
Вітаємо новочасівців 
зі здобуттям ще одного гранту!

 Члени Молодіжної організації студентів 
«Новий час» отримали перемогу в конкурсі міні-
грантів для студентських організацій з просвіти 
виборців  «Відповідальне студентство». Проект 
був ініційований Центром розвитку корпоративної 
соціальної відповідальності за підтримки Фонду 
сприяння демократії Посольства США в Україні. 
Було обрано 20 кращих пропозицій від студентства 
України. Мета проекту новочасівців – активізувати 
та підвищити явку виборців віком від 18 до 25 років, 
актуалізувати проблему особистого виборчого права, 
чесності та прозорості майбутніх виборів Президента 
України. Переможці конкурсу грантів створили 
ініціативні групи з числа іногородньої студентської 
молоді, представники якої проводили інформаційно-
роз’яснювальну роботу за місцями проживання. 

ШАНОВНА МОЛОДЬ!
 З року в рік ми, колектив працівників, живемо, працюємо, творимо. Це наша 
команда: ті, хто в горі і в радості завжди подають руку допомоги або підставляють плече.
 Ми сповнені рішучості долати нові висоти. Ми завжди – в пошуку нових джерел 
натхнення, нових форм і шляхів розвитку. Все, що ми робимо, твориться для вас, дорогі 
студенти! Ваша увага, як і інтерес абітурієнтів, – безцінні. Саме ви даруєте нам надію. 
Ви – джерело нашого натхнення! Ви вчите нас. Ви робите нас сильнішими.
 Вже найближчим часом ми запропонуємо вам нові навчальні програми, нові 
формати позанавчальних проектів, нові ідеї та яскраві емоції. Ми сподіваємось на 
вашу підтримку та довіру. Кожен, хто обирає Політех, стає нашим другом, а дружбу ми 
цінувати вміємо. 
 Чекаємо на зустріч з вами в технікумі! Повірте, нам є, що вам запропонувати.

Тетяна Вікторівна Гребеник, 
к.п.н., директор Політехнічного технікуму КІ СумДУ 

  Так новочасівці охопили студентську 
молодь з міст Конотоп, Кролевець, Білопілля, 
Козятин, Шостка, Суми. Були підготовлені 
інформаційні повідомлення, проведено ряд 
прес-конференцій.

Будьмо гідними звання українців!
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Мереживо української душі

 Мереживом виткане наше життя, 
душею свій час відчуваєш.

І буде настільки цікавим буття, 
які в нього нитки вплітаєш… 

         Вишиванка в Україні завжди відігравала 
велику роль. Чи не єдиним національним 
атрибутом України, що з роками не втрачає 
актуальності, є вишита сорочка.  Вона ніколи не 
була простою одежиною -  відображала культурні 
цінності та надбання  українського народу 
протягом століть. Була оберегом, символом 
сім’ї  та гармонії у шлюбі. Вишиванку одягають 
і на найбільші свята, і під джинси у будень. 
Споконвіку українські жінки та чоловіки свято 
шанували одяг, а особливо вишиту сорочку. 
Наші пращури вірили, що 
вона захищає людину не 
тільки від негоди, а й від 
ворожих сил.    Одягаючи 
вишиванку, сучасна 
людина ніби повертається 
до свого   коріння та 
стає ближчою до свого 
минулого, а значить цим  
покращує  і своє майбутнє.
    Народна вишивка 
– це мистецтво, яке 
постійно розвивається. 
Це величезне багатство, 
створене протягом віків 
тисячами талановитих 
народних майстринь. Наше 

завдання – не розгубити його, 
передати це живе іскристе 
диво наступним поколінням. 
Відлітають роки, минають 
віки, змінюється мода, але 
ніщо не затьмарить краси 
вишитих речей. Вони вічні. 
Свідченням цього є  традиція 
щорічно відзначати в нашому 
навчальному закладі  свято 
вишиваної сорочки. 
Цьогоріч свято вишиванки 
в Політеху традиційно 
відбулося 25 квітня.  У 
святково прибраній читальній 
залі бібліотеки зібралися 
студенти й гості. У теплому  
родинному колі прозвучали 
пісні, вірші про Україну, 

вишиванку, калину, рушники. Присутні почули 
розповідь про традиційні українські символи та 
обереги. 
             Цікавою була зустріч із  заступником голови 
міської організації  «Просвіта», лауреатом премії 
ім. Лазаревського З.В.  Шалівською. ЇЇ колекція 
кролевецьких рушників і вишиваних сорочок, 
стала окрасою заходу. У рамках свята присутні 
могли ознайомитися з експонатами виставки 
народної творчості працівників і друзів нашого 
закладу. 
 Давайте шанувати неоціненні культурні 
здобутки українського народу!

Л.Б. Скоробагата, 
завідуюча бібліотокою

ПАТРІОТИЧНА  ПІСНЯ  ГУРТУЄ
– під таким девізом 15 травня в актовій залі 
Політехнічного технікуму КІСумДУ відбувся 
ХІІІ відкритий конкурс-фестиваль патріотичної 
пісні «Від серця до серця», який, починаючи 
з 2001-го, проходить щороку в м. Конотоп за 
підтримки відділу у справах молоді та спорту 
Конотопської міської ради та благодійного фонду 
«Відень» з метою відродження й популяризації 
вітчизняної патріотичної пісні, пробудження 
у молоді почуття патріотизму, героїзму та 
гуманності, сприяння вихованню шанобливого 
ставлення підростаючого покоління до історії 
своєї Батьківщини, національної гідності, 
виявлення талановитих авторів та виконавців, 
збереження багатств духовної культури народу.
 Організаторів та учасників заходу 
офіційним зверненням привітав Міністр культури 
України Нищук Є. М., який виразив впевненість 

у тому, що конкурс 
достойно несе відовідальну 
місію відродження та 
популяризації патріотичної 
пісні в Україні та за її 
межами. 
   Тематика цьогорічного 
конкурсу – «Українська 
патріотична, народна, 
сучасна пісня – весь 
справжній характер Украї-
ни!». Глядачі почули 
різні жанрові виконання, 
на всі смаки та у всіх 
інтерпретаціях. За віковими 
категоріями 8-11 років, 12-15 
років, 16-20 років проходили 
виступи учасників з Путивля 
і Сум, Шостки і Підлипного, 

загальноосвітніх та вищих навчальних закладів 
нашого міста. Чарівні мелодії, неповторні 
голоси, особлива атмосфера в залі... На сцену 
виходили талановиті, успішні, цілеспрямовані 
хлопчики й дівчатка, юнаки і юнки, і глядачі 
вітали їх бурхливими оплесками, дякуючи за 
подаровані настрій і можливість осмислити 
справжні цінності життя. Адже наша пісня – як 
невичерпне джерело, як казка і дума, правда і 
мрія людська. Вона дорога і єдина, ніби мати, 
велика й велична, ніби Всесвіт. 
 Тож нехай наші душі ніколи не міліють, а 
тільки збагачуються любов’ю, вірою, волею до 
перемоги. 

Т.І. Тараба, викладач ПТ КІ СумДУ

 У неспокійному сьогоденні, яке показало 
істинну сутність людей, відповідальних за долю 
нації, і їх вчинків, особливої ваги набули поняття 
«патріотизм», «гуманізм», «мораль», «свідо-
мість», «честь». 
 Чого варті ми, живучи в ХХІ столітті, 
якщо розтоптується на нашій землі те, що завжди 
бу-ло святим для кожного українця, – любов до 
рідного краю, віра у свою націю, свій народ, 
зрештою, єдність народу, синівська відданість 
рідній землі, що робить людину безстрашною 
і впевненою у своїй меті, суть якої – служити 
інтересам Батьківщини, захищати рідну землю і 
народ від зазіхань ворогів.
 Патріотизм у перекладі з грецької означає 
земля батька, предка. Для кожного з нас ця земля 
є святою, бо полита кров’ю мільйонів українців 
упродовж усього її існування. Але ніхто навіть 

передбачити не міг, що в ХХІ столітті на нашій 
землі можливі криваві конфлікти. Сьогодні знову 
ллється кров...
      Ми не можемо і не маємо права залишатися 
байдужими до подій, які сколихнули нашу країну 
і цілий світ. Тож нам, як ніколи, треба віри. Віри 
у власні сили, у непоборність нашого народу, у 
необхідність здійснення великих і малих вчинків 
в ім’я своєї Батьківщини. І, найголовніше, 
– єдності у вияві істинного патріотизму, 
згуртування великої української родини. 
       Міцна хай буде наша вся родина,
       Своє коріння і плекайте, й бережіть.
       І пісня українська солов’їна
       Підніметься і зазвучить як гімн!
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 Обласне методичне об’єднання 
фахівців фізичного виховання

«Комп’ютери повинні працювати, а люди – 
думати!»

гасло фірми IBM 
 

 Чим можна здивувати сучасну молоду 
людину? Комп’ютерні ігри, сучасні гаджети 
та телефонні новинки давно увійшли до 
нашого повсякденного життя. І для того, 
щоб використовувати їх зовсім не потрібні 
спеціальні знання. Навіщо ж тоді навчатися, 
запитаєте ви? Відповідь досить проста. На 
жаль, ми з вами втрачаємо саму необхідність 
мислити, але девіз «Коли я мислю – я існую» 
ніхто не скасовував. Саме вміння мислити 
і бажання творити нове відрізняє студентів 
відділення «Комп’ютерні та електронні 
технології» нашого технікуму. 
 Спеціальність «Обслуговування 
комп’ютерних систем і мереж» з’явилась 
на відділенні в 2001 році. За цей час було 
випущено багато спеціалістів, які з успіхом 
працюють у сфері інформаційних систем та 
технологій нашої країни та за кордоном. 
 Ми пропонуємо вам заняття в сучасних 
лабораторіях, спілкування з досвідченими 
викладачами, виконання реальних проектів та 
безліч цікавої роботи, пов’язаної з розвитком 
інформаційних технологій. Навчаючись за 
цим напрямом, студенти детально займаються 
програмуванням, адмініструванням комп’ю-
терних мереж, побудовою, захистом та 
налагодженням систем та комплексів. Студенти 
відділення протягом навчання знаходять собі 
заняття за покликом душі. А на останньому 
курсі їх знання втілюються в дипломні 

проекти, що не залишають байдужими і 
викликають заздрість навіть у студентів інших 
спеціальностей. 
 Темпи сучасного життя диктують свої 
умови досягнення успіху, і відділення не 
зупиняється, продовжує    розвиватись, іде в ногу з 
часом. Ми плануємо в наступному навчальному 
році відкрити ще одну спеціальність, також 
пов’язану з комп’ютерними технологіями.
 Якщо ви бажаєте освоїти сучасну 
спеціальність, мати ґрунтовні знання з 
комп’ютерних та електронних систем і 
технологій, збираєтесь працювати у сфері їх 
розвитку, тоді ваш вибір – це наша спеціальність 
«Обслуговування комп’ютерних систем і 
мереж», а ви – наш студент. Абітурієнти, тільки 
з нами ви зможете отримати в майбутньому і 
досвід, і авторитет, і досягти кар’єрних висот!

С.М. Печенко, 
викладач відділення 

 «Здоров’я тіла, краса 
дій та вчинків – запорука 
успіху!» – саме під таким 
гаслом 22 травня 2014 року на 
базі Політехнічного технікуму 
КІ СумДУ відбулось щорічне 
обласне методичне об’єднання 
фахівців фізичного виховання. 
До нашого закладу з’їхались 
15 представників ВНЗ І-ІІ р. а. 
Сумської області. 
 Робота членів методич-
ного об’єднання у форматі 
круглого столу проходила в 
приємній прохолоді музею 
Політеху, екскурсія в якому 
була проведена Радько Т. М. 
і приємно вразила наших 
гостей.
 Доповідь представника Лебединського 
педагогічного коледжу Вакуленка В. С. про 
впровадження інноваційних технологій 
на уроках фізичного виховання викликала 
багато запитань і доповнень. Керівник 
фізичного виховання Шосткинського хіміко-
технологічного коледжу Данюченко М. І. 
доповів про застосування комплексного 
колового тренування на уроках з використанням 
спортивних тренажерів та нестандартного 
обладнання. Доповідь викликала неабияку 
зацікавленість і сум учасників об’єднання 
через відсутність таких залів в інших 
навчальних закладах. До речі, тренажерна зала 
ШХТК розміром 25х18м визнана найкращою 
в області серед вишів. 
 Також виступили представники 
інших навчальних закладів. Сахаров М. В. 
з Путивльського педколеджу з доповіддю: 
«Загальна фізична підготовка як основа 
розвитку всіх фізичних якостей в їх 
гармонійному сполученні»; Кабанова О. Є. 
(ПТ КІ СумДУ) доповіла про необхідність 
індивідуального підходу до студентів, які 
мають вади у стані здоров’я у процесі 
фізичного виховання. 

 Не запланована, але додана до 
порядку денного презентація студентського 
оздоровчого табору «Заряд» та Дня здоров’я 
в Політехнічному технікумі КІСумДУ була 
представлена Сабаніною Л. Є. Безліч запитань 
про розпорядок дня, харчування, спортивні 
конкурси і заходи, кошторис показали, що 
новий досвід дуже цікавий нашим колегам. 
Замальовувались і занотовувались незнайомі 
конкурси та ігри. Все це доводить, що досвід, 
набутий нашим закладом щодо оздоровлення 
студентів, давно вже треба розповсюджувати 
за його межами.
 Голова методоб’єднання, представник 
Сумського машинобудівного коледжу                    
Дунаєв І. О. підвів підсумки плідної роботи 
учасників, пошкодувавши, що так і не 
вдалося закінчити обласну спартакіаду через 
відсутність коштів. Спланувавши роботу і 
спортивні змагання на наступний навчальний 
рік, скуштувавши смачного обіду, учасники 
потиснули один одному руки і попрощалися 
до вересня, коли зустрінуться в м. Суми на 
обласних змаганнях з кросу. 

Л. Є. Сабаніна, 
голова циклової комісії

  Вчимо, щоб знати, діяти, жити...
В. С. Свердлін, керівник фіз.виховання

Вічний закон людської ПАМ’ЯТІ…
 11 травня 2014р. у с. Таранське Конотопського району на Меморіалі Слави відбулося урочисте 
поховання п’яти воїнів Червоної Армії, які загинули, захищаючи Конотопщину від фашистських 
загарбників  на початку вересня 1941р. під час оборонних боїв на р.Сейм.
 Їхні останки було знайдено у січні та березні цього року на північній околиці с. Таранське на 
пустирі поблизу дачних ділянок (на ділянці оборони 4-го батальйону 5 ПДБр у вересні 1941-го) під 
час проведення пошукової експедиції Конотопською міською громадською організацією «Останній 
рубіж» (керівник – викладач ПТ КІ СумДУ - Олександр Євтушенко).
 У церемонії поховання загиблих червоноармійців взяли участь мешканці Конотопа та 
Конотопського району: сивочолі ветерани, молодь – студенти ПТ КІ СумДУ, депутати Конотопської 
міської та районної рад, представники громадських організацій та місцевих ЗМІ, військові, пошуковці 
з м.Шостка.
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Пройти пліч-о-пліч у житті
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Пройти пліч-о-пліч у житті
а «ми»: «ми намагалися», «ми відвідали», «ми 
організували».
 З плином часу, неминучими, підчас 
безжальними соціальними зрушеннями, на жаль, 
дослідницька робота «Автоматвуглерудпрому» 
стала згасати. Натомість знання та досвід з 
виробництва принесло подружжя Косьменків 
до реорганізованого Політехнічного технікуму. 
На той час кожен з них вже мав вищу категорію 
інженера. «А у якості викладачів ми знову стали 
спеціалістами. Без категорії», – посміхається 
Тамара Миколаївна. «Нічого, – підтримує її 
Володимир Петрович, – адже і в технікумі ми 
теж здобули  вищі категорії». 
 Підхопивши в розмові цю гру слів, автор 
статті висловила припущення, що і як подружжя 
вони також заслуговують на вищу категорію. І 
тут знову вони трішки знітились, а, подивившись 
на Володимира Петровича, Тамара Миколаївна 
зауважила: «Усе ж таки ми вважаємо, що шлюб 
укладається на небесах». А ще вони вірять у 
вищу справедливість, усе життя прагнули думати 
про людей тільки хороше, робити іншим тільки 
добро, тому й поганих людей не зустрічали. 
Майже… «Тамаро Миколаївно, – запитую, – ось 
ви з Володимиром Петровичем вже 47 років у 
шлюбі. Не за горами – золоте весілля. Відкрийте 
нашим читачам секрет подружнього щастя, 
благополуччя. У чому він?»
 Відповідають разом і, звісно ж, однаково. 
«Він – у повазі. Взаємоповага – основне 
в подружньому житті. Кохання об’єднує 
молодих людей на початку. А надалі вимагає 
від них щоденної копіткої душевної праці. І без 
взаємоповаги, терпіння та вміння поступатися 
один одному кохання не буде ні міцним, 
ні довготривалим». Додамо, що подружжя 
Косьменків виховало двох дітей, які свого часу 
закінчили Конотопський електромеханічний 
технікум. Ось така інженерна династія! І 
справедливості ради варто уточнити, що й онуки  
їхні – Микола та Анастасія – теж закінчили Політех 
за спеціальністю «Виробництво електронних 
та електричних засобів автоматизації». Тамара 
Миколаївна та Володимир Петрович пишаються 
ними!
 А от радіотехнічний гурток – це гордість 
не тільки Володимира Петровича Косьменка, не 
тільки Політеху, а й усього Конотопа. Головні 
винаходи гуртківців дбайливо оформлені 
на стенді. Чого варте лише акустичне реле-
дудочка? Подмеш у неї, як факір, а з вази визирає 
симпатична зміючка, змовницьки підморгуючи 
глядачам своїми електронними очицями. А сам 
Володимир Петрович, як король усього цього 
радіоелектронного царства. Тільки йому до 

снаги розібратися в тонкощах з’єднання сотень 
дротів та реле.
 Як люди безперечно позитивні подружжя 
Косьменків своїм потужним злетом на 
викладацькій ниві завдячує підтримці директора 
Конотопського інституту СумДУ Бібика В. В., 
директора Політехнічного технікуму КІСумДУ 
Гребеник Т. В., завідувачам відділенням 
електроніки Хвостову М. Б. та Салію Ю. М., 
своїм колегам-однодумцям. 
 Наша розмова з Володимиром Петровичем 
та Тамарою Миколаївною була тривалою, 
відвертою. А промайнула, як одна мить. Жодного 
критичного висловлювання на чиюсь адресу, 
жодної іронії. Про студентів говорять тільки 
шанобливо. Відзначають, що з молоддю може 
працювати лише той, хто відчуває покликання. 
Без нього – ніяк. Студенти тонко відчувають, 
хто їх поважає і хоче навчити, і, не володіючи 
вповні всією сумою спеціальних знань, все ж 
відчувають справжніх професіоналів. Не можна 
перед студентами лицемірити, кривити душею, 
впевнені Косьменки.
 «Підтвердження» їхніх слів я зустріла 
в коридорі. Це були студентки відділення 
електроніки. Запитую в них: «Що характерне 
для манери викладання викладачів Косьменків?» 
Відповідь мене вразила (справді, студенти 
все відчувають!): «Вони ніколи не кричать і 
не гніваються. Знають свої предмети і вміють 
донести ці знання до нас». «Они – «само 
спокойствие», всегда держатся вместе, как 
будто только поженились. Они хорошая пара», – 
студентці навіть лексики української забракло, і 
вона висловилась, як у кіно.
 Ось так протягом сорока семи років ідуть 
по життю Тамара Миколаївна та Володимир 
Петрович Косьменки. Майже двадцять років 
вони присвятили Політеху, вихованню студентів-
електронщиків. Були для них взірцем інженерів-
професіоналів, прикладом служіння своїй справі, 
взірцем людяності та доброти, наполегливості та 
поваги, на якій тримається і їхній сімейний союз, 
і професійна майстерність, випробувані роками.
 P. S. Що зрозуміла автор статті, 
поставивши в ній останню крапку? По-перше, 
що маю дякувати долі за подаровану можливість 
особисто знати подружжя викладачів Косьменків. 
По-друге, неупереджено писати про людей, 
яких знаєш давно, дуже важко. А, по-третє, 
Володимир Петрович та Тамара Миколаївна 
Косьменки – люди рідкісних душевних якостей, 
справжні інженери, науковці та педагоги, які 
зуміли пронести через десятиліття ніжні почуття 
один до одного.

А. М. Нечай, викладач  технікуму

 На моє особисте переконання, стаття, 
як і будь-який газетний матеріал, як і будь-
яка друкована продукція, повинна бути 
глибоко осмисленою її автором, повинна бути 
пропущеною через серце. Це не те, що написане 
пером… Надруковане слово має свою особливу 
вагу, адже йому випала честь потрапити 
на газетну шпальту… І нічим його тоді не 
вирубаєш…
 Саме тому, розпочинаючи роботу 
над  матеріалом про сімейну пару викладачів 
Політеху Тамару Миколаївну та Володимира 
Петровича Косьменків, довго думала над тим, 
що все ж таки газетна стаття – підступна річ.
 Ось уже 47 років Тамара Миколаївна та 
Володимир Петрович пліч-о-пліч ідуть у житті. 
Майже півсторіччя вмістити в одній газетній 
сторінці? Якось дивно… Проте спробуємо.
 Якби мене просили назвати справжніх 
інтелігентів, аристократів духу, які ну, звісно ж, 
ніколи не принижують ні себе, ні інших не те 
що криком, а й навіть банальним підвищенням 
голосу, то в першу чергу я назвала б подружжя 
Косьменків.
 Свого часу як класному керівникові 
на відділенні «Виробництво електронних 
та електричних засобів автоматизації» мені 
доводилося досить тісно співпрацювати і 
з Тамарою Миколаївною, і з Володимиром 
Петровичем. І все ж не могла не скористатися 
можливістю знову поспілкуватися з ними.
 Ми зустрілися після занять. Тамара 
Миколаївна сором’язливо «протестує»: «Ну 
що про нас писати! Прийшли до технікуму ми, 
так би мовити, з самого виробництва». Та в 

ході розмови виявилось, що 
писати  є про що!
   Наприклад, народилася 
Тамара Миколаївна в 
м.Новоград-Волинський (ба-
тьківщина Лесі Українки) у 
сім’ї військового. Саме від 
батька успадкувала вона 
потяг до радіотехніки. А 
доля розпорядилася таким 
чином, що молодого майора 
з сім’єю переводять до 
м.Конотоп. З Володимиром 
Петровичем разом навча-
лись у Конотопському інду-
стріальному технікумі (КІТ 
був розміщений у будівлі 
теперішнього медучилища, 
тепер КІТ – це КІПТ).
        Тож перед нами рідкісний 
взірець випробуваного рока-
ми студентського кохання. 

До речі, обоє закінчили технікум з відзнакою. 
Далі за спеціальністю продовжили навчання 
в інституті. Знову – два «червоних» дипломи. 
І робота на заводі «Червоний металіст». 
Молодими інженерами розпочало свій трудовий 
шлях подружжя з самого серця заводу – з цеху. 
1974 року Володимир Петрович очолив один з 
відділів інституту «Автоматвуглепром». Стала 
працювати в інституті й Тамара Миколаївна. На 
не менш відповідальній посаді. 
 У нашій розмові вона розповіла, що 
багато разів доводилося їздити до Москви – зі 
звітами, на виставки. Адже «Автоматвуглепром» 
був всесоюзного підпорядкування. На теренах 
колишнього СРСР і сьогодні, напевно, згадують 
конотопських інженерів, їх винаходи. А на 
созному рівні було багато тріумфальних 
виставок, грамот, особистих та колективних 
відзнак. І не перерахувати тепер, скільки разів 
у Москві біля стенду “Конотопський інститут 
“Автоматвуглепром” гідно захищало свої 
розробки подружжя Косьменків.
 Пригадується й одне відповідальне 
«спецзамовлення», яке приїхала приймати 
московська комісія, одне слово, союзний 
ВТК (відділ технічного контролю). З честю 
виконали тоді інженери та електромонтажники           
замовлення – жодного зауваження від союзних 
перевіряючих. Такі моменти визнання та 
успіху ще більш надавали творчої наснаги та 
впевненості.
 Під час спілкування з викладачами 
Косьменками занотовувала собі тезу: «Говорять 
про досягнення на заводі та в Політеху не «я», 
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У єдності – наша сила
 Україна переживає один із найскладніших 
історичних періодів. Під загрозою опинилися 
суверенітет та незалежність нашої держави. Вища 
школа не може залишатися осторонь та бути байдужою 
до таких проявів. Студентство, як і весь народ України 
гуртується й об’єднується у відповідальний для країни 
час, адже саме зараз конче потрібна національна 
єдність та запобігання протистоянь у суспільстві. 
 Нещодавно   на    базі    Політех-нічного 
технікуму та Конотопського інституту СумДУ 
з ініціативи студент-ської молоді стартувала 
добровільна акція допомоги військовослужбовцям 
підрозділів Збройних Сил України, які прибули до м. 
Конотоп для несення служби. Юні лідери Молодіжної 
організації студентів «Новий час» та студентське 
самоврядування закладу ініціювали придбання для 
воїнів Збройних Сил України м. Конотоп комплект 
переносної рації  Motorola. 
 Акція тривала недовго, і незабаром молодь 
придбала рації та передала їх військовослужбовцям. 
Також студенти написали лист-звернення до 
військових, виражаючи щиру вдячність за їх 
стійкість, непохитність та відвагу в справі захисту 
нашої Батьківщини. До акції долучились працівники 
підприємства «ПП Журавель»: було спечено і 
передано військовим 300  гарячих пиріжків.
 Студенти, які відвідали військовослужбовців 
та передали їм допомогу, були вражені організованістю, 
доброзичливістю та рішучістю вояків. Дорогі наші! 
Від імені працівників та студентів Політехнічного 
технікуму КІ СумДУ, членів Молодіжної організації 
студентів «Новий час» висловлюємо вам щиру 
вдячність за вашу стійкість, непохитність та відвагу в 
справі захисту нашої Батьківщини!
         Знайте, ви – наші  захисники, і наше життя - 
у ваших надійних руках! Ми подумки з вами і всім 

серцем бажаємо, щоб ніколи не було війни на нашій 
рідній землі.  Поряд з вами почуваємося захищеними 
і впевненими.
         Дай Бог вам здоров’я,  терпіння, успіху, добрих 
днів і теплих ночей! Спасибі за те, що наш сон і мирне 
небо над нами бережете ви – наші захисники. Щиро 
сподіваємося, що наша згуртованість та взаємна 
підтримка допоможуть зберегти Україну – квітучою, 
незалежною і вільною.
         Дякуємо вам за нелегку працю, а вашим матерям  за 
те, що виховали гідних чоловіків, які здатні захистити 
Україну! У єдності – наша сила. Ми з вами!!!
 Студенти технікуму завжди беруть активну 
участь у міських Маршах Миру, де кожен мешканець 
міста  відчуває свою потрібність. Марш завжди 
об’єднує усіх без винятку: пішоходів, велосипедистів, 
водіїв легкових автомобілів, маршрутних таксі, 
автобусів. Кожен учасник акції завжди має при собі 
українську символіку: від прапора України розміром 
5 метрів до жовто-блакитних кульок, стрічок та 
плакатів з гаслами проти війни. Політехівці гордо 
тримають величезний український стяг з написом 
«Політех – за мир!», виготовлений власноруч, який 
відтепер є постійною окрасою закладу.

Дорогі конотопці! 
Давайте активно виявляти свою громадянську 

позицію, станьмо зразком гуманізму та єдності в 
суспільстві!

 Т. В. Волосюк, 
віце-президент Молодіжної організації студентів 

«Новий час», соціальний педагог Політехнічного 
технікуму КІСумДУ

 Громадянська зрілість студента по-
чинається з дбайливого ставлення до природи. Це 
ставлення виявляється через усвідомлення особистої 
причетності й відповідальності за збереження та 
примноження природних багатств, формування 
вміння співіснувати з природою, через нетерпимість 
і через безкомпромісну боротьбу проти знищення 
природи, усвідомлення особливостей і основних 
екологічних проблем навколишнього середовища.
 Адміністрація Політехнічного технікуму 
приділяє велику увагу патріотичному вихованню 
студентів, становленню їх громадянської позиції.
У закладі постійно організовується велика кількість 
різноманітних заходів. Крім того, представники 
Політехнічного технікуму беруть активну участь у 
громадському житті нашого міста. Це численні акції, 
які вже стали традиційними і проводяться з року в 
рік. І з кожним роком до них долучаються все більше 
й більше не тільки студентів-волонтерів нашого 
навчального закладу, а й мешканців міста та регіону. 
 Однією з таких акцій, яка вже стала 
невід’ємною частиною суспільного життя студентів, 

є екологічна акція з прибирання місць масового 
відпочинку «Зелена хвиля». 
 А починалося все в далекому 2004 році, коли 
члени Молодіжної організації студентів «Новий 
час», яка діє на базі Політеху, вирішили своїми діями 
показати приклад дбайливого ставлення до природи 
та намагалися привернути увагу громадськості до 
основних екологічних проблем сьогодення, які не 
оминули й наш край. 
 Започаткована багато років тому, ця акція 
продовжує жити і зараз, поповнюючи лави новими 
небайдужими добровольцями.
 Ювілейна (десята) «Зелена хвиля», яка 
відбулась цієї весни, є свідченням того, що зусилля 
організаторів не виявилися марними. 
 Цього року до волонтерів МОС «Новий час» 
долучилися студенти Політехнічного технікуму КІ 
СумДУ, Конотопського інституту СумДУ та молодь 
профспілкової організації залізничників станції 
Конотоп. Під стягами «Молодь – за чисте довкілля!» 
45 добровольців підготували до відпочинку територію 
навколо озера Земснаряд та затоки Лодочна у селищі 
Таранське. Було прибрано територію в шістнадцять 
гектарів та вивезено десятки кубометрів тогорічного 
сміття! І завдяки загальним зусиллям територія стала 
придатною для відпочинку. 
 Маємо надію, що чисте, квітуче місце 
відпочинку та залишені волонтерами таблички 
«Не сміти на природі!» не залишать байдужими 
відпочиваючих і спонукатимуть не тільки не кидати 
сміття, а й наступної весни приєднатися до студентів 
та разом зробити наш світ кращим. 
 Адже розпочинати потрібно з себе!

Т. В. Яшина, 
викладач, постійний учасник акції

 Волонтери Політеху вже декілька років поспіль 
організовують для дітей-сиріт святкову акцію «Пасхальне диво». 
Великодні свята спонукають усіх нас до добрих вчинків, до 
очікування дива. А подарувати це диво тому, хто його особливо 
потребує,  – подвійна радість. І щоб її відчути, треба мати потужний 
духовний потенціал. 14 квітня волонтери Політеху розділились 
на три організаційні групи і провели акцію «Пасхальне диво» в 
школах-інтернатах №1 та №2 та в Благодійному фонді «Відень». 
Студенти-волонтери розповіли про Великодні традиції, прикмети, 
історії, легенди, пов’язані з цим справді дивовижним святом.
 Кожен учасник акції став безпосереднім учасником 
дива, адже мав можливість долучитись до створення шедевру 
– плакату з Великодніми побажаннями. Що він являє собою? 
Обведені долоньки зі щирими побажаннями щастя, усмішок, 
здоров’я, миру, тепла, любові – того, чого, напевно, в житті не 
вистачає всім нам. Близько 200 дітлахів – вихованців інтернатів 
чи благодійних фондів долучились до написання Великодніх побажань усім українцям.
 На захід був запрошений священник отець Павло, який розповів дітям про те, як церква відзначає 
Воскресіння Господнє, як правильно усі ми повинні готуватися до свята. Він учив діток хреститись, звертатись 
до Бога зі своїми радощами та смутком, побажав кожній дитині надії на гарне майбутнє. Богослужитель 
подарував кожному закладу освіти Закон Божий, а волонтери роздали дітлахам освячені гілочки верби. Діти 
могли злегенька доторкнутися нею один до одного з побажаннями всього найкращого. Дуже зворушливо було 
спостерігати за маленькими, які настільки люблять своїх вихователів, волонтерів Політеху та отця Павла, що усі 
разом тягнулись до них розквітлими гілочками верби для того, щоб доторкнувшись до них, наділити кожного 
щастям та радістю…
 Ось воно – Пасхальне диво – надія та світло в ясних дитячих очах.                     

Анастасія Кліндухова, Яна Полюхович, репортери «ПоліТеху» 
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      Чемпіон – серед нас         

 Зізнаюсь, збираючись на зустріч зі 
студентом 341 групи Євстигнєєвим Валентином, 
хвилювалася. Чому? Адже привід чудовий… 
Буду мати нагоду привітати студента, в якого 
три роки тому викладала світову літературу, зі 
здобуттям перемоги. Незвичайної перемоги… 
Адже Валентин здобув цю перемогу в 
особистому заліку на чемпіонаті України зі 
спортивної риболовлі, який проходив у м. Умань 
2-4 травня.  
 Увага! Наш студент упіймав найкрупнішу 
рибу – окуня вагою 580 г, обійшовши при цьому не 
тільки вітчизняних титулованих представників 
цього виду спорту, а й чемпіонів світу. 
 А хвилювалась я тому, що майже нічого 
не знаю про ловлю хижої риби з берега (цей 
вид спорту ще й так називають), а тим паче 
не знаю чемпіонів, не знаю,  де проходять 
змагання… Проте мої хвилювання виявились 
марними. По-перше, Валентин попри те, 
що змужнів і посерйознішав, залишився 
спокійним, врівноваженим, і виявився цікавим 
співрозмовником. По-друге, з розумінням 
поставився до моєї необізнаності. Тому бесіда 
була легкою, невимушеною. Валентин відразу 
“відкрив для мене Америку”: згідно правил 
спортивної риболовлі, впійману рибу мусиш 
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Чемпіон – серед нас
відпустити. Та про все по порядку… Чемпіон 
заслуговує бути героєм інтерв’ю.
 
 – Валентине, розкажи про спортивну 
риболовлю як вид спорту…
 – По-перше, спортивна риболовля має 
декілька різновидів. От я займаюся спінінговою 
ловлею хижої риби з берега. У спортивній 
риболовлі спортсмен може так само, як і в інших 
видах спорту, досягти найвищого рівня. Це 
такий самий вид спорту, як і інші – передбачає 
різні рівні змагань, чемпіонатів. І розвинений він 
в Україні на доволі високому рівні.

 – Як давно ти захопився цим видом 
спорту?
 – Саме цим направленням займаюсь 
п’ять років, а на професійному рівні виступаю 
два роки. Хочу уточнити, що є командний залік 
і особистий. У місті Умань з 93 учасників я був 
сорок третім, а нагороду здобув в особистому 
заліку, спіймавши дійсно найкрупнішу рибу.

 – А як до тебе прийшло захоплення?
 – Все вийшло само собою. Варто 
тільки раз спробувати. Переконаний: кожна 
людина цікава своїм хобі, а без нього вона – 
істота безхребетна. Захоплення спортивною 
риболовлею дозволяє мені самореалізуватись, 
визначити  свій потенціал, спрямовує енергію в 
потрібному руслі, дисциплінує, загартовує.

 – Знаю про безліч твоїх кубків та 
грамот, про недавню участь у чемпіонаті 
України. Для наших читачів конкретизуй свої 
особисті досягнення.
 – На сьогодні я входжу до трійки 
найкращих спінінгістів Сумської та Чернігівської 
областей. У перспективі – участь в Кубку України. 
Мрію посісти призове місце, це дозволить увійти 
до складу збірної спінінгістів України. А що 
стосується минулого року, - він щасливий, адже 
у всіх змаганнях я виборов лише призові місця.

 – Валентине, зважаючи на вже здобуті 
тобою перемоги, вірю, що незабаром увійдеш 
до збірної. Думаю, студентам  Політеху буде 
цікаво дізнатися про недавній чемпіонат в 
Умані.
 – Сам чемпіонат проходив дуже 
цікаво. Їхав на нього з радістю. Усі очікування 
виправдались: я здобув, як уже зазначав, 

перемогу, дізнався багато нового, здобув досвід, 
познайомився з багатьма однодумцями. Умань – 
не просто красиве, а справді мальовниче місто. 

 – Напевно, там красиві дівчата…
 – Моє захоплення дає змогу відвідувати 
різні міста. Але дівчата найкрасивіші – в 
Сумській та Чернігівській областях!

 – Отакої! Сподіваюсь, наше інтерв’ю 
прочитають не тільки твої одногрупниці, а й 
усі знайомі дівчата. Ненав’язливо подбай про 
це. Валентине, а чи є в тебе однодумці серед 
студентів Політеху?
 – Є. І я дуже радий поділитися своїм хоч 
і невеликим досвідом, знаннями. Роблю це із 
задоволенням.

 – Може, й одногрупників залучив?
 – Ні, не залучив. Бо залучити – мало, 
треба на це «захворіти», та ще бажано й з самого 
дитинства. Та перш за все треба любити природу.

 – Отже, ти любиш природу, любиш на 
природі відпочивати…
 – На природі – ідеальний відпочинок. 
Іншого я не визнаю…

 – Валентине, ти пам’ятаєш повість 
«Старий і море» Хемінгуея? Ми її вивчали 
з вами. Пам’ятаєш, як рибалка Сантьяго, 
спіймавши дуже велику рибу, розмовляє з нею? 
А ти розмовляєш зі своїм «уловом»?
 – Повість я пам’ятаю. Там рибалка 
впродовж ночі намагався приборкати 
величезного марліна. Зазвичай з «уловом» чи 
«потенційним уловом» я не розмовляю. Хіба що  
в разі, якщо риба дуже крупна…

 – Напевно, спінінгова рибалка, так би 
мовити,  має й фінансовий бік.
 – Як і будь-який вид спорту. Для участі в 
змаганнях добираю найкращий спінінг, потрібно 
подбати про відповідний одяг, сумку, наживку, 
приманки.

 – А на яку приманку ти ловиш? (За 
поглядом Валентина я зрозуміла, що питання 
поставлено не професійно. Що ж…)
 – На кожній водоймі кожен спортсмен 
добирає зі свого арсеналу найефективнішу на 
даний момент приманку. Але від приманки мало 

що залежить. Найголовніше – техніка подачі та 
тактика ловлі.

 – А які риси розвивають техніка й 
тактика ловлі?
 – Розвивають в першу чергу терплячість, 
логіку мислення, інтуїцію.

 – А хитрість тут потрібна?
 – Ніякої хитрості! Є статут, хитрощами 
його правила не обійдеш.

 – Свої перші змагання пам’ятаєш? 
 – Звісно, адже на них я здобув призове 
місце, хоча правила тоді були ще досить 
суперечливі.

 – А якусь незвичайну пригоду?
 – Ні, пригод не траплялося. Хоча змагання 
– це вже пригода, можливість подорожувати, 
пізнавати світ.

 – Валентине, батьки поділяють твої 
захоплення?
 – Батьки радіють за мене, завжди 
підтримують, чекають зі змагань з перемогою.

 – І спонсорують?
 – Мені вже скоро 20 років. Доки ж 
спонсорувати? Розраховую на себе, маю 
стипендію. А спонсора мати – це непогано. 

 – Отже, спонсорська допомога тобі 
не завадить, адже потрібно мати відповідну 
амуніцію, спінінги. Валентине, зрозуміло, що в 
різних регіонах, в різних водоймах – різна риба. 
Тобі не хотілося коли-небудь зажарити чи 
запекти впійману рибину?
 – Ні-і-і, – відсахнувся від мене Валентин. 
– Я риби не люблю взагалі – ні річкової, ні 
морської. Я люблю шашлик!

 – Дякую тобі, Валентине, за розмову. 
Впевнена, що в тебе попереду – багато перемог. 
І попереду – найкрупніша риба, яку ти, звісно 
ж, відпустиш. Успіхів тобі в житті і спорті.
 – Спасибі. Мені було приємно зустрітися 
з Вами в неформальній обстановці.

  Інтерв’ю взяла А. М. Нечай

Неординарні                         особистості
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ПолiТех
Політех – це модно!

 Бажаєш знати мою думку? Найкращий 
кайф у технікумі – навчатися без боргів. У наших 
студентів уже народилося три ключових правила. 
По-перше, треба чітко усвідомити, що одного дня 
мало для того, щоб до початку сесії ліквідувати всі 
заборгованості. День один, а перездач може бути 
декілька. Якщо твої інтелектуальні можливості й 
справді безмежні, намагайся все ж не допускати 
«хвостів». Спробуй хоча б для порівняння. По-
друге,  ні в якому разі не потрапляти на засідання 
Ради профілактики. До речі, сюди дуже часто 
запрошують батьків. Усвідом, їдуть вони не 
розслаблятися і як слід погуляти, а «підкачати» 
свій батьківський авторитет, щоб потім тобі 
підкрутити «гайки» і наставити на путь істинну. 
І третє, я б сказала, – старий перевірений рецепт. 
Треба зробити так, щоб менше думати про 
навчання. Щось посміхаєшся, якось іронічно, а я 
навіть поради дам. 
 Ні в якому разі не відкладай викладання 
завдань на пізніше, на вечір, на завтра. Зробив 
справу, і – вільний. Домашнє завдання і не вивчені 
теми не повинні висіти над тобою важким тягарем і  
лізти з усіх дірок з погрозами « Б-О-Р-Г!». Згоден? 
Тоді ми одна команда! І знаєш, у Політеху не модно 
взагалі сумувати! Не модно розповідати, що важко, 
що все набридло,жити в проблемах. Ти ще не 
починав шукати привід для радості, не намагався 
побороти розчарування, самостійно придумувати, 
а потім давати життя маленьким дивам, від яких 
стає набагато 
світліше і тобі, 
й іншим! Ну як? 
Будемо шукати 
варіанти! І взагалі 
затям лише одне: 
Політех – це 
модно, Політех – 
це бренд!
 У тебе вже 
виникло, я впевне-
на, багато запи-
тань: «Так гарно 
рекламується, а з 
чого ж починати?». 
Бо новизна або 
зміна в житті –  це 

якось навіть страшно. Хочу сказати по секрету: 
навіть дорослі (дорослі-дорослі!), які в житті дуже 
сміливі, також бояться, коли постає питання про 
масштабні зміни. Ну що готовий? Тоді починай 
читати найголовнішу інформацію про Політех.
 Команда КВК Політехнічного технікуму 
є трикратними переможцями міських турів, 
учасники посіли друге місце у Всеукраїнському 
фестивалі «Жарт-птиця» (м. Одеса).
 Хореографічний колектив «ARTEZ» 
виборює останнім часом першість в місті, і, 
сподіваємося, що надалі – в області та в Україні. 
 У танцювальному класі Політеху тривають 
ремонтні роботи. Триває ремонт і в тренажерному 
залі, тож, ставши студентом, ти назавжди забудеш, 
як виглядає цигарка. Зі своїми одногрупниками ще 
будете наввипередки поспішати на тренування.
 І щодо проектної діяльності. Я вам  
гарантую: якщо подолаємо цю науку, то 
роботодавці вас візьмуть «з руками й ногами». 
До речі, Політех за період 2007-2014 рр. має сім 
виграних грантових проектів. Це, я вам скажу, – 
щось!
 А як вигідно, що Політех має можливість 
тимчасового працевлаштування студентів і свій 
літній туристичний табір «Заряд». Поцікавтесь в 
інших закладах, хто ще може цим похвалитись? 
НІХТО! Бо тільки в наших стінах панує дух 
креативності, толерантності,  відповідальності. 
Є така прикмета: «Як корабель назвеш, так він і 

попливе». Наша шхуна 
має назву «Політех», що 
в студентських колах 
означає – модно, круто, 
впевнено, назавжди!
 Багато чого можна 
ще розповісти, але 
залишу інтригу. А якщо 
зацікавило, зачепило, то 
чекаємо на тебе в 217 та 
105 кабінетах. 
 До зустрічі!   

  А. І. Швидка, 
заступник 

директора з ВР
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 Яку спеціальність я хочу здобути? Це питання  
повинно турбувати кожного свідомого абітурієнта. 
Перше, що повинен зробити абітурієнт 2014 року 
– визначитися з професією, яку планує опанувати. 
Переконані, що більшість з вас уже зробила цей 
непростий вибір. Тим, у кого він ще попереду, 
хочемо побажати обрати фах усвідомлено, в першу 
чергу, враховуючи свої можливості та здібності, а не 
престижність чи високу оплачуваність майбутньої 
професії. Якщо ж ви сумніватиметеся до останнього, 
то можете спробувати свої сили та подати документи 
одразу на кілька спеціальностей (не більше 3-х у 
одному ВНЗ).  Якщо ж вибір зроблено на користь 
Політехнічного технікуму Конотопського інституту 
Сумського державного університету, спробуємо 
з’ясувати найважливіші моменти вступної кампанї 
2014 року, поспілкувавшись з відповідальним 
секретарем приймальної комісії.

 1. За якими спеціальностями здійснюється 
підготовка у Політехнічному технікумі 
Конотопського інституту Сумського державного 
університету?
 На сьогоднішній день  технікум готує 
спеціалістів за 8 спеціальностями:
1. Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних 
колій
2. Будівництво та експлуатація будівель і споруд
3. Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних 
доріг та аеродромів
4. Технологія обробки матеріалів на верстатах та 
автоматичних лініях
5. Виробництво електронних та електричних засобів 
автоматизації
6. Організація виробництва
7. Обслуговування комп’ютерних систем і мереж
8. Землевпорядкування (вперше з 2013 року)

 2. Який освітньо-кваліфікаційний рівень 
здобуває випускник технікуму?
 Після закінчення технікуму Ви отримуєте 
освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший 
спеціаліст». Адже Політехічний технікум – вищий 
навчальний заклад  І (першого) рівня акредитації.

 3. За якими формами навчання здобувається 
вища освіта в технікумі?
 Навчання здійснюється за денною та заочною 
формами.

 4. Яка освіта необхідна для вступу на 
навчання до технікуму? 
 Вступ на навчання за денною формою 
навчання здійснюється на основі базової (9 класів) 
та повної (11 класів) загальної середньої освіти, а 
також на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 
кваліфікованого робітника(випускники училищ) зі 
скороченим терміном навчання на вакантні місця 
другого курсу. Вступ на заочну форму здійснюється 
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на основі повної освіти (база 11 класів) та на основі  
освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого 
робітника (випускники училищ).

 5. За які кошти можна здобути вищу 
освіту?
 У Політехічному технікумі вища освіта 
здобувається за рахунок видатків державного 
бюджету – за державним замовленням,  а також за 
рахунок коштів фізичних, юридичних осіб. Студенти 
бюджетної форми навчання матимуть змогу 
отримувати стипендію понад 500 грн.

 6. Який термін прийому заяв та документів 
для вступу до технікуму? 
 Встановлено такий термін прийому заяв та 
документів: 
11 липня – початок прийому заяв та документів; 
24 липня  – закінчення прийому заяв та документів 
від осіб, які мають право складати вступні екзамени, 
що проводить вищий навчальний заклад;
25 липня – 01 серпня – строки проведення вищим 
навчальним закладом вступних екзаменів;
01 серпня  – закінчення прийому заяв та документів 
від осіб, які не складають вступних екзаменів.
 Зарахування вступників здійснюється на 
основі базової та повної загальної середньої освіти 
на денну форму навчання:
- за державним замовленням не пізніше 10 серпня;
- за кошти фізичних та юридичних осіб – після 
зарахування на місця державного замовлення 
відповідного напряму (спеціальності), але не пізніше 
18 серпня. 

 7. Які документи абітурієнт має особисто 
пред’явити під час подання заяви на вступ?
 Вступник пред’являє особисто:
- документ, що посвідчує особу та громадянство 
(паспорт громадянина України, паспорт громадянина 
України для виїзду за кордон), військовий квиток 
або приписне свідоцтво (для юнаків, які досягли 
17-річного віку), свідоцтво про народження – для 
осіб, які за віком не мають паспорта, або інший 
документ, який засвідчує особу і громадянство;
- документ державного зразка про раніше здобутий 
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі 
якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
- два сертифікати Українського центру оцінювання 
якості освіти (для вступників на основі повної 
загальної середньої освіти);
- медична довідка за формою 086-о; 
 Звертаємо Вашу увагу, що заяву та необхідні 
відомості про вступника можна подати в електронному 
вигляді через систему «Електронний вступ 2014». 
У разі включення до списку рекомендованих до 
зарахування, вступник у визначені Правилами 
прийому строки зобов’язаний пред’явити оригінали 
документів.

 8. Чи дійсні сертифікати минулих років?
 Вступники мають право подавати сертифікат 
Українського центру оцінювання якості освіти, 
виданий у 2014 році, або сертифікати чи їх дублікати 
за 2008, або 2009, або 2010, або 2011, 2012 або 2013 
роки. 

 9. Які конкурсні предмети визначені для 
вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем молодшого спеціаліста у технікумі?
 Для конкурсного відбору осіб, які на основі 
повної загальної середньої освіти вступають на 
навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного 
рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали 
сертифікатів Українського центру оцінювання 
якості освіти (результати вступних екзаменів) з 
двох предметів  (українська мова та математика або 
фізика, або світова література). Для конкурсного 
відбору осіб, які на основі базової загальної середньої 
освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 
зараховуються результати вступних випробувань з 
двох предметів: українська мова та математика. Для 
конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника 
вступають на навчання для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 
зараховуються результати вступного фахового 
тестування зі спеціальності.

 10. Чи можна зараховувати за 
результатами вступних випробувань абітурієнтів, 
які здобули повну загальну середню освіту в 2007 
році і раніше, але зареєструвалися і проходили  
ЗНО?
 Так. Особи, які здобули повну загальну 
середню освіту в 2007 році і раніше мають право 
вступати до технікуму за результатами сертифікатів 
ЗНО або за результатами вступних випробувань.

 11. Якщо вступник хоче вступати на основі 
вже здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня, чи 
потрібно проходити зовнішнє тестування?
 ПТ КІСумДУ має право приймати  на перший 
курс (зі скороченим строком навчання) або другий курс 
(з нормативним строком навчання на вакантні місця), 
осіб які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень 
кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за 
умови вступу на споріднену спеціальність.
 
 12. Якщо вступник вже подав документи 
для участі у конкурсі до п’яти вищих навчальних 
закладів та у кожному з них на три напрями 
підготовки, а потім передумав, чи може він 
забрати документи та подати їх ще до одного 
вищого навчального закладу  на інший напрям 
підготовки?
 Ні. Забрати документи вступник може, але 

брати участь у конкурсному відборі він вже буде на 
меншу кількість напрямів підготовки та до меншої 
кількості вищих навчальних закладів. 

 13. Яка мінімальна кількість балів у 
сертифікаті Українського центру оцінювання 
якості освіти? 
 Значення мінімальної кількості балів з 
кожного предмета у сертифікаті Українського  центру 
оцінювання якості освіти, з якими вступник може 
бути допущений до  участі в конкурсі або зарахований 
на навчання поза конкурсом, становить 124 бали з 
непрофільних та профільних предметів.

 14. Чи нараховуються додаткові бали 
вступникам, які закінчили в рік вступу підготовчі 
курси в технікумі?
                 Абітурієнтам, які в рік вступу закінчили підготовчі 
курси у Політехнічному технікумі КІСумДУ, для 
вступу на інженерно-технічні спеціальності, а саме: 
будівництво, обслуговування і ремонт залізничних 
колій;будівництво та експлуатація будівель і споруд; 
будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних 
доріг та аеродромів;технологія обробки матеріалів 
на верстатах та автоматичних лініях; виробництво 
електронних та електричних засобів автоматизації; 
обслуговування комп’ютерних систем і мереж; 
землевпорядкування, – додається до 2 балів за 
результатами підсумкової атестації.

 15. Якщо вступник здобув повну загальну 
середню освіту у 2007 році і раніше, то яким чином 
він може брати участь у конкурсі?
 Він може брати участь у конкурсі за 
результатами зовнішнього незалежного оцінювання  
або за результатами вступних екзаменів з конкурсних 
предметів у вищому навчальному закладі (за його 
власним вибором).

 16. Де можна ознайомитись із ліцензією на 
здійснення освітньої діяльності, сертифікатами 
про акредитацію відповідного напряму та 
Правилами прийому до вищого навчального 
закладу?
 Правила прийому, відомості про 
ліцензований обсяг будуть оприлюднюватися на 
інформаційних стендах приймальної комісії і на 
офіційному веб-сайті нашого навчального закладу:                                                         
http://kpt.sumdu.edu.ua.

 Сподіваємось, що отримавши таку вичерпну 
інформацію про вступ до Політехнічного технікуму 
КІСумДУ, майбутній абітурієнт успішно витримає 
вступні випробування та стане студентом саме 
нашого навчального закладу.
 Адже Політехнічний технікум КІСумДУ 
гарантує старт до успіху.

Л.В. Бандурка, відповідальний 
секретар приймальної комісії ПТ КІСумДУ
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