
Михайло Михайлович зазначив, що заліково-ек-
заменаційна сесія передбачена з 12 по 23 грудня, і 
цьогоріч вона має свої особливості як безпосередньо у 
проведенні, так і оформленні її результатів. Крім цього, 
він ознайомив із системою оцінювання навчальних 
досягнень студентів; звернув увагу на терміни здачі 
всієї документації завідувачам відділень, а також на 
дотримання принципів академічної доброчесності, 
безпекових заходів і санітарно-епідеміологічних ви-
мог тощо.

Щодо психолого-педагогічної підтримки учас-
ників освітнього процесу в умовах воєнного стану 
доповів заступник директора з виховної роботи 

Денис Овсянко. Мова йшла про типові реакції на 
стрес дітей віком 14-18 років (як у більшості наших 

студентів), поради психологів у випадках 
сильної тривожності за своє психічне 

життя в умовах війни, результати ан-
кетування студентів щодо першого 

місяця навчання. До того ж Денис 
Олександрович повідомив про 

реалізацію в коледжі обласного 
проекту «Завжди поруч», у 
рамках якого створили клас 
психологічної підтримки. В 
обговоренні цього питання 
взяла участь психолог ГАФК 
СНАУ Ірина Марченко. Серед 
іншого вона звернула увагу 
на фактори, що впливають 

на освітній процес в умовах 
сьогодення, проблеми дистан-

ційки, джерела психологічної 
підтримки тощо.
Відповідальний секретар при-

ймальної комісії Оксана Самофалова 
ознайомила з результатами профорієнтаці-

Захід розпочали хвилиною мовчання на знак пам’яті 
про загиблих студентів і випускників коледжу, які по-
клали життя, відстоюючи недоторканість суверенітету 
України, права та свободу її громадян.

Директор вишу Анатолій Литвиненко вручив сту-
денту 31КІ групи Глібу Осьмакову диплом стипендіата 
голови Сумської обласної державної адміністрації за 
високий рівень досягнень у навчанні, науковій і гро-
мадській діяльності. Анатолій Васильович подякував 
Глібу за його роботу.

Заступник директора з навчальної роботи Михай-
ло Кліндух говорив про організаційне та навчаль-
но-методичне забезпечення проведення зимової 
екзаменаційної сесії.

МЕРИДІАН
Студентський

ГАЗЕТА ВСП «ГЛУХІВСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СУМСЬКОГО НАУ»
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❞ На жаль, новий навчальний рік дове-
лося розпочати в таких складних 

умовах, коли Україна веде війну із 
росією, коли на території України 
запроваджений воєнний стан, 
а всі ми відчули на собі від-
ключення електроенергії та 
перебої зі зв’язком. Тому  
зараз організація освіт-
нього процесу в коледжі 
здійснюється не за тради-
ційними, а за зміненими 
правилами, дотримання 
яких є обов’язковим для 
усіх: студентів, викладачів, 
співробітників. Злагоджена 
робота нашого колективу 
дозволить виконати поставле-
ні завдання: успішно закінчити 
перший семестр 2022-2023 н/р та 
з новими силами розпочати другий, 
– сказав заступник.

УСПІШНО ЗАКІНЧИТИ ПЕРШИЙ СЕМЕСТР 
І З НОВИМИ СИЛАМИ РОЗПОЧАТИ ДРУГИЙ
У читальній залі Глухівського агротехнічного фахового коледжу Сумського національного 
аграрного університету відбулося засідання педагогічної ради

Вітаю зі святами!
Ми залишаємо в минулому 

складний 2022 рік. Він приніс багато 
випробувань, але, попри все, ми не втратили 

віри в краще майбутнє, а стали більш мужніми та 
згуртованими. Тепер здається, що на нашому шляху немає 

нічого нездоланного.
Сьогодні для кожного з нас найголовнішою цінністю стала 
незалежність України та свобода нашого народу, яку ми на всіх 
фронтах виборюємо щодня. Вірю, що так буде й надалі.
Нехай новий 2023 рік принесе таку бажану для всіх нас Пе-

ремогу; в наших домівках панує тепло та затишок; рідні та 
близькі повертаються додому: з війни, з полону, з-за 

кордону. Бажаю, щоб попереду були тільки приємні 
події, зникли всі тривоги, а безмежне щастя 

крокувало за вами в новому році.

Директор коледжу
Анатолій Литвиненко
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❞ Ця відзнака є результатом спільної роботи 
адміністрації, викладачів, кураторів навчаль-

них груп, студентів та їх батьків, - наголошує Денис 
Олександрович. - Це результат співпраці коледжу й 
університету, спільних волонтерських проектів ви-
ховного відділу ГАФК СНАУ та відділу з організації 
виховної роботи зі студентами СНАУ.

НАГОРОДА ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

йної роботи в І семестрі й особливостями її проведення 
у другому. 

Під час виступу інженера з охорони праці Наталії 
Чорнобай йшлося про стан охорони праці, пожежної 
безпеки й екології в коледжі; внутрішні нормативні 
акти; навчання з питань ОП та систему інструктажів; 
поточні перевірки, огляди окремих підрозділів і коледжу 
в цілому; медичні огляди працівників тощо.

Завідувачка навчально-методичного кабінету Ірина 
Хлонь винесла на розгляд проект рішення педагогічної 
ради «Про затвердження орієнтовного плану підвищення 
кваліфікації на 2023 рік».

За результатами засідання педагогічної ради ухвалили 
відповідні рішення.

Також Анатолій Васильович зазначив, що ми маємо 
підтримувати людей, яким необхідна допомога. За-
кликав працівників повідомляти керівництво коледжу, 
якщо хтось із рідних або знайомих опинивсь у скрутній 
ситуації, бо, працюючи спільно над проблемою, можна 
змінити стан справ на краще.

❞ Сьогодні ми максимально намагаємося за-
безпечити стабільність нашої роботи. Для 

успішного завершення першого семестру працюємо 
в посиленому режимі. Зараз усім нелегко, ми маємо 
розуміти це. Ми працюємо з дітьми й зобов’язані 
давати їм поради, як працювати в таких умовах, де 
шукати підтримку, а для цього нам потрібно мати 

власний внутрішній ресурс. Не соромтеся зверта-
тися до фахівців, не залишайтеся з проблемою сам 
на сам, – підсумував директор коледжу Анатолій 
Литвиненко. – До швидкої Перемоги! До миру!

Високе визнання

Заступник директора з виховної роботи ГАФК СНАУ Денис 
Овсянко отримав відзнаку "Людина року-2022".
Другий рік поспіль СНАУ відзначає осіб, які досягли ва-
гомих результатів у своїй діяльності. Цього разу таких 
семеро. Серед них і заступник директора з виховної ро-
боти Денис Овсянко, який отримав заслужену нагороду 
за високий рівень у реалізації волонтерських ініціатив, 
вихованні молодого покоління, високий професіоналізм, 
величезний педагогічний талант уроботі зі студентською 
молоддю та цілеспрямованість. 

Українська армія – 
гордість країни
У Глухівському агротехнічному фаховому 
коледжі СНАУ для студентів 4 курсів 
пройшла кураторська година, присвячена 
Дню Збройних Сил України
Старший інструктор відділення рекрутингу та комплек-
тування 1 відділу Шосткинського районного територі-
ального центру комплектування та соціальної підтрим-
ки, старший сержант Юрій Бартош розповів молодим 
людям про роди військ ЗСУ, їх основне призначення, 
забезпечення військовослужбовців, перспективи служби 
в українській армії. Крім цього, відповів на запитання 
студентів випускних груп.

Насамкінець Центр молодіжної політики коледжу з 
нагоди професійного свята вручив пану Юрію брендо-
ваний подарунок.



СПІВПРАЦЯ
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❞ Кожен із нас у будь-який момент може залиши-
тися без дому так само, як люди, які знайшли 

прихисток у нашому гуртожитку, – зазначив ди-
ректор коледжу Анатолій Литвиненко. – Українці 
завжди підтримували тих, хто опинивсь у скрутних 
обставинах, толокою будували хати, разом садили 
городи, копали криниці... І от зараз такий час, коли 
ми знову гуртуємося, допомагаємо тим, хто опинився 
в більшій скруті, ніж ми. Добре, що в цій нелегкій 
справі ми маємо партнерів – Міжнародний фонд 
«Відродження» та CARE Deutschland, які сприяють 
облаштуванню комфортних і безпечних умов пе-
ребування в тимчасових і тривалого перебування 
прихистках вразливих груп цивільного населення в 
умовах війни росії проти України.

Міжнародний проект: практика за кордоном
Директор ГАФК СНАУ Анатолій Литвиненко, заступник директора з навчальної 
роботи Михайло Кліндух, викладач Аліна Грудина та 17 студентів, які проходять відбір 
на практику, взяли участь у круглому столі «Організація практики студентів»

Учасниками заходу, що проходив в 
онлайн режимі, були представники 
закладів фахової передвищої освіти, 
зокрема й викладачі німецької мови, 
та проектів AgroKontakte International 
(AKI); працівники Науково-мето-
дичного центру ВФПО; студенти, які 
мають намір проходити практику; 
випускники коледжів. 

Під час круглого столу мова йшла 
про особливості організації практич-
ної підготовки українських студентів 
у Німеччині: програми сільськогоспо-
дарської практики, зокрема, про-
ведення програми 2023 з Україною 
(6 місяців); медичне страхування, 

яке здійснює українська сторона, та 
лікування в Німеччині; харчування, 
проживання, тривалість робочих/
вихідних днів студентів; види ви-
конуваних робіт; делегаційні поїзд-
ки та профільні семінари, розвиток 
фермерських організацій. Представ-
ники пілотних коледжів поділилися 
досвідом проходження закордонної 
практики. Викладачі німецької мови 
розповіли про принципи організації 
курсів із вивчення іноземної мови. 

Викладач німецької мови ГАФК 
СНАУ Аліна Грудина розповіла при-
сутнім, для чого створений курс ні-
мецької мови, як саме проходитимуть 

заняття тощо. Також ознайомила 
присутніх із рівнями володіння ні-
мецькою мовою, структурою підруч-
ника, темами аграрного спрямуван-
ня, системою оцінювання та іншою 
актуальною інформацією. 

Облаштування комфортних умов 
для вразливих груп цивільного населення 
У рамках Грантової гуманітарної програми «Гуманітарна солідарність», що 
реалізовується за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та CARE Deutschland, 
до Глухівського агротехнічного фахового коледжу СНАУ надійшли комплекти меблів

Серед наданої допомоги – 50 ліжок із матрацами та 
подушками, 25 шаф для одягу, якими укомплектують 
кімнати внутрішньо переміщених осіб. Зараз співро-
бітники коледжу збирають меблі.

**Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду «Відроджен-
ня» та CARE Deutschland в рамках Грантової гуманітарної програми 
«Гуманітарна солідарність». Матеріал відображає позицію авторів і не 
обов’язково відображає позицію Міжнародного фонду «Відродження» та 
CARE Deutschland.



На базі коледжу для внутріш-
ньо переміщених осіб пройшов 
майстер-клас із виготовлення 
ляльок-мотанок.

Художній керівник Первомай-
ського будинку культури Тетяна 
Покотило розповіла присутнім 
про види ляльок, а також про те, 
що вони уособлюють.
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КОНФЕРЕНЦІЯ

На захід запросили голів профкомів ВНЗ, коледжів, 
профтехучилищ і керівників обласних організацій 
Профспілки працівників агропромислового комплексу 
України. Конференція розпочалася з привітання голо-
ви профспілки Світлани Самосуд і керівника проекту 
Марини Горлач.

За допомогою відеозв’язку виступила Алла Навроцька 
– працівниця данської профспілки 3F родом з України. 
Вона розповіла, як організація допомагає з працевлаш-
туванням (в тому числі й студентів) і про власний досвід 
роботи. Експерт із міграційних процесів Профспілки 
будівельників України Олег Борисов говорив про ринок 
праці в умовах війни, звернувши особливу увагу на про-
блему біженців та перспективу критично високого рівня 
трудової міграції в майбутньому. Завідувачка відділу 
центрального комітету Профспілки Тетяна Марченко 
надала інформацію про колективний трудовий договір та 
умови його укладання для студентів. Представники ГАФК 
СНАУ разом із Мариною Горлач та іншими учасниками 
конференції у форматі діалогу обговорили досвід пер-
винних профспілкових організацій аграрних навчальних 
закладів щодо роботи студентів у країнах ЄС.

Наступного дня координатор Міжнародної спілки 
асоціацій працівників харчової промисловості, сільського 
господарства, готелів, ресторанів, громадського харчу-
вання, тютюну та суміжних працівників (IUF) Дмитро 
Степанюк говорив про міжнародну роботу Профспілки 
АПК та досвід діяльності міжнародної профспілки IUF. 
Також учасники конференції разом із головою профкому 

ЗВО "Подільський державний університет" обговорили 
питання психологічної підтримки профспілкової молоді в 
умовах військового стану в Україні. Наостанок затвердили 
Звернення студентської та учнівської молоді Профспілки 
АПК до Президента України з приводу приватизації на-
вчально-дослідних господарств аграрних університетів 
та земель науково-дослідних установ Національної ака-
демії аграрних наук України та законопроекту №7588.

❞ Приємно вражена організаційною частиною 
конференції. Матеріал викладено на високому 

рівні, інформація справді корисна та цікава, - поді-
лилася враженнями Жанна Бузинна. - Впевнена, що 
такі заходи рухають українську молодь уперед. Ок-
ремо хочу підкреслити гостинність і доброзичливість 
організаторів конференції. 

УКРАЇНСЬКА МОЛОДЬ – 
РУШІЙНА СИЛА 
Голова Центру молодіжної політики 
ГАФК СНАУ Жанна Бузинна та її перший 
заступник Гліб Осьмаков взяли участь у 
міжнародній конференції «Захист прав 
через сильні профспілки»

РАЗОМ – СИЛА

Підтримати ресурс Під час майстер-класу учасники 
в кожну ляльку вкладали монету та 
зерно як символ добробуту.

Захід організувала представник 
Громадської організації «КримSOS» 
Марина Єжкун. Директор коледжу 
Анатолій Литвиненко вручив пані 
Марині подяку за активну життєву 
позицію, допомогу в облаштуванні 
місць компактного проживання 
внутрішньо переміщених осіб і з на-
годи Міжнародного дня волонтера.
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НАПЕРЕДОДНІ СВЯТ

ІЗ ВИКЛАДАЧАМИ – 
НЕ ЧЕРЕЗ ЕКРАНИ ДЕВАЙСІВ, 
А В АУДИТОРІЯХ ВИШУ
Першокурсники відділення 
економіки та інформаційних 
технологій ГАФК 
СНАУ поспілкувалися з 
викладачами спецдисциплін

Напередодні новорічних свят молоді 
люди змогли побачитися зі своїми 
педагогами не через екрани смартфо-
нів і комп’ютерів, а вже в аудиторіях 
навчального закладу.

Так, студенти нового набору спеці-
альності «Фінанси, банківська справа 
та страхування» разом із викладачами 
поговорили про фінансові органи й 

інституції, гроші, сувенірні монети 
України та інше. Завдяки настільній 
фінансово-економічній грі «Лісові 
комерсанти» майбутні фінансисти по-
бували в ролях банкірів, податківців, 
бізнесменів і волонтерів, зрозуміли 
відмінність найманої особи та самоза-
йнятої. Крім цього, спробували заро-
бляти гроші, вправно їх розподіляти, 

сплачувати податки, контролювати, 
інвестувати тощо. Так молоді люди 
дізналися про важливість бути фінан-
сово грамотною особою, бо від цього 
залежить добробут всієї країни.

Подібні зустрічі педагогів про-
йшли зі студентами кожної спеціаль-
ності, за якими ведеться підготовка 
в нашому виші.

НІЩО НЕ СТАЛО НА ЗАВАДІ ПОКАЗАТИ ТАЛАНТИ

У коледжі пройшов 
щорічний фестиваль 
«Дебют першокурсника», 
який традиційно припав на 
День святителя Миколая
Під час заходу вшанували пам'ять 
героїв, випускників нашого навчаль-
ного закладу та всіх тих, хто запла-
тив своїм життям за наше мирне 
майбутнє.

Директор ГАФК СНАУ Анатолій 
Литвиненко звернувся до присутніх 
у залі:

❞ Коледж – це місце, що надає вам можливість себе реалізувати, 
тому скористайтеся цим. Вам доводиться це робити у складній 

атмосфері, бо доля послала нам випробування війною. Однак сьогодні, 
як ніколи, ви маєте краще навчатися, а ми – вас навчати. Ті важкі часи, 
в які ми з вами живемо, впливають на кожного з нас. Відчуваємо це і в 
освітньому процесі, і в житті. Шановне студентство, сьогодні особливий 
день – день, коли всі маємо мріяти та загадати єдине бажання – життя в 
мирі та спокої, які забезпечують нам Збройні Сили України. Наші герої 
роблять усе  можливе й неможливе, щоб ми з вами могли навчатися. 
Легких знань не буває. Знання – це  багаж, який треба підкріплювати 
системою. Нам, викладачам, слід постійно підвищувати свій рівень, а вам, 
студентам, треба брати знання від нас, будуючи своє майбутнє спільно 
з нами. Всіх щиро вітаю! Нехай святитель Миколай захистить всіх нас.
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ЗНАЙОМСТВО З КОЛЕДЖЕМ

Студенти-старшокурсники та 
випускники навчального закладу 
записали для своїх наступників ві-
део-звернення, в якому розповіли 
про роки навчання, найприємніші 
моменти та те, що їм дав коледж.

Наші яскраві та сміливі студенти, 
які вперше піднялися на сцену вишу,  
показали, що складні умови навчання 
в умовах воєнного стану не стануть 
на заваді їм, щоб продемонструвати 
власні таланти. 

Відкрила фестиваль 11Ф/БО група, 
яка підготувала відеоролик «Очіку-
вання від навчання та реальність», а 
також виконала пісню «Десь по світу». 

Данило Борщ (12Е) зіграв на гітарі 
пісню «Спи собі сама». Студенти 12АІ, 
11Б, 11М та 11АГ розважили зал за-
пальними танцями – сучасними та з 
народними мотивами. Юнаки з 11АІ 
представили незвичний спортивний 
номер із баскетбольними м'ячами. 
Дар’я Милка (11АГ) продемонструва-
ла всім свій вокал, виконавши пісню 
«Живи». Таміла Гавриченко зачитала 
зворушливу поезію Ліни Костенко 
«Мій перший вірш, написаний в око-
пі…», який так підходить під реалії 
сьогодення. Юнаки та дівчата з 11Е, 
11КІ, 11Б груп брали зал гумором: си-
туаціями з життя та навчання студен-

тів, образом українців, сформованим 
російським телебаченням тощо.

У рамках фестивалю відбулася 
ще одна важлива подія – посвята в 
першокурсники. Клятву студента 
Глухівського агротехнічного фахово-
го коледжу СНАУ зі сцени зачитала 
Єлизавета Полторак (11М).

Заступник директора з вихов-
ної роботи Денис Овсянко привітав 
учасників із дебютом у виші та Днем 
святителя Миколая. До того ж Денис 
Олександрович разом із ведучими 
Глібом Осьмаковим і Жанною Бу-
зинною вручив кожній групі солодкі 
подарунки. 

Під час заходу майбутні абітурієнти мали змогу пока-
зати свої знання з агрономії, змагаючись у командній 
грі. Упізнати сільськогосподарську культуру; визначити 
вид бур'янів; намалювати проєкт мрії, «облаштувавши» 

Агрономія: актуально, 
модно, престижно
Викладачі спецдисциплін відділення 
агроінженерії ГАФК СНАУ представили 
слухачам підготовчих курсів спеціальність 
"Агрономія"

❞ Актуальність і значимість агрономів давно 
визнали не тільки в Україні, а й далеко за кор-

доном. Особливо тепер, у час протистояння ворогові, 
працівники землі стійко виконують обов'язки перед 
державою, людьми й самими собою, борючись за 
кожен гектар урожаю, – зазначила викладач Ганна 
Мелута.

присадибну ділянку; відсортувати насіння – все це вия-
вилося під силу нашим здібним учасникам. 

Приємним сюрпризом для дев'ятикласників стало 
чаювання зі смаколиками від організаторів заходу. 
Крім цього, напередодні Дня святителя Миколая кожен 
отримав ще й подаруночок із завданням: виростити зі 
«зростаючого олівця» рослину та поділитися результатом 
навесні в соцмережах.



Лісівник – не професія, а покликання: 
ГАФК СНАУ відкриває нову спеціальність
У Глухівському агротехнічному фаховому коледжі СНАУ відбулася презентація 
спеціальності 205 «Лісове господарство» на тему: «Моє професійне дерево»

Завідувачка відділення будівництва 
Тетяна Бєлікова ознайомила слухачів 
підготовчих курсів із цікавинками 
про дерева та їх роль у житті людини. 
До того ж провела вікторину «Що ми 
знаємо про ліс?».

Щоб якнайглибше занурити шко-
лярів у лісову справу, до навчально-
го закладу завітав начальник лісо-
господарського відділу Державного 
підприємства «Шосткинське лісове 
господарство» Борис Кривошеєв. 
Молоді люди з перших вуст дізна-
лися про діяльність Шосткинського 
лісгоспу: збереження, охорону та 
примноження зелених багатств; про-
фесії працівників і те, які обов’язки 
мають лісничі, майстри лісу та інші 
співробітники підприємства. Борис 
Григорович розповів про нелегкі буд-
ні лісівників, які щоденно докладають 
чималих зусиль для охорони зелених 
масивів від шкідників, пожеж і людей, 

що своєю неправомірною поведінкою 
завдають шкоди місцевим флорі та 
фауні. До того ж лісівник зі стажем 
запросив дев’ятикласників відвідати 
місцевий дендропарк на території 
господарства.

Вже традиційно майбутніх абіту-
рієнтів не відпустили без подарунків, 
однак цього разу вони зробили їх 
власноруч. Так, викладачі відділен-
ня будівництва для юнаків і дівчат 
провели майстер-клас з виготовлення 

свічки з вощини зі святковим ново-
річним оздобленням.

❞ Війна триває, а ми не лише 
тримаємося, а й відкри-

ваємо нові спеціальності – не 
зупиняємося на досягнутому, а 
йдемо лише вперед до успіху та 
досконалості, – зазначила Тетяна 
Бєлікова. – Добре, що ось так по-
ряд маємо фахівців лісової галузі, 
які, зважаючи на багаторічний, 
досвід можуть прийти й розпо-
вісти дітям про реалії професії, 
без прикрас, але з любов’ю до 
своєї роботи. Сподіваємося на 
подальшу співпрацю з підпри-
ємством. Чекаємо в наступному 
навчальному році набору май-
бутніх фахівців спеціальності 205 
«Лісове господарство».

❞ Професія лісівника є бага-
тогранною, бо це не просто 

людина, яка охороняє ліс і при-
множує його багатства – вона цим 
живе. Будь-то технік-лісопатолог, 
технік-ґрунтознавець чи технік 
мисливського господарства – 
вони всі по-батьківськи піклують-
ся про кожного мешканця зелених 
легень планети, адже лісівник – це 
не професія, а покликання. І одно-
го разу ставши на цю стежку, буде 
складно з неї зрушити, – зазначив 
Борис Кривошеєв. – Однак просто 
пересічна особа не може стати 
лісівником, бо ця діяльність ви-
магає особливих знань, навичок і, 
навіть, людських якостей. Раніше 
нашим працівникам доводилося 
долати чималу відстань для під-
вищення своєї кваліфікації, тож 
ми приємно вражені, що в ГАФК 
СНАУ відкривають спеціальність 
«Лісове господарство».
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Завідувач навчально-методичної 
лабораторії Оксана Самофалова при-
вітала дев’ятикласників із ще одним 
етапом у їхньому житті й побажала 
зробити правильний вибір, який 
допоможе їм стати успішними гро-
мадянами незалежної України.

Викладач української мови Ганна 

Мелута наголосила випускникам під-
готовчих курсів, що не варто боятися 
труднощів, а слід завжди йти вперед 
до здійснення мрій.

Під час заходу школярі ще раз при-
гадали, де вони побували в коледжі, 
в яких аудиторіях і лабораторіях їм 
розповідали про спеціальності, за 
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ЗА КРОК ДО ДОРОСЛОГО ЖИТТЯ: ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР ВИРІШУЄ ВСЕ

У Глухівському агротехнічному фаховому коледжі СНАУ 
відбувся випуск слухачів підготовчих курсів

якими ведеться підготовка фахів-
ців. Крім цього, переглянули відео-
ролик «Як це було», де були зібрані 
найяскравіші моменти, що сталися 
з майбутніми абітурієнтами у виші. 
Також були зачитані листи, які під 
час занять з української мови хлопці 
та дівчата писали своїм товаришам із 
курсів, ділячись враженнями від нав-
чання, спілкування з викладачами та 
вітаючи один одного з прийдешніми 
святами.

Оксана Самофалова вручила уч-
ням сертифікати випускників підго-
товчих курсів. П’ятеро відмінників: 
Артем Шупік, Богдан Іващенко, Альо-
на Ступак, Ілля Шомко та Павло Тілі-
ченко додатково отримали солодощі. 

Наприкінці зустрічі школярі та 
викладачі ГАФК СНАУ фотографу-
валися біля ялинки, прикрашеної 
імпровізованими кульками з фото 
випускників і смакували солодкою 
ватою. 

Економічна вікторина
Цього тижня слухачі підго-
товчих курсів ГАФК СНАУ оз-
найомилися зі спеціальнос-
тями «Фінанси, банківська 
справа та страхування», 
«Облік і оподаткування» 
та «Менеджмент».

Під час вікторини, що про-
ходила під девізом: «Еконо-
міку щоб знати, потрібно 
плідно працювати! Діяти 
активно, думати оператив-
но, сперечатись доказово 
для усіх обов’язково!», учас-
ники розділилися на дві 

команди. Перша команда 
«Заряд» (гасло «Гроші ра-
хувати вміємо!»); друга – 
«Денис і Богдан банк» (гасло 
«Збережемо ваші кошти!»). 
Завданням команд було по-
будувати фінансово-стійку 
вежу, в кого вона буде біль-
ша – той і переможець. 

Успішно пройшовши всі 
шість раундів, переможцем 
стала команда «Денис і Бог-
дан банк». Учасники отри-
мали шоколадні монети та 
невеличкі призи. 

Енергетикам робота буде завжди

Передусім завідувач від-
діленням Василь Литви-

ненко ознайомив школярів 
з історією відділення та 
наголосив на важливості 
професії енергетика. Далі 
голова циклової комісії 
електротехнічних дисци-
плін Олексій Ткачов провів 
для присутніх віртуальну 
екскурсію кабінетами та 
лабораторіями. 

Після цього хлопці та ді-
вчата, розділені на дві гру-
пи, взяли участь у веселих 
змаганнях, підготовлених 
викладачами Ольгою Фур-
сою та Віктором Масловим. 
Майбутні абітурієнти де-
монстрували свої навички 
роботи в команді, виявляли 
інтелектуальні здібності та 
збирали схеми на електро-
конструкторі. 

У підсумку кращою ста-
ла команда «Заряд», яка 
отримала більше залікових 
балів. Усі учасники зустрічі 
отримали солодкі призи на 
згадку про цю подію.

Викладачі 
електротехнічних 
дисциплін провели 
для слухачів 
підготовчих курсів 
захід-знайомство 
з відділенням 
електроенергетики
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БЛАГОДІЙНІСТЬ

ЗІБРАЛИ РЕКОРДНУ СУМУ
У рамках марафону добрих справ 
напередодні Дня святителя Миколая 
виховний відділ коледжу провів акцію 
зі збору коштів, речей та іграшок для 
дітей, яким необхідна турбота.

Зібрані спільними зусиллями роз-
мальовки, канцелярське приладдя, 
набори для творчості, одяг, іграшки 
та предмети особистої гігієни пере-
дали до СНАУ, де все розподілили 
між Обласним центром дитячої он-
кології та гематології, Хоружівським 
дитячим будинком та Улянівською 
ЗОШ-інтернат.

На 4000 грн готівки купили дітям 
засоби особистої гігієни, вітаміни, 
теплі шкарпетки, колготи, носові 
хустини. Всі інші кошти перевели 
на рахунок начальниці виховного 
відділу СНАУ Світлани Зінченко, 
яка безпосередньо відвідала дитя-
чий будинок, інтернат і дитячий 
онкодиспансер. Також на ці кошти 
придбали цукерки, фрукти та речі, 
що потрібні дітям. 

Крім цього, зібрали більше 50 кг 

дитячого одягу, іграшок, канцеля-
рії, розмальовок, засобів особистої 
гігієни тощо. Велику частину одягу 
й іграшок направили до Служби у 
справах дітей Глухівської міськради 
для допомоги дітям, які опинились у 
скрутному матеріальному становищі. 

Організатори марафону дякують 
усім, хто долучився до такої доброї 
справи: студентам, їх батькам, викла-
дачам та іншим співробітникам вишу. 
Окрема подяка ФОП Шиліна Марина 
(магазин дитячого одягу «Злата»), 
Андрію Буту (Нова Пошта), Зінченко 
Світлані та студактиву СНАУ.

❞ Після повномасштабного 
вторгнення волонтерство 

стало невід’ємною складовою 
нашого життя. Протягом року ми 
донатили на ЗСУ,  дрони та бай-
рактари – війна згуртувала нас. 
У новорічні свята кожен чекає на 
диво, особливо дітки, які позбав-
лені батьківського піклування та 
турботи, або які тяжко хворіють 
та кожного дня борються за своє 
життя. У коледжі ми дали мож-
ливість кожному побути в ролі 
святителя Миколая і, судячи з 
результату акції, нам усе вдалося, 
– зазначив заступник директора 
з виховної роботи Денис Овсянко.

❞ Ми зібрали рекордну для 
нас суму, – зазначили у ви-

ховному відділі ГАФК СНАУ. – Це 
10 600 грн готівки та 9150 грн на 
картковий рахунок. Тобто 19 750 
грн! 

Двічі обереги
Завідуюча гуртожитком 
№3 ГАФК СНАУ Алла 
Місняєва передала кошти 
на потреби ЗСУ

Алла Сергіївна – майстриня, якій до 
снаги практично будь-яке рукоді-
лля. Цього разу вона створила серію 
ляльок-мотанок і виставила їх на 
продаж, оголосивши, що всі отримані 
кошти підуть на потреби наших вій-
ськових. У підсумку вийшло 970 грн, 
котрі вона передала до виховного 
відділу, співробітники якого активно 
співпрацюють із волонтерськими 
організаціями. Сьогодні культор-
ганізатор Анна Овсянко зустріла-
ся зі співзасновницею Громадської 
організації «Допомога – м. Глухів» 
Іриною Барановою, яка запевнила, 
що ці кошти додадуть до суми, яку 
збирають на автомобіль військовим.

❞ Радію з того, що мої ляль-
ки стали двічі оберегами: 

вони захищатимуть своїх нових 
власників, а кошти, отримані від 
продажу, допоможуть зберегти 
життя нашим захисникам, – го-
ворить Алла Місняєва.
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РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: 

ДО СВЯТАСПОРТ

На рівні 
з дорослими

Спортсмени Глухівського 
агротехнічного фахового 
коледжу Сусмьского 
НАУ взяли участь у 
благодійному кубку Шостки 
з жиму штанги лежачи та 
народного жиму лежачи 
пам'яті Бориса Пушкаря

У відкритій категорії жиму штанги 
лежачи Кирило Ніжник (41КІ) з ре-
зультатом 125 кг посів п’яте місце, 
Богдан Кириченко (11Б) став шостим 
із результатом 122,5 кг. У народному 
жимі Кирило підняв 95 кг 16 разів, 
Богдан – 100 кг 9 разів.

Варто зазначити, що спортсмени, 
які займаються під керівництвом 
Андрія Кириченка, змагались у від-
критій ваговій категорії, де не було 
розподілу на вікові групи.

#УкраїнськаХустка

Викладачі та студенти ГАФК СНАУ взяли участь у святкуванні Дня україн-
ської хустки.

Сфотографувавшись хто вдома, хто в коледжі, вони долучилися до всеукра-
їнської акції, яка шириться в соцмережах під хештегом #УкраїнськаХустка.

❞ Чи проводити святковий ранок для діток, ми довго не роздуму-
вали. Зараз такий час, коли дітвора майже не бачить своїх одно-

літків; коли страшно відпустити їх погратися з друзями на вулицю, але 
так хочеться дати їм повноцінне дитинство з яскравими позитивними 
емоціями, – зазначила культорганізатор Анна Овсянко. – Сподіваюся 
нам усе вдалося.

Зимова казка для малечі
У коледжі пройшов Новорічний ранок для дітей
Виховний відділ разом зі студактивом 
зробили все можливе, щоб укриття 
в коледжі засяяло новорічними вог-
никами, а дітки та їх батьки могли 
спокійно насолодитися дійством.
Дітлахи відгадували загадки, "роз-
веселяли" ялинку, водили хороводи, 
грали в різноманітні ігри: "Зайчики", 
"Чарівні оленятка" тощо. Снігова Ко-
ролева, Зима, святитель Миколай та 
інші казкові герої дали можливість 
малечі поринути в зимову казку, 
відчути весь спектр емоцій, на які 
вони тільки спроможні.

На завершення кожна дитина от-
римала подаруночок від святителя 
Миколая.


