
 Кожен день віддаляє нас від жахливих і 
водночас героїчних подій 40-х років минулого 
століття. Але Велика Вітчизняна війна ще й досі 
нагадує про себе, відлунюючи в наших серцях 
болем і смутком… У Політехнічному технікумі 
КІ СумДУ в ювілейний рік Великої Перемоги 
1945 р. створюється музейна кімната “Дорогами 
1941-го. Конотоп”. Матеріал, зібраний протягом 
багатьох років кро-
піткої праці пошуков-
ців Конотопської місь-
кої організації “Остан-
ні рубіж” на місяцях 
колишніх боїв та 
в архівах, яскраво 
розповість про ге-
роїчні та трагічні 
сторінки історії обо-
рони м. Конотопа від 
фашистських загар-
бників у вересні 1941 
року, коли конотопська 
земля стала одним з 
головних епіцентрів 
бойових зіткнень під
час Київської страте-
гічної оборонної опе-
рації.  
 Головною ме-
тою діяльності пошу-
кового загону “Остан-
ній рубіж” є вивчення 
історії бойових дій на Конотопщині в роки 
Великої Вітчизняної війни, пошук і поховання 
тих червоноармійців, які до сьогодні, на жаль,  
так і лишилися “лежати на полі бою невідомими”, 
встановлення їхніх імен і військових звань. За 
період 2006-2015 рр.  пошуковцями “Останнього 
рубежу” знайдені 43 військовослужбовці  
Червоної Армії, особистості 10-ти з них 

встановлені, 33-х – залишаються невідомими. 
Музейна кімната стане осередком для збереження 
пам’яті про тих, хто, пройшовши дорогами 
Великої Вітчизняної, поліг у конотопській землі, 
тим, хто, залишившись вірним військовому 
обов’язку, дійшов до Перемоги. 
 Історія нашого краю славетна не лише 
подіями середини ХХ століття. Вона охоплює 
проміжок часу починаючи від появи першої 

людини
на теренах Конотопщини 
близько 6 тисяч ро-
ків тому і по день 
сьогоднішній. У ній є 
сторінки, які розкрити та 
прочитати зможе лише 
археологія, а є і писемні 
свідчення славетних 
XVII, XVIII та XIX ст.
  Не завжди вистачає часу 
на  системний підхід до
її вивчення та попу-
ляризації, не завжди 
вдається зібрати та сис-
тематизувати краєзнавчі 
надбання науковців та 
ентузіастів в єдине ціле. 
У планах співробітників 
Політеху та пошуковців 
є також ідея створення 
при музейній кімнаті 
кабінету історичного 

краєзнавства, який покликаний стати осередком 
краєзнавства нашого міста, місцем проведення 
конференцій, місцем зібрань пошуковців, 
місцевих краєзнавців,  студентської та учнівської 
молоді, вчителів. 

О. В. Євтушенко,                                                                     
викладач ПТ КІ СумДУ, 

керівник КМГО “Останні рубіж”

МРІЇ ЗБУВАЮТЬСЯ!

Працівники та студентство Політехнічного технікуму щиро вдячні за підтримку та фінансову допомогу 
однодумцям, партнерам – представникам Благодійного фонду «Відень». Реалізація спільних 
соціально-корисних ініціатив у рамках проекту «Коло друзів» стає платформою для розвитку закладу у 
напрямку формування соціально відповідальної  життєвої позиції сучасної молоді. Спільність поглядів 
працівників      БФ «Відень», Політеху та австрійських партнерів ведуть до далекосяжних перспектив 
та яскравих кількісних та якісних довгострокових результатів. Дякуємо за вашу небайдужість до 

суворих українських реалій. Наше майбутнє у наших руках! Разом – до результату!



силу об’єктивних і суб’єктивних причин. При 
цьому слід зазначити, що знання, які учень 
здобуває в загальноосвітній школі, у будь-
якому разі є базою його подальшої освіти. А 
тому якість вищої освіти безперечно залежить 
від рівня якості загальноосвітньої підготовки. 
 Саме сьогодні актуальною є організація 
тісної взаємодії у рамках «загальноосвітня 
школа – ВНЗ», реалізація принципу 
безперервності освітнього процесу в середній і 
вищій школі. Практика ж свідчить, що перехід 
учорашніх школярів до незвичного освітнього 
середовища без чіткої класно-урочної системи 
навчання до лекційно-семінарських занять 
тривалістю 1 год. 20 хв., абсолютно відмінного 
від шкільного розкладу занять, використання 
елементів дистанційної освіти, кардинально 
іншого підходу до вивчення матеріалу 
пропущених занять та відпрацювання 
практичних чи лабораторних робіт, що нерідко 
супроводжується стресовими ситуаціями, 
появою у студентів-першокурсників почуття 
розгубленості і невдоволення та тривалим 
адаптаційним періодом.
 Слід визнати, що сенс наслідування у 
відкритій системі «загальноосвітня школа – 
ВНЗ» пролягає в тому, щоб учорашній школяр 
«менш болісно» ставав суб’єктом нового 
статусу та нової соціальної ролі. А обговорення 
питань щодо створення сприятливого для даної 
ситуації педагогічного середовища взаємодії 
школи та ВНЗ має здійснюватись на спільних 
для вчителів шкіл та викладачів ВНЗ семінарах, 
«круглих столах», на науково-практичних 

конференціях, вебінарах тощо.
 Доведено, що для 
розвитку здібностей до творчості 
та формування інтелекту 
визначальним є вік від 12 до 18 
років. 
 Аналізуючи результати 
ряду досліджень своїх колег, 
можу констатувати наступне:
- виключення з переліку пред-
метів загальноосвітньої підготов-
ки креслення як обов’язкового 
опосередковано гальмує процес 
підвищення якості освіти на 
більшості технічних спеціаль-
ностей ВНЗ;
-     стрімке зменшення кількості 
годин на вивчення математики та 
фізики в загальноосвітніх школах 
завідомо спричиняє кадрову 
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від учня до професіонала Філософія якості української освіти: 
 Загальновизнаним є той факт, що від 
якості освіти в країні залежить її майбутнє, 
оскільки саме система освіти формує 
найважливіше багатство держави – людський 
потенціал. Сьогодні ми всі бачимо, що система 
освіти переживає період серйозних реформ, які 
зачіпають не тільки вищу, а й середню школу. 
Зараз спостерігаємо зміни як в організації 
навчально-виховного процесу, так і в змістовій 
частині навчальних програм, у самих методах 
та прийомах викладання та виховання. 
 Суспільство очікує на молодих 
спеціалістів – грамотних, висококваліфікованих 
та конкурентоздатних на ринку праці; 
мотивованих на навчання упродовж 
життя; озброєних навичками самоосвіти, 
самовиховання, саморозвитку; відкритих до 
конструктивного діалогу з роботодавцями; 
зорієнтованих на організацію власного 
професійного зростання; фахівців з активною 
громадською позицією та сформованим 
почуттям відповідальності за прийняті 
рішення.
 Саме тому сьогодні, як ніколи, 
актуальним є питання про співпрацю та 
наступність між середньою школою та вищими 
навчальними закладами, адже середня школа 
готує підґрунтя для реалізації поставлених 
перед вищою школою завдань. 
 Аналіз педагогічної практики свідчить, 
що кількість учнів з високим рівнем навченості 
становить не більше 10-15%, оскільки зміст 
шкільної освіти переобтяжений, а навчальний 
процес не орієнтований на можливості учня в 

розумових процесів високого рівня, при 
цьому запобігаючи надмірному вихвалянню 
здібностей обдарованих учнів (студентів) та 
уникаючи ситуацій з елементами змагання, 
які можуть призвести до протистояння серед 
вихованців;
• мобільність у використанні ресурсів у 
вирішенні поставлених завдань, при цьому 
спонукаючи учнів і студентів до самостійного 
пошуку нових знань і формування здатності до 
самоаналізу;
• доцільність сприяння розвитку свідомості 
учнів і студентів та усвідомленню їх зв’язку 
із соціумом, при цьому надання можливості 
для формування та прояву лідерських якостей, 
ініціювання заохочення та стимулювання 
творчого та продуктивного мислення, 
схвалення з боку оточуючих. 
 Отже, наукове осмислення проблеми 
якості освіти, усвідомлення того, що сьогодні 
вирішальну роль відіграє особистісна 
свідомість – це не стільки обсяг знань, а 
нова методологія мислення, нові підходи до 
вирішення професійних задач, практичний 
зміст освіти. Саме це сьогодні є найбільш 
важливим у розумінні якості освіти, її 
наступності та ефективності у підготовці 
майбутнього фахівця.
 Це, звичайно, потребує немалих зусиль. 
Проте труднощі рідко ведуть до поразки. До 
поразки веде дефіцит віри в себе.

Т. В. Гребеник, 
к.п.н, доцент, директор ПТКІСумДУ

професійну ослабленість 
галузей промисловості. Адже на 
спеціальності, які є стратегічно 
важливими для розвитку 
держави та на які виділяється 
найбільша кількість бюджетних 
місць (тобто технічні), пот-
рапляють «слабкі» для таких 
спеціальностей абітурієнти;
-  серед студентів, які займаються 
серйозно науковою роботою, є 
лідери – колишні члени Малої 
академії наук, що позитивно 
впливає на підвищення рівня 
якості освіти в цілому й вищої 
зокрема; 
-   прагнення вищої школи 
розвинути лідерські якості сту-
дентів та сформувати їх 
готовність до управлінської 
діяльності є більш результатив-ними в разі 
наявності в першокурсників сформованих 
під час навчання у школі лідерських 
якостей достатнього рівня, які, в свою чергу, 
забезпечують стрімкий старт до формування 
професійного іміджу молодого спеціаліста;
-   оскільки в загальноосвітній школі є 
певний досвід профільного навчання, то для 
підвищення рівня якості вищої освіти та рівня 
підготовки професіонала доречно включати 
до навчальних програм або факультативів з 
іноземної мови теми за проф.спрямуванням.
 Розуміючи, що майбутнє країни меншою 
чи більшою мірою залежить від кожного, хто 
сьогодні сидить за учнівською та студентською 
партою, вмотивованість до навчання має 
стати однією з перших сходинок на шляху до 
підвищення якості освіти.
 Таким чином, з метою підвищення 
рівня якості освіти у системі «загальноосвітня 
школа – ВНЗ» під час організації навчально-
виховного процесу слід враховувати 
особливості мотивації до навчання учнів і 
студентів, а саме:
• вихід за межі стандартної навчальної 
програми й систематичне заохочення 
глибокого опрацювання ключових тем, при 
цьому зважаючи на рівень розвитку учнів чи 
студентів і не допускаючи приниження їх 
гідності;
• спрямованість навчальної програми на 
задоволення пізнавальних потреб учнів 
та використання більш складних видів 
діяльності, які потребують абстрактних 
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Технікум як осередок наукової роботи
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Стежинами українських вишиванок
 Наш технікум – це навчальний заклад, 
в якому студенти не тільки здобувають знання, 
необхідні для конкретного  спеціаліста. Багато 
хто набуває тут першого досвіду наукових 
дослідженнях і пошуках. Викладачі технікуму 
докладають до цього чималих зусиль. Практично 
з усіх дисциплін проводяться олімпіади. 
Переможці технікумівських олімпіад беруть 
участь в обласних олімпіадах. Так,  студентка 
четвертої групи Шанайда Марія (викладач Тара-
ба Т. І.) стала призером обласного етапу конкурсу 
з української мови імені Петра Яцика серед 
студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. У цьому 
навчальному році вперше проводилась обласна 
олімпіада з англійської мови серед студентів 
ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, в якому студентка 
621-ї групи  Семенова Поліна виборола четверте 
місце серед 16 учасників.
 Викладачі технікуму активно займаються 
науковими дослідженнями і залучають до цієї 
роботи студентів. 23 квітня Конотопський 
інститут СумДУ проводив науково-методичну 
конференцію. Розпочалась вона з пленарного 
засідання у читальній залі бібліотеки, де була 
підготовлена виставка радіостанцій і пристроїв 
зв’язку, починаючи з часів війни. Виставка 
приурочена до 120-ї річниці  відкриття радіо. 
Ініціатором і власником цих численних рідкісних 
сьогодні експонатів був Юшков С. В., голова 
конотопського клубу радіолюбителів. Його 
цікаву розповідь про становлення конотопського 
телебачення з інтересом слухала переповнена 
аудиторія. Учасники конференції працювали в 
п’яти  секціях. Найчисельнішими були секція 
«Культурологія, філологія, краєзнавство та 

право» (38 учасників) та «Педагогіка, психологія 
та методика викладання» (37 учасників). Саме 
на засіданнях цих секцій активно проявили 
себе наші викладачі та студенти (25 викладачів,              
6 студентів)
 Треба відмітити плідну роботу викладача 
Євтушенко О. В., який є керівником наукової 
роботи трьох студентів технікуму. Одна з цих 
робіт зайняла ІІІ місце серед учасників секції 
суспільних дисциплін.
 Цікаво, що серед студентів КІСумДУ, 
які брали участь у роботі конференції і 
зайняли призові місця, найбільше випускників 
Політехнічного технікуму. Приємно, що інтерес 
до наукових досліджень, який пробудився ще 
під час навчання у технікумі, не згас, а й далі 
розвивається.
 Серед молодих викладачів технікуму є 
ті, хто вже навчається  в аспірантурі (Аврамен-   
ко О. С.) або займаються науковою роботою у 
статусі здобувача (Волосюк Т.В., Осадча М.В.).  
Грано Н. В. має значні напрацювання в області 
будівельного матеріалознавства (близько 20 
статей у солідних наукових журналах, один 
патент), брала участь у багатьох наукових 
конференціях (остання 23-24.04.2015 у м. Харків) 
і готується найближчим часом захищати свою 
дисертаційну роботу. Плідно працює Євтушен-
ко О. В. У 2014-му році вийшли дві його книги: 
«Дорогами 1941-го. Конотоп. Книга пам’яті» 
та «Вулицями рідного міста». Він продовжує 
активну краєзнавчу роботу. 

В.Д. Мисник, 
методист ПТ КІ СумДУ

 Україна – наш рідний край, 
що починається для нас не лише з 
батьківського порогу, а з прадавніх 
коренів нашого народу – мелодійної 
маминої пісні, барвистої вишиванки, 
рушника, української світлиці.
          Українська вишивка - унікальне 
явище духовно-матеріальної культури 
нашого народу.
 Споконвіку вишиванням 
займалися жінки. У цей вид рукоділля 
вони вкладали не тільки душу, але й 
свої почуття та мрії.  Тож важко було 
уявити батьківську хату без барвистих 
рушників, на яких вигравали 
розгаптовані квіти, червоні  ягоди 
калини, золотисті китички хмелю. 
       Народне прислів’я говорить: «Без 
верби і калини нема України». До  
сказаного слід додати: «І без вишивки». 
Тому що вишиваний рушник і вишита 
сорочка  у наш час є особливо 
популярними, бо давно стали українськими 
народними символами – оберегами.  Ми повинні 
пам’ятати, що народна вишивка – мистецтво, яке 
повинне постійно розвиватися, бо є величезним 
багатством, створеним протягом віків тисячами  
талановитих народних майстринь. Наше завдан-
ня – не розгубити його, а передати наступним 
поколінням. 

Мереживом виткане наше життя,
Душею свій час відчуваєш.

І буде настільки цікавим буття,
Які в нього нитки вплітаєш.

 Які б складні часи не переживав 
український народ, але любов до  вишиванки у 
нього  не згасає.
 Дбайливо зберігають і примножують 
традиції національної вишивки і в нашому 
навчальному закладі. Ось уже п’ять років у 
Політехнічному технікумі відбувається яскраве 
дійство – народознавче свято «Сорочка-
вишиванка». Із самого ранку прибувають  до 
нашої гостинної світлиці  гості, щоб доторкнутися 
серцем і душею до своїх витоків,  дізнатися більше 
про традиції, обряди, поринути в прекрасний світ  
народної вишивки, стати учасниками тематичного 
свята.
 Більшість педагогів та студентів 
навчального закладу в цей святковий  день теж  –
у вишиванках, підкреслюючи, що вони є духовним  
символом  українського народу, рідного краю, 
батьківської оселі, тепла материнських рук. 
          Коли йдеться  про такі поняття, як мова, 
народ, вишивка, рушник, то ми розуміємо, що 
всі вони пов’язані між собою. За допомогою 
слова можна  краще розповісти про українські 

символи та обереги. Тому цього року в читальній 
залі Політехнічного технікуму був проведений 
захід «Розквітай же, рідна українська мово!», 
приурочений до ювілею свята «Сорочка-
вишиванка». Учасників та усіх присутніх  
привітала директор технікуму Т. В. Гребеник.
 Гості свята зустрілися із героями творів 
Лесі Українки «Лісова пісня» та  Котляревсько-   
го І. П. «Наталка Полтавка». Були зачаровані грою 
Мавки, роль якої виконувала студентка  Семенова 
Поліна, та піснею Наталки у виконанні  Жукової 
Альони. Студенти читали віршовані рядки про 
мову, звучали пісні про Україну, родину, вишиван-
ку у виконанні ансамблю «Елегія» (керівник Бі-
бик Л. Ю.).
 Ми впевнені, що в невичерпній скарбниці 
духовної культури нашого народу буде й  надалі 
розвиватися винятково важлива її частина – 
вишиванка. Адже з нею пов’язана вся багатовікова 
історія українського народу, його творчі пошуки, 
радість і горе, його перемоги й поразки, сподівання 
на майбутнє. 
 Хай у ваших оселях розквітне калина, 
оживуть птахи й квіти на полотнах! Ми з вами     
усі – українці, яких об’єднує у велику родину 
любов до рідної землі, до пісні, до вишиванки. 

Нехай слова і пісні милозвучні 
Для вас лунають знов і знов, 

Хай будуть в серці нерозлучні 
Добро, надія, віра і любов! 

Хай вам сміється доля журавлина, 
Поля розлогі колосом цвітуть, 
Нехай червоні ягоди калини 

На  вишиванках осявають путь. 

В.В. Батурина, викладач ПТ КІ СумДУ
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заходу стало запозичення досвіду у студентів та 
фахівців кафедри журналістики та філології щодо 
принципів організації та практичної реалізації 
теле-, радіо- та  друкованих засобів комунікації на 
базі навчального закладу.  А ознайомитись було з 
чим….
 Гостей з Конотопа радо вітали студенти 
та працівники кафедри журналістики та філології 
СумДУ, зокрема її завідуюча О.П. Садовникова, 
яка розповіла про історію створення кафедри, 
здобутки її фахівців та вихованців, розбудову 
інфраструктури. Наприклад, випускників кафедри 
можна побачити в епізодичних ролях відомого 
проекту «Віталька», серед фахівців каналу ISTV та в 
інших відомих теле-, радіо-компаніях та друкованих 
виданнях. Кафедра славиться своїми педагогами – 
практикуючими журналістами, письменниками, 
ведучими. Саме вони виборювали перемогу у 
конкурсах грантів на облаштування кафедри 
потужним сучасним технічним обладнанням. 
Це конкурси Посольства США в Україні, 
грантові програми «Темпус» тощо. Так з’явився 

комп’ютерний клас, оснащений 
машинами Apple та сертифікованим 
програмним забезпеченням. Гості з 
Конотопа пересвідчились, наскільки 
важливими факторами є зручність, 
швидкість та якість при використанні 
спеціалізованих програм для роботи 
з відео-, аудіо- та  текстовою 
інформацією. Дійсно, технічне 
забезпечення кафедри вражає, адже 
не у кожної відомої компанії є у 
користуванні навіть власні сервери. 
  Особливо запам’яталась 
відвідувачам організована робота на 
теле- та радіостудії кафедри. Гостей 
зустрічала фахівець кафедри, відо-
мий журналіст Стоян Р. С., яка 
опікується студентською теле-
візійною програмою «Наголос», 
яку знімають та монтують 
студенти СумДУ. До речі, саме 
ця програма виборола перше 

місце у Всеукраїнському конкурсі мультимедіа 
«Студентський мікс», тому її вважають візитівкою 
кафедри, якісним фаховим продуктом.  Вихованцям 
Школи журналістики було запропоновано виконати 
вправи для формування чіткого мовлення, які 
виконують навіть професійні ведучі. Також гості 
змогли спробувати свої сили в ролі ведучих новин, 
взяти участь в інтерв’ю, самостійно відзняти 
матеріал професійними камерами. Усі довго 
сміялись з відзнятих сюжетів, фіксуючи для себе 
переваги та недоліки в роботі медійного обличчя. 
 Приємним сюрпризом для конотопчан 
стала зустріч з письменником, головним 
редактором газети СумДУ «Резонанс» Чуба-рем 

 Журналістика – не професія, а стан 
душі... Таку фразу зараз часто можна почути, і 
політехівці з нею погоджуються. Адже специфіка 
цієї професії обумовлює плекання таких якостей та 
навичок, які конче необхідні успішному сучасному 
професіоналу, високопрофесійному управлінцю 
та активному громадському діячеві. Саме тому 
Школа журналістики (об’єднання за інтересами 
Політехнічного технікуму КІСумДУ) зібрала 
у своєму колі схожу в амбіціях, прагненнях та 
пріоритетах обдаровану молодь міста Конотоп. 
 Перш за все технікум – це база 
для професійного зростання фахівців, 
конкурентноспроможних професіоналів сво-
єї справи, гармонійних особистостей, які у 
майбутньому поєднають у собі прагнення 
до саморозвитку у професійному, морально-
духовному та творчому аспектах. Тому додаткові 
знання та навички в галузі журналістики стають 
досить актуальними, оскільки їх специфіка 
дає змогу не лише розширити свій кругозір та 
розвинути комунікаційні навички, а й дозволяє 

свідомо аналізувати, фільтрувати та сприймати 
шалений потік інформації, який наразі став 
найпоширенішим способом маніпулювання 
людьми. Отримуючи необхідні знання з окресленої 
галузі, далекоглядна амбіційна людина вже у 
процесі навчання вибудовує фундамент для 
успішного кар’єрного зростання, формується як 
різносторонньо освічена гармонійна особистість.
 Школа журналістики на базі Політехнічного 
технікуму КІ СумДУ готує до випуску своїх 
перших вихованців. Багато цікавих зустрічей, 
знайомств, екскурсій, журналістських спроб 
вже позаду. Здійснилась і запланована поїздка 
до Сумського державного університету. Метою 
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В. В., який з помітною щирістю цитував поезію, 
ділився думками, відповідав на питання молоді. 
Особливо запам’ятались його думки стосовно 
актуальності компетентностей, які закладають 
ази журналістстики: «враховуючи специфіку 
комунікаційних технологій сучасності, які 
перетворились на механізми маніпулювання 
людьми, особистість стає не лише обізнаною, 
а й захищеною від патогенних процесів 
інформаційного суспільства, знання дозволяють 
осягнути небезпеку, яка заважає людині стати 
людиною». Цікаво, змістовно, глибоко…
 Дорога до рідного міста була оповита 
новими планами, надіями та перспективами. 
Учасники заходу вдячні за організацію та 
підтримку педагогічному та студентському 
колективам кафедри журналістики та філології 
СумДУ, профспілковому комітету студентів 
СумДУ,  інформаційному порталу «Топ-Конотоп», 
а також відділу молоді Конотопської міської ради 
за фінансове сприяння в реалізації заходу.  
 Діяльність журналіста багатогранна, адже 
люди цієї професії можуть реалізувати себе у якості 
кореспондентів, репортерів, публіцистів, оглядачів-
аналітиків, а також управлінців, політиків чи 
громадських діячів. Важливо? Так. Немає меж для 
самовдосконалення. Цінуймо час, працюймо над 
собою. І сподіваймося, що Школа журналістики 
продовжить свою роботу і наступного навчального 
року. Адже її організатори мають багато ідей 
щодо подальшого формування журналістської 
плеяди Політеху. Адже є в нашому закладі ті 
студенти, які ну просто не можуть не писати. А 
значить, усі бурхливі події політехівського життя 
мають бути відтворені на скрижалях студентських 
журналістських праць. 
     Т.В.Волосюк, 

соціальний педагог ПТ КІ СумДУ

 Життя… Таке складне, водночас легке і так 
подібне до танцю…Життя – це різноманітні рухи, 
спостерігаючи за якими майстри створюють свої 
шедеври… Ми  всі з дитинства любимо танцювати… 
Малюки, навчившись ходити, слухають музику і 
починають кружляти, вкладаючи у свій перший 
танок свої емоції та душу. Підростаючи, ми 
прагнемо досконалості, і наше життя починає 
вирувати: хтось кружляє в ритмі вальсу, а хтось 
потопає в пристрасному танго. Це хвилюючий 
і найпрекрасніший вид мистецтва, бо не тільки 
відображає життя, а й сам є життям!
 Не вірте тому, що мрії не збуваються. Про 
це вам з гордістю та впевненістю скажуть учасники  
хореографічного колективу Політехнічного техні-
куму КІСумДУ «ARTEZ». Хто з вас не любить 
танцювати? Жодне свято не обходиться без 

Перші кроки до танцю

хореографічних номерів. І хай не всі вміють це робити майстерно, але беззаперечно одне:  краса танцю 
зрозуміла всім. Заповітна мрія нарешті стала реальністю. 
 У стінах Політехнічного технікуму  КІСумДУ  відбулось урочисте відкриття  просторого, 
обладнаного за сучасними вимогами хореографічного  класу. Ми дуже пишаємось, що нам це  вдалося  і  
сподіваємось, що в цьому класі все тільки розпочинається… Наші двері відкритті і чекають дошкільнят, 
школярів, студентів нашого міста та всіх бажаючих відкрити в собі прихований талант, магію танцювального 
мистецтва! Адміністрація технікуму доклала  багато зусиль, щоб на базі саме нашого закладу з’явилося таке 
місце, де люди, не зважаючи на проблеми, втому, роздратованість, могли б зануритись в інший світ – світ 
мистецтва. Це чудова можливість навчитися володіти своїм тілом, гарно рухатися, завести нові знайомства. 
І вже зараз ми бачимо, що це не було марно. На сцені Політехнічного технікуму відбувся щорічний 
творчий конкурс «Студентська весна», де учасники хореографічного колективу зайняли  два перших місця 
у номінації «Сучасна хореографія» та «Класична хореографія». А нещодавно танцівники взяли участь у 
хореографічному фестивалі танцювальних колективів імені В. Бондаренко та посіли почесні перші місця 
у номінаціях «Сучасний танець» та «Естрадний танець». Попереду на артезівців чекає поїздка до міста 
Харків, де, безсумнівно,  усіпоринуть у  вир бурхливих емоцій, натхнення  та позитиву. 
 Ми сподіваємось, що наступного навчального року у стінах хореографічної зали Політеху  ми 
побачимо не тільки студентів закладу, а й викладачів, учнів та дошкільнят – маленьких майбутніх абітурієнтів. 
І знову з  хореографічної зали буде лунати дитячий сміх, будуть линути радість та любов до  життя. Життя 
у ритмі танцю…

О. Є.Бондаренко, керівник хореографічного колективу ARTEZ»
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 Рік за роком час закарбовує ось уже 
майже 125-річну історію Політеху. Звичний 
плин життя нашого закладу: заняття, виховні 
заходи, спортивні змагання, волонтерство, акції 
милосердя, випускні вечори. Рік за роком…  
День за днем викладачі пліч-о-пліч зі студентами 
власноруч створюють цю історію.
 Цьогоріч викладач відділення 
«Будівництво та експлуатація будівель та 
споруд» Король Юрій Петрович відсвяткував 
свій 60-річний ювілей. Двадцять сім років він 
присвятив Політеху.
 З 17 листопада 1988 року в результаті 
конкурсного відбору був прийнятий на посаду 
викладача спецдисциплін до нашого навчального 
закладу. Адже завжди цінувалися спеціалісти, 
які працювали безпосередньо на виробництві, 
тобто знають будівництво зсередини. Здобував 
досвід молодий інженерів НПЧ-5 на посаді 
будівельного майстра. З 1985 р. Юрій Петрович 
працював у відділку залізниці у відділі праці, 
заробітної плати та техніки безпеки. Саме з 
цього відділу і проліг шлях молодого інженера-
будівельника до викладацької діяльності. Тепер 
позаду – двадцять сім років педагогічного 
досвіду, сотні вдячних випускників, здобуття 
звань «відмінник освіти України» та «вчитель-
методист». Основою свого життєвого успіху 
Юрій Петрович вважає вищу освіту, яку здобув 
у Московському інституті інженерів транспорту, 
куди вступив, попрацювавши у НГЧ-5 
транспортним робітником.
 Через усе життя викладач проніс 
переконання, що будівництво – професія творча, 
а її результати не примушують довго чекати, 
і радіє з того, що Україна не стоїть осторонь 
новітніх будівельних технологій та матеріалів, 
що слугує якості та швидкості зведення нових 
будівель. 
 Відверта бесіда з Юрієм Петровичем 
лягла в основу нашої розповіді. І ось декілька 
відвертих запитань:
 - Юрію Петровичу, майже три десятки 
років, присвячених викладанню спецдисциплін з 
будівництва. На заняттях студенти від викладача 
отримують теорію. А чи могли б Ви самі «з нуля» 
побудувати будинок:
 - Звісно, зміг би.  Усі ремонтні роботи у 
своїй квартирі завжди виконую сам. Так повинно 
бути. І ніяк не інакше. Адже теорія без практики 
справді мертва.
 - Викладання будівельних дисциплін, 
вважаю, – справа відповідальна. Як для 
викладача, так і для студента, який сприймає 
теоретичні положення будівництва. Безліч 
креслень, практичних робіт, курсових проектів, 

 Ранок… У вікно заглядає сонечко, 
підштовхуючи до нових ідей, подвигів. 
Розплющуючи з зусиллям повіки, прогортаєш 
у пам’яті, як комп’ютерною мишкою, все, що 
стосується сьогоднішнього дня. І ловиш себе 
на думці, що попереду купа невиконаних справ, 
тому що у тебе є звичка відкладати все на потім, 
до понеділка.
 І ось багатостраждальний понеділок! 
Скільки у ньому 
потаємних можливостей, 
які спресовані, як 
стиснені пружини, тіль-
ки й чекають, коли їх 
відпустять… Ви коли-
небудь замислювалися, 
які особливі відчуття часу 
у майбутніх понеділках? 
Мріємо, що не буде у них 
пустих витрачань часу, 
як і не буде скаженого 
марафону годинникових 
стрілок, які, як загнані 
лані, все по колу, по колу… 
Мріємо… Мріємо, що 
наступний понеділок дасть 
кришталеве мерехтіння 
чистого ранку, який 
даруватиме нам надію 
жити по-новому.
 Але не завжди ці 
понеділки такі обнадійливі. 
Які вони тільки жалюгідні, 
коли ми на них дивимося 
з погляду минулого часу. 
Тут у  нас і хворе горло, і 
неприємний телефонний 
дзвінок, і забита раковина на кухні. А де ж 
поділася ваша багатообіцяюча інтрига? Все 
лопнуло, як надута кулька. І вже ми змінили 
гордо підняту голову на зігнуті плечі і шаркаючу 
ходу. Ось так і плентаємося по заданій життям 
дорозі до вівторка, середи, четверга…  Але 
все ж таки цікаво, чому не навчив нас навіть 
наш особистий досвід? Скільки промайнулих 
понеділків виняньчили, викохали у своєму 
серці. Скільки пройдених викинули зі своєї 
душі, як трамвайний квиток. А все чекаємо 
наступного і віримо, що всі справи будуть 
зроблені, всі негаразди відійдуть, і плекаємо 
надію, що будемо жити по-новому. Хтось 
обов’язково скаже: «А може і правда буде по-
іншому?». Та ні! Досить на понеділки звалювати 
нашу лінь, незібраність, нашу винахідливу 
хитрість і треновану роками брехню! І тільки 
ми це усвідомлюємо, то одразу знаходимо собі 

виправдання: «Один в полі не воїн!», «Що можу 
сам зробити?». Давайте проведемо в останню 
путь свої нікчемні понеділки, вівторки, середи… 
А потім спробуємо розібратися і зрозуміти, чому 
багато наших планів не справдилося, чому знову 
обминула вдача?
 Телефонує мені знайома:
   - Більше не можу! Цілий рік із сином 
намагаємось побудувати невелику дачу, а тільки 

фундамент і звели!
 Рік – термін не малий! 
Подивіться, який товстенний 
календар висить на стіні! І все 
вважаєте, що час втрачено? 
Але ж цієї ідеї могло і не бути! 
А у вас і ідея, і фундамент! 
І, навіть якщо побажання 
сусіда на будівництво дачі не 
справдилося, це і є, мабуть, 
«один в полі не воїн». Ми 
ж забуваємо звернутися за 
дорогоцінними уміннями 
наших батьків, друзів. Самі 
тягнемося. Але ж ми можемо 
скільки можемо! І якщо це 
зрозуміємо, то назавжди 
реабілітуємо понеділки і 
дамо цікаве життя наступним 
дням тижня.
   У вівторок, наприклад, 
зателефонуйте давньому, 
давно забутому товаришу 
і запропонуйте зустрітись. 
І серце ваше наповниться 
такою світлою радістю!
  Середу та четвер подаруйте 
своїй сім’ї, увімкніть 

фантазію і зробіть ці дні різними. Наприклад, 
середа нехай буде днем пошуку вчорашнього 
дня – скажіть ті слова любові рідним, які не 
сказали вчора, приготуйте улюблену страву, 
сходіть у кіно. А четвер нехай пройде під 
гаслом: «Мій будинок – моя фортеця». Займіться 
прибиранням, облаштуванням садиби. Хіба не 
цікаво? В п’ятницю попрацюйте на дачі зі своїм 
товаришем. Я думаю, він вам не відмовить, бо 
так довго чекав вашого дзвінка. А субота та 
неділя нехай залишаться для вас особисто. Це 
ваш світ. Ви маєте повне право нікого туди не 
впускати. Подумайте, пориньте у свою душу, 
поприбирайте там. У кожного по-різному, але 
наступні понеділки будуть наповнені сенсом та 
надією на цікаве змістовне життя.

А. І. Швидка, 
заступник директора з ВР

які потрібно перевіряти, систематизувати типові 
помилки майбутніх будівельників. Чи завжди 
вистачало часу на сім’ю? 
 - Якщо любити справу, якою займаєшся, 
на роботу завжди йтимеш з радістю. А після 
роботи з потрійним натхненням та ентузіазмом 
будеш поспішати додому в гарному настрої з 
бажанням встигнути зробити якомога більше. 
Вважаю, що людина, яка не любить свою роботу, 
буде позбавлена «крил» і в сімейному житті.  Тож 
професію треба обирати за покликанням.
 Юрій Петрович пишається тим, що 
багато років працює під керівництвом завідувача 
відділенням БЕБС Рябика Анатолія Васильовича, 
поряд з колегами – В’язуном П.О., Рудицею С.В., 
Мельниченко І.В., Клименко О.Т., пишається, 
що свого часу обрав наш заклад місцем роботи. 
Пишається родиною, адже він – двічі дідусь. 
Словом, обравши свого часу за покликанням 
спеціальність  інженера-будівельника, Юрій 
Петрович відбувся і як спеціаліст, і як викладач, 
і як наставник, і як сім’янин. 

А. М. Нечай, 
викладач ПТ КІ СумДУ

Неординарні                        особистості Поезія будівельної професії
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 Весна у навчальному закладі – це період не 
лише підготовки до змістовного літнього відпочинку, 
а й пора для підбиття підсумків завершення 
чергового навчального року, аналізу його здобутків 
та втрат. Політехівці аналізують результативність 
діяльності студентських клубів у рамках спільного 
проекту «Коло друзів». Минає ще один рік плідної 
роботи, минають насичені заняттями, масовими 
заходами та акціями будні у співпраці з Благодійним 
фондом «Відень». Як провела поточний навчальний 
рік залучена до діяльності клубів молодь? Які 
зауваження, плани, пропозиції щодо організації 
подальшого функціонування клубів наявні у 
молоді? Як оцінюють юнаки та дівчата роботу 
клубів та чи бачать себе серед їх членів у наступному 
навчальному році?  Відповіді на ці та багато інших 
запитань дуже цікавили організаційний комітет 
позанавчального відділу Політеху. Навіщо?  
Актуальність та затребуваність залишаються 
найважливішими принципами організації виховної 
роботи з молоддю у закладі. Ініційоване дослідження 
показало цікаві результати, основні тези якого 
редакцією газети було вирішено оприлюднити. 

 Політехнічний технікум КІСумДУ, завдячуючи 
співпраці з благодійним фондом «Відень» у рамках 
проекту «Коло друзів», забезпечив систематичне 
функціонування трьох студентських клубів, а саме: 
«Наука бути Лідером», «Школа волонтерства», 
«Навчіть мене жити». Оргкомітет закладу щиро 
вдячний партнерам за розуміння сучасних проблем 
студентів та небайдужість до реалізації їх молодіжної 
ініціативи. Нині, враховуючи ситуацію в країні, 
окреслена співпраця у даному напрямку роботи 
особливо є актуальною і значущою. При цьому слід 
відмітити, що останнім часом збільшилась кількість 
учасників студентських клубів та модернізувались 
форми їх діяльності.
 Нами проаналізовано роботу зазначених 
студентських клубів за результатами опитування 
студентів та задіяних працівників, постійних учасників 
клубів та студентів, які були присутні на їх засіданнях 
епізодично; вивчено документацію та творчі звіти; 
здійснено спостереження за безпосередньою участю 
студентів у засіданнях клубів і в масових заходах, 
що проходили за їх організацією. Висновок єдиний – 
затребувано й результативно.
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Рятівна сила пісні
 Робота об’єднання «Наука бути Лідером» 
направлена на розв’язання ряду проблем адаптації 
молоді в сучасному суспільстві, самореалазації 
людини, виховання лідерських якостей, набуття 
практичних навичок втілення ідей в життя. У програмі 
занять в рамках роботи об’єднання проходять 
лекційні, практичні та тренінгові заняття, перегляд 
відеоматеріалів, екскурсійні поїздки, зустрічі з 
цікавими особистостями та реалізація власних 
проектів. За час існування проекту було реалізовано: 
тренінгові заняття на формування ефективної команди; 
лекційно-практичні заняття по вихованню емпатійних 
здібностей лідера, по управлінню процесами 
прийняття продуктивних рішень, по самоіміджу та 
створенню привабливого образу лідера; участь у 
конференціях, круглих столах, прямих ефірах ЗМІ 
за участі представників владних структур; заняття 
по ораторському мистецтву; ознайомча акція «День 
у міській раді», акція делегування повноважень 
«Сьогодні – студент, завтра – керівник»; індивідуальна 
робота з психологом з метою актуалізації позитивних 
сторін особистості; зустрічі з відомими авторитетними 
людьми з метою вивчення історії життєвого успіху 
(депутат В. Бобиренко (м. Суми), акторка Н.Зюбіна 
(м. Київ), міський голов В.Дзед, бізнесмен О.Рокитня 
(м. Суми); екскурсійні поїздки у ракурсі «Один день 
високопосадовця». Серед основних перспектив 
розвитку об’єднання реальними є: розширене 
залучення молоді з кризових сімей, переселенців, 
молодих матерів; впровадження у роботу об’єднання 
системи «лідерського кураторства» (встановлення 
дружніх наставницьких відносин з лідерами, які 
пройшли курс і молоддю з кризових сімей); організація 
роботи у рамках об’єднання молодіжного «антикафе» – 
приміщення для вільного спілкування за визначеними 
темами; залучення авторитетних тренерів до 
проведення занять у рамках об’єднання; розширення 
можливостей практичної реалізації лідерських 
ініціатив написання проектів, участі у конкурсах, 
реалізація мікро-проектів.
 Метою функціонування програми об’єднання 
«Школа волонтера» є навчання та об’єднання зусиль 
небайдужої до соціальних проблем суспільства 
молоді; сприяння трудовому вихованню студентів, 
їх особистісному становленню в громадянському 
суспільстві; формування якостей високосвідомого 
громадянина та підвищення рівня громадянської 
вихованості студентської молоді. За час існування 
проекту було реалізовано: волонтерську акцію міського 
рівня «Пасхальне диво»; волонтерський міні-проект 
«Допоможи ветерану»; проведення творчого конкурсу 
для дітей-сиріт та дітей з обмеженими фізичними 
можливостями «Сяйво надій»; святкові новорічні 
вогники для дітей-переселенців із зони АТО; екологічні 
акції у рамках проекту «Зелена хвиля» (прибирання 
курортних зон міста); щомісячні конференції «Реалії 
життя: реагуємо на дійсність» з метою просвіти молоді, 
подолання байдужості; зустрічі учасників клубу з 
психологами, представниками церкви, досвідченими 
волонтерами; зустрічі-вогники з нагоди святкування 
Масляної з дітьми з обмеженими фізичними 
можливостями; лекційно-тренінгові заняття, круглі 
столи, конференції, марші; поїздки до онкологічних 

центрів, воєнних госпіталів; благодійні акції допомоги 
переселенцям та українському війську (плетіння 
сіток, збір речей, продуктів, оформлення валентинок, 
листівок та стіннівок); акції «Миколай тебе знайде» 
для вихованців інтернатів міста; акції «Новий рік до 
кожної дитини» (театралізоване дійство у дитячих 
лікарнях міста); висвітлення діяльності на сайтах, у 
соціальних мережах, місцевих ЗМІ. Серед перспектив 
розвитку об’єднання є: налагодження зв’язків 
співпраці з відомими волонтерськими організаціями з 
метою організації спільної роботи; створення власного 
волонтерського офісу та розширення існуючих 
волонтерських проектів, залучення громади; залучення 
спонсорів та представників владних структур 
до організації та реалізації проектів; нарощення 
чисельності членів клубу з числа школярів міста та 
активної робітничої молоді.
 У програмі діяльності клубу «Навчіть мене 
жити» – урочисті презентації, зустрічі з цікавими 
людьми (у тому числі й іноземцями), лекційні зустрічі 
з викладачами, студентами та їх батьками, зустрічі з 
лікарями, фахівцями соціальної роботи, психологами 
тощо.  За час існування проекту було реалізовано: 
зустрічі-бесіди з лікарями (гастроентеролог, гінеколог, 
венеролог, нарколог, фтизіатр, психіатр, проктолог, 
педіатр); зустрічі з цікавими особистостями 
(юрисконсульт, фітнес-тренер, дизайнер, воїн АТО, 
одинокі батько/мати, успішні сироти, бізнесмени); 
зустрічі з представниками владних структур (відділ 
соціальних служб, центр зайнятості, пенсійний відділ, 
відділ соціального страхування, внутрішньої політики); 
майстер-класи з: бісероплетіння, сіткоплетіння, 
вишивки, пап’є-маше, створення мотанок, заплітання 
волосся, малювання, фотографування, написання 
статей, ораторського мистецтва, тайм-менеджменту, 
емпатії та активного слухання, кулінарного мистецтва; 
конкурси «Кулінарна битва», «Звана вечеря», «Сам собі 
майстер», «ЧИСТОта». Серед перспектив розвитку 
об’єднання є: розширення кола учасників; презентація 
результатів діяльності членів клубу громадськості 
(проведення прес-конференцій, написання статей до 
ЗМІ, проведення аукціонів тощо).
 Досягнень – багато, проблем – також. Однак 
сподіваємось, що у разі їх спільного вирішення 
проект «Коло друзів» набере нових обертів та 
забезпечить стабільну позитивну динаміку 
формування представників студентської молоді як 
громадян демократичного суспільства.

Редакція газети «Політех»

 З-поміж великої кількості статистичних 
досліджень навряд чи можна знайти таке, що 
відображало б кількість людей, яким допомогла, яких 
врятувала пісня. Врятувала від розпачу, витягла з 
безодні відчаю, кого підтримала, важко пораненого, 
на полі бою, якось мимохідь зринувши в пам’яті… В 
тім реальні кроки щодо збереження пісенного спадку 
української нації є набагато красномовнішими за будь-
які цифри. Наш неспокійний буремний воєнний час 
саме таких кроків і вимагає.
 І 14-й відкритий конкурс-фестиваль 
патріотичної пісні «Від серця до серця», який відбувся 
14 травня в Політехнічному технікумі КІСумДУ, 
є одним з таких вагомих кроків. Цьогоріч його 
тематикою стала українська патріотична, народна, 
сучасна пісня як втілення української ментальності. 
Вибір такого тематичного спрямування є цілком 
закономірним, адже позаду святкування 70-ї річниці 
Великої Перемоги, позаду – події Майдану і рік війни, 
яка, на жаль, триває й досі. 
 Виступи учасників розподілилися з віковими 
категоріями: 8-11 років, 12-15 років, 16-20 років.
 На фестиваль було запрошено ветеранів 
Великої Вітчизняної війни. На знак вдячності з 
здобутий мир їм було вручено квіти, це до них 
зверталися в піснях учасники, це їм дарували тепло 
сердець присутні. 
 Глядачі конкурсу могли задовольнити 
свої найвибагливіші смаки, прослухавши пісні в 
номінаціях: українська патріотична пісня, українська 
народна пісня, українська сучасна пісня. 
 Учасниками цьогорічного конкурсу-
фестивалю стали учні та студенти навчальних закладів 

Дайджест: розвиток у колі друзів

Конотопа. Розмаїттям художніх поглядів, оригінальністю аранжування та костюмів вони намагалися довести, 
що пісенним словом здатні змінити життя.
 Журі на чолі з викладачем дитячої музичної школи №2 Колесник Оленою Сергіївною визначало 
переможців. Цінні призи отримали всі учасники. Проте найбільшою нагородою все ж було занурення в 
атмосферу непідробного патріотизму, вболівання за долю України.
 І учасники, і глядачі протягом майже чотирьох годин серцем відчували українську пісню, яка в усі 
часи рятувала народ від розпуки. Впевнені, вона робить це зараз.
 Конкурс-фестиваль «Від серця до серця» вкотре довів, що майбутнє нашої держави – в її молоді. В 
плеканні її талантів, вихованні високого рівня моральності, в піднесенні ролі культурної спадщини.
 Учасники конкурсу, гості, глядачі – усі присутні – полишали залу з упевненістю, що фестиваль і 
надалі квітнутиме різнобарв’ям юних талантів, які в пісенному слові нестимуть справжні людські цінності.

А. М. Нечай, викладач ПТКІСумДУ 

Дайджест: 
розвиток у колі друзів
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Розповсюджується безкоштовно

 В атмосфері пробудження природи відбувається невгамовний сплеск студентської активності. Адже 
сонячне проміння засліплює очі, а серце повниться радістю від споглядання краси – природи, почуттів.
 Студентство – це найкраща пора, це політ мрій, формування особистості, визначення життєвої позиції, 
вияв талантів. Молодь своїми талантами відроджує духовне коріння людини, відроджує саму людину. Тому 
зберігаємо надію на щасливе майбутнє, бо добірні зерна прекрасного, висіяні та виплекані десятками поколінь, 
щороку рясніють щедрим урожаєм на ниві нашого життя.
 Тож і цьогоріч справжнє сузір’я талантів заяскравіло на сцені актової зали Політехнічного технікуму, 
де 23 квітня проходив міський фестиваль молодіжної творчості «Студентська весна – 2015». Найздібніші, 
найзавзятіші юнаки та юнки – представники вищих навчальних закладів міста – взяли участь у вже традиційному 
святі пісні, танцю, художнього слова.
 Скільки емоцій від гордості за нашу молодь, її енергію, успіхи! Учасники фестивалю-конкурсу ніби 
відкрили перед нами світ добра і краси. Адже слово в пісні – як соловейко в гаю, як вода в річці, як та зоря на 
небі…
 Звучали пісні у виконанні вокального ансамблю «Елегія»,  Альони Жукової, Ірини Жукової та Ярослава 
Глущенка. Зачарували гостей свята своїми голосами Євген Марченко та Антон Гребеник, Дарія Мирошниченко 
та Руслан Юрченко, вокальні колективи «Фортуна» та «Ліра», пластикою танцювальних рухів – хореографічний 
колектив «ARTEZ». Усі вони – талановиті творчі особистості, гідні представники великої родини Політехнічного 
технікуму та Конотопського інституту Сумського державного університету, для яких навчальний заклад став не 
тільки рідною домівкою, а й успішним стартом у подальшому професійному зростанні.
 Глядачі, зачаровані світом високого мистецтва, нагороджували шквальними оплесками Володимира 
Назимка, Ганну Шевченко,Сергія Хитрика, Катерину Холодьон – студентів Індустріально-педагогічного 
технікуму; Дар’ю Івахненко, Тетяну Боровську, тріо «Мальви» (Конотопське медучилище); Віктора Соснова, 
Тетяну Дзюбу, Анастасію Ніколаєнко – представників Конотопського вищого професійного училища.
 Усі учасники конкурсу, звичайно ж, заслуговують найвищої похвали.
 Почесні грамоти за зайняте перше місце отримали найбільш талановиті: вокальні ансамблі «Елегія» (у 
номінації «народний вокал») та «Related music» (у номінації «Естрадний вокал»), дует у складі Євгена Марченка 
й Антона Гребеника (у номінації «Естрадний вокал», малі форми) та Альона Жукова (номінація «Естрадний 
вокал», соло) – студенти Політехнічного технікуму, вихо-ванці Лілії Юріївни Бібик, керівника вокальної студії 
«Елегія».
 “За сонце, за небо, за спів солов’я!  Ця пісня про тебе, Вкраїно моя! Хай нас оминають печалі-жалі, хай 
квіти буяють на рідній землі!” –  знов і знов повторювались слова пісні, і перехоплювало подих від сили, магії 
тих слів. Така магія рятує нас від сумнівів, нещирості, додає віри і надії. Віримо у втілення мрій, у продовження 
свята, у панування вічних цінностей – істини, добра, краси.
 Тож нехай множаться і розвиваються таланти, даруючи радість, і до зустрічі на хвилях «Студентської 
весни»!
         Т. І. Тараба, викладач Політеху

На хвилях «Студентської весни»

В Е К Т О Р  -  Н А  Л І Т О !
 Зі зміною забарвлення природи за вікном 
щось разюче змінюється і у коридорах технікуму.  
Відлунали звуки традиційних для травня патріотичних 
пісень, промайнути барви вишиванок, розкладено 
по поличках грамоти та нагороди у спортивних, 
наукових  та творчих заходах. Студенство «видихає» 
з полегшенням та чекає на заслужений відпочинок? 
Ні… Тільки не в Політеху…  Тут найцікавіше – лише 
розпочинається!
 Якщо не брати до уваги спохмурнілих студентів 
у прагненні позбутись «хвостів» та якнайкраще скласти 
іспити; якщо не брати до уваги розквітлих викладачів 
у передчутті близького відпочинку – життя технікуму 
йде звичайнісіньким плином, але з одним «але»… 
Скоро – літо! Вже скоро можна відпочити, вирішити 
свої власні проблеми, позайматись улюбленими 
справами, відвідати омріяні місця – прийти до тями 
після важкого навчального року.  Що ж цього року 

принесе нам довгоочікуване літо?
 Вже скоро студенти-першокурсники 
будуть змагатися у силі та вправності у рамках 
Дня здоров’я,  на студентів ІІ-ІІІ курсів чекають 
можливості екскурсійних поїздок Україною.  Цього 
року організаційний комітет «Літо -2015» пропонує 
викладачам та студентам долучитись до організованого 
відпочинку на оздоровчій базі «Дубки», що у с. 
Новомутин. 
 Для бажаючих більш результативно провести 
свій відпочинок оргкомітет пропонує тимчасове 
працевлаштування у будівельних загонах технікуму, у 
дитячих таборах літнього відпочинку району, а також 
у агрофірмах Сумської області. 
 Якщо у Вас є ідеї організації змістовного 
відпочинку – звертайтесь до оргкомітету «Літо-2015» 
(каб. 241, ІІ корпус). Ловіть момент, бо скоро знову    
осінь!                                      Оргкомітет «Літо-2015»


