощо. Під час обгово-
рення визначилися з двома 
головними напрямками 
діяльності: Добробати та 
«Пункти незламності». 

Роз’яснивши мету функ-
ціонування «Пунктів не-
зламності», доповідачі 
запропонували студент-

ському активу поширювати 
інформацію про їх розта-
шування в своїх населених 
пунктах. 

Крім цього, обговорили 
чергові волонтерські акції. 
Серед них – допомога ді-
тям, які є внутрішньо пере-
міщеними особами, а також 
батьки яких є учасниками 
війни або загинули внаслі-
док бойових дій. 

Насамкінець підбили 
підсумки зустрічі й окрес-
лили плани на найближчий 
час.

Бумеранг доброти

Центр молодіжної політики коледжу 
провів акцію до Всесвітнього дня доброти
Його відзначають щорічно 13 листопада. Данило Дзекелев, 
Володимир Колтаков, Іван Гончаров разом із головою 
ЦМП Жанною Бузинною обмінювали жест дружнього 
вітання на цукерки. Завітавши до кабінетів викладачів 
коледжу, вони запустили такий собі бумеранг добра – 
отримали навзаєм не тільки посмішки та гарний настрій, 
а й солодощі, фрукти та квіти.

❞ Творити добро зовсім не важко, – говорить 
Жанна. – Ми пересвідчилися, що навіть такої 

дрібнички, як цукерка, досить, щоб люди наповнилися 
співчуттям і добротою один до одного. Сподіваюся, 
наша акція підштовхнула інших до конкретних дій. 

АКТУАЛЬНО
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ЗНАЙОМСТВО З ВИШЕМ

Етапи розвитку коледжу та його книгозбірні 

Слухачі підготовчих курсів Глухівського 
агротехнічного фахового коледжу СНАУ 
відвідали бібліотеку навчального закладу

Бібліотекар Тетяна Хан-
дій ознайомила нових від-
відувачів з історією вишу: 
від початку заснування в 
1899 році й до сьогодення. 
Більш детально Тетяна Во-
лодимирівна розповіла про 
книгозбірню та її надбання 
– фонд, який сприяє науко-
вій, навчальній, виховній, 
міжнародній діяльності ко-
леджу. До того ж зазначила, 
що сьогодні бібліотека – не 
просто місце зберігання 
книг, це постійна робота з 
удосконалення якості об-
слуговування читачів засо-
бами новітніх технологій; 
надання вільного доступу 
до інформаційних ресурсів.

Обирай 
комп'ютерну інженерію
Уже стало традиційним 
щотижня знайомити слу-
хачів курсів зі спеціальнос-
тями, за якими ведеться 
підготовка у виші, та його 
матеріальною базою. Спе-
ціальність "Комп'ютерна 
інженерія" презентували 
викладачі спеціальних дис-
циплін відділення економі-
ки та інформаційних техно-
логій Олена Суровицька та 
Юрій Сухойваненко. 

Педагоги розповіли про 
особливості навчання, 
зміст освітньої програми 
та майбутні перспективи 
комп’ютерників і запро-
понували учасникам пе-
ревірити свої ІТ-здібності 
за допомогою невеликої 
інтерактивної вікторини. 
Всі питання та завдання 
стосувалися комп'ютер-
ної техніки, сучасного про-
грамного забезпечення, со-

ціальних мереж та айтівці, 
які вплинули на наш світ. 

За словами виклада-
чів, діти з задоволенням 
відповідали на питання 
вікторини, за що отриму-
вали солодкі подарунки, 
та й загалом захід пройшов 
весело, у доброму гуморі та 
сприятливому психологіч-
ному кліматі. 

Після короткого екскур-
су в історію пані Тетяна 
провела вікторину, в якій 
були запитання, що сто-
сувалися раніше озвученої 
інформації. Серед них: як 
називається місце, де про-
водиться обслуговування 
користувачів книгозбір-
ні; де можна завантажити 
електронні підручники; що 
таке бібліотечний фонд/
каталог; як саме розташо-
вані записи в алфавітному/
систематичному каталозі; 
на скільки робочих міс-
ці розрахована читальна 
зала тощо. За уважність та 
активність усі юні гості от-
римали солодкі подарунки.

Майбутнє – за агроінженерами
З а ві д у в ач в і д д і лен н я 
агроінженерії Вячеслав 
Чалий разом із виклада-
чами Віктором Сашньо-
вим, Сергієм Сашньовим 
і Сергієм Горохом показа-
ли дев’ятикласникам ма-
теріально-технічну базу 
спеціальності «Агроінже-
нерія». Педагоги провели 
екскурсію лабораторіями 
технічного сервісу та ре-
монту машин і обладнан-

ня, експлуатації машин і 
обладнання та тракторів і 
автомобілів. 

Випускник ГАФК СНАУ, 
який нині працює у виші 
майстром виробничого 
навчання, Андрій Смичок 
розказав школярам про 
принципи роботи трактора. 
Викладач Віктор Сашньов 
розповів про історію му-
зею під відкритим небом 
і наявну в ньому техніку. 
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МІЙ ВИБІР – БУДІВЕЛЬНИК

У ГАФК СНАУ слухачам підготовчих курсів представили 
спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
Викладачі відділення будівництва 
провели майстер-клас із влаштуван-
ня зовнішньої скріпленої теплоізоля-
ції. Цей вид робіт має велике значення 
для розвитку сучасної будівельної 
галузі, адже питання, пов’язані зі 
зменшенням тепловитрат, є на сьо-
годні одними з найактуальніших 
як на загальнодержавному, так і на 
побутовому рівнях.

Під час майстер-класу школярам 
представили весь цикл робіт для 
цього виду утеплення, починаючи 
від підготовки поверхні до роботи, 
завершуючи фінішним оздобленням. 

Значну увагу приділили особливос-
тям певних технологічних процесів; 
вибору матеріалів для утеплення, їх 
товщині та методам влаштування 
теплоізоляції на прикладі будмате-
ріалів і зразків компанії «Anserglob», 
співпраця з якою є одним із напрямів 
роботи навчального закладу. 

Крім цього, у процесі зустрічі 
слухачі ставили змістовні та цікаві 
питання, а після завершення май-
стер-класу власноруч за допомогою 
інструментів і зразків утеплювача 
спробували створити фрагменти 
зовнішньої скріпленої теплоізоляції.

НА ЧАСІ

Такі знання рятують життя
У ГАФК СНАУ розпочали серію тренінгів 
із домедичної допомоги й основ тактич-
ної медицини, які проводить фельдшер 
коледжу Катерина Сердюк.

Нещодавно Катерина Леонідівна брала 
участь у практичному восьмигодинному 
семінарі-тренінгу "Особливості надання 
домедичної допомоги в умовах бойових 
дій". Отриманими знаннями фахівець 

поділилась і з працівниками коледжу.
Так, на прикладі різних ситуацій 

фельдшер розказала та показала, як зу-
пинити кровотечу за допомогою турніке-
ту, джгута, тампонади та тугої пов'язки. 
Крім цього, ознайомила присутніх з ос-
новними принципами серцево-легеневої 
реанімації. Також звернула увагу на те, 
як треба поводити себе з постраждалим.

❞ Зважаючи на воєнний стан у країні, варто бути готовими й морально, й 
фізично до будь-яких ситуацій. На жаль, сьогодні невідомо, що й куди 

прилетить, де, кому і яку саме доведеться надавати допомогу. Такі знання 
рятують людям життя, – зазначила фельдшер.
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РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: 

Студенти ГАФК СНАУ вибороли призо-
ві місця на чемпіонаті Глухова з жиму 
штанги лежачи та класичного жиму 
штанги лежачи.
Назар Яресько (11КІ) із результатом 
107,5 кг став переможцем у ваговій 
категорії до 120 кг. У в/к 66 кг Воло-
димир Колтаков (11КІ) став другим 
(90 кг), Гліб Осьмаков виборов «брон-
зу»(70 кг). 

Тренуються хлопці у ФСК «Гармо-
нія» під керівництвом Заслуженого 
тренера України Фелікса Колтакова.

Студент 11КІ групи Микита Муковоз 
здобув перемогу на відкритому чем-
піонаті Сумської області з боксу.
Першокурсник-комп’ютерник ГАФК 
СНАУ, вихованець спортивного клубу 
«Воїн» посів першу сходинку у ваговій 
категорії 50 кг, серед юнаків 2007-2008 
р.н. народження. 

У 3-ому інтернаціональному кубку GSF з пауерліфтингу, 
окремих вправ у пауерліфтингу та силових дисциплін 
(онлайн) у номінації «народний жим лежачи» серед 
юніорів у ваговій категорії до 100 кг Богдан виборов 1 
місце, піднявши 5 разів штангу вагою 100 кг. 

У благодійному кубку UBF 2022 з пауерліфтингу, 
що проходив онлайн, у номінації «жим лежачи АМ» в 
розділах «teenager» й «open» у ваговій категорії до 100 кг 
юнак здобув перемоги, піднявши штангу вагою 110 кг.

СПОРТ

Кубок міської федерації волейболу

За результатами змагань серед чо-
ловіків І місце посіла збірна "МВ", ІІ 
місце – спортсмени з Путивлю, третє 
посіла місцева команда "ГАТІ-ТЕМП".

Серед жінок кращою стала коман-
да ВК імені К. Реви, «срібло» вибороли 
гравчині з Коропу, третю сходинку 
посіли шосткинські волейболістки. 

Голова Глухівської федерації во-
лейболу Владислав Михайленко при-
вітав учасників і нагородив призерів 
змагань. За словами Ярослава Володимиро-

вича, не змогли взяти участь у зма-
ганнях деякі гравці міської команди 
"ЗСУ", але саме завдяки їм та іншим 
героям-захисникам із передової ми 
маємо під ногами рідну землю та 
можливість навчатися, змагатися. 

Медалі всіх ґатунків

До нових висот!

❞ Також від імені волейболь-
ної спільноти дякуємо на-

чальнику відділу молоді та спорту 
Глухівської міськради Олександру 
Нікітченку за сприяння роботі 
федерації, а також суддівській 
колегії: Віктору Гололобову, Сер-
гію Сашньову, Сергію Мехедку, 
головному секретарю змагань 
Вероніці Сухенко, Катерині Фе-
сенко за неупереджене суддів-
ство. Як завжди, залишається 
тільки дивуватися філігранній 
роботі з фотокамерою майстра 
Юрія Москаленка, – підсумував 
Ярослав Кельбас. 

❞ Хоча міська федерації во-
лейболу існує лише півроку 

і була створена у тяжких умовах, 
уже провели понад десять заходів, 
більшість із яких – для молоді. 
Відсутність інвентарю й екіпіру-
вання не завадили федерації бути 
достойно представленою двома 
чоловічими та двома жіночими 
командами, – зазначає викладач 
фізичного виховання ГАФК СНАУ, 
волейбольний тренер Ярослав 
Кельбас. – Вдячні директору ко-
леджу Анатолію Литвиненку за 
постійну підтримку в роботі з роз-
витку молоді, бо саме сьогодні, як 
ніколи, юні вихованці потребують 
нашого тепла. І навіть маленька 
посмішка та добре слово можуть 
посіяти в їх серцях те зернятко, 
яке дасть колосальний врожай у 
майбутньому.

На базі великої спортивної зали ГАФК СНАУ відбувся турнір із волейболу, в 
якому взяли участь п’ять чоловічих і чотири жіночих команди.

Студент 11Б ГАФК 
СНАУ Богдан Кири-
ченко здобув низку 
спортивних перемог

Переможний шлях


