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Вітання директора до 95-річчя технікуму.

Вельмишановні ветерани освітянської ниви,

викладачі, майстри виробничого навчання,

співробітники із забезпечення навчально-виховного процесу

та господарської діяльності, студенти!
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Історія технікуму сягає у далеке ХХ століття. За період свого існування технікум
пройшов через злети і падіння, білі й чорні смуги, радісні й сумні миті, великі й маленькі
перемоги – усі моменти викарбувалися у 95-ти річній його історії та розпочала свій відлік
1 жовтня 1922 р.

За ці 95 років із аудиторій технікуму вийшли понад 18 тисяч вихованців
агропромислового комплексу. Багатьох життєві дороги розвели по всій Україні і навіть
далеко за її межі. У технікумі, хто навчався, той знайшов своїх друзів, можливо, хтось –
кохання. Тут кожний студент отримав нові знання, розпочав формувати світогляд,
зустрів людей, які дали не лише знання та практичні навички, але й відкрили у душах
кожного студента любов до своєї професії. Викладачі, майстри виробничого навчання та
технічний персонал із забезпечення навчально-виховного процесу намагалися під час
перебування студентів у стінах технікуму посіяти у душах кожного життєві премудрості,
поділилися скарбами із власного досвіду, які витримали випробування часом і які ще такі
далекі та непізнанні були тоді для молодих людей, які були студентами технікуму.

Сьогодні, як і в минулому, технікум з високим професійним рівнем викладання виховує
сучасною матеріально-технічною базою готує кваліфікованих фахівців, національно
свідомих громадян держави, інтелектуальних, духовних і гармонійно розвинених
особистостей. З міцними теоретичними знаннями, практичними навичками,
морально-естетичними цінностями, перейнятими від мудрих наставників, тисячі студентів
сміливо й упевнено відкривають для себе нові горизонти професійної діяльності.
Нетлінна історія технікуму – це якісний навчальний процес, а ще цікаве та корисне
дозвілля, саме таким і має бути життя сучасного навчального закладу.

Майже 80% студентів технікуму неповнолітні: до технікуму вступає багато дітей після
9-го класу – це 14-16 річні підлітки. Індивідуальний підхід до кожного студента –
основний елемент роботи колективу технікуму. Викладачі багато уваги приділяють
різноманітним виховним заходам, допомагають планувати дозвілля студентів. Стало
традицією святкувати Посвяту у студенти, День працівників сільського господарства
України, День учителя, Міжнародний день студента, День Святого Миколая, Новий рік,
весняні свята, випускні вечори тощо. Конкурси, олімпіади, вікторини, конференції,
змагання, зустрічі, покази, екскурсії, відвідування музею – це все допомагає розвивати
особистість, виявляти талант, отримувати правову, культурну підготовку, залучати до
фізичної культури молодь технікуму.
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Хто створює імідж технікуму ? Безумовно, студенти і випускники. Вони, навчаючись,
беручи участь у різноманітних заходах, проектують досягнення та успіхи колективу
викладачів та власні досягнення. Коли молоді люди закінчують навчання, то
реалізуються в обраній професії. А потім… Потім приводять дітей та онуків навчатися в
рідні аудиторії, до своїх викладачів-шановних, улюблених і, водночас, вимогливих,
справедливих. Таких викладачів не забувають.

У технікумі завжди панувала і панує юність – час пошуків. Тут навчається молодь –
небайдужа, талановита, цілеспрямована. Тут працює відповідальний, дружний колектив
професіоналів. Усім їм – і нині, і завжди – мудрості, натхнення та успіхів.

Тож нехай довшим буде життєвий шлях технікуму, який завжди гостинно й привітно
зустрічає друзів, випускників та гостей.

Шановні співробітники та студенти, бажаю, щоб сотні тисяч разів перше жовтня сяяло
для Вас як сонце тепла і любові, віри й добра. Щоб оминали Вас спалахи журби, а доля
щастя простеляла килимами, щоб технікум жив і розквітав у мирі й Божій благодаті.

Спокою, миру, безхмарних і благословенних Вам днів !

Міцного здоров’я, щастя, сімейного добробуту, усіх людських земних благ!
З повагою, директор Красноградського
подарства імені Ф.Я. Тимошенка

технікуму механізації сільського гос

В.М. Кіяшко
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