
 Навчально-виховний процес у технікумі здійснюється злагодженим і креативним колективом 
висококваліфікованих фахівців-однодумців, професіоналізм яких доведений рівнем викладання, 
підтверджений особистими професійними досягненнями та результатами наукових пошуків, 
відзначений на обласному та державному рівнях. 

 Навчально-методична база технікуму відповідає вимогам сьогодення та постійно розвивається: 
удосконалюються навчально-методичні комплекси з дисциплін. Плідною та результативною є 
співпраця технікуму з Конотопським ІТ-кластером (гурток «Робототехніка» ) та БО «Благодійний 
фонд «Брейнбаскет Фаундейшн» (курси з основ програмування за проектом Technology Nation). 

Предметом особливої гордості Політеху є музей історії навчального закладу та музейна 
кімната «Дорогами 1941–1943. Конотоп», які стали потужними центрами патріотичного виховання 
молоді, науково-дослідної, краєзнавчої й пошукової роботи, осередками культури, духовності, 
волонтерської допомоги військовим у зоні АТО.

2005 року згідно з Угодою про співпрацю з Благодійним фондом «Відень» розпочав свою 
роботу проект «Коло друзів», який спрямований на організацію дозвілля та роботи клубів за 
інтересами для студентської, працюючої та безробітної молоді міста.

Із 2006 року на базі технікуму діє громадська молодіжна організація студентів «Новий час» 
(президент організації – Т. В. Волосюк), яка за цей час отримала гранти посольства США в 
Україні, Міжнародного благодійного фонду «Відродження», Всеукраїнського жіночого фонду, 
грант Президента України для обдарованої молоді та інші. 

Cьогодні Політехнічний технікум Конотопського інституту Сумського державного 
університету є флагманом освіти регіону. За вагомий внесок у розвиток вітчизняної освіти, 
упровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, значні успіхи в підготовці 
висококваліфікованих фахівців трудовий колектив технікуму нагороджено Грамотою Верховної 
Ради України та медаллю «За заслуги перед Українським народом».

А. І. Швидка, заступник директора технікуму 
з виховної та соціальної роботи 

Політехнічний технікум Конотопського інституту 
Сумського державного університету – один із найстаріших 
навчальних закладів України. Це багатопрофільний 
навчальний заклад зі славетною 127-річною історією, який 
надає сучасну фахову підготовку за популярними на ринку 
праці спеціальностями, готуючи фахівців як за денною, так і 
за заочною формами навчання.
    За період свого існування заклад став школою життя, 
першою сходинкою в трудовій біографії для десятків тисяч його 
випускників, які обіймають провідні посади у транспортній 
та будівельній галузях, є керівниками багатьох провідних 
підприємств та установ країни, викладають у рейтингових 
вишах України та за її межами. Тисячі випускників закладу 
сьогодні своєю працею, вірністю обраній спеціальності 
створюють його ім’я, імідж, продовжують славні традиції. 
Зустрічаємо їх у різних галузях народного господарства, на 
кафедрах вищих навчальних закладів, на посадах, які виходять 
далеко за межі спеціальності, здобутої в технікумі.

Як і раніше, у часи складних для країни випробувань, 
випускники технікуму не лишаються осторонь: захищають 
цілісність і незалежність України в зоні АТО. 

 Шануємо минуле,  наполегливо 
працюємо на перспективи майбутнього



профілактика ваших потенційних помилок.  Їх 
буде лише мінімум, варто тільки дослухатись до 
цих порад.

Звісно, ваш результат ЗНО – це лише ваша 
особиста(!) сума балів, яка за інших обставин 
могла б бути іншою. Тільки тестування не 
терпить умовного способу – якби! Тож шлях до 
високих балів торуймо разом.

А всім читачам та активним дописувачам 
“Політеху” – зичимо нових творчих успіхів, 
нових поетичних, прозаїчних, журналістських 
знахідок.

Наша газета цьогоріч має бути талановитою, 
потужною, естетичною, духовно багатою, 
дієвою. Усе – в наших руках! 

  А.М.Нечай
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 Колонка редактора 
  Дорогі читачі!

Черговий випуск газети “Політех“ традиційно 
сповіщає про настання нового навчального року. 
Отже, потрапить газета і до рук першокурсників. 
У новому 2017-2018 навчальному році усім 
нашим читачам – успіхів у навчанні, праці, 
душевної рівноваги, прагнення до гармонії та 
добробуту.

Що ж приніс новий навчальний рік 
студентству? Приніс у першу чергу багато 
новацій, пов’язаних із законом “Про освіту”. 
Але, напевно, найбільш обговорюваним є 
складання сьогоднішніми другокурсниками 
ЗНО з української мови. Студенти дізналися цю 
новину на початку навчального року: відтепер 
незалежне оцінювання здають другокурсники 
технікумів, коледжів, училищ. Попереду майже 
вісім місяців. Зважаючи на  загальнодержавний 
масштаб цієї процедури, студентство має бути 
відповідальним, сумлінним, системним у 
підготовці до цього випробування.

Звісно, комусь завжди доводиться щось 
робити   вперше. Тож на шляху до такого 
відповідального моменту – декілька слушних 
порад.

Під час оцінювання можна припуститися 
помилки в найпростіших (вони зазвичай 
-   перші) завдань. Наприклад, у випадках 
з правильним вибором наголосу. Є наголос 
унормований, а є акцентологічний діалект 
(нЕсла замість неслА,  рОблю замість роблЮ 
́), інтерферентний (вживаний під впливом 
іншої мови) - горОшинка замість горошИ́нка), 
зрештою – просто помилковий (фольгА́ замість 
фОльга). Здавалося б, наголос – це так просто, 
але під час – без перебільшення – доленосного 
вибору слід залучати знання та життєвий досвід, 
пов’язаний з переглядом передач, - диктори ТБ, 
як правило, є носіями зразкових акцентологічних, 
орфоепічних та граматичних норм.

Попереду – певна кількість програмових 
занять, де буде розглянуто теми “Морфологія”, 
“Cинтаксис”,  а ще попереду,шановні студенти 
другого курсу, ваша особиста ґрунтовна 
підготовка до ЗНО. Так, незалежне оцінювання 
для вас – новація, але індивідуальна, тобто 
така, що передбачає особисту відповідальність, 
підготовка стара, як найдавніша система освіти.

Радимо час від часу звертатися до он-лайн-
тестувань за минулі роки. А ще краще, не 
шкодуючи ні часу, ні паперу, роздрукувати такий 
зошит з тестовими завданнями і намагатися, 
зафіксувавши час, виконати всі його завдання. 
На незрозумілі питання вам допоможуть знайти 
відповіді викладачі. Не  соромно не знати, 
соромно не прагнути дізнатися. Не зупиняйтеся 
на одному такому (за якийсь певний рік) 
сертифікаційному зошиті, ви ж не навчилися 
читати за однією сторінкою букваря, не 
вивчили математику за однією задачею. Тільки 
систематична підготовка – найкращий лікар і 

Австрійський арт-терапевт 
поділилася досвідом роботи з 

практичними психологами 
м. Конотоп

26 вересня 2017 р. практичні психологи 
м. Конотоп взяти участь у семінарі з арт-
терапії на тему «Арт-терапевтичні методи в 
роботі з дітьми з психологічною травмою та 
розладами». Практичний психолог Політеху 
Бібік Юлія також відвідала захід.

Семінар провела Маргарет Бугер, 
доктор Медичного університету м. Грац, 
Австрія. Дякуємо директору Благодійного 
фонду «Відень» Світлані Андріївні Шут за 
організацію цього заходу, який ознайомив 
фахівців з особливостями використання арт-
терапевтичних підходів у роботі практичних 
психологів, сподіваємося на подальшу 
довгострокову співпрацю з іноземними 
партнерами у цьому напрямку. Ю.В. Бібік, 
психолог ПТ КІ СумДУ

Враження !
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«Творимо культуру миру разом»
   Cтуденти Політеху з цікавістю дізналися про конкурс есе “Я європеєць”, оголошений 
посольством Литви в Україні серед шкільної та студентської молоді. Нагадаємо, що есе – це невеликий 
твір, у якому автор викладає погляд на проблему через призму особистого сприйняття, власної точки 
зору, переживань. Наше студентство має ще досить часу, щоб зважити, по-перше, свої можливості, а 
по-друге, свою позицію щодо європейських цінностей і взяти участь у конкурсі.
До уваги шанувальників “Політеху” – есе студента 4 групи Романа Наливайка, який  вдався до спроби 
викласти своє бачення європейського вибору українця.

Я європеєць
Життя     людини       сповнене        непередчуваного.   Але  кожен прагне досконалості. “Не 

сперечайтесь з життям або з ким-небудь в житті. Життя саме прекрасно проявляє себе в потрібний 
момент часу. Просто робіть те, що ви б мали зробити” – слова американського письменника 
Ніла Дональда Уолша я вважаю є справжнім девізом кожного європейця. Європа – це не просто 
частина світу, це суспільство, яке досягло ідеалу. Звичайний листок, коли настає осінь, засихає і 
гине, але не Європа – звичайна “осінь” її не здолає. Життя звичайного європейця здається казкою.

Деградуюче суспільство – це таке, яке втратило свій голос і контроль над своїми 
діями. А якщо поглянути на нашого звичайного європейця, то можна задати собі ряд 
питань: Як це можливо? Чи можу я стати таким, як він? Як?  Звичайно, кожен зможе, 
але якщо не спробувати, то нас у житті поглине нескінченна темрява буденності 
життя. Всі мають право на помилку. Головне – бажання. На мою думку, стати 
європейцем – це дуже просто. Свіжі ідеї, креативність, ерудованість – запорука успіху. 

Україна формально увійшла до Європи, але дивлячись на наш народ цього не скажеш.  У 
країні панує хаос. Якщо ми не почнемо контролювати свої дії та вчинки і не знайдемо виходу в 
своєму сірому житті, то нас поглине  Руїна.  “Мало хто усвідомлює, що не ми йдемо життям, 
а нас ведуть по ньому” – цей вислів свідчить, що кожному суспільству, яке прагне досягти успіху, 
потрібен мудрий провідник – лідер. Навіть мала дитина має силу голосу, але до неї  ніхто не 
прислухається. Справжній європеєць повинен брати до уваги думки інших, аналізувати їх, і 
в нього все вийде. Ось таким повинен бути справжній європеєць. Це той, хто прагне ідеалу.

Безперечно, знання іноземної мови відкриває перед людиною нескінченне море переваг. Можна з 
упевненістю сказати, що нині володіння англійською – це вже не дивовижна навичка, а необхідність.

З вересня 2016 р. на базі Політехнічного технікуму Конотопського інституту СумДУ за сприяння 
благодійного фонду «Відень» (проект «Коло друзів») діє школа англійської мови «LINGUACAT». Навчання 
відбувається за двома рівнями – Elementary та Upper-Intermediate, тобто пропонуються безкоштовні курси 
англійської для початківців та тих, хто вже має базовий рівень. У перспективі – створення ще однієї групи рівня 
Pre-Intermediate. Заняття проходять за зручним графіком двічі на тиждень, тривалість кожного – 80 хвилин. 
Зазвичай склад однієї групи – 13–14 чоловік. Школу «LINGUACAT» можуть відвідувати як студенти, так і учні, 
молоді спеціалісти, робітнича молодь, жінки, що перебувають в декретній відпустці, переселенці з тимчасово 
окупованих територій України, діти-сироти та діти з малозабезпечених сімей – усі, хто не боїться почати 
спілкуватися, хоче розвиватися, думає про своє майбутнє, хто не має можливості платити за індивідуальні 
заняття з репетитором та просто всі охочі до 35 років. Ця школа на базі Політехнічного технікуму дає змогу не 
тільки грамотно говорити та писати англійською, а й подолати мовний бар’єр, збагатити словниковий запас, 
спілкуватися на різні теми та знайти нових друзів. 

Родзинкою вивчення англійської мови в цій школі є живе невимушене спілкування в побутових ситуаціях 
у парах, міні-групах та групі в цілому. Постійно для учасників проводяться нестандартні заняття: тематичні 
чаювання, кулінарні оглядини, виїзди на пікніки за місто з катанням на санках, змагання, дискусійні чаювання, 
клуб читача. Значна кількість студентів веде активне листування з друзями з-за кордону, спілкується в чатрумах 
на англомовних порталах і ділиться своїми враженнями й досвідом з іншими учасниками групи. 

Тож залиште всі свої сумніви й скористайтеся унікальною можливістю безкоштовно вивчати англійську в 
школі «LINGUACAT» на базі Політехнічного технікуму. Незважаючи на те, що групи на поточний навчальний 
рік уже сформовані, школа англійської мови «LINGUACAT» запрошує всіх охочих познайомитися з її роботою 
та відвідати «Halloween Party» 31 жовтня о 14 год. за адресою: вул. Садова, 39, ауд. 1. За детальною інформацією 
телефонувати: 098-930-0-930 (Анна).

Анлійська -  для всіх !
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«Активні громадяни» 

11 жовтня обдарована молодь 
Конотопа повернулась з дружньої поїздки 
до міста Вінниця в рамках традиційного 
Національно-патріотичного проекту 
культурного обміну «Алея співдружності 
студентів України», який вдруге здобув 
схвалення в міському конкурсі проектів, 
розроблених інститутами громадянського 
суспільства. Його реалізація передбачає 
встановлення дружніх взаємозв’язків молоді 
різних регіонів України з метою активізації 
зусиль навколо об’єднання країни, 
збереження її цілісності та суверенітету. 
Єдність українського народу, любов до 
Батьківщини спонукають студентство 
різних куточків нашої країни до реалізації 
спільних соціально корисних проектів.

У травні 2017 року Конотоп радо вітав 
вінниччан, які брали участь у фестивалі 

Поїздка до Вінниці 
в рамках культурного обміну відбулась!

патріотичної пісні «Від серця до серця», що відбувся на базі Політехнічного технікуму КІСумДУ. 
А під час поїздки до Вінниці вже обдаровані конотопчани презентували свій виступ на фестивалі 
військово-патріотичної пісні «За Україну, за честь, за волю!», який відбувся на базі Вінницького 
технічного коледжу з нагоди Дня захисника України та Дня українського козацтва. Молодь з міста 
Конотоп мала можливість ознайомитись з діяльністю коледжу, а також відвідати пам’ятні місця 
Вінниччини – Національний музей-садибу М.І. Пирогова та церкву-некрополь цього видатного 
лікаря. Особливо учасників делегації вразило видовище місцевого музичного фонтану. Молоді люди 
з різних областей спілкувались, ділились досвідом щодо молодіжних ініціатив свого регіону.

Повернулись студенти до рідного міста з сувенірними солодощами, глечиком для вареників 
(естафета для проведення фестивалю вареників у Конотопі) та позитивними враженнями не лише від 
нових цікавих знайомств, краси Вінниці, а й від ставлення мешканців до свого міста. Надзвичайно 
приємним було те, що молодь 
з Конотопа було відзначено 
Департаментом соціальної 
та молодіжної політики 
Вінницької обласної державної 
адміністрації за відданість 
у справі національно-патрі-
отичного виховання, розвиток 
талановитої та небайдужої 
молоді. 

У перспективі – виго-
товлення інформаційного збір-
ника за результатами проекту 
«Співдружність молоді в 
мистецтві» та його презентація 
у форматі онлайн-конференції 
«Конотоп–Вінниця».

Т.В. Волосюк, к.п.н., 
модератор проекту «Коло 

друзів» 
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Співробітництво

Гості «Кола друзів», або 
Політех вітає партнерів з Австрії

З 2012 року згідно з Угодою про співпрацю з Благодійним фондом «Відень» розпочав свою 
роботу проект «Коло друзів», мета якого - організація дозвілля та роботи клубів за інтересами для 
студентської, працюючої та безробітної молоді міста. У проекті задіяні кваліфіковані спеціалісти, 
працевлаштовані згідно з діючим законодавством у ПТ КІ СумДУ, із сплатою усіх податків та 
нарахувань. Усі необхідні матеріали, література, технічні засоби, посібники, ремонти приміщень 
та ін. забезпечуються за рахунок коштів проекту. В його рамках на базі Політехнічного технікуму 
КІ СумДУ функціонують: клуб вокально-інструментальної гри (керівник І.В. Коломійченко), клуби 
хореографії та аеробіки (керівник О.Є. Бондаренко), клуб «Соціальне волонтерство» (керівник 
О.І. Гребеник), дискусійний клуб «Погляд» (керівник А.І. Швидка), КЛУБ “MADE IN UKRAINE” 
(керівник О.А. Соболєва),  клуб англійської мови  “LinquaCat” (проводиться на двох рівнях Ele-
mentary та Upper-Intermediate, керівник А.А. Данилова). Координатором діяльності клубів у рамках 
проекту є Т.В. Волосюк. 

Таким чином завдяки охопленню різних вікових категорій за різноманітними напрямками 
діяльності популярність проекту «Коло 
друзів» поширюється серед населення, що 
призводить до збільшення його учасників 
та  створення доброзичливої, дружньої 
атмосфери в об’єднаннях за інтересами. 

Нещодавно Політехнічний технікум      
КІСумДУ традиційно вітав у своїх стінах 
гостей – партнерів з Австрії. Цьогоріч у рамках 
співпраці з Благодійним фондом «Відень» 
політехівці знайомилися з делегацією у складі 
лікарів Джеймса Вахи та Маргарет Бруггер, 
медсестри Лізи Майєр та студента Грацького 
медичного університету Адріана. Відбулося 
засідання круглого стілу, присвячене приїзду 
гостей, учасниками якого були директор 
Політехнічного технікуму КІ СумДУ Т. В. 
Гребеник, директор БФ «Відень» С. А. Шут, 

лідери та керівники молодіжних об’єднань проекту «Коло друзів». Вони презентували гостям 
специфіку організації діяльності проекту, основні досягнення та перспективи розвитку кожного 
клубу. Гості заходу відзначили особливу актуальність функціонування проекту «Коло друзів» у 
Конотопі, адже організоване дозвілля для  студентської, працюючої та безробітної молоді допомагає 
створенню сприятливої атмосфери для їх особистісного й професійного розвитку, поповнення 
соціуму свідомими творцями свого життя та рушіями суспільства. Після засідання круглого столу 
гості мали можливість  взяти участь у відкритих заняттях молодіжних клубів, які вразили їх своєю 
різноманітністю. Майстер-класи з квілінгу та виготовлення ляльок-мотанок, хореографічні та 
вокально-інструментальні виступи, тренінг особистісного розвитку не залишили їх байдужими. 
Особливо приємним для гостей був подарунок учасників клубу «Made in Ukraine» - автентичні 
українські мальки-мотанки, зроблені на основі запашної сушеної трави.

Також відбулось навчально-тренувальне заняття з надання першої долікарської допомоги для 
студентів та працівників Політеху. Тренерами виступали студент Грацького медичногно університету 
Адріан, практикуючий хірург Джеймс Ваха та медична сестра Ліза Майєр. Просто й доступно 
представники з Австрії пояснили, як слід надавати долікарську допомогу, робити серцево-легеневу 
реанімацію. Дякуємо за цікавий та необхідний кожному досвід!

Гості повернулись до Австрії, а в педагогічному та студентському колективах Політеху – 
яскраві враження від нових знайомств, неоціненний досвід та натхнення на продуктивну працю у 
майбутньому.

Т.В. Волосюк, к.п.н., модератор проекту «Коло друзів» 
соціальний педагог ПТ КІ СумДУ



ПолiТех

6

Політех – це доля
     НАТХНЕННИЦЯ  ВАЖЛИВИХ  ПОЧИНАНЬ
 

Хто творить історію навчального закладу? Це питання філософське. 
І передбачає воно неоднозначність потрактування: хтось переконаний, 
що студенти; хтось вважає, що студенти й викладачі є творцями. Але 
роль керівника закладу на певному етапі його розвитку переоцінити важко. 
Професіоналізм, інноваційність мислення, високий рівень внутрішньої культури та 
відповідальності, сугестивні здібності – це визначні риси справжнього керівника, 
здатного згуртувати колектив за сучасних умов. 

Тетяна Вікторівна Гребеник, перша жінка-директор в історії Політехнічного 
технікуму КІСумДУ, – професійна, ініціативна, творча. Очолює команду 
висококваліфікованих викладачів й упевнено йде до здобутків і перемог – як у 
професійному зростанні, так і в умінні налагодити співпрацю з провідними 
навчальними закладами,  підприємствами країни задля успішного навчання й 
працевлаштування випускників, у конструктивності прийнятих рішень.

Неординарна особистість, у ній – унікальне поєднання великої внутрішньої 
сили і віри у власні можливості та можливості очолюваного нею колективу. 
Горінням свого серця запалює колег, сприяє самореалізації й професійному 
зростанню як викладачів, так і студентів. 

Генерує ідеї, веде за собою, робить усе можливе й, здається, неможливе. Тетяна Вікторівна наповнює 
енергетикою радості й добра цей світ і вірить в успіх людей, з якими працює. Її оптимізм, високість духу 
переконують у тому, що ноша керівника їй під силу.

Вона встигає все. Закінчила фізико-математичний факультет Сумського державного педагогічного 
інституту ім. А. С. Макаренка за спеціальністю «вчитель математики та фізики», почала працювати 
вчителем математики та інформатики в ЗОШ №10 та №7 м. Конотопа. З вересня 2000 року – викладач 
математики, з 2001-го – заступник директора з виховної роботи Політехнічного технікуму КІСумДУ, 
одночасно виконувала обовʼязки заступника директора з виховної роботи Конотопського інституту СумДУ. 
З травня 2005-го – заступник директора з науково-педагогічної роботи КІСумДУ, цього ж року закінчила 
магістратуру Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка за спеціальністю 
«керівник навчального закладу». 2009 року Тетяна Вікторівна  проходила стажування в штаті Айова 
(США) за напрямком «Громадський діалог. Соціальна відповідальність» як керівник громадської молодіжної 
організації студентів «Новий час», яка створена з її ініціативи 2006 року й успішно функціонує на базі нашого 
закладу дотепер. 

Ще 2007 р., коли Т. В. Гребеник було обрано директором Політехнічного технікуму КІСумДУ, вона 
говорила: «Я повністю усвідомлюю почесність та водночас відповідальність бути першою жінкою-
директором навчального закладу зі славетною історією. Усвідомлюю також, що керівник такого закладу 
повинен постійно працювати над собою, займатись самоосвітою, науковою роботою».

2011 року захистила дисертацію за темою «Управління процесом громадянського виховання студентів 
вищого навчального закладу», яка мала реальну дослідницьку базу – очолювану тоді Тетяною Вікторівною 
молодіжну організацію студентів  «Новий час». Проекти, запропоновані студентами-активістами, 
впроваджуються в життя упродовж усього часу існування цієї організації. У  2014  році  Т. В. Гребеник 
закінчила відділення післядипломної  освіти  Сумського  державного  педагогічного університету 
ім. А. С. Макаренка за спеціальністю «Практична психологія». 

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри економіки і управління Конотопського інституту Сумського 
державного університету. Тетяна Вікторівна є автором багатьох наукових праць. Під її керівництвом у 2017 
році двоє викладачів технікуму захистили кандидатські дисертації: Т.В.Волосюк «Формування професійного 
іміджу майстрів виробничого навчання будівельного профілю у процесі фахової підготовки», М.В.Осадча 
«Формування екологічної компетентності майбутніх майстрів виробничого навчання будівельного профілю 
у процесі фахової підготовки»

Її найбільший скарб в особистому житті – сімʼя, син. У педагогічній діяльності – посади й успіхи 
студентів, вдячність їхніх батьків, довіра колективу однодумців.

«Виважено прислухаючись до мудрості старших та прискіпливо замислюючись над ініціативами 
молодших, розумію, що колектив нашого Політеху – це сила, якій підвладні високі старти», – говорить 
Тетяна Вікторівна.

Технікум упевнено тримає марку, є флагманом освіти в регіоні. А його керівник – лідером, який сильний своєю 
командою. Будучи менеджером освітньої галузі високого рівня, Т. В. Гребеник   робить акцент на поєднанні 
кращих традицій з новітніми технологіями, на самовдосконаленні колег, успішності й самодостатності 
студентів у житті.

Тетяна Вікторівна йде в ногу з часом і як справжній педагог працює на майбутнє.
                                                                Тараба Т.І., викладач
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Політех – це доля!
    СВЯТО ДОБрА, ДОСВІДУ І 

ДУШЕВНОГО ТЕПЛА
 Осінь скупо й обережно почала гаптувати золотисто-червоний килим для зелені, ранковий 
холод незвичайно колючий, а денне тепло ще так бажане. Традиційний жовтневий пейзаж. 

Кожного року по-різному починається жовтень – то першими 
приморозками, то ласкавим бабиним літом. Але незмінно починається 
він святом – Днем працівника освіти.

Напередодні освітянського свята в Політехнічному технікумі 
КІСумДУ відбулися урочистості. Цьогорічний концерт відрізнявся 
неабиякою оригінальністю – присутні приєдналися до віртуальної 
закордонної подорожі і дізналися, як живеться педагогам у різних 
куточках нашої планети.

Яскраве осіннє дійство було побудоване у формі вручення недержавної премії ”Золота 
душа -2017 ”. Оскільки будь-яка церемонія вручення премії передбачає наявність номінацій, то 
концертна програма мала декілька таких блоків-номінацій.

Зі словами привітання до колег звернулася директор Політехнічного технікуму КІСумДУ, 
кандидат педагогічних наук, доцент Тетяна Вікторовна Гребеник, яка побажала присутнім 
професійного довголіття, творчого пошуку й наснаги в нелегкому сьогоденні. Тетяна Вікторівна 
здобула нагороду в номінації ”Мені зверху видно все, ти так і знай!”.

У номінації ”розум, гідність і совість технікуму” були нагороджені викладачі спеціальності 
”Землевпорядкування” за успішну підготовку до акредитації, а також працівники приймальної 
комісії, яка щорічно є зоною особливої відповідальності. Грамоти номінантам вручили заступник 
директора технікуму з навчальної роботи Вячеслав Вікторович рязанцев та Людмила Вікторівна 
Бандурка.

Номінація ”Селекціонери майбутнього покоління ” теж знайшла своїх “героїв”-викладачів, які 
працюють над кандидатськими дисертаціями. Вони отримали грамоти з рук Тетяни Вікторівни 
Волосюк, яка в минулому навчальному році разом з Маргаритою Володимиріною Осадчою 
захистила кандидатську дисертацію.

Молоде покоління викладачів Політеху зростає завдяки чуйному дороговказу ветеранів, яких 
було відзначено в номінації ”Герої праці”.

Номінація ”Фахівці широкого профілю” відзначала працівників бухгалтерії – фінансового 
серця закладу. День працівника освіти – це час підведення підсумків, у тому числі й стосовно 
поліпшення матеріальної бази закладу, створення в ньому комфорту та затишку. Номінація 
”Бійці невидимого фронту” передбачала вручення грамот тим, хто невтомно створював цей 
затишок і комфорт. Заступник директора Коросташовець Анатолій Федорович привітав своїх 
підлеглих грамотами.

Добре усвідомлювати, що в Політеху не згасає багаття творчих задумів, ідей, милосердя – 
функціонують клуби різних спрямувань, хореографічний та вокальний колективи. Натхненників 
творчих починань  віншувала номінація ”Око – алмаз та руки - золото”, грамотами їх нагородила 
Президент студентського самоврядування Політехнічного технікуму КІСумДУ Крістіна 
Барабаш.

Віддавна педагоги пишаються перемогами своїх вихованців, у цьому – сенс передачі досвіду, 
знань. Студенти Політеху є переможцями олімпіад та конкурсів різних рівнів, учасниками 
наукових конференцій, спортивних перегонів. Викладачів, які невтомно готували своїх вихованців 
до участі в конкурсах, було відзначено в номінації  ”Оракули майбутнього”.

Остання номінація ”Володарі слова і пера” заслужено віншувала бібліотекарів, чию працю 
в науковому серці закладу важко переоцінити. Влучні інтермедії, дотепні діалоги ведучих і – як 
завжди – грандіозна концертна програма, яку підготували для своїх наставників вдячні студенти.
Примушують замислитися слова ведучого: ”У цей святковий день ми особливо болісно відчуваємо, 
як безжально плине час, усвідомлюємо, наскільки важко вам знайти з нами спільну мову, розуміємо, 
як нелегко вам у теперішньому сьогоденні. Але ваші вихованці, де б вони не були, несуть у своїх 
серцях золоті зерна, які ви засівали своїми руками з року в рік”.

Промине свято, настануть звичайні навчальні будні. Нехай не перетворяться вони для вас, 
дорогі колеги, на просту буденність, нехай колись омріяна професія завжди дарує вам радість і  
свято!                                                                           А.М. Нечай, викладач 
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Ви запитували - ми відповідаємо
Політехнічний технікум КІСумДУ гарантує старт до успіху!

Міністерством освіти і науки затверджено Умови прийому на навчання до закладів вищої 
освіти України в 2018 році. Відповідний наказ підписаний міністром освіти Лілією Гриневич.

Однією з новацій вступної кампанії 2018 року стане скорочення кількості заяв, які можуть 
подати вступники, з 9 до 7. Отже, згідно з затвердженими Умовами прийому, абітурієнти 
матимуть можливість подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення не 
більше ніж з чотирьох спеціальностей.

Якщо ви обрали Політехнічний технікум Конотопського інституту Сумського державного 
університету, для вас ми спробуємо з’ясувати найважливіші моменти вступної кампанії 2018 
року, поспілкувавшись з відповідальним секретаря приймальної комісії Людмилою Вікторівною 
Бандуркою.

 1. За якими спеціальностями здійснюється підготовка у Політехнічному технікумі 
Конотопського інституту Сумського державного університету ?

 Набір студентів до технікуму буде здійснюватись за новим єдиним Переліком галузей та 
спеціальностей, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року 
№ 266, а саме:

 Спеціальність      Спеціалізація
192 Будівництво та цивільна інженерія Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій
      Будівництво та експлуатація будівель і споруд
      Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних                  
      доріг і аеродромів
073 Менеджмент    Організація виробництва
123 Комп’ютерна інженерія  Обслуговування комп’ютерних систем і мереж
133 Галузеве машинобудування  Технологія обробки матеріалів на верстатах та             
                                                                        автоматичних лініях
171 Електроніка    Виробництво електронних та електричних засобів   
                                                                        автоматизації
193 Геодезія та землеустрій  Землевпорядкування
2.  Який освітньо-кваліфікаційний рівень здобуває випускник технікуму?

 Після закінчення технікуму Ви отримуєте освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший 
спеціаліст». Адже Політехнічний технікум – вищий навчальний заклад  І (першого) рівня 
акредитації.  Звертаємо увагу абітурієнтів, що здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень 
«молодший спеціаліст» буде прирівнюватись до молодшого бакалавра.

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 та на вакантні 
місця другого курсу.

  Звертаю вашу увагу, що з 2016 року здійснюється  набір на 1-й курс зі скороченим 
терміном навчання на споріднену спеціальність (бюджетна форма) осіб, які мають диплом 
кваліфікованого робітника!!! 

  Вступ на заочну форму здійснюється 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 Політехнічному 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 800 

грн.
6. Хто має право вступати до Політехнічного технікуму КІСумДУ?
Вступати можуть громадяни України, особи без громадянства, які перебувають на території  

України на законних підставах.
7. Хто має право безоплатно здобувати вищу освіту?
Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту на конкурсній основі, 
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якщо вони раніше не здобували і не  здобувають на час проведення конкурсу відповідного освітньо-
кваліфікаційного рівня за кошти  державного бюджету. 

Здобувати безоплатно вищу освіту за іншим напрямом (спеціальністю) одного і того ж освітньо-
кваліфікаційного рівня мають право громадяни України, якщо вони за станом здоров’я втратили 
можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що 
підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

8. 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);
- документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результати вступних 

іспитів на основі повної загальної середньої освіти (у разі необхідності).
Звертаємо Вашу увагу, що заяву на вступ до Політехнічного технікуму та необхідні відомості 

про вступника можна подати в паперовому та електронному вигляді.
9. Ким має бути завірено копії документів, що подаються вступником?
Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією вищого навчального 

закладу, до якого вони подаються, або в установленому законодавством  порядку.
10. Чи вірно ми зрозуміли, що у 2018 році при вступі не потрібно надавати медичну довідку 

форми медична довідка за формою 086-о?
Так, дійсно надання медичної довідки не передбачено умовами прийому у 2018 році. Але все ж 

таки у разі зарахування до технікуму ви повинні будете надати такі медичні документи: щеплення, 
флюорографію, довідку від терапевта про фізкультурну групу, довідку від дерматолога (у разі 
поселення до гуртожитку) + епікриз (для іногородніх). Всі медичні документи мають бути завірені 
підписами  та мокрою печаткою медичного закладу)

11. Чи дійсні сертифікати минулих років?
Так. Вступники мають право подавати сертифікат Українського центру оцінювання якості 

освіти видані  у 2016, 2017, 2018  році, крім оцінок з іноземних мов (сертифікати з іноземних мов 
приймаються тільки за 2018 рік) 

12. Які форми вступних випробувань у Політехнічному технікумі КІСумДУ?
Вступне випробування  - перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду 

діяльності з конкурсного предмета, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, 
співбесіди, вступного  іспиту або фахового випробування.

13. 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 хімія, або біологія, або географія 
, або історія України, або іноземна мова ( в залежності від обраної спеціальності)). 

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 випробування зі спеціальності та 
української мови.

 Політехнічний технікум КІСумДУ гарантує старт до успіху.
За більш детальною інформацією стосовно вступу у 2018 році звертайтесь до відповідального 

секретаря приймальної комісії Людмили Вікторівни Бандурки (т.096-32-11-631, http://kpt.sumdu.edu.

Ви запитували - ми відповідаємо
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СЯЙВО НАДІЙ
Щорічний фестиваль для дітей з обмеженими 

фізичними можливостями й цього року 
відбувся як феєричне шоу завдяки студентам    
Політехнічного технікуму КІСумДУ. Заклад 
береже добрі традиції.  

Неймовірно талановиті дітлахи та 
студентська молодь  зачарували  глядачів своїми 
виступами та представленими на виставці 
експонатами,  щасливі дитячі посмішки,  
комфортна казкова атмосфера,  яку вдалося 
створити політехівцям. Та й дітлахи допомогли: 
пісні, танці, вірші, ціла циркова вистава. Круто!

Цінуємо кожного, хто завітав на наше свято, 
– ми вам завжди раді. Дякуємо за  підтримку  
відділу міської ради у справах молоді та спорту, 
МОС «Новий час»,  БФ «Відень» та КІСумДУ.

Ми горді за вас, шановні учасники 
фестивалю! Маємо чому у вас повчитися! 
Обмежені можливості – це не обмежене життя.

Традиції   Політеху
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Цікаво  -  знати!
Минулий 2016 рік дуже здивував прихильників сучасних технологій та 

девайсів. У цьому році різними компаніями світу було представлено велику 
кількість сучасних гаджетів на будь-який смак. Головною подією року став 
довгоочікуваний вихід iPhone 7. Однак серед великої кількості новинок були 
й такі, що розчарували або викликали в користувачів негативні відгуки. 

Можливо, так, як зображено на малюнку, і буде виглядати новий iPhone 
10? 

За даними порталу Engadget, були названі найгірші пристрої 2016 року. 
До списку потрапили смартфони, ноутбуки, годинники та навіть перехідник 
для навушників.

Одним із найбільших розчарувань року через велику кількість скарг на 
самозаймання та наявність загрози вибуху смартфона став сумнозвісний Gal-
axy Note 7. 

Крім Note 7, портал також відніс до списку найгірших смартфонів 
головний флагман Sony Xperia X Performance. Говориться, що телефон 
отримав незначне покращення характеристик продуктивності в порівнянні з 
молодшим пристроєм лінійки Xperia X, але не зважаючи на це, його вартість 
– близько 700 доларів. Смартфон Sony Xperia X Performance пропонує лише 
незначне збільшення продуктивності в порівнянні зі стандартним Xperia 
X, використовує той самий екран і камеру і навіть не має датчика відбитків 
пальців.

За високу ціну в 1500 доларів користувачі засуджують розумний годинник 
Tag Heuer Connected, який автори статті назвали “звичайним годинником на 
Android, але з потрійним цінником”. Якщо ви хочете довести всім навколо, 
наскільки безвідповідально ви ставитеся до грошей, то годинник Tag Heuer 
Connected - точно ваш вибір.

Lenovo Yoga Book - напевно, в Lenovo думали, що створять революційний 
продукт, якщо візьмуть і замінять фізичну клавіатуру в ноутбуці на повністю
сенсорну панель, яку можна використовувати і як звичайну клавіатуру і як поле для рукописного 
введення і малювання за допомогою спеціального стилуса. 

Мало того, що люди виявилися не підготовлені, так ще й користуватися такою повністю сенсорною 
клавіатурою виявилося жахливо незручно. Але виглядає красиво, це так.
Хочете виглядати безглуздо? Тоді ось вам відмінні навушники від Vinci. Вони програють музику, 
відстежують вашу активність і читають текстові повідомлення. І  все  це   без підключення до телефона. 
А ще вони вміють показувати короткі повідомлення на дисплеї типу: «Я дорослий, серйозно», «Моя 
мама каже, що я крутий» і т. д. Чи це корисно?  Навряд чи. Зате екстравагантно. GoPro Karma, 
виробництво якого припинилося через 16 днів після старту продажів. Дрони від GoPro потрапили до 
цього списку з тієї ж причини, що і Samsung Galaxy Note 7. Ні, не тому що теж вибухають, а тому що 
падають. Тому їх відкликали з ринку через 16 днів після початку продажів. Це своєрідний антирекорд. 
Особливо враховуючи те, як цей дрон анонсували до презентації. Тут спрацювало старе добре: «Як ви 
човен назвете, так він і попливе». Напевно, «Карма» має не зовсім ідеальну назву.

Особливу негативну увагу всього світу привернув до себе перехідник для навушників iPhone 7, 
що створював багато клопоту та незручностей під час його застосування.

А які гаджети, на вашу думку, незаслужено обійшли цей список?
Нагадаємо, що сучасні гаджети впливають на наш мозок. Люди, які надмірно захоплені 

різноманітною медіа-електронікою мають проблеми з прийняттям рішень в екстрених ситуаціях і 
відчувають труднощі під час контролю емоцій.

Печенко С.М., викладач інформатики
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Розповсюджується безкоштовно

Знання польської  –  шлях до твоєї 
особистої  євроінтеграці ї

Безумовно, кожна людина прагне бути освіченою, успішною та затребуваною, хоче мати 
гідну оплату своєї праці, можливість подорожувати, навчатися за кордоном, заводити нові цікаві 
знайомства. І в цьому випадку може допомогти саме знання іноземної мови. Якщо раніше її вивчали 
переважно перекладачі, дипломати, політики, то сьогодні жодна сфера людської діяльності не 
існує без неї. Знання іноземних мов – це чудова можливість для особистого та професійного 
розвитку.

Тому на базі Політехнічного технікуму Конотопського інституту СумДУ в рамках співпраці 
з «Центром розвитку особистості» на постійній основі вже близько чотирьох років діють 
курси польської мови для будь-яких вікових категорій. Заняття проходять за зручним графіком 
для кожного (або вечірні, або за бажанням групи в будь-який інший час) та включають 40 
астрономічних годин.  Центр розвитку особистості пропонує вивчення польської мови на 
зазначених курсах за такими рівнями: А1 – початковий (розуміння та використання базових слів, 
фраз, вміння елементарно представляти себе та інших); А2 – початковий досвідчений (людина, яка 
вивчає мову, вже може розказати про себе, своє оточення, пояснити власні потреби, спілкуватися 
в буденних ситуаціях, скласти співбесіду для отримання Карти Поляка вам достатньо даного 
рівня); В1 – середній (кожен, хто вивчає мову, може описати свої враження, висловити власну 
думку, спілкуватися в більшості різноманітних ситуацій, необхідних для проживання та навчання 
в Польщі); В2 – вищий середнього (людина, яка вивчає мову, розуміє складні наукові тексти, без 
жодних проблем спілкується з носіями мови, може викласти свій погляд на будь-яку проблему). 
Відтак після проходження цих курсів і здобуття певного мовного рівня ви зможете отримати 
відповідний сертифікат. 

Викладач курсів польської мови на базі Політехнічного технікуму КІСумДУ – філолог, 
досвідчений педагог, яка більше року стажувалася в Польщі, де перейняла найновітніші методики 
викладання, які й використовує в роботі. Як результат, вдячні випускники, які вступили до вищих 
навчальних закладів Польщі; тих, які тимчасово від’їздили за кордон. 

Також для всіх охочих завдяки курсам є можливість отримати повну кваліфіковану допомогу 
в Конотопі від «Суми-Поль» у відкритті візи, оформленні запрошення та документів «під ключ». 
Причому, вам запропонують  найвигідніші пропозиції роботодавців не лише в Польщі, а й 
Німеччині, Чехії або Швеції. 

Політехнічний технікум надає бажаючим унікальну можливість опанувати польську мову, 
відкрити для себе її мелодійність, а також багатство усієї  польської культури. Відомий німецький 
письменник Й. Ґете говорив: «Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина». Дійсно, нова 
мова – це ніби новий безмежний світ, в якому відкриваєш себе по-новому, самовдосконалюєшся. 
Звичайно, вивчення польської – складний довготривалий процес, зі своїми труднощами, проте не 
помиляється лише той, хто нічого не робить.

Отже, не бійтеся почати вивчати польську мову вже сьогодні, не зволікайте та не відкладайте 
на потім. Запишіться на курси польської мови на базі Політехнічного технікуму Конотопського 
інституту СумДУ, і ви не пошкодуєте. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: 
(067) 359-83-30 (Антон).

Пам’ятаймо, що євроінтеграція починається з особистого вибору. І вибір на користь збагачення  
знань є найпрогресивнішим. У всі часи ...

А к ту а л ь н о


