
Шановні добродії!  
Випускники 9-х, 11-х класів, ПТУ! 

Ви,  хоча й юні за віком, але стоїте перед ви-
бором своєї подальшої долі: де продовжити 
навчання, до якого вишу вступати.  Ми маємо 
бажання  й можливість допомогти  зробити 
цей вибір. 

Запрошуємо Вас на навчання до Політех-
нічного технікуму Конотопського інституту 
Сумського державного університету. Якщо є 
бажання отримати освіту в одному із провід-
них вузів України І-ІІ рівнів акредитації, ми 
готові прийняти Вас до дружнього колективу 
ПТ КІСумДУ.

Технікум має багаторічний досвід підготов-
ки молодших спеціалістів за найбільш попу-
лярними  на ринку праці спеціальностями: 
будівництво, обслуговування і ремонт заліз-
ничних колій; будівництво та експлуатація 
будівель і споруд; будівництво, експлуатація 
і ремонт автомобільних доріг та аеродромів; 
технологія обробки матеріалів на верстатах 
та автоматичних лініях; виробництво елек-
тронних та електричних засобів автоматиза-
ції; організація виробництва; обслуговування 
комп’ютерних систем і мереж, готуючи фахів-
ців як за денною, так і заочною формами на-
вчання.

Сьогодні ПТ КІСумДУ – це багатопрофіль-
ний навчальний заклад зі славетною 120 
– річною історією, який дає відмінну підго-
товку з багатьох різнопланових дисциплін, 
формує світогляд, життєву позицію. 

Технікум має висококваліфікований викла-
дацький склад.

До послуг студентів: обладнані за останнім 
словом техніки навчальні аудиторії та ла-
бораторії, бібліотека з доступом до  мережі 
Internet, гуртожитки, медпункт, буфет, пред-

Бути студентом  
ПТ КIСумДУ - це почесно, 
престижно, але й вiдповiдально.

метні гуртки, студентські об‘єднання за ін-
тересами,  самодіяльність,  секції, тенісні та 
тренажерні зали, тир, спортивний клуб, мо-
лодіжна організація студентів «Новий час».

Система довузівської підготовки Політеху 
– одна із найкращих в регіоні. Навчання на 
підготовчих курсах ПТ КІСумДУ, окрім від-
мінних знань, дасть дев‘ятикласникам до-
датковий бонус  при вступі до ПТ КІСумДУ, а 
саме до  2 – х балів, що є вагомим підспір’ям 
при вступі.

На тих, хто успішно витримає умови 
вступної компанії, попереду чекає одна із 
найяскравіших сторінок життя – студентські 
роки, роки прагнення до незвіданого, 
пошуків і відкриттів, оволодіння таємницями  
наук, роки громадянського зростання.

До зустрічі в технікумі!

З повагою, Тетяна Вікторівна 
Гребеник, директор ПТ КІСумДУ,  

кандидат педагогічних наук
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Заняття розпочиналися з молитви в актовій залі, 
а щонеділі, в дні релігійних свят, дні іменин імпера-
торської родини учнів обов’язково вели до церкви. 

Учні вивчали наступні предмети: арифметику, алге-
бру, геометрію, фізику, чистописання, креслення, тех-
нологію, будівельне мистецтво, загальну механіку, ме-
ханіку парову, залізничну справу, електротехніку, земле 
вимірювання, гімнастику, співи, закон божий (причо-
му на закон божий і церковний спів виділялось 260 го-
дин, а математиці й геодезії – 263). Практичні заняття 
проводилися зі столярного, слюсарного, теслярського, 
ковальського, токарного ремесел. Креслення виклада-
лося на дуже високому рівні. Учнівські роботи, викона-
ні у великому масштабі, ілюстровані фарбами, з краси-
вими надписами, надсилалися на конкурсні виставки 
до Петербурга. Серед архівних документів у музеї тех-
нікуму зберігаються роботи з чистописання й креслен-
ня учня А.Санжаревського, котрим майже 100 років!

Після закінчення 3-річного навчання учням 
видавалось свідоцтво. Потім, після прохо-
дження 2-річної залізничної практики-стажу-
вання, учні складали остаточні іспити з обра-
ної спеціальності. Свідоцтво обмінювалось на 
атестат, що надавав певні права і привілеї випускникам. 

Перший випуск Конотопського залізничного учи-
лища відбувся 1893р. З 23 вихованців училища 15 
були зараховані слюсарями у збірний цех Конотоп-
ських залізничних майстерень (з оплатою 50коп 
за день), 4 – ремонтними робітниками, 4 – учня-
ми телеграфу. У музеї історії технікуму, як реліквія, 
зберігається унікальне фото, із якого на нас крізь 
століття дивляться молоді, сповнені мрій, зосеред-
жені й уважні перші випускники нашої Alma-mater. 

Дуже суворими, до речі, були правила пове-
дінки для учнів, про паління і вживання спиртних на-
поїв не могло бути і мови! За порушення дисципліни 
суворо карали (використовували навіть арешт і кар-
цер, під карцер було відведено невелику кімнату на 
І поверсі). За що ж виносились покарання? За ганеб-
ну поведінку на заняттях у майстернях, за спізнення 
на заняття, недотримання форми,  паління,  брехню, 
зухвалі відповіді викладачеві. Цікаво, що кращими 
за поведінкою були саме учні, що проживали в гур-
тожитку. Можливо тому, що за дотриманням учнями 
правил поведінки спостерігали по черзі 2 наглядача?!  

Навчальний заклад уже в цей час був центром куль-
турно-масової роботи. У 1907р. при училищі був ор-
ганізований оркестр народних інструментів, який 
з великим успіхом виступав на всіх урочистостях у 
закладі та на естраді їдальні головних залізничних 
майстерень. Діяв в училищі й хоровий гурток під ке-
рівництвом регента. Проводились літературно-му-
зичні вечори, в програмі яких були сольний і хоровий 
спів, художнє читання. Весною 1913р. було придба-
но перший футбольний м’яч, у вільний час учні під 
керівництвом наглядача Жукова грали в футбол. А 
взимку на подвір’ї училища облаштовували ковзан-
ку, яку з великим задоволенням відвідували не лише 
вихованці училища, а й молодь міста. У 1908р. учні 
випускного класу здійснили екскурсійну подорож до 
Москви, слухали оперу в театрі, відвідали Третьяко-

Проспект Миру – одна з центральних ву-
лиць міста Конотопа… Щоранку цією ву-
лицею, групами і поодинці, поспішають 
юнаки і дівчата до білих ошатних корпусів 
Політехнічного технікуму Конотопського 
інституту Сумського Державного універ-
ситету. Поспішають, як до рідної домів-
ки, до навчального закладу, добре знаного і 
відомого далеко за межами рідного міста.

Упродовж 122 років день за днем, крок за кроком, 
сторінка за сторінкою складається літопис  одно-
го з найстаріших навчальних закладів нашого мі-
ста та одного з перших залізничних закладів нашої 
держави - Політехнічного технікуму Конотопського 
інституту Сумського державного університету ( в не-
далекому минулому – Конотопський будівельний тех-
нікум транспортного будівництва ім. П.І.Новікова, 
а у далекому ХІХ ст.  – Конотопське технічне заліз-
ничне училище). За цей час наш навчальний заклад 
дав путівку в життя десяткам тисяч своїх вихован-
ців. Для когось він став першою сходинкою в трудо-
вій біографії, для когось – успішним стартом у про-
фесійному зростанні та справжньою школою життя. 

Тож як розпочинався цей шлях на освітянській 
ниві? Зупинимося біля самих витоків. Історія на-
шого навчального закладу нерозривно пов’язана 
з історією розвитку залізничного транспорту, зо-
крема з будівництвом спочатку Курсько-Київської, 
а потім - Воронезько-Києво-Московської залізни-
ці. Якраз інтенсивний розвиток залізничного тран-
спорту і зумовив потребу у великій кількості фахів-
ців різних професій, пов’язаних саме з залізничним 
транспортом, і відкритті навчальних закладів з під-
готовки фахівців залізничної служби. Перший та-
кий навчальний заклад у 1869р.  було засновано на 
станції Єлець. З 1870 по 1880 роки технічні училища 
відкриваються у Воронежі, Калузі, Києві, Одесі, Кре-
менчуці, Пензі, Бологому (їх нараховувалось біля 30).  

Кошти на утримання закладів складалися з 
відрахувань експлуатаційних прибутків заліз-
ниці, загальне керівництво залізничними учи-
лищами здійснювало Міністерство шляхів 
сполучення, керуючі залізницями були одночасно попе-
чителями училищ і головами екзаменаційних комісій. 

ЗНАЙОМИЙ НЕЗНАЙОМЕЦЬ

 Це нашої                    iстоРiї Рядки                     
ву, Кремль, побували в цирку. Управління залізницею 
для цієї подорожі виділило учням і педагогам 4-ко-
лесний пасажирський вагон, у якому подорожували 
й проживали 3 дні в Москві. 18 квітня 1910р. було ор-
ганізовано  екскурсію до Криму для 37 учнів. У музеї 
історії технікуму зберігаються фотографії, зроблені 
під час цієї подорожі. До речі, всі фотографії й доку-
менти кінця ХІХ ст. – початку ХХ ст., що зберігають-
ся в музеї технікуму є унікальними не лише тому, що 
свідчать про діяльність нашого закладу в ті далекі 
часи, а й ще тому, що майже всі архівні документи за-
кладу біли втрачені під час Великої Вітчизняної війни.  
    Незважаючи на те, що Конотопське училище дава-
ло своїм учням міцні знання, і заклад користувався 
авторитетом у керівництва М-К-В залізниці, у 
дореволюційний період можливість продовжити 
навчання у  вищому навчальному закладі була 
майже нереальною, і більшість випускників чекала 
важка праця на залізниці. Лише найнаполегливіші 
з них, шляхом самоосвіти, здачі екстерном 
іспитів, досягали вступу у вищі навчальні заклади.  

Серед випускників тих часів є видатні особистості, 
котрі стали добре знаними й відомими далеко за меж-
ами нашого міста. Випускник 1896р. Шелест Олексій 
Несторович - видатний вчений у галузі теплобудуван-
ня та машинобудівництва, Заслужений діяч науки і 
техніки, Лауреат Державної премії СРСР, доктор тех-
нічних наук, професор, завідувач кафедри «Теплово-
зобудування» МВТУ ім.Баумана, декан факультету 
«Теплових  гідравлічних машин» МВТУ ім.Баумана, 
у своєму листі він писав: «Від усього серця вислов-
люю вдячність керівництву технікуму, у якому були 
закладені глибинні коріння моєї технічної освіти».

Ми з вами перегорнули лише перші сторін-
ки нашої історії, попереду – ще багато подій, 
відкриттів, пошуків. Попереду – роки ста-
новлення, випробувань, змін, перетворень, 
наполегливої праці й постійного розвитку… 

Якщо у вас є бажання дізнатися більше, 
завітайте до музею історії ПТ КІ СумДУ та 
КІ СумДУ, відчуйте дотик нашої славетної 
історії й дізнайтеся про наше бурхливе і 
сповнене подій сьогодення! І як зна-
ти, можливо, саме вам доведеться 
писати майбутнє нашого навчального закладу! 

    Днем народження нашого навчального закладу 
вважають 20 серпня 1890 року. Саме цього дня в Ко-
нотопі, у південній його частині, поблизу залізниці 
та Головних залізничних майстерень,  було відкри-
то трирічне технічне залізничне училище, у велико-
му для того часу приміщенні, побудованому ще до 
1890р. в смузі відчуження за типовим проектом.  Це 
була цегляна двоповерхова будівля, з підвалом; за-
гальна композиція її симетрична: чітко виділялась 
центральна частина і два приєднаних до неї корот-
ких відкрилків. Це одна з найкращих будівель Коно-
топа ХІХ ст., приклад високої майстерності місцевих 
будівельників і спеціалістів М-К-В залізниці.  На 
щастя, будівля збереглася до нашого часу, хоча й за-
знала певних змін. Вона була майже зруйнована оку-
пантами в часи Великої Вітчизняної війни, а після 
звільнення Конотопа від фашистських загарбників 
відбудована надзвичайними зусиллями учнів, викла-
дачів технікуму і будівельників. Мовчазний кам’яний 
свідок багатьох подій, потрясінь і перетворень… 

Конотопське училище готувало спеціалістів-тех-
ників для обслуговування потреб К-В залізниці: ма-
шиністів паровозів, дорожніх майстрів, чергових по 
станції, майстрів з ремонту паровозів і вагонів, стар-
ших телеграфістів. Спочатку до училища приймали 
лише дітей залізничників і дітей їхніх родичів віком 
14-17 років. Навчання було платним. Для вступу по-
трібні були базові знання: загальноосвітньої школи 
чи гімназії  або міського училища, конкурс - 3-5 осіб 
на одне місце. Здійснювався відбір найбільш роз-
винених і грамотних юнаків (дівчат до училища на 
той час ще не приймали). Обов’язковим було медич-
не обстеження, лише ті, хто виявлявся придатним 
для роботи на залізниці, мали допуск до вступних 
іспитів. Для вихованців училища обов’язковою була 
форма встановленого зразку: сірі (пізніше чорні) 
шинелі з солдатського сукна, сині кашкети з нікель-
ованим гербом (якір і сокира). Зустрівши викладача, 
учні обов’язково мали привітатися по-військовому. 

Навчальний процес здійснювався на основі на-
вчального плану і програм для 3-річного навчання 
в класах і майстернях. Спеціально обладнаних на-
вчальних кабінетів спочатку не було, заняття прохо-
дили у 3 класах (2 з них були зв’язані між собою телег-
рафними апаратами «морзе»). Наочного приладдя у 
вигляді деталей, вузлів і машин не було, допомагали 
розташовані поблизу Головні майстерні та дистан-
ція шляху.  Бібліотека на той час мала в наявності 36 
книг. Із тих далеких часів до нас дійшли у прекрасно-
му стані книги, видані наприкінці XIXст. і поч. XX ст.   
Спочатку в училищі було лише 3 викладачі з тео-
ретичних предметів (інженери,у тому числі і на-
чальник училища) і 3 техніки, котрі вели практичні 
заняття в навчальних майстернях. У 1890р. на-
вчальний й виховний процес в училищі забезпечу-
вали: Третяков М.Ф. – начальник училища, Занд-
гаген П.П., Подушко Андрій Гнатович, Горленко 
Сергій Леонідович, Розанов Сергій Олексійович, 
Ульянов Василь Васильович, Величковський А. – 
священник, Попов Андрій Матвійович – регент, 
Яворський П.С. – наглядач у чині фельдфебеля.

Заняття проводилися щодня з 8-00 або з 9-00 до 
13-00 в класах і кімнаті для креслення, а з 15-00 до 
18-00 чотири рази на тиждень у майстернях тех-
нікуму і цехах головних залізничних майстерень. 

Т.М. Радько,  
керівник музею
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ТРАЕКТОРIЯ ОСОБЛИВОЇ  ВIДПОВIДАЛЬНОСТI

Важко пригадати будь-яку справу в на-
шому навчальному закладі, до якої не до-
торкнулася б душею ця людина. Її енергій-
ність і висока працездатність  «запалює» 
інших, а демократичність, чуйність і щи-
рість захоплюють тих, кому довелося із нею 
спілкуватися хоча б один раз у житті. З 
глибокою повагою і надзвичайним теплом 
політехівці завжди вимовляють її ім’я…

ЗНАЙОМТЕСЬ: Тетяна Вікторівна Гребе-
ник - перша жінка – директор в історії на-
шого навчального закладу, неординарна осо-
бистість із високим рівнем відповідальності, 
креативності та творчого потенціалу, 
натхненниця багатьох інноваційних почи-
нань, справжня покровителька студентів, 
менеджер освітньої галузі високого рівня.

Тетяно Вікторівно, то як воно,
бути	  першою	 жінкою-керівником
одного	 з	 перших навчальних	закладів	міста?

Бути першою жінкою-керівником навчального 
закладу зі славетною, понад 120-тирічною історією по-
чесно й відповідально водночас. Очолюю заклад лише 
четвертий рік і впевнена, що зроблено значно менше, 
ніж чекає попереду. Впевнена,що колектив нашого По-
літеху  - це сила, якій підвладні високі старти й амбіт-
ні проекти, і тому виважено прислухаюся до мудрості 
старших і досвідчених своїх колег та прискіпливо за-
мислююсь над ініціативами молодих і перспективних.

«Керівник», «директор»	-	слова	чолові-
чого	роду,	чи	складно	жінці	бути	керівником?

Складно, цікаво й дуже відповідально. Очо-
лювати чисельний колектив викладачів, студентів, 

батьків, спрямовувати колектив до діяльності на рів-
ні найсучасніших вимог – справа не з легких. До того 
ж, від керівника залежать долі людей, тому дотриму-
юсь принципу «не нашкодь». Цікаво тому, що посада 
директора зобов’язує й вимагає чимало, але в той же 
час стимулює до саморозвитку і самовдосконалення.

Що	для	Вас	значить	бути	лідером?	
Мудрість віків доводить, що дорогу здолає той, 

хто іде…а я б додала «і веде за собою». На мою думку, 
шлях лідера – це траєкторія особливої відповідальнос-
ті. Вести за собою. Вміти ставити цілі й досягати їх, ініці-
ювати й генерувати ідеї, виправдовувати довіру людей.

На	 чому	 ж	 ґрунтується	 багато-річний
авторитет	навчального	закладу?

На поєднанні кращих традицій з новітніми тех-
нологіями, на бажанні постійно самовдосконалювати-
ся, на успішності й самодостатності наших вихованців 
у житті. Але в першу чергу – на щоденній кропіткій 
роботі колективу висококваліфікованих викладачів 
і вихователів: і тих, чий педагогічний стаж виміря-
ється десятиліттями, зі значним досвідом роботи, на-
уковими здобутками і тих, хто, сповнений натхнення 
й творчих задумів, щойно розпочав свою педагогічну 
діяльність; на яскравих талановитих особистостях, 
які свої знання й серця віддають своїм вихованцям. 

Окрім	своєї	славетної	 історії,	 традицій,	
що зберігається й примножуються, чим
сьогодні може пишатися Політех?	

Своїми випускниками! Мабуть, важко знайти 
в нашій державі й країнах ближнього зарубіжжя буді-
вельну організацію, де б не працювали наші вихован-
ці. Ми  зустрічаємо їх не лише на об’єктах будівництва 
й експлуатації залізниць, автомобільних доріг, на за-
водах і підприємствах, на кафедрах ВНЗ, але й на та-
ких посадах, які далеко виходять за межі спеціальнос-
ті, здобутої в технікумі. Ми пишаємося випускниками 
різних років, і так приємно, що до нашого навчально-
го закладу приходять діти, онуки тих, хто свого часу 
його закінчив. А наші студенти справді  пишаються 
своєю Alma-mater, намагаються бути вірними слав-
ним традиціям і тримати «пальму першості» в усьому.

Від першого російського університету,
через	 тисячі	 студентських	 душ пролягла	
віра у покровительку	 студентства
Святу	  Тетяну, її	 допомогу,	Вас вважають	
справжньою своєю  покровителькою  й	
заступницею студенти	 Політеху, як	 вдалося
завоювати	 такий	 авторитет	у	сучасної	молоді?

Студентський вік - це політ мрій, віра й 
розчарування, виваженість, безрозсудність – і 
постійний вибір. Наші студенти – найкращі, 
найталановитіші, найкреативніші! Навчально-виховний 
процес – це дорога з двостороннім рухом: навчаємо і 
виховуємо ми, педагоги, і в той же час, багато чому 
вчимося від наших студентів. І головне, мені 
здається, бути щирими й відвертими з нашими вихован 

Вiд пеРшої особи                     Вiд пеРшої особи
цями, вміти їх слухати, довіряти їм, уміти пробачати. 
Дуже ціную і намагаюся не втратити їхню довіру й любов. 

Що вважаєте найбільшими особистими	
досягненнями? 

В особистому житті найбільший мій скарб – це 
син і родина – мій надійний тил. У педагогічній діяль-
ності – успіхи й досягнення наших студентів, вдячність 
їхніх батьків, довіра колективу однодумців. На шляху до 
самовдосконалення – наукова робота, захист дисертації.

Життя не завжди приносить лише
задоволення, що живить джерело Вашої
енергії, що надихає? 

Любов, розуміння й підтримка родини та друзів. 
І своїм кар’єрним зростанням, в першу чергу, завдячую 
своїй сім’ї. Жінка покликана дарувати добро й гармо-
нію, інакше вона ніколи не відчує насолоди від щастя. Я 
щаслива, що майже щодня з однаковим задоволенням 
поспішаю на роботу, і з радістю повертаюся додому.

Чого бракує в житті?
Можу поскаржитися лише на брак часу, у жит-

ті так багато цікавого і так багато хочеться встигнути. 
Слід прагнути до відчуття власної значущості, а не успіш-
ності, - так вважав А.Енштейн. Що є значущим для Вас? 
Не намагайтеся бути помітним, намагайтесь, щоб 
ваша відсутність була відчутною – це і є, на мою дум-
ку, тестом на якість і значущість. Вважаю, що про 
значущість не можна говорити там, де ще п’ять хви-
лин тому жевріла думка «переждати, може й так зі-
йде». Для мене значущим завжди було відчуття, що 
вміщує поняття «відбутися». Після закінчення шко-
ли прагнула відбутися як студентка фізмату, потім як 
шкільний вчитель, далі – як викладач технікуму, за-
ступник директора з виховної роботи, директор, на-
уковець, жінка, мати. І тому завжди намагаюся руха-
тися тільки вперед, реалізовуватися сповна, прагну 
досягати найвищого результату й гармонії в усьому.

	 Тетяно Вікторівно, декілька слів, будь
ласка, до ваших майбутніх абітурієнтів	
–	  випускників 9-х, 11-х класів шкіл	 і ПТУ,
адже	 кампанія	 по	 набору	 вже	 стартувала

Шановні випускники! Ви сьогодні стоїте перед 
вибором: де продовжити навчання? До якого вишу 
вступати?  Якщо у вас є бажання дізнатися більше про 
Політехнічний технікум КІ СумДУ, ЗАВІТАЙТЕ до нас! 
Відвідайте наш музей – духовну скарбницю нашого 
навчального закладу, побачте на власні очі затишні й 
ошатні аудиторії, поспілкуйтеся з нашими студента-
ми й викладачами, відчуйте пульс студентського жит-
тя, насолодіться  особливою аурою нашого Політеху! 
І як знати, можливо, саме для вас Політех – ста-
не рідною домівкою, успішним стартом у профе-
сійному зростанні та справжньою школою життя.

Ваше кредо й життєві принципи?
Якщо жінка кохана й кохає, то вона й успішна, 

бо сповнена енергії творити. Від керівника залежать

долі людей, тому дотримуюсь принципу «не нашкодь!».

Яке ваше найбільше досягнення?
В особистому житті найбільший скарб - це 

син, сім 'я. У педагогічній діяльності - посади й успіхи 
наших студентів, вдячність їхніх батьків, довіра 
колективу однодумців. На шляху до самовдосконалення 
- наукова робота - захист дисертації.

Тетяна Вікторівна, що Вам імпонує в
людях?

Аристократичність у поєднанні з душевною 
простотою, для керівника вона необхідна. Чим 
шляхетніша, вихованіша людина, тим простіше 
й невимушиніше поводить себе з оточуючими.

Які, на ваш погляд, необхідні складові 
характеру керівника?

Здатність мислити стратегічно й творчо, 
уміння формувати сильну команду, персональна 
відповідальність, конструктивність у прийнятті рішень, 
уміння відділяти важливі справи від термінових, 
наполегливість і працездатність, здатність слухати 
інших людей, довіра, вміння пробачати, відвертість.

БЛIЦ   

Кліндухова Маргарита,
голова студентського парламенту
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      Наш бРенд                            Особлива мiсiя
БУДУєМО СВIЙ жИТТєВИЙ ПРОЕКТ

…Дзвінок подруги пролунав зненацька.  
Вона від’їздить до Одеси приблизно на три місяці про-
ходити спеціалізацію. Мій маленький син дуже любить 
її, тому з іншої кімнати вже лунає: « Я теж іду проводжа-
ти!». Проводжати, так проводжати!  І ось ми на вокзалі… 

Лютий,  схоже, цього року в черговий раз  
хоче виправдати свою назву. У малого «проводжаль-
ника» від морозу зрадницьки почервоніли щічки, 
проте поїзд не затримався ні на хвилинку. Так само 
вчасно він і рушив. Оглядачі вагонів ідуть до свого 
пункту, повертаються прикордонники, тракторець 
жваво оминув нас, вивозячи сміття. На вокзалі знову 
тихо й чисто. А диктор оголошує про прибуття поїзду. 
     - Мамо, а на залізниці треба ж працювати і в холод.
     - Так, - відповідаю.  
     Але, схоже, «чомучку» ця відповідь не влаштувала:
      - Так це ж важко! І чому вони йдуть в залізничники?

Обіцяю дати відповідь вдома за теплим 
чаєм. А тепер – мерщій  у «маршрутку»! 

А чому й справді люди ідуть в залізничники?  Це 
ж така відповідальність, робота у нічний час, по-
стійна напруга, за будь-якої погоди – з поста ні-
куди. Ти відповідаєш за злагоджену роботу за-
лізниці, врешті-решт за сотні людських життів! 
Але як це пояснити восьмирічному «чомучці»? 

Почнемо з прикладу в сім’ї. 
- Твій дідусь, - пояснюю, - сорок чотири роки пра-

цював на залізниці електромеханіком на підстанціях. 
Робота відповідальна, небезпечна… Добре, коли при-
їздиш на підстанцію і просто перевіряєш справність 
трансформатора чи інших механізмів. Але аварійна 
ситуація вимагає концентрації уваги, знань, досвіду…

І так сорок чотири роки: у спеку і холод з по-
вним чемоданчиком вимірювальних пристро-
їв.  Я пишаюсь своїм татом, а твоїм дідусем. 
      До того ж, я класний керівник групи залізничників 
– третьокурсників! Показую синові фото своїх студен-
тів і розповідаю, пригадуючи свої розмови зі студента-
ми групи. Багато студентів моєї групи обрали профе-
сію залізничника цілком свідомо. А як же по-іншому? 

Ось, наприклад, тато Артема Грибкова та мама 
Жені Вознюка також закінчили наш техні-
кум за спеціальністю «Будівництво, експлуата-
ція та ремонт залізничної колії». Ну і, звісно ж, 
діти зрозуміли перспективність цієї професії.

- Чому ти обрав цю спеціальність? – запитала я 
у заступника старости групи Ткаченка Богдана.

- Так моя ж сестра Інна закінчила ХАРДАЗТ! Те-
пер за спеціальністю працює в Ніжині, а її чоло-
вік навчається на спеціальності «Будівництво, 
експлуатація та ремонт залізничної колії» у на-
шому технікумі. Вони добре працюють, добре за-
робляють, а головне – їм дуже подобається робота!

З гордістю про мамину сестру розповідає 
студент групи Черненко Ярослав:
    - Моя тітка Оксана Петрівна вже 22 роки працює чер-
говою по вокзалу. Вона дуже серйозна, відповідальна, 
уважна не тільки на роботі, але й в сім’ї.  Вона толе-
рантна і вихована. Що ж, майбутньому залізничнику 
є в кого вчитися людських та професійних якостей.

- А чи є у твоїй сім'ї залізничники? - запитую Діму 
Бочкуна.

- А  як  же!    -     захопливо   відгукнувся   студент.  -

Мій дядько Геннадій Олександрович закінчив 
наш технікум 1967 року. Усе життя в Москві про-
працював геодезистом. Він говорить, що геоде-
зія - базова дисципліна: хочеш стати кваліфікова-
ним будівельником, мусиш знати її на «відмінно». 
Знаючи що робота батьків Жені Самуся не 
пов’язана з залізницею, звертаюсь до нього:     

- Женя, от ти точно не з сім’ї залізничників… 
- Ображаєте, - студент посміхається, - мій дідусь – 

«діючий» залізничник. Він і досі працює в ПМС, а об-
раною професією дуже пишається, ще й мені наказує
вчитися добре: хіба бувають погані залізничники? 
     Ну, звісно, залізничник має бути тільки високопро-
фесійним. Так вважає і мама студента Бієнка Андрія
Лариса Олександрівна. Свого часу вона закінчила
наш технікум за спеціальністю «Будівництво, експлу-
атація та ремонт залізничної колії» і тепер працює
заступником начальника РІСЦ-Б. А коли приходить
до технікуму, їй не соромно зустрічатися зі своїми ви-
кладачами. Сумлінна студентка була! Навчався в тех-
нікумі на цій самій спеціальності і батько Андрія Юрій
Юрійович. Це ж справжня династія залізничників!
        Виявляється, що більшість студентів моєї групи про-
фесію залізничника обрали саме тому, що хтось з батьків
чи родичів – залізничник. У наш час це дуже важливо –
успадкувати від батька чи матері справжню професію.

- Я зрозумів, - вдовольняється малий «чомуч-
ка», - професію треба вибирати, як у мами чи в тата.
 - Можна й іншу, але її треба любити всім серцем. А у
тебе ще є час подумати, ти ж тільки в другому класі.
Дев’ятикласнику!

А ти обрав вже свою майбутню професію?
Зваж свої бажання й можливості, а ще зваж на те, 

що всі герої цієї статті були відвертими, адже відпо-
відали на найголовніше питання в житті: ким бути?
Пам’ятай, що вірно обрана професія - це запорука
не тільки успішної кар’єри, а й особистого щастя.
Успішна в професійному плані людина – це доскона-
ла, свідома особистість, яка ніде не схибить! Не по-
милитися у виборі – сьогодні твоя головна задача.

                                                                   А.М.Нечай,
викладач, класний керівник 132 гр.                                                                   

відділення «Будівництво, обслуговування і                                                                   
ремонт залізничних колій»          

ЗАЛIЗНИчНИК - ПРОфЕСIЯ СПАДКОВА, АБО чИМАЛИЙ 
ЕТюД ПРО ТЕ, чОМУ ОБИРАюТЬ Цю ПРОфЕСIю 

Будівельна галузь є однією з найважливіших 
у народному господарстві, від неї залежить ефек-
тивність функціонування всієї економічної системи 
країни. З розвитком будівельної галузі будуть розви-
ватися виробництво будівельних матеріалів і відвід-
ного обладнання, машинобудівна галузь, металур-
гія і металообробка, нафтохімія, виробництво скла, 
деревообробна і фарфоро-фаянсова промисловість, 
транспорт, енергетика тощо. І вочевидь, як ніяка інша 
галузь економіки, будівництво сприяє розвитку під-
приємств малого бізнесу, особливо того, який спеціа-
лізується на оздоблювальних і ремонтних роботах, на 
виробництві та встановленні будівельних меблів і т.ін.

Отже, розвиток будівельної галузі немину-
че викликає економічне зростання в країні й виник-
нення необхідних умов для вирішення багатьох соці-
альних проблем. Але на сучасному етапі її розвитку 
особливо актуальним є питання підготовки квалі-
фікованих спеціалістів. Над розв’язанням цієї про-
блеми працює і відділення «Будівництво та експлу-
атація будівель і споруд» Політехнічного технікуму 
Конотопського інституту Сумського державного уні-
верситету, що випускає техніків-будівельників з ви-
соким рівнем теоретичної та практичної підготовки.

Головна мета роботи відділення – на основі все-
бічного дослідження загальних та специфічних особли-
востей розвитку будівельної галузі економіки України, 
теоретичного навчання та практичної підготовки ви-
пускати конкурентоздатних робітників-будівельників.

Іншим, не менш важливим напрямкам робо-
ти відділення, є підготовка молодих спеціалістів до 
продовження навчання у вищих навчальних закладах 
будівельного спрямування, зокрема КНУБА (КІСІ) – 
Київському національному університеті будівництва 
та архітектури, ХНУБА (ХДТУБА, ХІСІ) – Харківсько-
му національному університеті будівництва та архі-
тектури,  Укр ДАЗТ – Українській державній академії 
залізничного транспорту, СНАУ – Сумському націо-
нальному аграрному університетові, ХНАМТ – Хар-
ківській національній академії міського господарства. 

Отже, можна зробити висновок, що пер-
спективи розвитку будівельної галузі прямо про-
порційні якості підготовки  фахівців-будівель-
ників у вищих навчальних закладах  України і 
зокрема у Політехнічному технікумі Конотопсько-
го інституту Сумського державного університету.

Максим Соколов, студент-першокурсник: «Мені 
подобається будувати, а на висококваліфікованих буді-
вельників попит існує в усі часи. Тож відчуваю гордість 
за обрану професію і впевнений у своєму майбутньому».
Пухкал Євген, студент IV курсу: «Сьогодні, як ніколи, 
потрібні справжні  майстри своєї справи. Професія 
будівельника мені до душі, вчуся із задоволенням. Піс-
ля закінчення технікуму вступатиму до інженерно-бу-
дівельного інституту і переконаний, що в майбутньому 
зможу реалізувати себе, працюючи для блага людей». 
Джалілова Тетяна, студентка IV курсу: «Виклада-
чі технікуму С.В.Рудиця, Ю.П.Король, П.О.В’язун, 
О.Т.Клименко, В.І.Герасименко, Г.Г.Колесников 
(низький їм уклін!) дали нам міцні знання, вклали у 
нас часточку свого серця, своєї душі, допомогли піз-
нати ази професії будівельника. Навчаючись тут, зро-
зуміла, що шлях життєвий обрала правильно. Тож, 
отримавши диплом з гордістю за професію і впевне-
ністю у своїх можливостях вирушу у доросле життя…» 

Саме ви студенти нашого закладу, в 
недалекому майбутньому відкриєте для себе світ 
захопливої професії будівельника і будете гордити-
ся вибором життєвого шляху.

Будівельні загони -  окрема сторінка історії 
технікуму в цілому й відділення "Будівництво 
та експлуатація будівель і споруд" зокрема.

Досвід, отриманий студентами під час роботи 
в будзагонах, в подальшому є вагомим підспір'ям в 
отриманні першого робочого місця.

А. В. Рябик,  
завідувач відділенням «Будівництво й 

експлуатація будівель і споруд та  
автошляхів і аеродромів»

Тому професія будівельника, яку здобува-
ють студенти спеціальності «Будівництво та екс-
плуатація будівель і споруд», є перспективною, за-
хопливою з погляду того, що її обрано свідомо.

Сьогоднішні студенти технікуму – сер-
йозні, цілеспрямовані юнаки та дівчата – обра-
ли професію будівельника тому, що вона важ-
лива, необхідна і сьогодні, і в майбутньому.
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Одним із найважливіших кроків у житті є ви-
бір професії. Адже займатися тим, що тебе ціка-
вить, приносить радість. Вибір професії значною 
мірою впливає на все наступне життя людини.

   Ким бути?
Це питання виникає перед молодими людьми, і 

кожному, звичайно, хочеться, щоб вибрана професія 
була захоплюючою, давала простір для творчості. Але 
це зробити нелегко. Відомо, що їх існує близько 100 
тисяч. А тобі потрібна одна, котра принесе моральне 
задоволення, допоможе застосувати свої сили та знан-
ня на користь суспільству, дати можливість відчути 
себе потрібним і корисним людям. На мою думку, та-
кою і є професія будівельника автомобільних шляхів. 
Вона потрібна скрізь, високо ціниться у нашій державі.

Автомобільні дороги завжди були і є важли-
вим елементом у житті суспільства. Вони спри-
яють подоланню відстаней, зближенню людей, 
вони відкривають для людства нові можливості в 
здійсненні мети. І в наші дні дороги не втратили 
значення, вони стали основним видом сполучення. 

  Аналізуючи сучасний стан дорожньої мережі Україні, 
слід зазначити, що, крім  нового будівництва, потрібна ка-
пітальна реконструкція існуючих автомобільних доріг. 
Для вирішення цієї проблеми необхідні спеціалісти.
   Дуже приємно, що оволодіти цією професією можна 
в нашому Політехнічному технікумі Конотопського 
інституту Сум ДУ, який у 2008 році закінчила і я.
Відділення "Будівництво, експлуатація та ремонт 
автомобільних доріг та аеродромів» веде відлік свого 
існування з вересня 1967 року. За цей період було 
підготовлено більше 2500 кваліфікованих спеціалістів-
дорожників.

Колектив відділення складається з досвід-
чених викладачів, які за час своєї роботи виявили 
високий професіоналізм, педагогічну майстерність, 
відповідальність . Завдяки їх зусиллям переобладнані 
навчальні аудиторії, лабораторії. Наявна в 
технікумі матеріальна база дозволяє проводити 
якісну підготовку майбутніх спеціалістів.

Студенти мають усі можливості для індивідуаль-
ної роботи з методичними, технологічними засо-
бами навчання. Технікум підтримує тісні зв’язки з 
передовими підприємствами Укравтодору, де сту-
денти щорічно проходять виробничу практику.

Для випускників технікуму спеціальності «Будів-
ництво, експлуатація та ремонт автомобільних шляхів 
та аеродромів» існує навчально-методичний комплекс 
«Технікум  - ВУЗ» при Харківському національному 
автомобільно-дорожньому університеті та Українсь-
кій державній академії залізничного транспорту.

Молоді спеціалісти, які закінчили технікум, ма-
ють змогу продовжити навчання за фахом у ви-
щих навчальних закладах за скороченою про-
грамою або вступити на старший курс без ЗНО.

ВИБIР МАЙБУТНЬОЇ  ПРОфЕСIЇ МИ ПОВЕРНУЛИСЬ ДО ПОЛIТЕхУ!
Майбутнє вабить юних, кличе до себе тих, в кого 

гаряче, сповнене мрій серце. Воно манить туди, далеко 
за обрій, стелить блакитну дорогу, хоч буває вона час-
тенько нелегкою і тернистою. І кожного року на цей 
шлях ступає новий загін випускників Політехнічного 
технікуму КІСумДУ відділення «Менеджменту та ма-
теріалообробки», а на зміну йому приходять така ж 
щира і безпосередня молодь, що прагне осягнути та-
ємниці майбутньої професії. 

Професія «організатор виробництва» галузі знань 
«Менеджмент і адміністрування» дає можливість пра-
цювати на підприємствах, в банках, на фірмах, склада-
ти баланси, кошториси, бізнес-плани; займати посади 
керівників відділів, служб, дільниць.

Під час занять студенти досліджують сучасні тенден-
ції в економічному житті країни, створюють мульти-
медійні бізнес-проекти, вивчають успішні приклади 
ведення бізнесу, як на вітчизняному, так і на світовому 
підприємницькому просторі.

Студентів, що навчаються на спеціальності «Техно-
логія обробки матеріалів на верстатах і автоматич-
них лініях» викладачі готують до участі у розробці та 
впровадженні на виробництво технологічних процесів 
механічної обробки; у наладці устаткування та коригу-
вання керуючих програм; у розрахунках основних еко-
номічних показників впровадження спроектованих 
технологічних процесів; у розробці керуючих програм 
для верстатів з числовим програмним керуванням та 
робототехнічних комплексів.

Для цього необхідно досконало знати інформати-
ку, освоїти декілька систем комп’ютерних програм. 
Autocad, Компас-графік, Excel та інші програми опано-
вують студенти цього відділення.

Випускники спеціальності можуть працювати тех-
нологами в цехах підприємств або у відділі головно-
го технолога підприємства, або майстрами дільниць 
на підприємствах, або заступниками начальника цеху 
підприємства.

Неповторна й відповідальна та пора, коли людина 
вступає у самостійне життя, ухвалює свої перші власні 
рішення. Це пора, коли маленька перемога стає запо-
рукою життєвого успіху. 

Головним надбанням і багатством технікуму є його 
випускники, серед яких є чимало людей, які пов’язали 
свою долю з нашим навчальним закладом. Пройшов-
ши дорогою життя, навчаючись пізніше в інших на-
вчальних закладах, вони пам’ятали своїх викладачів, 
їхню науку і добру пораду. І тому, несучи світло рід-
ного технікуму, вони повернулись сюди, але вже для 
того, щоб навчати. Серед них:

- Рязанцев В.В., викладач спецдисциплін, який 
з 2004 р. очолив відділення «Менеджменту та матері-
алообробки» - випускник Конотопського електромеха-
нічного технікуму 1995 року;

- Туманова Ю.В. , викладач спецдисциплін, го-
лова циклової комісії «Технологія обробки матеріалів 
на верстатах та автоматичних лініях» - випускниця Ко-
нотопського політехнічного технікуму 1999 року;

- Салогуб О.В., викладач спецдисциплін, мето-
дист - випускниця Конотопського політехнічного тех-
нікуму 2002 року;

      Подiя                                 Стиль успiху

Дуже приємно, що праця викладачів та керівників 
закладу високо оцінена вищими навчальними закла-
дами, ведучими в галузі будівництва. Технікум неод-
норазово був нагороджений дипломами за найкращі 
показники в роботі з підготовки випускників для авто-
мобільно-дорожньої галузі України. І повірте мені, що в 
такому закладі навчатись і престижно, і перспективно.

Я надіюся, що після закінчення ХНАДУ повернуся 
до рідного закладу, щоб продовжити справу, розпочату 
справжніми майстрами – зробити українські дороги які-
снішими та безпечнішими,  зручними та комфортними.

Ну  як прожить у світі без доріг?! 
Поглянь-но, друже, тільки вийдеш з дому, 

А вже дороги стеляться до ніг 
І вдаль ведуть незнану, невідому.

Із Глухова, із Сум і Кролевця 
Біжать до Львова, Києва, Донбасу. 

Вони безмежні, їм нема кінця, 
А як вони людей єднають часом!

Несуть дороги на своїх плечах 
Автобусів, машин – не зрахувати… 
І хутко ми почнемо власний шлях -

Нові дороги станем будувати.

Шелудько Тетяна, 
випускниця ПТ КІ СумДУ, 

нині студентка ХНАДУ

- Бандурка Л.В., викладач спецдисциплін, завід-
увач підготовчих курсів – випускниця Конотопського 
електромеханічного технікуму 1996 року;

- Пахоленко А.М., лаборант відділення «Ме-
неджменту та матеріалообробки» - випускниця Коно-
топського політехнічного технікуму 2000 року;

- Грищенко Т.В., викладач спецдисциплін, ке-
рівник позанавчального відділу КІ СумДУ- випускни-
ця Конотопського політехнічного технікуму 2004 року;

- Іващенко М.М., викладач спецдисциплін, го-
лова циклової комісії «Організація виробництва» - 
випускниця Конотопського політехнічного технікуму 
2005 року;

- Охріменко С.В., викладач спецдисциплін – 
випускник Конотопського політехнічного технікуму 
2005 року;

- Яшина Т.В., викладач спецдисциплін – випус-
книця Конотопського політехнічного технікуму 2005 
року.

Незайве відзначити, що в стінах нашого технікуму 
розпочинали трудові звершення викладачі інших на-
вчальних закладів: випускниця Конотопського елек-
тромеханічного технікуму 1986 року Весперіс С.З., 
нині - завідувач кафедри «Економіка та менеджмент» 
Європейського університету, кандидат економічних 
наук, та випускниця Конотопського електромеханіч-
ного технікуму 1991 року Динник О.Д., нині - старший 
викладач кафедри «Математика та інформатика» Ко-
нотопського інституту СумДУ.

»

Нині серед тих, хто продовжує традиції технікуму, 
забезпечує його розвиток, підтримує успіхи в 
навчаль-ній та позанавчальній роботі, понад 40% 
- колишні випускники, які успішно підхопили 
освітні традиції старшого покоління та розвивають 
їх відпо-відно до вимог сьогодення. Творять, 
досліджують, ро-стуть, самовдосконалюються, 
дерзають. У цьому допо-магають рідні стіни.

Запрошуємо на навчання! Приходьте, долучайтесь! 
Будемо співпрацювати!

Хай знання, отримані у стінах нашого технікуму, ста-
нуть і Вам дороговказом у життєвих перипетіях!

В.В. Рязанцев,
  завідувач відділенням «Організація 

виробництва та обробка матеріалів 
на верстатах та автоматичних лініях
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             Погляд                                   

Це питання рано чи пізно постає пе-
ред дев’ятикласниками та їх батьками. Щоб його 
розв’язати,  досить  часто проводиться опитування рід-
них, близьких, знайомих, друзів, переглядається ін-
формація про навчальні заклади в Інтернеті. І досить 
часто перемагає думка друзів, які вже розв’язали це 
завдання досить успішно. Далі наводяться «безапеля-
ційні» аргументи про необхідність продовжувати на-
вчання в 10 класі чи вступати до певного навчального 
закладу. Спробуємо разом проаналізувати ситуацію.

На сьогоднішній день вступити до вищого 
навчального закладу без додаткових занять з репе-
титором майже неможливо – з кожним роком за-
вдання ЗНО не стають простішими. Де ж продовжи-
ти навчання після 9 класу? Відповідь не може бути 
однозначною: вступити до професійних училищ, 
технікумів або до ВНЗ на контрактну форму на-
вчання. Всім відомо, що чим більше місто, тим за-
звичай дорожче коштує навчання та проживання.

Я пропоную батькам та учням у якос-
ті місця навчання обрати Політехнічний тех-
нікум КІСумДУ. Чому? Спитаєте ви.  Спро-
бую назвати позитивні моменти такого вибору.

По-перше, після дев’ятого класу в учнів є 
можливість у даному закладі обрати широкий спектр 
спеціальностей у сфері будівництва, електроніки, 
комп’ютерної інженерії, організації виробництва, об-
робки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях.

По-друге, на кожній спеціальності є досить 
високий відсоток бюджетних місць, а це надасть 
можливість отримати стипендію.

Я  є  завідувачем  відділення «Комп’ютерні  та    
електронні технології». На нашому відділенні ви 
зможете отримати спеціальності молодших спеціалістів 
«технік-конструктор» (з електроніки) та «технік-
програміст».

Студенти відділення разом з викладачами 
вчаться програмувати, автоматизувати і обслуговува-
ти різні об’єкти. В нашому місті всі світлофори «на-
чинені» автоматикою, яку програмували викладачі 
та студенти відділення. На Новорічні свята міська 
ялинка засяяла комбінацією різних вогнів також не 
без участі наших студентів та викладачів, у Конотоп-
ському міському музеї знаходиться виготовлений 

ними стенд відтворення Конотопської битви. Випус-
кники спеціальності «Виробництво електронних та 
електричних засобів  автоматизації» під керівництвом 
викладачів створювали оптичні датчики для викорис-
тання в системах вибухогасіння на шахтах України.
Випускники спеціальності «Обслуговування 
комп’ютерних систем і мереж» створюють дипломні 
проекти, якими користуються в навчальному закладі 
не один рік: це і електронні підручники, різноманіт-
ні сайти, методичні комплекси з різних предметів, 
програмні продукти та бази даних з різних напря-
мів та багато різних пристроїв, зроблених на базі су-
часної мікроелектроніки. В свою чергу випускники 
суміжної спеціальності допомагають обладнати від-
ділення сигналізацією та зв’язком, створюють різ-
номанітні електронні пристрої і вимірювальні при-
лади, освоюють методи створення документації  та 
реальних електронних приладів за допомогою су-
часних методик та комп’ютерної техніки. За допомо-
гою паяльних станцій, мультиметрів, тестерів USB-
осцилографів  та іншого обладнання студенти мають 
можливість поглиблювати свої теоретичні знання на 
практиці, курсовому та дипломному проектуванні.

Не лякають наших студентів і компоненти за-
кордонних держав. Вони досить активно використову-
ють їх для створення різних проектів на базі AVR та PIC 
мікроконтролерів, різних типів цифрових датчиків, 
індикаторів, дешифраторів та силових ключів тощо.

Досить активно студенти беруть участь у різ-
номанітних наукових конференціях та продовжують 
навчання за скороченою формою у Харківській акаде-
мії залізничного транспорту, ХНУРЕ, КІСумДУ, Сум-
ДУ  та інших вищих  навчальних закладах України.

На сучасному етапі розвитку людства ми відчу-
ваємо швидкий злет розвитку комп’ютерної та електро-
нної техніки. Фахівці з даних напрямків необхідні вже 
зараз, а в подальшому попит на них тільки зростатиме. 

Салій Ю.М., завідувач відділенням 
«Комп’ютерні та електронні технології» 

ДЕ ПРОДОВжИТИ НАВчАННЯ  
ПIСЛЯ 9 КЛАСУ?

Прокотилися хвилею випускні вечори для 
студентів - четвертокурсників Політеху. Позаду 
чотири роки напруженої праці, перші успіхи, 
поступове усвідомлення себе в якості спеціаліста, 
перше визнання під час виробничої практики, 
здавалось би, виснажливе дипломування… Ось уже – 
блискучий захист і якесь тремтливе – трепетне 
відчуття: в руках диплом молодшого спеціаліста! І 
знову думка рветься у майбутнє... Постає питання про 
подальшу перспективу для випускників спеціальності 
«Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних 
колій».  Ми звернулися до зав. відділенням Кутної В. Ф.

- Валентино Федорівно, з Вашого погляду, чи 
замислюються студенти-залізничники під час 
навчання про подальші перспективи навчання, 
працевлаштування?

- Можу впевнено сказати, що деякий відсоток наших 
студентів-першокурсників, наприклад, вже впевнено 
заявляють про своє бажання продовжити навчання в 
УкрДАЗТ. Аргументи, такі як  «як тато», «як брат», 
«як друг», вважаю вагомими і досить серйозними. 
Адже студент бачить їхню перспективу службового 
зростання і сам хоче її досягти, продовжити. А що стосується 
старшокурсників, то до третього курсу визначаються всі. 
Давайте вдамося до цьогорічної статистики: до ВНЗ 
ІІІ-ІV р.а. вступають 22 випускники відділення, рішення 
служити в ЗСУ прийняли 10 випускників, отримали 
направлення на роботу – 6. Переважна більшість 
випускників в якості ВНЗ ІІІ-ІV р.а. обрали УкрДАЗТ, 
де за скороченою програмою з ІІІ курсу вони 
зможуть продовжити навчання за спеціальністю.

А як обрати свій подальший шлях після 
навчання в технікумі? Які чинники «спрацьовують» 
під час цього досить непростого вибору? До діалогу з 
окремих питань запрошуємо класного керівника 141 
групи Сикала С. А., випускника нашого технікуму, 
надалі – УкрДАЗТ. Сергій Анатолійович запевняє: 

- Я, ще навчаючись в технікумі, мріяв 
викладати тут… Чому? Мені дуже подобалася 
атмосфера на відділенні, вболівання викладачів – 
справжніх педагогів. Зараз у паралельній групі класний 
керівник – Нечай Алла Миколаївна. Це мій викладач 
зарубіжної літератури. Ось такі збіги бувають у житті. 
Але збіг – це цілий ланцюжок закономірних речей…

Після технікуму я вступив на денне відділення 
УкрДАЗТ за спеціальністю «Залізниця та колійне 
господарство». Цього року мій брат отримав освітньо-
кваліфікаційний рівень бакалавр в цьому навчальному 
закладі, до якого, звісно ж, вступив після Політеху.

У своїй виховній роботі зі студентами групи я 
систематично акцентую увагу на подальших 
перспективах після закінчення технікуму.

- Які саме перспективи зазначаєте як основні, 
досяжні?

- Недосяжних перспектив для наших студентів, 
переконаний, немає. Правда є декілька чинників, на які

 слід спиратися. Найголовніший – це покликання. Тільки 
протягом чотирьох років усвідомивши правильність 
вибору професії, студент може гордо заявити: «це моє 
покликання». Плекайте своє покликання! Воно визначить 
Вашу долю! Так, так, і не  менше – долю: місце навчання, 
роботи, авторитет в колективі – це досить міцна життєва 
платформа. За звичай випускники в якості ВНЗ ІІІ-ІV р.а. 
обирають УкрДАЗТ, ДЕТУТ, НПУ і, звичайно, КІСумДУ.

Продовжу власну аргументацію. Ті випускники, які 
отримали направлення на роботу, можуть, по-перше, 
продовжити навчання на заочному відділенні, по друге, 
отримують можливість гідно реалізувати себе на практиці.

Стосовно успішності перспектив випускників груп 
641 та 441 поділився думками
й зав.відділенням менеджменту Рязанцев В.В.

- Спочатку зупинимося на випускниках 641. Із 18 
студентів цієї групи 6 обрали подальше навчання 
в КІСумДУ, 3 – навчання в УкрДАЗТ за 
скороченою програмою. Також троє 
випускників отримали направлення на роботу.

Для порівняння: перевагу ВНЗ ІІІ-ІV р.а. надали 7 
випускників 441 групи (з них КІСумДУ – 6), також 7 
випускників цієї групи підуть до лав ЗСУ, а 2 – 
отримали направлення на роботу., ще 2 випускники 
виявили бажання отримати робітничі професії в ПТУ. 
Що ж, як то кажуть: фах не носити за плечима…

- А Ви мріяли викладати, навчаючись в технікумі? 
– запитали ми викладача спецдисциплін відділення 
«Менеджмент» Охріменка Сергія Володимировича.

- Я мріяв, навчаючись в технікумі, продовжити 
навчання в СумДУ за спеціальністю. Але безперечно, 
приємно повернутися до alma mater вже в якості 
викладача. Моє останнє професійне досягнення – 
захист магістерської роботи. Головним досягненням 
профорієнтаційної роботи в нашому закладі вважаю те, 
що абітурієнтам чітко окреслюють не тільки коло 
спеціальностей, за якими вони можуть навчатися, а й 
знайомлять з перспективами подальшого навчання, 
працевлаштування. Звісно ж, головним важелем є 
бажання навчатися (працювати) і усвідомленість вибору.

У статті ми надали слово викладачам, які, 
по-перше закінчили наш технікум (Кутна В.Ф., 
Рязанцев В.В., Сикал С.А., Охріменку С.В.), по-друге, 
свого часу також стали перед вибором: куди піти після 
технікуму? Закінчивши вузи, вони повернулися до 
alma mater, таким чином зробивши свій життєвий вибір.

На завершення хочеться побажати випускникам 
2012 року і абітурієнтам вдалого вибору. Адже, як 
кажуть, посієш спеціальність – пожнеш життєвий успіх. 
А цей успіх у кожного свій, його тільки треба плекати в 
стараннях і праця, і нехай латинський вислів «labore et 
zelo» (трудом і старанням) стане вашим дорого 
вказівником. 

Приходько О.М., викладач,
відповідальний секретар ПК

ДЕ ПРОДОВжИТИ НАВчАННЯ
ПIСЛЯ ТЕхНIКУМУ?
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Студент  технікуму – це круто! Це чудова
й весела пора, яку не забути ніколи. Ще не дуже
далеко втекти встигло дитинство, а зрілість
мудра вже ходить по сусідству. Прощайтесь
з іграми, зустрічайте Велике студентське
життя і в ньому, будь ласка, не оступіться.
Зробіть вірний вибір та виважений крок.

Хоча всі ми родом із дитинства, на жаль,
вступаючи в доросле життя, ніхто не захоплює
з собою ні чарівну паличку, ні золоту рибку…
І готуючись до нового навчального року, ми,
студенти Політехнічного технікуму КІСумДУ,
чекаємо добрих несподіванок, залишаючи казко-
ве марево мрій в добрих спогадах літа.

Нині понад тисяча студентів Політеху із
захватом поринають в бурхливі студентські
будні. Саме тут народжуються творчі особистості,
виховуються справжні професіонали, ростуть
лідери, громадяни України, патріоти свого міста.
А життя в нас щодня цікаве, бо вдається
уникнути чіткої грані між святами та буднями.
Нині єдиний творчий колектив працівників та
студентів вписує нову сторінку в 120-річну
історію закладу. У вересні для нас починається
не лише навчання, а й новий рік вдосконалення
роботи студентського самоврядування.

Літні оздоровчі зміни значно розширили
свою географію й стали досить змістовними.
Окрім вже традиційного влаштування наметового
містечка на березі річки Сейм поблизу с. Озаричі,
започатковано проведення «Уроків виживання»
у околицях с. Жолдаки під час яких студенти
не лише отримують туристичні  навички, а
й приймають участь у спортивних заходах,
психологічних тренінгах, та й просто активно і з
користю проводять час.  

Щороку будівельні загони працюють на
благо рідного навчального закладу,
допомагаючи робити ремонт у навчальних
корпусах та облаштовуючи нові навчальні
аудиторії. Продовжують свою роботу волонтери:  

допомагають літнім людям впорядковувати при-
садибні ділянки, регулярно відвідують школи-
інтернати та притулки міста, а «телефон довіри» 
працює круглий рік.

Щороку активні політехівці оздоров-
люються на березі Чорного моря. Теплий пісок 
та пекуче сонце поєднують у дружню компанію 
серйозних відмінників навчання, веселих учасників 
художньої самодіяльності, наполегливих робіт-
ників будівельних загонів, цілеспрямованих 
пе-реможців різноманітних конкурсів та олім-
піад та студентів пільгових категорій.  

Традиційною вже стала співпраця 
Політеху з агрофірмами області та України. 
Щоліта агрофірми «Сади України», СК «Агро» 
та ін.. радо вітають наших студентів, які давно 
зрозуміли, що влітку можна не лише відпочити на 
свіжому повітрі, а  й заробити при цьому чималі 
кошти. 

«Я – не чарівник, я лише навчаюсь»,  
цю фразу героя дитячого фільма-казки не 
бояться цитувати й наші лідери, бо знають 
напевно, що не помиляється лише той, хто 
нічого не робить. І якщо дійсно поринути в 
проблеми ,які турбують молодь і спробувати їх 
вирішити, то знадобиться порада й допомога 
старших. Тому у технікумі створена атмосфера 
небайдужості, переглядаються допущені недоліки, 
враховуються інтереси зацікавлених, готуються 
змістовні заходи, удосконалюється досвід, 
започатковуються нові форми роботи.  

Вже традиційними стали: благодійні 
проекти «Пасхальне диво», «Андріївські 
вечорниці» та «Сяйво надій» для вихованців 
шкіл-інтернатів міста, «Студенти - дітям» для 
дітей з обмеженими фізичними можливостями. 
Традиційними вже стали: екологічні акції 
«Зелена хвиля» та «Молодь заради майбутнього». 
Святковою  концертною програмою зустрічають 
студенти Політхенічного технікуму Конотопського 
інституту СумДУ вихованців  

 Працюють спортивні секції та різнопрофільні 
гуртки за інтересами: вокальна студія «Елегія», 
хореографічний колектив «Artez», вокально-
інструментальний  ансамбль, театральний 
гурток, редакція газети «Сучасник», громадське 
формування, туристичний гурток. Лише 
нещодавно сформувалась команда КВН «Руки 
вверх», а вже встигла полюбитись глядачам та 
прийняти участь у фестивалі «Кубок Гоголя», 
на якому гідно представила рідний заклад. 
Виявити, а ще заохотити  й відзначити таланти 
має на меті конкурс «Ось я – першокурсник!». 
Щорічно наприкінці зими першокурсники 
показують як вони вміють співати, танцювати та 
жартувати.  

Поза увагою не залишаються і такі свята, 
як День працівника освіти, День студента, 
Новий рік, 8 Березня, День Перемоги, День 
молоді, День міста. Напередодні кожного з них 
ініціативною групою розробляється особливе, 
своє неповторне дійство.  

Старт як до продовження навчання на 
старших курсах університетів так і працевлаш-
тування за фахом.

Політехнічний технікум КІСумДУ - 
успішний, тож очікуємо саме на Ваші ініціативи 
та їх реалізацію в стінах нашого Політеху.

інтернатів, шкіл та дитсадків міста напередодні
Дня Святого Миколая, Нового року. Зустрічі з
ветеранами війни – це традиція не лише нашого
навчального закладу. Вагоме слово старшого
покоління посіяло в юних душах зерна святості.
А проникливі пісні воєнних та повоєнних років,
які лунають у конкурсі-фестивалі патріотичної
пісні «Від серця до серця» вже 10 років поспіль
стали найціннішими уроками виховання для
всіх його гостей та учасників.

 
Конкурси та олімпіади, бібліотечні уроки 

та виставки; тренінги та конференції, участь в 
обласних та Всеукраїнських конкурсах, тематичні 
виховні години, зустрічі та «круглі» столи – це 
далеко не повний перелік заходів, в підготовці 
яких студенти приймають активну участь. 

ПОЛIТЕх – ЦЕ ЦIКАВО, гРУНТОВНО, 
ПЕРСПЕКТИВНО.

ПОЛIТЕх – ЦЕ ЦIКАВО, гРУНТОВНО, 
ПЕРСПЕКТИВНО.

Леготін Ігор,
спец.кореспондент "ПоліТеху", відмінник 

навчання, лідер громадської студентської 
організації "Новий час"

Особливі враження залишаються в па-
м’яті після екскурсійних поїздок до міст Тростя-
нець, Київ, Чернігів, Львів, Новгород-Сіверський 
та ін. У технікумі створено сприятливі умови 
для розвитку творчого потенціалу студентів, 
знайдено шляхи підтримки і стимулювання. 
інтелектуально і творчо обдарованої молоді. 
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ПолiТех

Спеціальності: 
- Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних 
колій; 
- Будівництво та експлуатація будівель і споруд; 
- Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних 
доріг і аеродромів; 
- Технологія обробки матеріалів на верстатах та 
автоматичних лініях; 
- Виробництво електронних та електричних засобів 
автоматизації; 
- Обслуговування комп’ютерних систем; 
- Організація виробництва  (менеджмент).

Для учнів 9-х класів діють підготовчі курси, 
за результатами яких вони отримають до 2-х 

додаткових балів при вступі.

Політех турбується про Ваше майбутнє! 
Усі мрії не варто покладати на ЗНО. Поміркуйте самі 
над можливими життєвими бар’єрами після складання 
ЗНО: 
- українська мова – обов’язковий сертифікат. Не 
набрав 124 бали – шлях до університетів, інститутів 
та технікумів принаймні на 1 рік закрито. Чи складеш 
краще через рік? Питання відкрите… 
Примітка. До приймальної комісії навіть нашого 
технікуму минулого року звернулось близько 30 таких 
абітурієнтів. 
- профільний предмет – обов’язковий сертифікат, 
але потрібно мати з даного предмета не менше 140 
балів. Це нелегко… Чи зможеш ти набрати 140 балів? 
Питання… 
- якщо ви запізнилися на пункт ЗНО хоча б на 1 
хвилину чи забули паспорт вдома – ваш вступ до ВНЗ 
переноситься на 1 рік. 
- у 2011 році абітурієнти мали змоги складати 5 
предметів, у 2012 році матимуть змогу складати лише 4 
предмети, а у 2014 - ?

До речі, повідомляємо, що до Політехнічного технікуму 
абітурієнти мають прав вступати лише за наявності 2-х 
сертифікатів, а саме – українська мова та математика 
(або фізика, або історія України) не менше 124 балів з 
кожного предмету. Це стосується випускників 11 класів, 
а випускники 9-х класів, випускники, що отримали 
повну освіту до 2007 року та кваліфіковані робітники 
(випускники ПТУ) приймаються за результатами 
вступних іспитів: 
- усі студенти забезпечуються гуртожитком; 
- заклад розташований у центрі міста; 
- навчання за бюджетною (80%) та контрактною  
формами фінансування; 
- студенти бюджетної форми навчання отримують 

стипендію у розмірі понад 500 грн.; 
- студенти мають можливість займатись у гуртках 
художньої самодіяльності, спортивних секціях і 
тимчасово працевлаштуватися.

Випускник Політеху: 
- отримує атестат про середню освіту; 
- отримує диплом молодшого спеціаліста; 
- має змогу без ЗНО продовжити навчання 
в університетах та інститутах за скороченою 
програмою або  на старших курсах; 
- зарекомендувавши себе з кращого боку під час 
виробничої практики, отримує робоче місце та 
має можливість продовжити навчання на заочній 
формі без ЗНО; 
- навчаючись на бюджеті  та отримуючи стипендію, 
студент заощаджує за весь період навчання чимало 
коштів сімейного бюджету; 
- якщо студент навіть не отримує стипендію, але 
навчається на бюджеті, то отримує спеціальність, 
не плативши за це жодної копійки, і, як наслідок, 
родина може використати зекономлені кошти на 
інші потреби; 
- вступивши на контрактну форму навчання до 
Політехнічного технікуму КІСумДУ,  студент 
заощаджує за 4 роки навчання чималу суму 
коштів у порівнянні з вартістю навчання в інших 
технікумах та коледжах України; 
- при продовженні навчання в КІ СумДУ – 
можливість пройти підготовку на військовій 
кафедрі.

Перелік документів для вступу: 
(подати до приймальної комісії з 02 по 20 липня) 
- заява; 
- документ про освіту;    
- медична довідка (форма 086-о) за формою 
приймальної комісії та довідка про щеплення; 
- 6 фотокарток розміром 3х4; 
- свідоцтво про народження або паспорт; 
- копія ідентифікаційного коду; 
- довідка з місця проживання про склад сім`ї; 
- копія трудової книжки (для працюючих); 
- сертифікат ЗНО (для випускників 11 класів); 
- приписне свідоцтво (копія); 
- 5 конвертів 
Оригінали документів пред`являються особисто

м. Конотоп, вул. Садова, 39, кімн. 214 
тел. (05447) 2-51-65, 096-57-911-31 

www.kpt.sumdu.edu.ua
E-mail: politech@konotop.org

Політехнічний технікум Конотопського інституту СумДУ: 
флагмани освіти - 2010

Запрошує на навчання
випускників 9-х, 11-х класів, кваліфікованих робітників 

та тих, хто отримав повну освіту до 2007 року

ПРоаналIзУйТЕ!

ВIзЬМIТЬ До УВаГИ! 

заПаМ’ЯТайТе!   

заноТУйТе!   


