
 Весна… Кожен її крок, кожен її подих, 
виміряний у днях, несе у світ ніжність і 
красу. Тому не дивно, що усе найдорожче, 
що є у нашому житті, – щастя, радість, надія, 
кохання, – пов’язане не лише з весною, а й 
з жінкою.  Це вони, жінки, наповнюють 
будні яскравими фарбами, спонукають до 
шляхетних вчинків і добрих справ. Дають 
нам нові сили, допомагають стати кращими, 
добрішими, впевненішими в собі.
 З ледь відчутним весняним подихом 
приходить до нас чудове жіноче свято – 8 
Березня. Повертається тепло, повертається 
весна, й символічно, що найперше свято, 
присвячене вам, жінки, і осяяне вами, мов 
сонцем.
 Дорогі наші, дозвольте привітати 
вас із цим чудовим днем та висловити 
слова глибокої вдячності, адже на вашій 
мудрості, силі та терпінні тримається світ. 
У швидкоплинному сьогоденні ми часто не 
помічаємо, скільки прекрасних, розумних, 
добросовісних, самовідданих жінок працює, 
навчається, живе поряд з нами.
 Здавна повелося, що жінка в 
українській сім’ї – берегиня. Незважаючи 
на жодні перипетії життя, 
жінки народжують дітей і 
кохають чоловіків, шукають 
суджених, завмираючи у 
передчутті щастя… Дбають 
про тепло і світло, добробут і 
красу в своїй оселі. І як добре, 
що у вас є світле весняне 

і бажане свято – свято надії, краси та мрій. 
Нехай цей весняний день завжди дарує вам 
тепло сонячних променів та ніжність перших 
весняних квітів. 
 Тож прийміть від усього чоловічого 
складу студентського та викладацького 
колективу Політехнічного технікуму слова 
уклінної вдячності за вашу прихильність, за 
вашу невтомну працю, за щирість, високе 
натхнення, яким ви наповнюєте щоденне 
життя,  працю чи навчання. Нехай доля 
постійно буде до вас доброю, нехай усюди вас 
супроводжують радість і удача, підтримка, 
розуміння та любов близьких людей.   
 Бажаємо вам, дороге жіноцтво 
Політеху, міцного здоров’я, невичерпної 
творчої енергії, добра й упевненості у своїх 
силах, розуміння, кохання та вірності ваших 
близьких.   Міцного здоров’я вам і вашим 
родинам,  щастя, добра і благополуччя у 
кожному домі. Божої благодаті, віри і надії на 
краще життя.           
      Нехай весна живе у вашому серці. 
Щодня, за будь-якої погоди та при будь-якому 
настрої. А настрій нехай вам забезпечать ті, 
хто поряд, хто любить вас і кого любите ви!                 

             Зі святом!

 Від імені  мужньої половини 
колективу студентів та 

працівників ПТ КІ СумДУ – 
 редакційна колегія 

«ПоліТеху»

        З  8  Березня!
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Гордість відділення
 Як швидко плине час… Ще наче вчора 
спеціальність «Організація виробництва» 
відділення «Менеджмент та матеріалообробка» 
поповнилось першокурсниками. Це були 
випускники дев’ятих класів різних шкіл міста, 
регіону, навіть з інших областей, але поступово 
їх все більше об’єднувало бажання стати до лав 
студентів Політеху.
  Ось вони стоять у перших рядах святкової 
лінійки трішки розгублені, але зацікавлені. 
Я тоді відчула, що зобов’язана їх заспокоїти, 
допомогти адаптуватись у нових для них умовах, 
щоб навчання в технікумі зацікавило, виховало 
високі моральні якості.
 І ось воно – свято випускників групи 641. 
Позаду майже 4 роки навчання, безліч заліків, 
іспитів і найвідповідальніший – державний 
іспит, успішно складено. Вдивляючись у ці 
щасливі, усміхнені обличчя, педагогічний 
колектив технікуму пишається ними.
 Група з 27 чоловік подолала  всі труднощі 
студентського життя. Проявила наполегливість, 
колективізм, уміння вчитися і отримувати високі 
результати.
 Як класний керівник впевнена, що 
кожен наш випускник – цікава особистість. Це 
серйозні відповідальні люди, які мають світлу 
мету, бажання і можливості для продовження 
навчання у вищих навчальних закладах, іти 
працювати, бажання самовдосконалюватися, бо 
мають потужний інтелектуальний професійний 
потенціал. Про це свідчать 5 дипломів з відзнакою, 
які отримали Котлярова Катерина, Сомок Юлія, 
Шкурдода Юлія, Халимон Марина, Удод Дар’я, 
зовсім трішки “не дотягли” до “відзнаки” Костіна 
Юлія, Пацай Іванна, 
Козлова Дарина, 
Лазаренко Ганна, 
Московець Ганна, 
не відставали від 
них і Петруня Юна, 
Литвиненко Марина, 
Назаренко Ольга.
 Група ви-
пускників-менедже-
рів 2014 року вписала 
яскраву сторінку 
в історію нашого 
навчального закладу. 
Протягом всього 
терміну навчання 
Котлярова Катерина 
була активною 
учасницею майже 

всіх культурно-масових заходів технікуму як 
ведуча, як учасник вокальної та хореографічної 
самодіяльності. Брала участь у численних 
конкурсах у технікумі, міста та області та 
неодноразово займала призові місця.
 Шкурдода Юля, Халимон Марина, 
Удод Дар’я протягом всіх років навчання були 
активними учасниками технікумівських, міських 
та обласних  олімпіад з математики, хімії, 
англійської мови, історії, екологічної теорії, 
менеджменту, економіки підприємств і займали 
призові місця. Назаренко Оля взяла участь у 
Всеукраїнському конкурсі «Дотик природи» і 
посіла друге місце у номінації «Екологія».
 Топчій Наталія – успішний капітан збірної 
команди з волейболу технікуму,  виборювала 
призові місця у місті та області. Також виконувала 
обов’язки старости гуртожитку. Наталка – лідер 
і в спорті, і в житті. 
 У кожного випускника моєї групи є 
свої особливості і таланти, тому група яскрава, 
завжди займала активну життєву позицію: 
готували цікаві відкриті заходи: виховні години, 
ділові ігри, доповіді.
 Зусилля батьків та викладачів дали 
хороші результати, і ми маємо надію, що й надалі 
наші випускники заявлять про себе добрими 
справами, будуть гідними людьми. Бажаємо 
їм наснаги, успіху в досягненні своєї мети і 
щасливої безхмарної дороги в житті.

   К.М.Галак,
 класний керівник

Тетянин день зібрав у коло друзів

 У розмаїтті зимових свят – державних, 
релігійних, народних - є день, не позначений 
в календарі «червоною датою», - 25 січня. 
Для багатьох він  асоціюється з найкращими 
спогадами про яскраві студентські роки, 
сучасні студенти цього дня віддають шану 
своїй покровительці й заступниці – Тетяні, 
а дівчата й жінки на ім’я Тетяна святкують 
іменини. Упродовж понад 
двох століть  день 
підписання російською     
імператрицею Єли-
заветою указу про 
відкриття першого 
університету в Москві 
студентство відзначає 
весело й креативно. 
 Цьогорічному 
святкуванню Тетяниного 
дня, що є традиційним 
для нашого закладу, 
передувала акція «Маємо 
честь запросити…», адже 
організатори вирішили 
зібрати разом у цей 
день рекордну кількість 
Тетян нашого рідного 
міста, от і вирушили 
студенти-політехівці до 
навчальних закладів, 
організацій та установ із 
творчими привітаннями-
запрошеннями, викли-
кавши у більшості 
зацікавленість і лише у 
декого здивування. 
 Цього морозного 
зимового дня до Політеху завітало майже 100 
Тетян нашого міста, різних за віком, характером, 
статусом. П’янким ароматом весни, приємними 
сюрпризами і подарунками, щирими посмішками 
й вітаннями, здавалося, був сповнений кожен 
крок, кожен рух, кожен погляд. Фото на згадку, 
«солодка» вікторина, безпрограшна лотерея, 
можливість загадати найзаповітніше бажання 
в оточенні сотні Тетян! А головне – щирість і 
гостинність господарів -додавали позитивних 
емоцій всім, хто завітав цього дня до нашого 
навчального закладу.  
 Особлива аура панувала й в актовій залі. 
Звуки фанфар, і глядацька зала завмирає: на 

сцені - вишукані дами у супроводі елегантних 
кавалерів відкривають святковий бал полонезом. 
Разом із учасниками хореографічного колективу 
«ARTEZ» ми відразу поринаємо в атмосферу 
ХІХ століття, а кожна з Тетян на мить відчуває 
себе пушкінською героїнею... Святкові концертні 
номери виблискують калейдоскопічним 
різнобарв’ям, даруючи естетичну насолоду й 

позитивні емоції всім 
присутнім. Затамувавши 
подих, гості слухають 
виступи вокалістів: 
Лідії Бойко, Ярослава 
Глущенка, Дарії Мирош-
ниченко та Руслана 
Юрченка, Віталія Ки-
париса, вибухають 
оплесками й весело 
підспівують вокальному 
ансамблю «Фортуна»…   
 Не шкодуючи 
долонь, зустрічають 
Кікотя Геннадія та 
Костюченка Бориса, 
«купають в оваціях» 
наймолодших учасників 
концертної програми 
– вихованців дитячого 
садочку «Калинка»…  А 
зі сцени все ллються  й 
ллються  поетичні рядки, 
святкові вітання на 
честь винуватців події – 
Тетянок, Таняток, Танюш, 
Тетян…
 Шквал позитивних 
емоцій і життєдайної 
енергії вирує ще довго 

після фінальних акордів концерту… Щирі слова 
вдячності за запрошення й можливість відпочити 
душею лунають звідусіль… Серце зігріває надія, 
що цього дня світ став на краплинку добрішим 
і щасливішим, адже кожна з Тетян святкові 
миттєвості зберігатиме ще довго у своєму серці, 
залишаючись заступницею, берегинею, ангелом-
охоронцем для своїх близьких і рідних, даруючи 
світло й тепло своїм колегам і друзям. 

До зустрічі наступного року!

Т. М. Радько, 
керівник музею технікуму
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 засобами мистецтва
 Поряд із міфологією, релігією, 
філософією, мистецтво є однією з 
головних форм духовної культури. Це 
сфера художньо-образного розуміння та 
освоєння світу. Стародавні греки називали 
мистецтвом  вміння створювати речі у 
відповідності до існуючих правил. У 
такому вигляді воно усвідомлювалося 
протягом кількох тисячоліть. Якщо 
сказати, що даний  напрям у культурі 
вже «закріпився», то це буде великою 
помилкою, тому що і зараз тлумачення 
мистецтва є досить неоднозначним. Є 
така цікава народна мудрість: «Людину 
можна змусити щось робити, але не 
можна змусити хотіти робити». Якщо 
людині в молодості не допомогти знайти 
свій шлях,  тоді продовжується період 
пошуків морального удосконалення, 
професійного мислення, образу поведінки, 
самоствердження і самостійності. Але ж 
це важливі роки, які в подальшому суттєво 
впливають на становлення людини в 
суспільстві. 
 Одним із важливих факторів 
формування якостей характеру є 
творчий «голод». Це коли весь час 
не вистачає відчуття новизни, але не 
тільки споживацької, а й усвідомлення 
віддачі. Фактор віддачі у молодої 
людини розвинений дуже широко, він 
молодий, сильний, творчий. Буває, 
що бажання багато знати не завжди 

дорівнює бажанню багато робити. Але це 
більш стосується фізичної праці, а щодо 
мистецтва, то суспільство взагалі дало 
йому назву «пам’ять серця». Чому так? 
Тому що воно використовує феномен 
емоційної пам’яті людини, яка набагато 
сильніша від раціональної. Засвоєні 
художні образи стають мотивацією самої 
людської поведінки, смислотворчими 
чинниками людського життя, що сприяють 
виробленню моральних принципів та 
ідеалів. Мистецтво допомагає досягти 
гармонії між запитами і потребами людини.
 Допомогти молодій людині в цьому 
має досвідчений  фахівець, який пояснить, 
як подолати бар’єр страху,  коли вперше 
виходиш на сцену, повірити у власні сили, 
коли ти член хореографічного колективу 
«ARTEZ», чи не боятись стати об’єктом 
висміювання в команді КВК. Досвідчений 
викладач повинен переконати в тому, що 
невміння співати, грати, танцювати – це не 
вирок. Тут потрібно діяти не по завченому 
шаблону, а на свій розсуд, показати 
прихований талант, переконати, що звичку 
не висуватись, а чекати коли тебе помітять, 
необхідно змінювати. Розвиток у студентів 
естетичного смаку, почуття прекрасного, 
прагнення до творчості потрібно розвивати 
не тільки повчальними бесідами, а й 
прикладом, краще - власним. 
 Одним із основних напрямків 

прищеплення любові до 
мистецтва є художньо-
естетичне виховання. У 
Політехнічному технікумі 
на це звертають велику 
увагу. Гуртки вокального 
співу, хореографічний, 
драматичний, художнього 
читання тощо відкриють 
перед студентами світ 
в усвідомлене істинної 
цінності призначення 
своєї особистості у 
світі. Організатори 
із задоволенням зап-
рошують вас взяти 
участь у всіх концертах, 
святкових програмах, 
КВК, вечорах відпочинку. 

Великий каталог про-
позицій екскурсій, культ-
походів, конкурсів, 
фестивалів, занять 
брейн-рингів можуть 
запропонувати вам у 
позанавчальному відділі 
ПТ КІ СумДУ. Важливим 
є те, щоб ви знайшли 
свій правильний шлях. І 
якщо цим пошукам буде 
сприяти мистецтво, то 
успіх гарантований. 
 Процес вихо-
вання особистості не-
можливий без співпраці 
з батьками. Проживши 
певний період свого 
життя, кожен може 
свідчити  про свій зв’язок 
з мистецтвом. Під час цікавих зустрічей 
у групах батьки наголошують, що потяг 
до мистецтва спрямований більше на 
задоволення духовних, не матеріальних 
потреб. А головне, що ці почуття 
породжують різні чинники мистецтва - 
етику, естетику, мораль; формують уміння 
і навички, такі важливі для виховання 
нового покоління.    
 Будь-який феномен творчості на 
відміну від явищ природи - це творіння 
людини. У такому тлумаченні цього слова 
ми змушені будемо віднести до мистецтва 
усе людське життя і все, що людиною 
створено. 
 Виховуючи молодь засобами 
мистецтва, ми мимоволі залучаємо її до 
культури. Чим наполегливіше суспільство 
буде прищеплювати любов до прекрасного, 
тим чистішим і добрішим буде його дух. 
Емоційно насичена творчість в період 
навчальної діяльності відображає настрій, 
почуття, стверджує чи відкидає суспільні 
ідеали та цінності. Під час творчості людина 
залишає всі свої тривоги, негаразди, зло і 
поринає в світ умиротворення, радості.
 Отже, мистецтво живе і повинно 
жити поміж нами, створюючи неповторні 
цінності. Воно не буває гіршим чи 
кращим, воно неповторне, бо неповторна 
індивідуальність. Будемо жити в 

творчості, будемо безпосередніми, 
щирими, багатогранними. І буде нам 
сповна вистачати новизни, бо мистецтво 
не повторює відомого. Пірнути в океан 
творчості і відчути смак його результатів 
- у цілому бажання здійсненне. Тільки 
наберись сміливості і відкрий двері 
кабінету 217 (І корпусу), і перед тобою 
відкриється новий світ, може, до цього тобі 
не відомий, але за допомогою «пам’яті 
серця» він залишиться у твоїй душі 
назавжди.              
 А щодо культури свого народу, 
то факт необхідності її збереження є 
очевидним. Українська культура належить 
до відкритого типу, але не є усталеною. 
Ми повинні узагальнювати кращі здобутки 
інших культур, змінювати та органічно 
доповнювати свою власну. Наприклад, 
відкритий і стійкий тип культури Японії. 
Керуючись гаслом: «Японський дух 
плюс західна техніка», там не тільки 
засвоюють технічні досягнення Заходу, 
а й впроваджують чуже без шкоди для 
власної культури. Інакше кажучи, культура 
є якісною  характеристикою розвитку 
суспільства. 
Тож не заплямовуймо її різнобарвного 

полотна!

А.І.Швидка, 
заступник директора з виховної роботи
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КРИВАВИЙ ВІВТОРОК 

Розстріляли на Майдані український цвіт.
Море горя, сліз і крові сколихнули світ.
Хто, скажіть, величний Київ потопив в крові?
Як це можна пояснити матері, вдові?

Стогне Україна – незагойна ж рана –
Молодь полягла в центрі – на Майдані!
Від війни стояли з вами ми за крок.
Це гіркий і кров’ю скроплений урок.

ПолiТех
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Не втрачаймо спокою!  

 Так сталося, що цей випуск 
газети виходить у час, коли слова 
«барикада», «коктейль Молотова», 
«штурм», «засідка», які ще три місяці 
тому вважалися історизмами, тобто 
такими, що зникли з активного вжитку 
через непотрібність, знову є, на жаль, 
дуже часто вживаними. Чому?
 Тепер це дивно, але ще три 
місяці тому наша країна мирно 
жила, працювала. Проте за цей час 
події зайшли занадто далеко. І це 
не дивно. Адже знищення мирних 
протестувальників переслідується 
міжнародними законодавчими нор-
мами. Люди, що загинули по обидві 
сторони барикад, – українці – чиїсь 
діти, батьки, брати, сестри.
 Історія України попередніх 
століть густо заплямована кров’ю. 
Але ніхто навіть передбачити не 
міг, що в ХХІ столітті – в час досить 
значних цивілізаційних здобутків – на 
нашій багатостраждальній землі знову 
можливі криваві конфлікти.
 Залишимо на совісті російських 
політиків спроби захопити Крим і 
повернемося до витоків. Усе ж таки 
український та російський народи є 
братніми. Так склалося історично. І не 

їхня вина у тому, що політики чинять 
так необачно, чинять так, неначе не 
тільки самі збираються жити лише 
один день, а й увесь світ прирікають на 
таке відчуття.
 Але між українцями та росіянами 
такі конфлікти вже траплялися. 
Безпристрасні та безжальні історичні 
факти підтверджують це. До речі, не 
тільки історичні факти, а й літературні 
твори. Справжній поет завжди пророк. І 
через десятиліття (а може, й через віки) 
його вірші не втрачають актуальності, а 
навпаки – звучать з такою силою, наче 
написані сьогодні і про сьогодення. У 
російського поета А.Вознесенського є 
вірш «Почему», де є рядки:
Почему два великих народа
Холодеют на грани войны
Под непрочным шатром кислорода?
Люди дружат, а страны – увы…
 Ці рядки написані 70-ті роки ХХ 
століття. Чи не про нас вони? Чи не про 
Росію?
 Нам, простим громадянам 
України, залишається лише сподіватися, 
що розум переможе амбіції політиків. 
І ми будемо жити у мирній, квітучій 
державі.

А.М.Нечай, викладач

На Аскольдовій могилі поховали їх – тридцять мучнів 
українських – славних, молодих.

         П. Тичина.

Створюючи 1918 року вірш «Пам’яті тридцяти», Павло Тичина хотів застерегти 
нащадків: людей, що мирно висловлюють протест, знищувати не можна. На жаль у 

ХХІ столітті трагедія повторилася знову, і знову – в Україні.
     Автор

«Це Небесна сотня» - люди нарекли. 
Квіти і лампадки на Майдан текли.
Як же жити снайперу серед нас, людей, - 
Руки ж закривавлені сотнею смертей?

Хай ці барикади і пролита кров
Будуть нам нагадуванням знов, і знов, і знов.
Бо ж Небесна сотня дивиться віднині,
Не втрачаймо ж більше гідність України.

23.02.14 р.
А.М.Нечай, викладач
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Яке то життя… без довіри?
 У чому полягає сенс життя людини? У 
саморозвитку, самовдосконаленні чи в умінні робити 
добрі справи, бути чуйними, співчутливими?
     Нескінченна гонитва за статками (іноді 
надлишковими) призводить до того, що людина 
втрачає себе, перестає бути ЛЮДИНОЮ. Забуває, 
що вічними цінностями є добро, милосердя, турбота 
про ближнього, що все тримається на довірі – основі 
дружби, поваги, любові.
     Довіра – надзвичайно крихке почуття. Її важко 
завоювати, але так легко втратити. Вірити в чиюсь 
чесність, порядність, щирість, покладатися на когось, 
ділитися з кимось своїми думками, таємницями 
сьогодні необхідно, адже тільки в турботі один про 
одного ми піднімаємо себе на п’єдестал людяності. 
     Великою родиною, об’єднаною спільною метою, є 
для багатьох студентів та їхніх батьків Політехнічний 
технікум КІСумДУ – навчальний заклад, який давав 
і дає путівку в життя сотням, навіть тисячам юнаків 
та дівчат. Адже Політехівська родина є справжньою 
домівкою для кожного члена її колективу, стосунки 
в якому будуються на взаємоповазі й довірі. Тож не 
випадково саме таку назву – «Довіра» – мала зустріч 
адміністрації технікуму, соціальних служб міста, 
студентів-сиріт та опікунів. Цей захід мав на меті 
продовжити давно заведену традицію – відкритий 
діалог між студентами, викладачами, батьками, 
де кожен може висловити свою думку і до нього 
завжди прислухаються. У закладі безперервно 
працюють скриньки довіри, мобільні консультаційні 
служби, психологічна та соціальна служби. Прямий 
діалог – це завжди позитивна співпраця, особливо в 
неспокійному сьогоденні.
        Того дня в навчальному закладі справді відбувся 
відкритий діалог, під час якого адміністрація 
технікуму та представники соціальних служб 
міста дали вичерпні відповіді на всі питання, які 
цікавили студентів та їхніх опікунів. Панувала 
атмосфера взаємодовіри, адже розповіді про дітей, 
їхні захоплення, успіхи, мрії, пропозиції щодо 
урізноманітнення студентського життя, власні 
методики виховання, шляхи вирішення проблемних 
питань дали можливість зрозуміти, 
що в родинах, запрошених на зустріч, 
стосунки побудовані на взаєморозумінні 
й повазі. І, що є дивним сьогодні, не було 
сказано жодного слова про те, як важко 
жити, як важко зводити кінці з кінцями. 
Натомість усі енергійні, рішучі, впевнені, 
що проблеми вирішаться, ситуація в 
країні стабілізується, діти обов’язково 
виростуть (серед учасників зустрічі були 
студентки-молоді мами, котрі захоплено 
розповідали про своїх малят та їхні 
перші успіхи).
     «Які існують соціальні гарантії 
для дітей, позбавлених батьківського 
піклування? До якого віку і в яких 
випадках вони припиняються?», «Як 
часто студент, позбавлений батьківського 
піклування, має проходити медичний 

огляд?», «На що можуть покладатися діти-сироти, які 
не мають власного житла? Що каже законодавство про 
це?», «Яким чином соціальні чи інші служби можуть 
впливати на кризові сім’ї?» – відповіді на ці та інші 
питання цікавили запрошених на зустріч. Й одразу 
ж висловлювалася вдячність Ірині Володимирівні 
Марченко, представнику служби у справах дітей 
Конотопської міської ради, Катерині Олександрівні 
Калугіній, представнику міського центру соціальних 
служб, Світлані Іванівні Демидко, представнику 
пільгового відділу соціального захисту, Бабак Наталії 
Володимирівні, представнику відділу соціальної 
допомоги, за змістовні відповіді й пояснення, куди 
звертатися, за якими адресами й телефонами можна 
отримати консультації, за розуміння і підтримку. 
Головний бухгалтер ПТ КІСумДУ Надія Михайлівна 
Тарасенко дала вичерпні відповіді на питання 
щодо механізму нарахування виплат студенту, 
позбавленому батьківського піклування, у нашому 
навчальному закладі, запевнивши гостей, що 
матеріальна допомога надається в повному обсязі, 
при цьому грошові норми встановлюються Сумською 
обласною держадміністрацією.
     Переконливими були відповіді юрисконсульта 
навчального закладу Наталії Миколаївни 
Кондратенко, психолога Олени Валентинівни Гулєвої, 
котрі не тільки допомогли вичерпними відповідями, 
а й надали рекомендації щодо успішного вирішення 
проблем. А Тетяна Вікторівна Волосюк, соціальний 
педагог технікуму, звернувшись до студентів, 
побажала успіхів у навчанні (це й стипендії, виплати, 
продуктові набори), у досягненні поставленої мети, 
вміти бути вдячними за надану допомогу й не бути 
байдужими до проблем близьких людей. 
     Отже, зустріч була результативною. Стільки 
корисної інформації почули, з’явилися нові надії, а 
головне – зрозуміли, що довіряти можна і треба. Бо 
сьогодні стосунки без довіри нічого не варті. Крім 
того, кожен учасник відкритого діалогу відчув свою 
необхідність у тому великому механізмі, назва якого 
– життя.

Т.І. Тараба, викладач технікуму

  Є такі люди, які надихають своїм 
способом життя, справами, кожною 
думкою… Вони звичайні та водночас 
дивовижні. Це ті, за ким наше майбутнє. 
Таких мало, але вони є поряд, тут, зараз, 
серед нас. 
    От він і є одним з таких. Постійна 
робота над собою та самоосвіта - це його 
супутники в житті.  Він той, хто живе 
нашим коханим Політехом. Думаю, ви вже 
здогадалися про кого йде мова. 
     Трофимчик Дмитро вступив до 
Політехнічного технікуму КІ СумДУ 
в 2010  році. Цього ж року і потрапив 
у вир студентського життя. І ось уже 

другий рік виконує обов’язки Президента 
Молодіжної спілки студентів ПТ КІ 
СумДУ. Дмитро - дивовижна людина. 
Він відмінно навчається, але окрім того, 
виступає за активний та насичений спосіб 
життя. Бере участь в науково-практичних 
конференціях різних рівнів з краєзнавства 
та ІТ-технологій. Є членом військово-
патріотичного клубу «Останній рубіж». 
Це та людина, без якої не проходить жоден 
захід в нашому навчальному закладі. 
     Трофимчик Дмитро - студент 4 
курсу спеціальності «Обслуговування 
комп’ютерних систем і мереж». Він  може 
стати справжнім спеціалістом, але, якщо 
чесно,  я не бачу його в цьому. Дмитро – 
активний, непосидючий. Затримуватися на 
одному місці, сидіти в офісі, лагодити ці 
необхідні для нашого життя, але бездушні 
машини – це не його. Він з тих, хто 
повинен працювати з людьми, він надихає 
вчинками, словами… З нього хочеться 
брати приклад, адже він з тих, хто досягне 
висот, і в цьому ніхто не має сумнівів. 
     Його майбутнє - в його руках! Він 
досягне своїх цілей, адже має віру та не 
зійде з обраного шляху.
 Хтось із великих зазначив: «Людина, 
яка турбується про здійснення мрій інших 
людей, цілком заслуговує на реалізацію 
мрій власних». Ці слова повною мірою 
стосуються Трофимчика  Дмитра.
      Р.S.:  Дмитрику, ми тебе дуже-дуже-
дуже любимо. Для нас ти найкращий,  ти 
можеш досягти й більшого, а ми будемо 
поряд. Наш Політех - це одна велика 
родина і ти його невід’ємна частинка. 
Дякуємо, що ти разом з нами.

Ніколаєнко Інна, віце-президент 
Молодіжної спілки студентів                    

ПТ КІ СумДУ з питань
 масової інформації

Знову перші
 Нещодавно відбувся ІІ (обласний) етап Всеукраїнської олімпіади з української 
мови серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а. Сумської області.
 Політехнічний технікум КІСумДУ представляли студентки ІІ курсу Поцелуєва 
Марія (122 гр.) та Образова Тетяна (621 гр.), які успішно впорались із завданнями 
конкурсу: Поцелуєва Марія  - І місце, Образова Тетяна – ІІІ місце (викладач                 
Чернушенко В. М.) Вітаємо!         Так тримати!

Неординарні                         особистості
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       Студенти, закохані в життя           
 14 лютого весь сучасний світ поринув 
в освідчення коханим, в привітання з Днем 
Святого Валентина – покровителя всіх закоханих. 
Традиційними «валентинками» зранку цього дня 
обмінювались і студенти Політеху, адже цілком 
вірогідно, що саме в студентські роки кохання 
супроводжує нас повсюдно.
 Цього року 14 лютого стало для політехівців 
двічі врочистою, знаменною та водночас 
феєричною датою. Ще б пак! Адже конкурс «Ось 
я, першокурсник!» був приурочений саме до Дня 
Святого Валентина. Усе студентство із завмиранням 
серця чекало цих двох, об’єднаних в одне, свят. І 
ось актова зала поступово стала наповнюватись (а 
потім і переповнюватись!) студентами, їх батьками, 
гостями, викладачами, співробітниками Політеху. 
Ще мить… і першокурсники постануть у всій красі 
свого юнацького таланту, запалу та нестримного 
бажання перемогти. А за кулісами у тремтливому 
очікуванні виходу тримали кулаки, навіть дрижали 
конкурсанти. І не дивно, адже для декого вихід на 
сцену був справжнім дебютом.
 Конкурс передбачав змагання першо-
курсників у таких номінаціях: презентація групи, 
танцювальний та вокальний номери.
 Варто відзначити неповторність, 
винахідливість та оригінальність учасників у 
представленні своєї групи: від коментованих 
відеопрезентацій (як звичайних, так і римованих) до 
видовищних – у вигляді художніх номерів. Але попри 
різноманітність бачення учасниками представлення 
групи спільним для них у цій номінації є те, що 
візитівки були щиро презентованими й байдужим у 
залі не залишили нікого.
 Стимулом та спонуканням до перемоги було 
те, що  журі оголошувало оцінки після кожного 
конкурсу. Атмосфера у залі була щира, доброзичлива. 
Ті студенти, які не взяли участі в конкурсі, з 
хвилюванням вболівали за одногрупників.
 Наступним після презентаційного був 
танцювальний конкурс. І тут – простір для 
студентської винахідливості,  оригінальності. 
Переконані, що не всім групам «пощастило» в тому 
плані, що в їхньому колективі хтось з одногрупників 
під час навчання в школі займався в танцювальному 
гуртку. Та хіба це є перешкодою? А студентство – 
це якраз та пора, щоб розпочати танцювати. І вони 
розпочали! Наші студенти справді професійно 
танцювали і класичні, і жартівливі, і спортивні танці, 
викликаючи на обличчях глядачів і захоплення, і 
подив, і захват, і посмішку.
 А пісенний конкурс презентував глядачам 
справжніх зірок вокалу. Виступи дуетів, сольні 
номери різних жанрів журі оцінило достойно й 
справедливо, проте гучні оплески – найкраща 
нагорода.
 Звичайними для політехівських конкурсів  
є позаконкурсні сольні й танцювальні номери. 
Наші справжні зірки Лозін Владислав та дует у 
складі Мирошниченко Дарії та Юрченка Руслана 
подарували цього разу глядачам хвилини справжньої 
насолоди.
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Комп’ютерні хитрощі
 Усе швидше калатають серця учасників, журі 
визначає переможців, а на сцені – новостворений 
вокально-інструментальний ансамбль. Його солістка 
Радько Дарія подарувала глядачам дві пісні. 
 І ось вона, та довгоочікувана мить – 
оголошення результатів. Голова журі, віце-президент 
Молодіжної організації студентів «Новий час» 
Тетяна Вікторівна Волосюк оголошує переможців, 
а грамоти їм вручає директор Політехнічного 
технікуму КІ СумДУ Тетяна Вікторівна Гребеник, 
яка наголосила у своєму виступі, що, готуючись до 
конкурсу і виступивши зі сцени, учасники здобули 
справжнє загартування, адже Політех – це справжня 
школа життя. 
 Директор зі сцени оголосила ще одну приємну 
новину – про створення в Політеху вокально-
інструментального ансамблю під керівництвом Ігоря 
Васильовича Коломійченка. Тож Політех – це не 
тільки школа життя, а й широке поле для творчості, 
самореалізації та застосування своїх талантів.
 Усі учасники з рук директора отримали 
грамоти: 4 група – за найкращий танець, 5 – за 
привітання та вокальний номер; грамоти за участь 
отримують учасники 7, 3, 2 та 3 груп. Перше місце за 
кількістю балів виборола 4 група, друге місце посіла 
1 група, а третє – 5 група. Що ж, мова цифр – річ 
переконлива.
 А всі учасники отримали солодкі призи. 
І звичайно, фото на згадку. Ця мить тріумфу не 
забудеться ніколи – мить щастя бути визнаним, мить, 
коли ти стоїш на сцені, а тобі аплодують глядачі.
 Ось вони – майбутні зірки політехівської 
сцени – студенти, закохані в життя. Гарний початок, 
який свідчить про згуртованість та небайдужість. 
Головне – не розгубити ці дорогоцінні якості, а 
примножити їх. І тоді цікаве життя протягом усього 
навчання – гарантоване. Спасибі всім учасникам за 
подаровані хвилини радості, заради яких варто жити!

Репортери «ПоліТеху»

Комп’ютерний вірус,  це ворог чи друг?
Це годувальник! …

Євгеній Касперський

 Перелік топ 10 необхідних комп’ютерних 
програм очолюють, звичайно, антивірусні програми. 
Постійне підключення  наших  ПК до мережі, обмін 
інформаційними ресурсами та використання ПК для 
повсякденного спілкування робить нас потенційними 
носіями та розповсюджувачами «вірусної гидоти».
 Яку ж антивірусну програму для захисту 
обрати?  Для відповіді на це складне питання вам 
доведеться вирішити багато проблем: сумісність, 
швидкодія, веб-захист, варіанти оновлення 
програми,  цінова політика тощо. А для полегшення 
складного вибору наведемо список 5 кращих платних 
антивірусів за версією інтернет-моніторингу.

 5 місце займає  антивірус 
G Data AntVirus, який забезпечує 
багаторівневий захист від вірусів, 
троянських програм, інтернет-
черв’яків та інших шкідливих 
загроз. Антивірус використовує 
сучасне інтелектуальне поєднання 
двох антивірусних двигунів avast! та  
Bitdefender, забезпечуючи миттєвий 

захист від вірусів, троянів та інших шкідливих 
програм. G Data AntiVirus пропонує просту установку 
і працює у фоновому режимі, не сповільнюючи 
роботу комп’ютера. До  корисних можливостей 
програми слід віднести: повну сумісність з Windows 
8, веб-захист при перегляді сайтів в Інтернеті, сканер 
електронної пошти, безпечний Інтернет-банкінг, 
щогодинні оновлення антивірусних баз, аварійний 
диск відновлення тощо. У користувача є можливість 
отримати 30-денну пробну версію, а вартість 
антивірусного пакету - близько 40 доларів.

 На четвертому місці - VIPRE 
АntiVirus. Пакет містить в 
собі антивірус, антишпигун, 
антируткіт та інші проактивні 
технології. До корисних 
можливостей програми слід від-
нести: антивірус і антишпигун, 
технологію яка виявляє і 
відключає шкідливі приховані 
процеси, загрози, модулі, 

служби, файли, процедуру перевірки стіни Face-
book на шкідливі посилання, панель інструментів 
для Internet Explorer, захист в режимі реального 
часу, поштовий антивірус тощо. У користувача є 
можливість отримати 30-денну пробну версію, а 
вартість антивірусного пакету - близько 40 доларів.

 На третьому місці - ESET 
NOD32 AntiVirus. Пакет посідає 
одне з конкуруючих місць на ринку. 
Антивірус NOD32 - нове антивірусне 
рішення від ESET, яке пропонує 
покращений аналіз невідомих 
загроз. До  корисних можливостей 
програми слід віднести: захист від 
вразливостей та додаткові розширені 

можливості фільтрації для знаходження різних 
типів атак, контроль пристроїв, додатковий модуль 
сканування пам’яті, додатковий рівень захисту для 
уразливих додатків (наприклад, браузерів, поштових 
клієнтів), блокування шкідливих сайтів (захист від 
фішингу), покращена сумісність з Windows 8 тощо. У 
користувача є можливість отримати 30-денну пробну 
версію, а вартість антивірусного пакету - близько 300 
гривень.

 На другому місці - BitDefend-
er Antivirus Pro. Це потужний 
антивірус і антишпигун з високим 
рівнем знаходження і передовими 
технологіями проактивного за-
хисту. В автоматичному режимі 
програма захищає від усіх видів 
шкідливих програм і інтернет-
загроз. Багаторівневий веб-захист 

антивірусу сприяє безпечному пошуку в Інтернеті, 
захищає від шкідливих і фішингових сайтів, запобігає 
витоку важливих даних і забезпечує безпечний 
інтернет-банкінг та онлайн покупки, пропонуючи 
ізольований веб-браузер та електронний гаманець. У 
користувача є можливість отримати 30-денну пробну 
версію, а вартість антивірусного пакету - близько 700 
гривень. 

 На першому місці - Kasper-
sky Crystal. Антивірус 
Касперського - нове покоління 
потужного антивірусного рі-
шення, оптимізоване для 
ефективного захисту з від-
мінною швидкодією. Рішення 
використовує проактивні тех-
нології  для захисту від усіх 
видів шкідливих програм і 
онлайн-загроз, в тому числі 

нових і ще невідомих. У користувача є можливість 
отримати 30-денну пробну версію, а вартість 
антивірусного пакету - близько 300 гривень.
Вибір, звичайно, за вами!
 А наприкінці хочеться нагадати, що 
можливості сучасного комп’ютера безмежні, бо 
навіть в непрацюючому стані він збереже для вас 
купу вільного часу.

С.М. Печенко, викладач інформатики
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ПолiТех
Політех запрошує!

ПОЛІТЕХНІЧНИЙ   ТЕХНІКУМ ЗАПРОШУЄ  НА  НАВЧАННЯ
випускників 9-х, 11-х класів, кваліфікованих робітників

 (денна  форма навчання)
- Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій
- Будівництво та експлуатація будівель і споруд
- Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг та аеродромів
- Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях
- Виробництво електронних та електричних засобів автоматизації
- Організація виробництва
- Обслуговування комп’ютерних систем і мереж
- Землевпорядкування (вперше з 2013 р.)

(заочна форма навчання)
- Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій
- Будівництво та експлуатація будівель і споруд
- Організація виробництва

УВАГА!
Якщо Ви отримали 

повну загальну 
середню освіту у 

2007 році
 і раніше, то 

ви маєте право 
вступати до 

технікуму без  
сертифікатів ЗНО.

Запрошуємо учнів 9-х класів ЗОШ
 на очні та очно-заочні підготовчі 

курси
 Організаційні збори   

30.03.14 р.  о 9:00
  20.04.14 р.,  18.05.14 р. 

(актова зала)
Якщо ви закінчили підготовчі курси, то 
при вступі вам додається 2 додаткових 
бали!!! 

ДО УВАГИ ВИПУСКНИКІВ 
11-Х КЛАСІВ!!!

Для вступу у Політехнічний технікум потрібно 
лише 2 сертифікати:

 українська мова(обов’язково)  та  
математика, або фізика, або світова 

література 
(сертифікати приймаються за 2008, 2009, 2010, 

2011, 2012, 2013 та  2014 р.) 
До конкурсу допускаються вступники, які 

набрали не менше 124 балів з профільних та 
непрофільних предметів на ЗНО.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ:
(подати по приймальної комісії:
 з 01 по 19 липня – для осіб, які  складають вступні випробування
З 01 по 31 липня  - для осіб, які вступають за результатами ЗНО)
- заява;
- документ про освіту в оригіналі або копію;
- медична довідка (форма 086-о) за формою приймальної комісії;
- 6 фотокарток розміром 3х4;
- свідоцтво про народження або паспорт (копія);
- копія ідентифікаційного коду;
- довідка з місця проживання і про склад сім`ї; 
- копія трудової книжки (для працюючих);
- сертифікати ЗНО (для випускників 11 класів);
- приписне свідоцтво (копія). 

Оригінали документів пред`являються особисто. 

- Навчання ведеться за денною та 
заочною формою навчання (на базі 9 
та 11 класів, ПТУ)
- Студенти 100% забезпечуються 
гуртожитком
- Заклад розташований в центрі 
міста 
- Навчання за бюджетною (80%) та 
контрактною формами фінансування
- Студенти бюджетної форми 
навчання отримують стипендію у 
розмірі  550 грн
- Студенти мають можливість 
займатись у гуртках художньої 
самодіяльності та тимчасово 
працевлаштовуватись


