
 



 

Анонси 
 

➢ 08 грудня – святкування 50-річчя відділення будівництва. 

➢ 16 грудня – традиційний щорічний фестиваль студентської 

творчості «Дебют першокурсника». 

➢ Протягом грудня – турнір із міні футболу серед студентів. 

які проживають у гуртожитках, і місцевими студентами. 

➢ 17 грудня – Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Агробізнес і освіта: сучасні моделі розвитку та співпраці». 

➢ Наприкінці грудня – бібліомікс «Магія зимових свят». 

 

Виховна робота  

➢ 06 грудня – участь в обласному багатожанровому онлайн 

фестивалі-конкурсі мистецтв «Осіння палітра талантів 

Сумщини». 

➢ 08 грудня – урочистості з нагоди святкування 50-річчя 

відділення будівництва. 

➢ З 25 листопада по 10 грудня – проведення заходів і 

кураторських годин до Всеукраїнської акції «16 днів проти 

насильства». 

➢ 16 грудня – традиційний щорічний фестиваль студентської 

творчості «Дебют першокурсника». 

➢ 19 грудня – традиційний щорічний розважальний захід серед 

студентів, що мешкають у гуртожитках, «Звана вечеря». 

➢ До 17 грудня – благодійна волонтерська акція «Розтопи своє 

сердце». 

➢ Протягом грудня – акція для груп нового набору 

«Прикрасимо ялинку коледжу разом!». 

➢ 29 грудня – новорічний ранок для дітей. 

 

Навчально-методична робота 
 

➢ Засідання обласного методичного об’єднання: 

✓ 01грудня – викладачів фізики і астрономії; 

✓ 14 грудня – викладачів соціального циклу та правових 

дисциплін. 

➢ 08 грудня – святкування 50-річчя відділення будівництва. 

➢ 08 грудня – День циклової комісії будівельних дисциплін. 

➢ 10 грудня – День циклової комісії викладачів фізичного 

виховання і ЗУ. 

➢ 10 грудня – засідання педагогічної ради. 

➢ 16 грудня – засідання Школи педагогічної майстерності. 

➢ 17 грудня – Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Агробізнес і освіта: сучасні моделі розвитку та співпраці». 

➢ 20-31 грудня – заліково-екзаменаційна сесія. 

➢ Протягом грудня – участь у науково-практичних 

конференціях. 

➢ Відповідно до плану – Підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників. 

➢ Протягом грудня – засідання циклових комісій. 



Виробнича діяльність 
 

➢ Протягом грудня – облаштування вимощення біля ангару 

навчально-дослідного господарства. 

➢ Протягом місяця – розбирання аварійної будівлі 

навчального корпусу №3. 

➢ Протягом грудня – заготівля твердого палива та заповнення 

складу. 

➢ Протягом місяця – ремонт вікон і проведення робіт з 

утеплення будівель. 

➢ Протягом грудня – підтримання належного температурного 

режиму в будівлях навчального закладу. 

➢ Протягом місяця – поточний ремонт у навчальних корпусах 

і гуртожитках. 

➢ Протягом грудня – прибирання прилеглої території. 

➢ Протягом місяця – дотримання протиепідеміологічних 

заходів. 

➢ Протягом грудня – ремонт воріт для приміщень гаражів. 

➢ Протягом місяця – реконструкція лабораторії №82. 
 

Спортивно-масові заходи 
 

➢ Протягом грудня – турнір з міні футболу серед студентів, які 

проживають в гуртожитках, та місцевих студентів. 

➢ Протягом місяця – товариська зустріч із волейболу ВСП 

ГАФК – ДЮСШ (дівчата). 
➢ Протягом грудня – першість міста з шахів серед навчальних 

закладів. 

➢ Протягом місяця – товариська зустріч з волейболу ВСП 

ГАФК – ДЮСШ (юнаки). 

➢ Протягом грудня – першість міста з настільного тенісу серед 

навчальних закладів. 

Навчально-виробнича діяльність 
 

➢ На початку грудня – проходження ліцензування робітничих 

професій «Муляр», «Електрозварник ручного зварювання», 

«Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування». 
➢ Протягом грудня – проведення захисту виробничо-

технологічних практик згідно графіку. 

➢ На кінець грудня – засідання методичного об’єднання 

майстрів виробничого навчання. 
➢ На кінець грудня – участь у Всеукраїнській науково-

практичній конференції « Агробізнес і освіта: сучасні моделі 

розвитку та співпраці». 
 

Інформаційно-масові заходи 
 

➢ 1 грудня – слайд-інформація «СНІД: знати щоб жити». 

➢ На початку грудня – книжкова виставка «Найважча професія – 

бути людиною». 

➢ 5 грудня – виставка-календар «Чисте золото таланту» до 90-

річчя від Дня народження Г.М. Тютюнника. 

➢ 6 грудня – виставка-репортаж «Свято справжньої мужності, 

героїзму і відваги» до Дня Збройних Сил України. 

➢ 10 грудня – виставка одного автора «Лірика народного поета» 

до 200-річчя  від Дня народження М.О. Некрасова. 

➢ 12 грудня – літературний портрет «Майстер «точного слова» до 

200-річчя від Дня народження Ґюстава Флобера. 

➢ З 20 грудня – декада молодого фахівця відділення 

електроенергетики «Сучасна енергетика: альтернативи, 

ефективність, безпека». 

➢ Наприкінці грудня – бібліомікс «Магія зимових свят». 

➢ В кінці місяця – виставка-екскурс «Як зустрічають Новий рік у 

різних країнах світу». 



 

Бібліотечна сторінка 

Книжкові новинки 
Великий голод в Україні 1932-1933 років: у IV т. Т.І- IV. Свідчення очевидців для Комісії Конгресу США/ 

Виконавчий директор Комісії Джеймс Мейс. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. 

І-ІІІ том чотиритомного видання матеріалів Конгресово-президентської Комісії США з вивчення Великого 

голоду в Україні 1932-1933 рр. містить свідчення очевидців-емігрантів з України, що були зібрані впродовж 1983-

1984 рр. за спеціальною методикою oral history і є доказом геноциду українського народу. Ключова акція уряду 

(конфіскація всіх продовольчих продуктів тривалого зберігання в українських селах у січні 1933р.) була здійснена 

на основі усних вказівок. Вона може бути встановлена тільки за подібністю дій чекістів і комнезамівців у різних 

селах України, засвідченою людьми, які бачили такі дії на власні очі. Тому свідчення є одним із найцінніших 

джерел з історії колективізації та Голодомору в Україні 1932-1933 рр. 

Останній том чотиритомного видання матеріалів Комісії з розслідування Голоду 1932-1933 рр. в Україні, виконавчим 

директором якої був відомий історик Дж. Мейс, містить підсумковий звіт із додатками. Проаналізувавши доробок 

нерадянських дослідників про український Голод, його особливості в контексті радянської історіографії голоду, згадки про 

Голод у радянській пресі, висвітлення цієї теми в історичній прозі, а також реакцію на Голод 1932-1933 років був 

спланованим геноцидом, направленим на винищення українського селянства – життєдайної основи української нації. 

Марочко В. Голодомор 1932-1933 років в Україні: Хроніка/ В. Марочко, О. Мовчан. – К.: Вид. дім «Києво-

Могилянська академія», 2008. – 294 с. 

Хроніко-документальне видання відтворює факти, події, явища в селах Української СРР 1932-1933 рр. – Голодомору, 

спричиненого суцільною колективізацією, надмірними хлібозаготівлями, репресіями. Використано опубліковані збірники 

документів і матеріалів, архівні фонди України і Росії, листування і таємні шифрограми Сталіна, листи селян до партійно-

радянської номенклатури, доповідні записки іноземних дипломатів. 

Голодомор 1932-1933 років – геноцид української нації. Навчальний посібник для вчителів/ Д. Білий, В. Василенко, 

А. Козицький, Н. Лапчинська та ін. За заг. Ред. О. Стасюк. – К.: Видавництво Марка Мельника (ФОП Мельник 

М.Ю.), 2021. – 336 с. 

Навчальний посібник є одним із перших видань, яке повною мірою висвітлює передумови, обставини та наслідки 

Голодомору 1932-1933 рр. – геноциду української нації – та масових штучних голодів 1921-1923 рр., 1946-1947 рр. в 

широкому історичному контексті як української, так і всесвітньої історії. Автори подають ґрунтовний фактологічний матеріал, поєднаний 

з аналітичним осмисленням різних аспектів злочинів комуністичного тоталітарного режиму. 



 

Геноцид українців 1932-1933 за матеріалами досудових розслідувань// Упоряд.: О Петришин, М. Герасименко, О. 

Стасюк. – К.: Видавництво Марка Мельника, 2021. – 520 с. 

У науковому збірнику друкуються укази та розпорядження президентів України щодо вшанування пам'яті українців, 

знищених тоталітарним комуністичним режимом у 1932-1933 роках. Основу джерельної бази видання формує вибірка з 

матеріалів архівної кримінальної справи №475 (судовий №1-33/2021), яка складається із 331 тому та зберігається в архіві 

Київського апеляційного суду. 

 

Сергійчук В. Голодомор 1932-1933 років як геноцид українства. 3-тє вид., доп. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І. , 

2015. – 168 с. 

У пропонованій книзі на основі архівних документів і спогадів очевидців обґрунтовується закономірність визначення 

Голодомору 1932-1933 років в Україні геноцидом українства відповідно до Конвенції ООН щодо запобігання злочинів 

проти людства. 

 

Батирєва І., Коцур Ю. Проблема екзистенційного вибору під час Голодомору-геноциду: матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції (20 листопада 2019 р.) – К.: видавець Мельник М.Ю., 2020. – 312 с. 

У збірці матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Проблема екзистенційного вибору під час 

Голодомору-геноциду проаналізовано, в яких умовах українцям довелося робити екзистенційний вибір, як деформувався 

внутрішній світ людини, втягненої у щоденну і щохвилинну боротьбу за елементарне виживання, людини, яка бачила 

навкруг себе муки й смерть найдорожчих їй людей і була нездатною хоч щось вдіяти. 

 

«Чорні дошки» України. Чернігівська область/ Збірник документів і матеріалів. – К.: Видавництво Марка 

Мельника (ФОП Мельник М.Ю.), 2021. – 944 с. 

Видання містить систематизований тематичний комплекс архівних і опублікованих джерел про використання «чорних 

дощок» на території Чернігівської області УСРР у 1931 – 1934 рр. Їх введення до наукового обігу дозволить глибше 

дослідити процес запровадження режиму використання «чорних дощок» та осмислити його використання як одного із 

інструментів репресивного механізму Голодомору-геноциду, вчиненого комуністичним тоталітарним режимом в УСРР. 

 

 



 

 

 

Serhiychuk V. Genocide-holodomor 1932 – 1933 of Ukrainians. – V.: PP Serhiychuk М.І., 2018. – S.178. 

 

 

Стасюк О. Нариси про Голодомор/Олеся Стасюк. – К.: видавець Мельник М.Ю., 2019. – 216 с. 

Безумовно, Голодомор-геноцид 1932-1933 років – це лише один епізод у набагато довшій та складнішій історії примусу, 

придушення та насильства проти українців з боку комуністичного режиму, але оскільки предметом розгляду є саме він, то 

хотілося б почати з розуміння суті цього злочину. 

 

Рева І. По той бік себе: соціально-психологічні та культурні наслідки Голодомору і сталінських репресій: Науково-

популярне видання. 2-ге вид., перероб. і доп. – К.:К.І.С., 2019. – 272 с. 

У науково-популярній книзі проаналізовано трансформації (психологічні, соціальні тощо), яких зазнало українське 

суспільство у сталінську добу, перш за все – у 1930-х роках. Авторка розглянула методи, якими діяла радянська влада, 

з'ясувала їх вплив на світосприйняття українського суспільства, показала механізми формування радянської ідентичності, 

запропонувала шляхи подолання психологічних та соціальних проблем на сучасному етапі. 

 


