
Д Т. В. Гребеник, директор ПТКІСумДУ

З прийдешнім Новим 2018 роком!

Шановні викладачі та студенти технікуму!
Напередодні новорічних свят представники студентського самоврядування 

бажають,  щоб у кожну вашу оселю завітав Дід Мороз і  виконав ваші найзаповітніші 
бажання.

Нехай прекрасні зимові свята принесуть мир, спокій і злагоду, впевненість у 
майбутньому. Зичимо вам міцного здоров’я, успіхів, родинного щастя, достатку і 
благополуччя!  А також – свіжих сил для нових звершень, творчих успіхів у професійній 
діяльності, родинної злагоди, добробуту, вірних та надійних друзів!

Щиро вітаю вас з Новим 2018 роком та Різдвом Христовим. У ці дні весь 
християнський світ стишує свою ходу, призупиняється, щоб оглянутися, 
замислитися, з новими силами ступити в новий рік.

Бажаю вам затишку, злагоди та душевного тепла у ваших оселях, самовладання 
та порозуміння  з оточуючими, любові тих, хто справді дорогий для вас. Нехай 
Новий 2018 рік принесе вам здійснення мрій, наблизить до нових сподівань.

Здоров’я  вам і вашим родинам, щастя, мирного неба і віри в Різдвяну казку.
Гребеник Т. В., директор 

Політехнічного технікуму КІСумДУ  

Шановні студенти, викладачі, співробітники! 
Дорогі політехівці!

Нехай рік Новий буде для вас багатим 
на добро, щедрим на успіхи і вдачі! Щоб 
ваша праця завжди була потрібною 
і корисною, а успіхи – вагомими і 
переконливими! Прийдешній рік хай 
буде щасливим і мирним! 

Від імені студентського парламенту –
  Крістіна Барабаш
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Колонка редактора
Дорогі читачі!

Добігає кінця 2017 рік, незабаром він стане історією. Тож цілком природно, що новорічний випуск 
«ПоліТеху» - це спроба вдатись до підведення певних підсумків – навчальних, творчих, спортивних.

Напевно, студенти IV курсу думають про те, як швидко плине час – добігає кінця і рік, і навчання, 
а першокурсники сподіваються, що так само, як і перший семестр, збіжить весь термін отримання 
освіти. Це насправді так. Час не стоїть на місці.

Наприклад, сьогоднішні студенти вивчають не зовсім ту історію і не зовсім ту літературу, ніж 
їхні батьки. А зі сцени закладу, який має 127-річну історію, звучать зовсім не ті пісні, що, наприклад, 
двадцять, навіть десять років тому. Чому? Адже, його вимоги, наклали свій відбиток і на історію, і на 
літературу, і на пісні. Час не оминає своїм пильним оком нікого і нічого. Він посилає зливу, щоб вона 
могла змити наші образи; вітер – розвіяти наші сумніви і тривоги; сонячні промені – подарувати нам 
надію. Час – це наш особистий невтомний годинник, який веде відлік наших вчинків. Саме час раз на 
365 днів дарує нам новий рік.

На порозі Нового 2018 року зичимо всім читачам справжнього щастя, добробуту, душевної 
гармонії, прагнення нового – нових знань, нових знайомств, нових почуттів, нових вражень.

З новим роком та Різдвом Христовим!
А. М. Нечай, 

головний редактор газети “ПоліТех”

Зі своїм новорічним привітанням - експромтом звертається до читачів нашої газети і викладач 
Мисник Валентина Дмитрівна. Щирість, вдячність, душевна теплота - головні риси поетичної 
манери викладача інформатики.

Я всіх вітаю з Роком Новим!
Щоб в ньому кожен був здоровим!

Щоб силу в собі відчував
Звершити все, що спланував!

Конспекти лекцій, вправи, тести
У Мудл щоб встиг гарненько ввести,

А потім рік відпочивати,
Щодня лиш в хмарку заглядати.

Реформу з себе починати,
Хабар нікому не давати!

Хай на зарплату всі живуть!!!
І не дають, і не беруть!!!

І хай всього вам вистачає,
Всього, чим Бог нас наділяє:
Натхнення, радості, любові,
Щоб рідні всі були здорові!

Хай принесе нам Новий Рік
Щасливу долю на поріг,

Країні – мир і ПЕРЕМОГУ,
І всім нам –  Божу допомогу!!!
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Студентське свято політехівців
17 листопада студенти Політеху долучилися до святкування свого «професійного свята» 

-Дня студента.
Для нашого навчального закладу студенти – це все: це головна рушійна сила еволюції Політеху, 

це джерело  натхнення для нас, викладачів, це майбутнє закладу і освіти,а також майбутнє нації. 
Хіба можна таке поважне братерство віншувати один день? Категорично-ні! Тож протягом тижня 
студенти могли проявити себе на повну силу своїх непересічних талантів. Напередодні свята наш 
заклад радо вітав лідерів самоврядування навчальних закладів міста. Під час зустрічі очільники 
самоврядування обговорювали проблеми співпраці з адміністрацією, старостатом, батьками, 
громадськими організаціями. Під гаслом «Усе-для студентів!» пройшла секція «1+1», предметні 
вікторини, які давали можливість отримати додатковий бал, наприклад, з контрольної роботи 
або оцінки за вірш.

16 листопада відбувся святковий концерт «Один семестр з життя студента».
Зі словами привітання до студентів звернувся гість заходу начальник відділу у справах молоді 

та спорту Конотопської міської ради Ольга Качура.
Щирі побажання, теплі по-батьківськи та по-материнськи настанови почули студенти із 

вуст директора Конотопського інститу Сумського державного університету, кандидата фізико-
математичних наук, доцента Віталія Володимировича Бібіка та директора Політехнічного 
технікуму КІСумДУ, кандидата педагогічних наук, доцента Тетяни Вікторівни Гребенник.

Головна ознака усіх політехівських святкувань Дня студента-посвята першокурсників до  
студентських лав.

Під звуки козацької мелодії на сцену піднімаються старости групп і проголошується клятва 
першокурсника. Переодягнені в козаків старшокурсники окроплюють «новоприбулих». І вже як 
повноправні студенти вони виконують гімн Політеху.

Зі словами привітань до студентського братства звернулися Президент студентського 
парламенту ПТКІСумДУ Крістіна Барабаш та Голова студради гуртожитку Счастливцева Ганна.

Глядачам сподобалася сценка із закликом до Святого Панфілія, мініатюри про будні 
гуртожитку, про сесійні несподіванки. Іскристий гумор, іноді-сарказм, іноді-до болю знайомі 
ситуації. Саме таким-мозаїчним- і є студентське багатобарвне життя.

Різноманітними, цікавими, талановитими були і представлені на сцені художні номери. 
Учасники художньої самодіяльності радо звеселяли студентське братерство святкового дня. 
Три пари ведучих органічно вплітали свої репліки в канву свята, зокрема вони повідомили, що 
студенти мають три дуже важливих свята: початок навчального року, закінчення сесії та День 
студента. Із таким судженням, звісно, важко не погодитись.

І насамкінець лунають для «винуватців» свята нехитрі, але такі щирі побажання-легких 
білетів, здоров'я, грошей, стипендії і добрих та чесних педагогів. 

День студентського самоврядування безпосередньо в День студенства – 17 листопада-
не став пустою формальністю для студентів Політеху. Другокурсники стали повноправними 
викладачами в студентів першого курсу, третьокурсники - в другокурсників. У нашому закладі 
скуштувати викладацького «хліба» - це реально.

Наприклад, Яна Валуйко, студентка 121 групи, вела заняття із зарубіжної літератури в другій 
групі. Її вразила повага першокурсників, дисципліна на занятті, вдало дібрані для декламації 
вірші. Справедливості ради слід відзначити й педагогічний хист самої студентки.

Завтра знову почнуться лекції та семінари, абсолютно пересічні студентські будні. Саме 
в розміреній тихій буденності полягає секрет грунтовності…Грунтовності якісної освіти. І 
невеличке зауваження крізь призму багаторічного досвіду автора статті:студенти хороші тим, 
що вони різні.

Будьте різними, будьте непересічними, будьте особистостями, дорогі студенти!
                                                                                                                    В.М. Чернушенко, викладач 
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Дайджест спортивних перемог
   

   Вирує спортивне життя в Політеху. Спортсмени  ПТ КІ СумДУ  завжди активно 
беруть участь в різноманітних міських змаганнях з різних видів спорту серед ВНЗ І-ІІ 
р.а., ДПТНЗ та інших організацій міста, а також в обласних та всеукраїнських змаганнях. 
Збірні технікуму протягом вересня – грудня 2017 року неодноразово посідали призові 
місця у спортивних змаганнях різних рівнів:

- вересень 2017 р. Білан Данііл, студент 2 групи - 1 місце в літньому чемпіонаті 
України з лижеролерів,  м. Чернігів;

- жовтень 2017 р. Настільний теніс (юнаки) – І місце в міських, ІІІ місце в обласних 
змаганнях ( 7-8 11.17., м. Суми). Склад команди:  Багнюк Денис – 731 гр.,  Вакуленко 
Денис – 131 гр., Кошик Вадим – 3 гр.;

- жовтень 2017 р. Настільний теніс (дівчата) – ІІІ місце в міських змаганнях. У складі 
команди: Барабаш Крістіни, Зачепа Ганна, Стеценко Яна;

- 27-28.11.17. волейбол (юнаки) – ІІ місце в міських змаганнях. Склад команди: 
Плохотников Андрій – 132 гр., Мовчан Богдан – 131 гр., Дяченко Костянтин – 132 гр., 
Зінченко Євген – 121 гр., Дмитренко Максим – 431 гр., Помазай Олександр – 431 гр., 
Федоряка Олександр – 131гр., Шалатонов Денис – 321 гр.;

- 23.11.17. Стрільба з пневматичної зброї - І місце в міських змаганнях. У складі 
команди Ганжа Богдан – 321гр., Дуда Вячеслав – 132гр., Дуля-Борзенець Марина - 132 гр. 

Були проведені кубкові змагання з футзалу серед збірних команд відділень технікуму. 
У змаганнях взяло участь близько 80 студентів. Місця розподілилися наступним чином:

1 місце – відділення «Будівництво та експлуатація залізниць та автошляхів»
2 місце – відділення комп’ютерних та електронних технологій                        
3 місце – відділення «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»
Реалізовано фізкультурно-оздоровчі та спортивно-агітаційнї заходи: Олімпійський 

тиждень, показова гра стрітбол для містян до Міжнародного дня фізичної культури 
і спорту, День студентського спорту, до Міжнародного дня студента проведено 
спортивно-розважальне свято «Веселі старти» між командами викладачів і студентів. 
На спортивній базі Політехнічного технікуму проведено відкриті міські змагання для 
спортсменів різних вікових категорій з волейболу, футзалу, настільного тенісу.

Сподіваємося на нові яскраві перемоги політехівців. Так тримати!

Сабаніна Л.Є. , керівник фізичного виховання 
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Веселі старти стануть традицією
    

До   Міжнародного дня студента, 14 листопада 2017 року, в Політехнічному технікумі 
відбулося спортивно-
розважальне свято «Веселі 
старти». В цих змаганнях 
брали участь дві команди 
- викладачів та студентів. 
З бойовим настроєм, 
невеликим хвилюванням і 
посмішками команди стали 
до стартової лінії. Конкурси 
були дуже різноманітні і 
потребували вияву не тільки 
фізичних якостей, але й 
тактичних дій, хитрощів і 
навіть математичних знань!  
Комбінована естафета, 
метання дротиків, бій 

подушками, розв’язування прикладів… команди йшли пліч о пліч,  лідер змінювався 
майже після кожного конкурсу… До фінального змагання з перетягування канату 
команди підійшли з рівною кількістю балів (у цьому конкурсі  від команди брали 

участь 6 юнаків і 2 дівчини). 
Команда студентів була 
налаштована рішуче на 
сувору боротьбу й перемогу, 
але вони не врахували 
одного… Команда викладачів 
була на порядок важчою й 
без особливого напруження 
перетягнула канат на свій 
бік. Так, команда викладачів 
виборола перше місце, але 
студенти не програли, вони 
посіли заслужене бойове 
друге місце, тож вітаємо 
наших переможців і призерів!           

В таких змаганнях 
загартовується командний 
дух, відчуття товариша, 

спортивна наполегливість й воля до перемоги! Викладачі і студенти, закручені 
в цьому вирії подій, як ніколи змогли відчути себе друзями, які із задоволенням 
провели разом свій вільний час, поділившись зі всіма своїм веселим сміхом і радістю 
перемоги! 

Дякуємо всім учасникам та вболівальникам за море позитиву та емоцій і до нових 
зустрічей в наступних змаганнях!

                              
    Сабаніна Л.Є. , керівник фізичного виховання 
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Перший курс:  

Адаптація – це зміна самого себе (настанов, рис характеру, стереотипів поведінки 
тощо) відповідно до нових вимог діяльності, соціальних умов і нового оточення. Це 
входження в нову соціальну позицію і нову систему взаємин. 

Період адаптації першокурсника пов’язаний із руйнуванням раніше сформованих 
стереотипів, що може породжувати труднощі як у навчанні, так і в спілкуванні. 
Адаптаційний період у різних студентів відбувається по-різному, залежно від їх 
індивідуально-психологічних особливостей, рівня готовності до навчання у вищій 
школі.

Труднощі адаптаційного періоду пов’язані з розлукою зі шкільними друзями 
і позбавленням їхньої підтримки та розуміння; невизначеністю мотивації 
вибору професії та недостатньою психологічною готовністю до опанування нею; 
несформованістю системи саморегуляції і самоконтролю за своєю діяльністю 
і поведінкою та відсутністю повсякденного контролю за ними з боку батьків і 
викладачів; пошуком оптимального режиму праці й відпочинку та налагодженням 
побуту; відсутністю навичок самостійної навчальної роботи (невміння працювати із 
джерелами інформації, конспектувати літературу тощо).

Залежно від активності студента адаптивний процес може бути двох типів :
1) активне адаптування; 2) пасивне, конформне прийняття цілей і цінностей нової 

соціальної групи.
Залежно від швидкості адаптації та її результатів розрізняють такі типи адаптації 

студента: 1 тип – студент, який легко адаптується до нових умов, швидко виробляє 
стратегію своєї поведінки, легко входить у колектив; поведінка емоційно стійка, 
неконфліктна; 2 тип – студент, адаптація якого цілком залежить від середовища й 
соціального оточення. Трапляються ускладнення і в організації своєї роботи, і в режимі 
праці, і в спілкуванні. Важлива допомога, зовнішній контроль і підтримка; 3 тип – 
студент, який важко адаптується через свої індивідуальні особливості. Поведінка його 
деструктивна, конфліктна, емоційно нестійка, з неадекватною реакцією на вимоги та 
умови навчання. У період адаптації студент переживає деструктивний стан.

Для деструктивного стану студента в період адаптації характерним є:
неспроможність переживати самотність; занижена самоповага і самооцінка; 

соціальна тривожність, невпевненість у спілкуванні, сором’язливість, очікування 
осуду з боку оточуючих; недовіра до людей; труднощі у виборі партнера, друга; 
пасивність і невизначеність, що знижує власну ініціативність і в навчанні, і в 
спілкуванні; нереалістичні очікування, орієнтація на підвищені вимоги до себе («мене 
не розуміють…», «до мене ставляться несправедливо…»).

У цей період вирішальне значення має підтримка, допомога, увага з боку класного 
керівника та викладачів. 

30.10.2017 відбувся психолого-педагогічний консиліум «Адаптація студентів 
1 курсу до навчання в технікумі». Метою ППК є забезпечення діагностичного та 
корекційного психолого - педагогічного супроводу студентів відповідно до їх вікових 
та індивідуальних особливостей, спеціальних освітніх потреб, соматичного стану, 
психічного здоров’я.

У ході заходу практичний психолог презентувала результати психодіагностичного 
вивчення студентів першокурсників, ознайомила педагогів з особливостями адаптації 
студентів до навчання в технікумі, з виявленими труднощами новоприбулих студентів, 
з сильними сторонами, на які варто звертати увагу , щоб підвищити особистісну 
та інтелектуальну спроможність студентів, надала рекомендації викладачам щодо 
ефективної організації взаємодії з першокурсниками.

Організовуючи психологічний супровід адаптаційного процесу першокурсників 
практичний психолог провела наступні заходи:
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непростий шлях адаптації

1. Спостереження за студентами 1 курсу під час навчальних занять, на перервах 
та під час позанавчальних виховних заходів, концертів.

2. Проаналізовані соціальні паспорти груп першого курсу, виокремлено 
студентів окремих категорій (сироти, інваліди, батьки яких є учасниками АТО, 
малозабезпечені, багатодітні і т.д.).

3.Проведені адаптаційні заняття в усіх групах першого курсу за програмою 
«Адаптація першокурсників».

4. Проведено діагностичне обстеження студентів за наступними методиками: 
Анкета «Адаптація першокурсників», Шкала тривожності Кондаша, Методика « 
Індекс Групової Згуртованості» за  Сішором, та Методика «Ціннісно-орієнтаційна 
єдність колективу».

5. На сайті «Психологічна служба Політеху» розміщено просвітницькі матеріали 
для класних керівників і викладачів першого курсу, батьків першокурсників 
та студентів. («Батьківські збори он-лайн «Як підтримати дітей студентів-
першокурсників у період адаптації до нових умов життєдіяльності»; «Погляд 
педагога: Класним керівникам  1 курсу присвячується», «Пам’ятка першокурсникам 
Політеху».

6. Проведені індивідуальні консультації з класними керівниками першого курсу 
на предмет виявлення труднощів  адаптаційного процесу у групі. 

7. Проведені  індивідуальні консультації з окремими студентами, що мають 
труднощі з адаптацією та поведінкові відхилення.

Класні керівники груп першого курсу ( Сикал С.А., Громик Т.П., Бондаренко О.Є., 
Охріменко С.В., Наумов Д.О.) ознайомили учасників консиліуму з педагогічними 
характеристиками студентських колективів, звернули увагу на окремих студентів, 
які мають певні труднощі у ході адаптації до навчання ( навчальні, поведінкові та 
соціальні), виділили «сильних», мотивованих студентів, які можуть досягти високих 
результатів у навчальній та позанавчальній діяльності.

Викладачі загальноосвітніх дисциплін охарактеризували студентів та їх навчальні 
досягнення з окремих предметів; запропонували інноваційні шляхи підвищення 
мотивації до навчання та заохочення студентів до активного відповідального 
студентського життя.

Психолого-педагогічний консиліум завершився колективним створенням 
психологічного портрету «типового першокурсника», де були виявлені як сильні 
так і слабкі сторони особистості сучасного студента першого курсу. Учасники 
консиліуму, шляхом «мозкового штурму» створили «Сходинки до успіху», де 
запропонували різноманітні організаційні та педагогічні заходи, які сприятимуть 
ефективній роботі з першокурсниками.

Як результат - педагоги дійшли висновку: співпраця навчального закладу, 
батьків та студентів, застосування особистісно-зорієнтованого підходу  у роботі, 
використання сучасних інноваційних технік навчання, звернення особливої уваги 
на формування моральності та духовності першокурсників, орієнтація на майбутню 
професію та створення безпечного комфортного розвиваючого освітнього 
середовища є запорукою успіху у формуванні цілісної, гармонійно розвиненої 
особистості з високою фаховою підготовкою, широким світоглядом та належним 
рівнем розвитку моральної, духовної, психологічної та правової культури. 

Таким чином, адаптація студентів нового набору триває, студенти пристосовується 
до нових умов життєдіяльності відповідно до своїх психологічних характеристик, 
індивідуальних особливостей, набутих знань, умінь, навичок на попередніх етапах 
навчання. 

Бібік Ю.В.,практичний психолог  
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Клуб «Соціальне волонтерство» діє, 
допомагає, здобуває нагороди

Клуб «Соціальне 
волонтерство» створений для 
студентів, які хочуть бути 
волонтерами, допомагати 
людям у складних життєвих 
ситуаціях та брати участь у 
різноманітних соціальних 
акціях. Клуб діє на базі 
Політехнічного технікуму 
КІ СумДУ за підтримки 
Благодійного фонду 
«Відень».

Найважливішим завдан-
ням Клубу є навчити охочих 
підлітків бути волонтерами 
та розповісти їм, як потрібно 
діяти у тих чи інших життєвих 
ситуаціях.

Клуб співпрацює з 
«Мобільною кімнатою» - це місце, яке відвідують діти віком від трьох до вісімнадцяти 
років із Благодійного фонду «Відень». Тут вони граються,  готують домашні завдання з 
вихователькою та п’ють чай з печивом. Час від часу члени клубу з ними зустрічаються, 
діляться досвідом та весело проводять час разом: грають в рухливі ігри, проводять 

майстер-класи, переглядають 
мультфільми та просто 
спілкуються на цікаві теми.

Нещодавно клуб «Со-
ціальне волонтерство» почав 
співпрацювати з Сумським 
центром соціально-психо-
логічного розвитку дітей, 
які опинились у кризовій 
ситуації. 17 жовтня 2017року 
члени клубу передали їм 
зібрані теплі дитячі речі. А 
до Дня Святого Миколая 
створили акцію «Диво від 
Миколая». Це збір адресної 
допомоги вихованцям центру 
(ігри, фарби, засоби особистої 
гігієни, канцелярський ін-
вентар, спортінвентар, та ін.).

Найактивніші учасники 
клубу «Соціальне волон-
терство» Селіванов Сергій 

та Лисенко Олександр 5грудня 2017року отримали подяки до Дня волонтера від 
громадської організації ветеранів війни, праці, Збройних Сил та органів правопорядку 
м. Конотоп.

О.І.Гребеник, керівник клубу

Шлях до милосердя – волонтерство
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                          ****         
 Добре там,  де нас нема,

Добре там де ми підкорюєм нові вершини.
По цьому шляху йду я не сама, 

Кладучи у скриньку щасливії години.
Добре там, де досягли значних висот,
Де птах волі, що ширяє поміж ними.

Я не одна. Нас більше за двохсот,
Що живуть ідеями одними.

Добре там, де ми ще не були,
І погано — де пізнали враз провал,

Але своєї долі так ми не здали,
Бо чекає світлий нас фінал.

Добре там, куди нас сни ведуть,
Де стираються жорсткі границі.

Вибираєм ми той путь,
Яким ідуть лиш одиниці.

О, Політех! Твої таланти
****    
Уже вечоріє і сіро повсюду.

Дощик іде, по фіранках тук-тук.
Поховались в будинках утомлені люди.
розливається шуму повсюди цей звук.

Лиш світяться десь у вечірнім полоні
Вогники два грайливо-руді.

Пробиваючи сірість яскраво-червоні
Здається мені, що вони у біді.

Мало хто зна, але ті вогні
Рвуться з книгарні в цю саму мить.

Стало дуже цікаво мені
Чому ж саме зараз там світло горить.

Близько дійшовши, я дивлюсь всередину
Дощик хлюпоче і накриває мене.
Відібрало мову мені на хвилину,

Бо коїться там щось просто шалене.

Відбувається дивне і навіть магічне,
Щось таємниче і дещо незвичне.
Відкриваються кудись портали,

А ось, здається, крила феї замахали.

Книжки повсюди є відкриті:
Магічні сутності кругом.

Живуть вони якісь лиш миті.
Такого не побачиш звично за вікном.

Бібліотека без нікого оживає:
Тут твориться магічна хвилина.

Але про це ніхто не знає.
Це побачила лиш я в шпарину.

Про це ніхто не має знати,
Адже не повірять все одно.

А я тепер буду чекати,
Коли знов вночі засвітиться вікно.

****
Хитромудрого яскравого відтінку

Мої думки плетуть клубок.
Нема й на хвильку їм спочинку...

Вже ціла хата сплутаних думок.
А вони снують, снують,

Небесну карту виплітають.
Хмаринне полотно вони все тчуть,

Та мрії в скринечку ховають.

Що й казати, Політех багатий на таланти 
- інтелектуальні, поетичні, танцювальні, 
доброчинні. Наші студенти обдаровані 
багатогранними талантами. Серед них 
Анна Стритович, студентка 731 групи. 
Тонка філософічність що межує з юнацьким 
максималізмом, глибокодумність та 
сугестивність - особливості творчої манери 
поетеси. Нехай щастить тобі на вдалі ліричні 
знахідки, Аню. 
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Берегині найдорожчого скарбу
Книга – одне з найбільших чудес, створених людиною. Книги відкривають нам світ, 

допомагають уявити минуле, заглянути в майбутнє. Книга – це безцінне багатство, до 
неї потрібно ставитися з любов’ю, бережливістю. Важко переоцінити її значення для 
людства. 

Прищеплюють любов до книги й працівники нашої бібліотеки, у яких за плечима 
не один рік бібліотечної роботи. Це Яксон Олена Вікторівна – завідувач бібліотеки 
Політехнічного технікуму, Чернецька Надія Олексіївна -  завідувач бібліотеки КІСумДУ; 
Амеліна Тетяна Володимирівна, Скоробагата Людмила Борисівна, Ющенко Валентина 
Петрівна.

Багато праці вклали вони в те, аби бібліотека стала такою, якою ми бачимо її сьогодні. 
Тут світло й затишно, тут багато зелені й завжди по-особливому цвітуть квіти. Відкритий 
доступ до книжкового фонду, який за останні роки значно поповнився. Сьогодні він 
нараховує понад 72709 примірників. Книгозбірня Політехнічного технікуму КІСумДУ 
добре укомплектована творами художньої, довідкової, наукової та фахової літератури.

Проте бібліотекарі добре усвідомлюють, що для якісного здійснення навчально-
виховного процесу технікум потребує ще багатшого книжкового фонду. Бібліотека 
перестає  бути центром інформації, коли отримує недостатню кількість нової літератури. 
Тому  в арсеналі - чимало електронних носіїв, на яких твори художньої, науково-
популярної, фахової літератури.

Працюючи в тісному контакті з педагогічним колективом технікуму, берегині 
храму науки систематично інформують викладачів про нові надходження літератури, 
періодичних видань. Ця інформація висвітлюється в інформаційних бюлетенях.

Бібліотека є не лише тим місцем, де можна взяти та прочитати книгу, а й имісцем 
відпочинку, де можна долучитися до високого мистецтва, загальнолюдських цінностей. 
Вона є центром дозвілля та спілкування.

Щорічно  в читальному залі бібліотеки збираються ветерани праці, щоб 
поспілкуватися,  поринути в спогади, дати настинови молоді.

Бібліотеці належить велика просвітницька робота в залученні підростаючого 
покоління до духовної спадщини через виховання інтересу до книги. На початку 
навчального року бібліотекарі проводять бесіду з першокурсниками «Запрошуємо в 
країну ввічливості».

Значна увага приділяється патріотичному вихованню, зокрема проведено заходи: 
«Ти – солдат України», «Герої не вмирають», «Із вогню революції у полум’я війни».

9 листопада відзначається День української писемності та мови. З цієї нагоди 
бібліотекарями було представлено цікаву виставку про визначних вчених мовознавців 
та істориків України, організовано книжково-ілюстративну виставку «Криниця рідного  
слова».

Значне місце в роботі бібліотеки відводиться вихованню культури читання, 
духовному розвитку особистості. З цією метою організовуються книжкові виставки: 
«Пам’яті Небесної Сотні», «Відважні сини Конотопщини», «Дивосвіт українських 
зимових свят», «Україна на шляху до Європи» та ін. Вони допомагають розширити 
світогляд студентів, краще зорієнтуватися у бурхливому світі інформації.

Працівники бібліотеки не зупиняються на досягнутому, постійно працюють над 
собою, ідуть в ногу з часом, люблять свою професію, дітей і надалі дотримуються 
принципу: «Завжди шукати щось нове, цікаве, отже, тільки там, де є пошук, там є рух, а 
рух – це життя». 

В.В.Батурина, викладач
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  Художник, зачарований красою рідного краю
Наше місто славиться не лише 

неймовірноЇ  краси природою, а й 
талановитими особистостостями, 
котрі прийняли рішення йти чітко 
визначенним шляхом – досліджувати 
свій рідний край, робити усе можливе 
для того, щоб якомога більше людей 
знали про його славетне минуле, 
та завдяки цьому – були варті 
майбутнього. Одним з найяскравіших 
прикладів таких особистостей є 
Володимир Олексійович Борошнєв – 
художник, історик, краєзнавець, наш 
земляк, випускник Політеху ( 1974 – 
1977р.) . Творча виставка робіт митця 
« Мій рідний край, моя Конотопщина» 
експонується в читальній залі 
бібліотеки Політехнічного технікуму 
КіСумДУ з жовтня цього року.

Переглядаючи картини художника, котрі експозуються на виставці, впізнаєш 
мальовничі куточки рідного краю. Гомінлива річка чи замріяні дерева, невимушена 
тиша старої  вулиці – усе це пронизане любов’ю та наповнює світлом серце глядача. 
Деякі роботи – ретроспективи, інші – ніби закарбували неймовірну та живописну 
таємничність зелені листя та небесної синяви. Певно, для справжнього митця і майстра 
мистецтво – це спосіб життя та найвища насолода. А ще – це можливість почуватися 
людиною вільною та щасливою. Все, що художник стверджує - від захоплення до 
глибокого суму – існує в житті. Його мистецтво сучасне, бо передає світовідчуття 
сучасників, тобто кожного з нас.         

О. В. Яксон, завідувач бібліотеки

Збірник «Співдружність молоді в мистецтві» вийшов у світ
Завершився термін реалізації проекту культурного обміну Громадської організації 

«Молодіжна організація студентів «Новий час», який називається   «Алея співдружності 
студентів України» (автор Тетяна Яшина). Проект сьогодні є особливо значущим, адже 
вдруге здобув схвалення у міському конкурсі проектів, розроблених інститутами 
громадянського суспільства і передбачав встановлення дружніх взаємозв’язків 
молоді різних регіонів України з метою активізації зусиль навколо об’єднання 
країни, збереження її цілісності та суверенітету. Тому  у 2017 році юні конотопчани 
подружилися  зі студентами Вінницького технічного коледжу, здійснивши змістовну 
поїздку у Вінницю та приймаючи гостей у відповідь. 

 Реалізація проекту завершилась на онлайн-конференції «Конотоп-Вінниця», 
де було презентовано інформаційний збірник «Співдружність молоді в мистецтві». 
У ньому читачі мають змогу здійснити екскурс в історію міст Конотоп та Вінниця,  
ознайомитись з путівником «Що варто побачити у місті?». Збірник розкриває зміст 
проекту та основні шляхи його реалізації. 

Цікаво, змістовно, актуально для мандрівників. Розкриваймо красу Конотопщини 
для усієї України! 

Т.В.Волосюк, соціальний педагог 

Політех багатогранний
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Розповсюджується безкоштовно

Важко собі уявити, що хтось серйозно знайшов би
стандартний критерій грошей кращих за золото...

Шарль Де Голль (1960-i роки)

31 жовтня виповнилося рівно дев’ять років найпершій і головній криптовалюті в світі — Bit-
coin. Головна її перевага в неможливості підробки, тому що одна «монета» (англ. «coin» — монета) 
представляє набір даних, ретельно захищений від злому і копіювання за допомогою різних криптографічних 
(шифрувальних) методів захисту. Її творцем вважається СатошіНакамото, на честь якого назвали 
мінімальну частину біткоіна 0,00000001 або 10−8 BTC. Достеменно невідомо хто це - людина або група 
анонімів.

Головна ідеябіткоіна — створення валюти, яка працюватиме прозоро, вільно поширюватиметься і 
не знеціниться. Навідміну від звичних грошових одиниць, нині жодна держава не може контролювати, 
додатково «надрукувати» або знецінити біткоіни.Кількість криптовалюти обмежена — загалом 
можливо випустити 21 мільйон, на сьогодні у світі існує близько 16,5 мільйонів біткоінів.

Ціна біткоіна зростає, особливо з початку 2017 року. Вперше біткоінами розплатилися 22 травня 
2010 року: у Флориді програміст Ласло Ханеч купив дві піци за 10 тисяч біткоінів. На 1 листопада 2017 
року ціна біткоіна склала близько 6500 доларів. Тому нині це була б найдорожча піца у світі-вартістю в 
65 мільйонів доларів.

Окрім біткоіна існує понад 140 цифрових валют, які відрізняються способом шифрування даних. 
Наприклад,  Litecoin, Peercoin, Namecoin, QuarkCoin… А 30 травня 2016 року з’явилася перша українська 
криптовалюта — Карбованець, UkrainianKarbowanec або KRB (сайт karbowanec.com) . На сьогодні його 
вартість становить близько0,4 долара.

Механізм створення біткоіна можна порівняти з видобуванням золота. Для зростання вартості 
банкнот необхідно постійно нарощувати виробничі потужності з видобутку. Головною особливістю 
створення біткоіна є постійне ускладнення алгоритму розрахунків, тобто кожна нова «монета» 
видобувається з витратою більшого часу і ресурсів. Якщо для створення х перших біткоінів достатньо 
було звичайного комп’ютера, то надалі постійно зростала необхідність збільшити потужність системи 
за рахунок коштовного комп’ютерного устаткування. Саме тому, процес отримав назву «майнінг» (англ. 
«mining» — видобуток корисних копалин), а програмістів-добувачів стали називати «майнерами».

Для того, щоб почати користуватися Bitcoin  потрібно або встановити на свійкомп’ютер програму-
клієнт, або скористатися онлайн гаманцем (сайт blockchain.info). Можна заробити гроші в будь-якій 
валюті та обміняти її на біткоіни, можна заробити їх за допомогою ігор і спеціальних сайтів або добути 
монети, займаючись майнінгом. Для цього встановлюють спеціальну програму. Але небхідно брати до 
уваги, що кожні 10 хвилин у світі з’являється всього 25 BTC і кожні 4 роки кількість створених монет 
скорочується в 2 рази, а кількість обчислювальних потужностей постійно зростає. Люди спочатку 
«майнили» біткоіни на процесорах, потім перейшли на відеокарти, а післяцього почали збиратися в пули, 
тобто комп’ютери об’єднуються для генерації монет. Після виконання завдання біткоіни розподіляються 
між усіма учасниками пулу. Для таких цілей створюється і купується спеціальне обладнання (ферма) 
заточене тільки під одну задачу – генерацію біткоінів.

Існують сайти які пропонують відвідувачам заробити близько тисячі сатоші за введення капчі (англ. 
captcha - повністю автоматизований публічний тест Тюринга для розрізнення комп’ютерів і людей), 
це, так звані, Bitcoin-крани. Програмами для майнінг - 50miner.org, Ufasoft.com. А ось кілька біткоін-
кранів - Bluesatoshi.com, Freebitcoinworld.com. Існує, наприклад, складна гра Ore-Mine, в якій потрібно 
розвивати шахти і добувати біткоіни. Є ресурси, які являють собою крани, лотерею і ігровий автомат. 
Прикладом такого сайту є Freebitco.in. Основне завдання таких програм – дати виграти на низьких 
ставках, пробудити азарт в людині, а потім на високих ставках відібрати виграш. Але,напевно, що такі 
ігри є «пірамідами». 

Біткоін не маєофіційного сайту, не має центру, система децентралізована, тому не можна її закрити, 
або заборонити користуватись програмою. Це тільки Ваш вільний вибір. Біткоін може і зникнути. 
Наприклад, якщо всі люди-користувачі біткоінів разом вимкнуть свої комп’ютери, зникне Інтернет на 
всій планеті або Земля загине після глобальної катастрофи.

Заробляйте і пам’ятайте, що не в самих грошах корінь зла, а у засобах їх добування.

Печенко С.М., викладач інформатики

А Ви вже придбали криптовалюту?
ПолiТех


