
  Вітаємо Сикала Сергія Анатолійовича, викладача 
спецдисциплін Політехнічного технікуму КІ СумДУ, який 
відвідав Федеративну Республіку Німеччина з метою 
стажування, підвищення кваліфікації в рамках реалізації 
україно-німецького проекту «Професійна освіта в будівельній 
галузі України» за навчальною програмою «Шляхобудівельні 
роботи та облаштування пішохідних зон»!  
 Учасники стажування мали нагоду пройти курс  
«Підземне та дорожне будівництво», у рамках якого 
ознайомились зі специфікою дуального професійного 

УСПІШНІСТЬ ЗАКЛАДУ  - ЗАПОРУКА 
     УСПІШНОСТІ ВИПУСКНИКІВ!

 Час – суддя безпристрасний і 
справедливий. Відсіваючи  зайве і несуттєве, 
він залишає лише істинне і потрібне, лише те, 
що дійсно є важливим, що  удосконалюється, 
розвивається й процвітає. Можливо, саме через 
це, попри нестабільність сучасності, Політех 
стрімко торує свій шлях до успіху; як криголам 
прямує до заданої цілі, так наші працівники 
прагнуть успішності закладу заради успішності  
своїх випускників.  
 Двісті працівників, двісті особистостей… 
Але одна на всіх справа – освітянська. Одна мета: 
зробити все можливе, щоб студент у створеному 
за  власної участі образі почував себе по життю 
комфортно і зручно та при цьому не втратив 
своєї індивідуальності.
 На сьогоднішній день основоутворюючі 
цілі колективу – працювати успішно. Основним 
принципом працівників Політехнічного 
технікуму КІСумДУ був і залишається 
професіоналізм: без нього нічного не вийде. А 

ще для нас важливо завжди зберігати свою автентичність, кожному залишатись самим собою. При 
цьому слід пам’ятати: якщо  прагнемо  розуміти індивідуальні особливості студентів, то в першу 
чергу слід пізнати себе. Лише навчившись розуміти  власне «Я», зможемо відчути інших людей. 
Становлення професіонала – це тяжка праця, але, на щастя, благородна.
 Ми усвідомлюємо неосяжну відповідальність – зберегти те, що вже зроблено, підтримати 
традиції, продовжити курс на розвиток. І разом нам  небоязко, бо поруч - колеги, друзі; нас об’єднує 
спільна справа. З дня на день ми впевнено йдемо пліч-о-пліч шляхом самовдосконалення та розвиту.

                                З Днем студента, друзі!!!
Тетяна Вікторівна Гребеник, 

к.п.н., директор Політехнічного технікуму КІ СумДУ

навчання в Німеччині, відвідали Навчальний центр, тренувальні майстерні, бетонний завод та 
будівельні майданчики. Також стажери збагатили свої професійні знання під час демонстрації сучасних 
вимірювальних технологій та приборів, а також взяли участь у практичному тренінгу з дорожнього 
будівництва. Особливі враження учасники проекту отримали від участі у багатьох тематичних екскурсіях 
підприємствами Німеччини.  
 Сикал С. А. перебував на стажуванні 3 тижні і повернувся до рідного закладу з новими враженнями, 
новими знаннями та твердим переконанням, що їх необхідно впроваджувати в нашому навчальному 
закладі. 
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На шляху до 
соціальної відповідальності

організаційні моделі та технології діяльності 
систем контролю за державними закупівлями у 
територіальних громадах, аналізували процедури 
конкурсних торгів та методики оскарження 
корупції. Присутні мали нагоду взяти участь у 
практичних заняттях щодо пошуку корупційних 
схем, моніторингу державних закупівель, 
ефективної кооперації з правоохоронними та 
контролюючими органами. Учасники тренінгу 
ділились інформацією та досвідом з окреслених 
питань, щоб спільними зусиллями посилити 
відповідальність суспільства за усунення 
корупційних проявів у нашій державі.
 Давно сказано: жити в суспільстві і 
бути вільними від нього не можна. Соціальна 
відповідальність – складна, збірна морально-
правова та етико-психологічна категорія, яка 
вивчалася багатьма науками і передбачає 
об’єктивно обумовлену необхідність дотримання 
кожним основних правил, вимог, принципів, 
засад спільного співіснування. 
 Така поведінка – неодмінна умова 
нормального функціонування суспільства, 
колективного життя. Інакше – хаос, свавілля. Як 
писав Т. Гоббс, держава створена не для того, 
щоб зробити життя людей раєм, а для того, щоб 
воно не стало пеклом.

 Тому задача кожного – не допустити 
“пекла” навколо, плутанини у взаєминах 
між людьми. Будьмо свідомими, соціально 
відповідальними людьми!

Т. В. Волосюк,
 соціальний педагог ПТ КІ СумДУ

 На тлі суттєвих змін у суспільстві 
змінюється наша свідомість, настрої, погляди, 
змінюємось ми. У бурхливих перетвореннях 
особливого значення набувають високоморальні 
якості громадянина, такі як чесність, активна 
громадська позиція, справедливість, гуманізм 
та ін. Не сповідувати основних демократичних 

цінностей наразі не лише не модно і не 
актуально, але й не вигідно не лише для фахівців, 
організацій, а й для окремих особистостей. Стає 
досить розповсюдженим поняття соціальної 
відповідальності, як факту усвідомлення 
громадянами єдності соціального простору, 
свідомого виконання своїх обов’язків перед 
співгромадянами, суспільством, державою. Саме 
тому у феномені соціальної відповідальності 
домінує моральний компонент, підкріплений 
юридичною відповідальністю. Соціальна 
відповідальність як концепція заохочує кожну 
людину враховувати інтереси суспільства, 
беручи на себе відповідальність за вплив 
своєї діяльності на інших людей, громади та 
навколишнє середовище в усіх аспектах. Кожен 
несе особисту відповідальність за те, що діється 
навколо.
 З огляду на вищесказане представники 
Політехнічного технікуму, Конотопського 
інституту СумДУ та Молодіжної організації 
студентів «Новий  час» взяли участь у тренінгу 
на тему «Моніторинг державних закупівель  
як антикорупційний інструмент в руках 
громадянського суспільства». 
 Захід відбувся за сприяння фонду 
Фрідріха Еберта на базі Сумського державного 
університету, у рамках якого разом зібралися 
науковці, громадські діячі, представники влади 
та ЗМІ регіону. Учасники тренінгу обговорювали 
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Тобі, такому сучасному 
та досвідченому

почуттів і не бачених див! Ти познайомишся з 
людьми, які живуть далеко за межами нашої 
країни, культурами, про які ти тільки чув, але 
ніколи не бачив на власні очі, ти відвідаєш усі 
визначні місця, де творилася історія світу. Не 
бійся спілкуватись! Єдине, що тобі для цього 
треба – це володіння засобами мови! Історично 
вже так склалося, що це – англійська. Знаю, ти її 
не любиш: у школі з нею щось не склалося, та й 
нині вуз технічний. Не має значення, англійська 
мова це чи яка інша, ти маєш зрозуміти, що 
знання мови міжнародного спілкування – це 
ключ до успіху в твоєму житті! Не може сучасна 
освічена людина, а саме так ти себе називаєш, 
обмежуватися знанням лише рідної мови, так 
само як не можна все життя просидіти вдома за 
зачиненим дверима. 
 Ти, який живе у центрі Європи і так 
вправно будує дороги, зводить мости, впроваджує 
інтелектуальні технології, ти, який знаннями 
сучасних телекомунікацій утре носа будь-кому, 
знаєш англійську гірше за людину, яка в житті в 
руках не тримала телефон чи досі будує хатину 
з пальмового листя на дереві. Не соромно тобі? 
Твої прабабця і прадід вважали знання іноземної 
мови нормою для вихованої та освіченої людини, 
а ти, в очі не бачивши справжнього піонера, не 
носивши значка жовтенятка, не знаючи, що таке 

комсомол, живеш за затхлими, 
пропахлими пліснявою комуні-
стичними ідеалами, що за 
кордоном все лихе і вороже 
нам; так бездумно відкидаєш 
від себе все те, що не стосується 
твого життя, лякаєшся людей 
з інших країн, неначе вони 
прийшли робити тобі щось 
погане, боїшся іноземної мови, 
наче чогось зловісного. Друже, 
прокинься, ти у ХХІ столітті! 
Вчи англійську, починай уже 
зараз будувати власне успішне 
майбутнє, йди прославляти себе 
та свою Україну! 
 Нехай про тебе дізнається 
весь світ!

А. А. Данилова, 
викладач ПТ КІ СумДУ

 Привіт, друже! Пограємо у гру? Замкни 
за собою двері, зачини всі вікна, сядь у куточку, 
затули вуха, заплющ очі й … так і сиди. Ну що? 
Подобається моя гра? Не дуже? Шкода. Я й назву 
їй вигадала – «Ізоляція». Ось тільки давно не 
нова вона для тебе. Ти граєш у неї щодня, із року 
в рік. Ти ізольований, хоч зовсім і не помічаєш 
цього. Живеш звичним життям, тебе оточують 
друзі, колеги, буденні справи, непотрібні речі, 
безглузді вчинки, а насправді – ти в суцільній 
ізоляції – ховаєшся за прочиненими дверима, як 
дитина, і сам не виходиш, і до себе не впускаєш. 
Зізнайся, ти не хочеш, не можеш чи просто не 
готовий впустити до себе світ! Дивно, що тебе 
зовсім не цікавить те, що відбувається там, за 
порогом твого буденного існування, ти згубив 
дане тобі природою бажання вдихнути ковток 
свіжого повітря. Подумай, ти приховуєш себе, 
такого самодостатнього та яскравого від інших! 
Ти потайки плекаєш своє самолюбство, знаєш 
ціну власних талантів, ну так покажи їх світові! 
Нехай про тебе заговорять! Ні, ти ховаєшся за 
дверима, і світ так і не дізнається імені ще одного 
героя. Причин тому безліч. Але факт лишається 
фактом – ти ізольований.
 Друже, ти тільки починаєш жити! Перед 
тобою лежить увесь світ, треба лишень захотіти 
–  і ти поринеш із головою у вир досі не знаних 
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Школа журналістики запрошує
 Не дивним є той факт, що випускники 
Політеху часто висловлюють подяку своєму 
закладу за неповторні роки студентства, за 
ґрунтовні знання та професійні навички, за 
безліч яскравих днів та щасливих миттєвостей 
юності. Вони часто пов’язують свою успішну 
кар’єру з періодом навчання в нашому 
навчальному закладі, де сформувались не 
лише як спеціалісти і чесні, порядні люди, а й 
різнобічно розвинені особистості.

 Дійсно, саме задля цього працівники 
Політеху щорічно розширюють можливості 
позанавчальної зайнятості молоді: від навичок 
самообслуговування до отримання досвіду в 
практичній управлінській діяльності.
 Так, цього року спектр додаткових 
можливостей для молоді значно розширився 
– розпочав своє функціонування новий 
молодіжний проект «Школа журналістики». 
Під його егідою зібралась активна та соціально 
свідома молодь-представники різних регіонів 
та різних верств населення (студенти, учні, 
працююча молодь з м. Ромни,  м. Путивль, 
м. Котовськ та ін.). Їх мета спільна: набуття 
необхідних фахових знань і практичних 
навичок журналістської професії, заснованих 
на сучасних технологіях журналістської 

роботи; а також нові знайомства, спілкування з 
цікавими людьми, спеціалістами в окресленій 
сфері. Родзинкою занять мають стати 
відвідування провідних телевізійних студій, 
друкарень, радіокомпаній тощо. Проект 
розроблено для молодих людей, які тільки 
починають дізнаватися про журналістику «з 
нуля» і хотіли б навчитися писати статті для 
газет, журналів, web-сайтів. Організаторами 
Школи журналістики стали Політехнічний 

технікум КІСумДУ та міський 
портал «Топ-Конотоп».
 Організатори обіцяють, 
що у рамках Школи 
журналістики на учасників 
чекають  творчі конкурси, 
лекційно-тренінгові заняття 
на такі теми, як: «Мистецтво 
висвітлення власної дум-
ки», «Маніпулятивні техно-
логії у ЗМІ», «Зв’язки з 
громадськістю, рекламні 
технології», «Мистецтво 
публічної комунікації», «Ми-
стецтво фотографування» 
тощо. Також планується 
практична  реалізація знань 
та вмінь учасників школи 
шляхом участі у прямих 
ефірах місцевих теле-
радіокомпаній; робота зі 

знімальною групою, висвітлення масового 
заходу, створення презентаційного відео 
репортажу та навіть власного медіапроекту. 
Учасники школи вже працювали з такими 
відомими людьми, як член Спілки журналістів, 
кореспондент журналу “Країна”, видання 
“Газета по-українськи”, інтернет-порталу 
«Gazeta.ua» Катерина Гончарова та інші. 
 Побажаємо першопрохідцям удачі і 
запрошуємо долучитись до участі активну 
творчу молодь, яка прагне до розвитку та 
самореалізації (конт. тел. 097-799-79-67 (Олена), 
адже навики журналістики є відображенням 
громадянської позиції людини та передумовою 
формування конкурентоспроможного фахівця.

Т. В. Волосюк, 
соціальний педагог ПТ КІ СумДУ
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 Та це ж ота молодь...
Молодість… Молодість… 
Скільки в цей час сміливості, 
любові, переживань. Скільки 
не здійснених мрій, розпачу і,  
навпаки, великих досягнень та 
успіхів.
 Але якими б не були 
здобутки молоді, у старшого 
покоління завжди знайдеться 
непорозуміння, прискіпливий 
погляд, впевненість у власних 
діях. У розмові обов’язково 
почуєш: «Ви ж знаєте, яка 
тепер молодь!»
 Так, мабуть, і не 
дізналися б, якби не війна, яка 
звалилася на Україну неначе 
сніг на голову. Розпач, біль в 
очах людей: хто захистить цю 
багатостраждальну, оплакану, 
понівечену, пошматовану, але 
найріднішу, найкрасивішу нашу землю? Вони 
– ті самі «ненадійні» молоді хлопці, які ніколи 
навіть не тримали в руках зброї і не нюхали 
пороху, воюють на передовій. На обличчі 
прочитується тільки страх… Смерть і страх… 
Втрата товаришів, поранення, госпіталі. І немає 
вже в очах розгубленості, а тільки - бій, який 
гримить, як блискавка, між життям і смертю, 
між минулим та майбутнім, але за свою землю, 
Україну, яку не віддамо нікому! Ніколи і нізащо!
 Такі слова і думки можна почути і серед 
студентів Політехнічного технікуму. Під час 
зустрічей постає питання допомоги хлопцям, які 
знаходяться в зоні АТО. І допомагають,  як можуть. 
Одна із таких благодійних акцій - студентський 
концерт «Разом до перемоги», який відбувся 
18 вересня 2014 року на центральній площі 

міста. Під час заходу волонтерами було зібрано 
8481 гривню. Дані кошти розподілятимуться на 
придбання необхідних речей для воїнів АТО. 
Це благодійні внески студентів, які зекономили 
на обідах. Хто зараз наважиться сказати, що 
на молодь неможливо покластися, що вона 
безвідповідальна? Давайте пригадаємо свою 
молодість. Яким був наш внесок у розбудову 
суспільства? Ніхто не заперечує,  що в сім’ї 
не без …, але надія, що самовиховання у  колі 
молодих людей змінить думку  й тих, хто ще не 
дійшов до цього сам.
 Давайте підтримувати нашу молодь, адже 
нічого безслідно не минає, у кожному з нас живе 
сучасність! І постає питання: в якому вигляді ми 
її понесемо у майбутнє?

А.І. Швидка,
 заступник директора з ВР

 Є така думка, що Господь посилає людині стільки випробувань, скільки вона може витримати. 
Загадковість людського життя полягає в тому, що, на жаль, ми не можемо передбачити хворобу чи 
інші негаразди, які спіткають нас, вони боляче вражають не тільки того, хто захворів або потрапив 
у біду, але й їхніх рідних, близьких. Студентка Політехнічного технікуму Кліндухова Анастасія вже 
тривалий час мужньо бореться з онкозахворюванням, яке на превеликий жаль, знову дало про себе 
знати. Нещодавно в актовій залі Політехнічного технікуму КІ СумДУ відбувся благодійний концерт 
задля фінансової допомоги нашій студентці. Ініціаторами концерту стали подруга Анастасії та колега 
по вокальному цеху Ірина Шевченко, учасники вокальної студії «Елегія». До заходу долучилися 
хореографічні та вокальні колективи міста. У цей вечір їхні виступи слугували найсвітлішій меті – 
життя розумної, красивої й талановитої дівчини має бути врятоване. Вона повинна завдяки підтримці 
небайдужих людей перемогти хворобу і надалі спокійно насолоджуватись життям. Концерт зібрав до 
актової зали всіх небайдужих і справді засвідчив, що чужого горя не буває. За символічну суму глядачі 
мали змогу насолодитися пісенною творчістю конотопських аматорів. Як результат – було зібрано 
шість з половиною тисяч гривень. Родина Анастасії безмежно вдячна за надану допомогу! Після 
концерту глядачі полишали залу зосереджені, задумливі і водночас – радісні. Адже зі сцени вони почули 
не просто пісні, не просто прослухали концерт, це були мелодії милосердя, життєствердна музика. 
Музика, яка здатна врятувати життя!      Тримайся, Анастасіє!
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Педагогічній мудрості присвячується
 Непросте сьогодення змушує нас по-
новому осмислювати сутність таких понять, 
як людяність, добро, милосердя. Ми вчимося 
співпереживати, допомагати, віддавати. Життя дає 
нам цього року далеко не дитячі уроки. Тому так 
необхідні сьогодні мудрість, виваженість наших 
наставників – викладачів.
 Вони завжди є взірцем для дітей, адже не 
тільки добре знають свій предмет, а й володіють 
такими рисами, які формують особистість - 
гуманність, чесність, любов до Батьківщини. 
Нарівні з родиною формують моральні пріоритети, 
чесноти. 
 Задля успішного формування особистості, 
її зростання необхідна атмосфера тепла, 
взаємоповаги, взаєморозуміння... Саме така 
атмосфера створена в Політехнічному технікумі 
КІСумДУ – навчальному закладі, який упродовж 
багатьох років свого існування дав путівку в життя 
не одній тисячі випускників. І сьогодні сотні 
студентів готуються стати спеціалістами, а набуті 
знання допоможуть утвердитися їм у житті, бути 
справжніми людьми.
Викладачі закладу надзвичайно талановиті, віддані 
своїй справі. Пліч-о-пліч з головним наставником 
– Тетяною Вікторівною Гребеник,  директором 
ПТ КІСумДУ, педагогічний колектив готує юнь до 
дорослого життя.
 Тож недарма 3 жовтня під час відзначення 
професійного свята освітян студенти технікуму 
створили справді святкову атмосферу : море 
посмішок, вітання, найкращі побажання, 
проникливі пісні, запальні танки.
 «Кав’ярня – столик на двох» - таку назву 
мало свято, яке відбулося того дня в актовій 

залі навчального закладу. Столики, замовлені 
для працівників Політехнічного технікуму та 
Конотопського інституту, привітальні слова, 
нагородження освітян, чия праця заслуговує 
особливого вияву пошани, - усе, звичайно ж, 
супроводжувалося бурхливими оплесками 
глядачів. Та найбільше захоплення викликали 
виступи талановитих студентів – вокальні та 
хореографічні номери у виконанні юнаків та дівчат, 
які під керівництвом Лілії Юріївни Бібик та Олени 
Євгенівни Бондаренко залишать, мабуть, в історії 
закладу найбільшу мистецьку спадщину. Чарівні 
мелодії скрипки, гра на гітарі, безсумнівні вокальні 
дані учасників святкового дійства створили для нас, 
глядачів, казкову атмосферу. Адже, споглядаючи 
виступи наших талантів, віримо у здійснення  
найдивовижніших мрій. І щиро бажаємо студентам 
творчих здобутків, втілення в життя намічених 
планів. А творчому колективу Політехнічного 
технікуму – зустрічі з новими талантами.
 Рік    народження    нашого    закладу   –  
1890-й. За східним календарем це рік Тигра, 
символу мудрості та сили. Тож  сама доля 
визначила колективу технікуму бути сильним 
і мудрим. У задумі засновників закладу було 
технічне спрямування навчання. Але у цих стінах 
панує й творча атмосфера, яка змушує наші серця 
тремтіти від насолоди та затамовувати подих.
 День працівника освіти – це свято розуму, 
натхнення, вдячності, гордості за повагу до 
всього сущого. Тож нехай ніколи не міліють душі 
викладачів Політеху і нехай він квітне талантами 
студентів. Це – запорука успіху!
     Т.І.Тараба, 

викладач ПТ КІ СумДУ
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ЛЮДИНА, 
ЯКА ТВОРИЛА ІСТОРІЮ ЗАКЛАДУ

 У житті кожного навчального закладу є люди, 
які творять його історію; своїми зусиллями, талантом 
змінюють його долю, його вихованців.
 У нашому навчальному закладі до таких 
людей належить викладач фізики Микола Борисович 
Хвостов. Майже 45 років віддано вихованню 
студентів. З них більше ніж 30 років – вихованню 
студентів Політеху. Микола Борисович – надзвичайно 
цікава, неординарна людина, педагог з великої літери, 
справжній аристократ духу. У своєму інтерв’ю 
він розкриває секрети, як «утриматися на плаву» 
молодому фахівцеві, як пронести через десятиліття 
любов до обраної справи…
- Миколо Борисовичу, розкажіть про те, яким був 
Ваш шлях в педагогіку.
- Вибір майбутньої професії у 
людини відбувається по-різному: 
через рекламу або Інтернет, через 
знайомих або за наполяганням 
родини, випадково та ін. У моєму 
випадку вибір саме педагогічного 
напрямку діяльності стався, 
очевидно, ще в шкільному віці. 
Мої наставники, великі майстри 
своєї справи – вчитель фізики 
Конотопської середньої школи 
№10 Ковтун М.А. та вчитель 
математики Шульженко Ф.І. Їхня 
майстерність, манера викладання, 
справжня інтелігентність, манера 
спілкування з учнями та колегами 
не могли не викликати в серцях 
вихованців намагання наслідувати, 
бути схожими. І хоча альтернатива 
у виборі майбутньої професії була, 
але переміг педагогічний напрямок.
- Звідки, з якого навчального 
закладу Ви розпочали свою 
педагогічну діяльність?
- Свою педагогічну діяльність я 
розпочав на посаді вчителя фізики 
та математики Гружчанської 
середньої школи в 1970 році. 
Перший рік педагогічної діяльності, 
як, власне, й послідуючі роки – це 
така собі велика практика пізнання 
учнівських характерів, пошуку свого 
місця в долях учнів, в педагогічному 
колективі. Залишилися добрі 
спогади про колектив школи та 
майстра педагогічної справи, завуча школи Матвієнка 
А.М.   З 1971 року по 1982 рік працював викладачем 
фізики та математики в Конотопському професійно-
технічному училищі №4 (ВПУ-4), де гартував свою 
волю, намагався наблизитися до життєвих проблем 
учнів училища, яким інколи було важко знайти своє 
місце в суспільстві, намагався посіяти зерна знань на 
не завжди готове для сприйняття, але родюче поле. 
Вчився слухати інших, намагався спілкуватися в 
спокійних тонах, бачити та поважати в учнях людину, 
особистість.
- А потім вже був електромеханічний технікум?
- З 1982 року працював спочатку в Конотопському 
електромеханічному технікумі, а потім з 1997 
року – в Політехнічному. Як в одному, так і в 
іншому закладі поталанило з мудрим керівництвом, 
висококваліфікованими, чуйними та порядними 

колегами. Понад 25 років обіймав посаду завідувача 
відділенням електроніки, викладав фізику та 
астрономію. Всю свою педагогічну діяльність 
присвятив навчанню та вихованню студентів, а також 
самовдосконаленню та підвищенню педагогічної 
майстерності; займався науковою діяльністю та 
залучав до цього студентів. Брав участь у спортивних 
заходах, в художній самодіяльності, займався також 
громадською діяльністю.
- Як викладач фізики чи можете підтвердити або 
спростувати, що люди поділяються на фізиків та 
ліриків?
- Вважаю, що людина повинна бути розвинена 
не тільки професійно: в кожному фізику повинен 

бути як мінімум один лірик. У 
світовій практиці цьому є багато 
підтверджень. Тому віддаю 
належне тим студентам, які 
живуть повноцінним студентським 
життям – які захоплюються і 
спортом, і піснею, і танцями, що 
не повинно, правда, заважати 
основному заняттю – навчанню. 
Впевнений, що тільки гармонійний 
розвиток є запорукою становлення 
особистості, становлення 
справжнього громадянина та 
патріота.
- З висоти відданих вихованню 
студентства років скажіть, чим 
відрізняються сучасні студенти 
від, скажімо, тих, хто навчався  
десять-двадцять років тому?
- Мене часто запитують (особливо 
студенти старших курсів та 
випускники минулих років), які 
зараз студенти, які в них проблеми, 
як навчаються, чи розумніші. 
Звичайно ж, теперішній час 
відрізняється певними подіями 
та проблемами. Але коли їх не 
було? То я відповів би так: кожний 
випуск молодих фахівців, кожне 
десятиріччя дарує нам студентів, 
які закінчили технікум з відзнакою. 
І кількість таких студентів не 
зменшується. Ніколи не зникає жага 
людини до знань. Така її сутність. 
Навчатися, пізнавати нове – це 
головна потреба людини, в цьому 

її найвище призначення. Недарма Великий Кобзар 
говорив: «Учітеся, брати мої, думайте, читайте».
-  Майже 45 років віддано педагогічній праці. 
Чи вважаєте себе щасливою людиною?
- Коли людина щаслива? Тоді, коли її праця 
не пропала марно. Коли значна частина нинішніх 
співробітників технікуму та інституту – твої 
випускники. Коли радо вітаються з тобою, коли 
згадують уроки фізики або епізоди спілкування. Тоді, 
коли поряд з тобою, пліч-о-пліч, викладає фізику 
колега, твій випускник.
      У свій час відомий англійський філософ і письменник 
Томас Фуллер сказав: «Якщо ви володієте знанням, 
дайте іншим від нього запалити свої світильники». 
Тож нехай освітлюють вони вам шлях в майбутнє…

  Спец.кореспондент “ПоліТех“у

Неординарні                         особистості
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Педагог – взірець юнацтва
                      Нет более быстрого 

пути к овладению знаниями,                                                                                                                
чем искренняя любовь к мудрому учителю.

                                                                 Сюнь-цзы
            Каждый из нас в своей жизни обязательно 
сталкивается с преподавателеми, учителями, 
педагогами. Но какие воспоминания оставили 
эти люди о своей деятельности? По результатам 
нашего опроса, проведенного среди студентов 
нашей и еще одной группы Политеха, учеников 
школ, друзей и знакомых, учитель часто 
ассоциируется не со светлым образом мудрости 
и знаний, а с плохими воспоминаниями и 
горьким опытом. 80% опрошенных заявили, что 
имели всего одного-двух любимых учителей 
или не имели вовсе. Из этого можно сделать 
неутешительные выводы, что всего 10% 
учителей справляются со своими обязанностями 
в полной мере несут знания, а не разочарования. 
Так ли это?
 Ради интереса мы опросили так же 
представителей старшего поколения, которые 
давно закончили школу. Признаться, результаты 
нас удивили. Они кардинально отличались от тех, 
которые мы получили от школьников и студентов. 
Значительная часть взрослых рассказали о том, 
что во многом благодарны всем своим учителям 
и от каждого получили что-то свое, хорошее. По 
прошествию лет люди понимают, что никакой 
преподаватель не желал зла, и каждая негативная 
оценка была справедливой. Ведь перед всеми 
учителями стоит одна, самая важная задача - 

донести знания до учеников. В силу возраста, 
эмоций и своих убеждений у детей формируются 
неправильные представления, из которых 
вытекают конфликтные ситуации и проблемы. 
Это понимание приходит спустя годы и часто 
со стыдом человек вспоминает, как не уважал 
одного из самых важных людей в своей жизни - 
учителя…
 Давайте уже сейчас вдумчиво относиться 
к своим делам, поступкам, мыслям, чтобы не 
жалеть об этом в будущем.
 Семенова П., студентка группы 621

                                                               Відпустити свої мрії у вільний політ…
                                                                                                                    Віталій Кича

 Чи варто ганьбити долю за надану можливість жити?   Чи варто роняти сльози, якщо твої очі 
бачать сонце і посмішки, якщо ти можеш босоніж пробігтися бережком улюбленої річки поблизу 
бабусиного села?  Ось такі запитання хочеться поставити кожному, хто втрачає інтерес боротись за 
своє місце у житті… Зовсім недавно я познайомилась з юнаком, який  виявився неймовірно цікавою 
людиною, не зважаючи на те, що досить обмежений у своїх можливостях. Ми потоваришували. 
Різних тем торкається наше спілкування… І щоразу  я про себе повторюю, що люди з обмеженими 
можливостями – це герої буденності.   Віталій говорить:  «Ті,  хто бачить світ в чорно -  білих кольорах   
мають  тягар на все життя.  Сьогодні вечір, завтра ранок…І так щодня…Сум рідко змінюється 
радістю. Життя, як море… Воно безкінечне. Кожен прагне до кращого, але душа, вириваючись на 
волю, потрапляє в капкан долі. Які ж  кольори життя? Для нас все просто. Життя – це шахова дошка, 
люди – два види шашок. І от хто переможе, той і переміг. А інший – став заручником людської 
помилки. Для нас, для інших, бути поруч з рідними – це щастя, але часто бракує спілкування…».
Я не просто читаю його повідомлення, я – поглинаю глибокий зміст кожного слова. Так розмірковувати 
можуть лише сильні духом люди… А ти? 
                                                                  З повагою до молоді –

 Тетяна Гребеник

ЛЮДИ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ – 
ГЕРОЇ БУДЕННОСТІ
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Вибори-2014: актив в обличчях
 У наш час місцеві та регіональні органи 
влади покликані відігравати все більшу роль 
і дійсно відповідати потребам усіх громадян. 
Останні події в Україні змусили керівництво 
держави замислитись над тим, щоб посилити 
повноваження місцевих рад та органів 
самоврядування. У свою чергу ті делегують 
частину своїх повноважень організаціям та 
спілкам, щоб дійсно почути потреби громадян. 
Вони отримали більше можливостей для 
своєї діяльності, і це стало поштовхом для 
більш активного розвитку. У ногу з часом йде 
і студентське самоврядування технікуму - 
Молодіжна спілка студентів ПТ КІ СумДУ.
 30 вересня 2014 року відбулись чергові 
вибори до студентського парламенту технікуму. 
Було подано 
багато заяв 
кандидатів на 
різні посади, 
у результаті 
чого обрано 
новий склад 
самоврядування, 
який очолив 
Президент МСС 
ПТ КІСумДУ 
– Штранін 
Євгеній, студент 
221 групи. 
Євгеній другий 
рік поспіль бере 
активну участь у 
житті закладу та 
міста, має високі 
лідерські якості, 
займається 
у вокальній 
студії та рок-
гурті технікуму. 
Маємо надію, що така творча особистість зможе 
вправно скеровувати молодіжний рух у закладі. 
Цьогоріч цікавим виявився склад парламенту: 
посаду віце-президента з питань сім’ї та 
культури посіла Мадорна Анна, студентка 631 
групи, яка добре володіє англійською мовою; а 
обов’язки віце-президента з академічних питань 
відтепер виконує Роман Олександр, студент 
121 групи, людина амбіційна, непосидюча, 
з активною життєвою позицією. Також до 
парламенту прийшли студенти-спортсмени – 
Карга Неля, студентка 121 групи, баскетболістка, 
яка має високі досягнення в спорті стала Віце-
президентом з питань масової інформації; а 
Повидиш Захар, студент 221 групи, який не тільки 

займається рукопашним боєм, а й закінчив Малу 
академію наук з історії України посів посаду 
студентського зав. відділення «Будівництво 
будівель і споруд та землевпорядкування». 
 Також парламент 2014 року поповнився 
творчими та працьовитими людьми, наприклад, 
полюбляє вишивати студентка 621 групи Томко 
Євгенія, яка стала студентським зав. відділення 
«Менеджмент та матеріалообробка»;  Тоценко 
Валентин, студент 521 групи, бере активну 
участь у житті закладу, виконує обов’язки 
помічника звукооператора технікуму, а відтепер 
- і  віце-президента з питань спорту та туризму. 
Не можна не згадати про Зайця Владислава, 
студента 122 групи, студентського зав. відділення 
«Будівництво залізниць та автошляхів»,  

Мирошниченко Анну, студентку 731 групи, 
студентського зав. відділення «Комп’ютерні 
та електронні технології» та Кононченко 
Ірину, студентку 631 групи, відповідальний 
секретаря МСС ПТ КІ СумДУ: цих активних та 
цілеспрямованих студентів знає та поважає весь 
студентський колектив.
 Гідна команда стала на чолі студентського 
самоврядування закладу. Побажаємо всім 
членам новообраного парламенту успіхів, нових 
досягнень і стрімкого розвитку. 

Спеціальний кореспондент 
«ПоліТех»у                                    
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Комп’ютерні хитрощі
 Будь-які віруси особливо активізуються 
восени… Напевно, тому і перший лабораторний 
комп’ютерний вірус був створений в листопаді 
1983 року. Американський студент Фред 
Коен склав програму, яка продемонструвала 
можливість зараження комп’ютера зі швидкістю 
розмноження вірусу від 5 хвилин до 1 години. 
Він написав дослідницьку роботу, яка містила 
прогноз щодо розповсюдження вірусів мережею 
та   можливість створення антивірусних програм. 
Пройшло близько 30 років «антивірусної 
боротьби», а складність ситуації, на жаль, тільки 
заглиблилася. До дня народження компютерних 
вірусів і присвячено цю статтю (Топ-10 найбільш 
небезпечних сучасних комп’ютерних вірусів (за 
версією PandaLabs).
 Відкриває десятку вірус Tixcet.A. 
Маскуючись під файл Microsoft Word, цей 
черв’як намагається видалити файли з певними 
розширеннями, такими як .DOC, .MP3, .MOV, 
.ZIP, .JPG та ін. Так що можна запросто лишитися 
без колекції пісень і фотографій. 
 Далі йде шкідлива програма Antivirus-
2008pro, що вдає із себе безкоштовний антивірус. 
Багато користувачів купуються на обман, однак 
незабаром Antivirus2008pro починає видавати 
повідомлення про помилкові зараження, 
намагаючись змусити власника ПК заплатити за 
«ліки».
 Вірус Goldun.TB маскується під поштовий 
додаток, який повідомляє, що інтернет-
обслуговування жертви буде припинено. 
Потрапивши до комп’ютера, він краде паролі й 
інформацію про онлайн-платежі.
 Далі йдуть трояни. Перший з них - Baker.
LGC, намагається проникнути на комп’ютер, 
прикриваючись брехливою історією про 
нещасний випадок за участю Фернандо Алонсо, 
іспанського гонщика Формули 1.
 Другий троян, Turkojan.I, має одну з 
найпривабливіших масок: він видає себе за 
новий епізод «Сімпсонів».
 Троянська програма Banbra.FXT генерує 
поштове повідомлення від імені бразильського 
федерального міністерства, а потім спустошує 
банківські рахунки користувачів, що повірили в 
розіграш.
 Черв’як AutoKitty.A, котрий також 
потрапив до списку, вносить у системний реєстр 
Windows численні модифікації, що заважають 
комп’ютеру коректно виконувати свою роботу.
 Троян PHilto.A під маскою відео про  

 Періс Хілтон встановлює на комп’ютер 
модулі, що демонструють рекламу.
 Шкідлива програма MeteorBot.A під 
виглядом супермена краде інформацію про 
комп’ютер.
 Троян PGPCoder.E намагається 
зашифрувати всі користувальницькі дані.
 Українська Антивірусна Лабораторія «Zil-
lya!» провела дослідження вірусної активності 
в Україні влітку 2014 року та оновила карту 
зараженості регіонів України комп’ютерними 
вірусами.
 За їх спостеженями, досить поширеними 
є шкідливі програми-завантажувальники, 
які самі не несуть безпосередної загрози 
користувачам, але використовуються для 
проникнення на комп’ютери інших шкідливих 
програм. Підвищена активність  і троянських 
програм, які є дуже небезпечними. Лідерами 
рейтингу зараженості регіонів України стали 
західні області країни. Найменша кількість атак 
була зафіксована у Полтавській, Миколаївській 
та Чернігівській областях. 
 Загальний аналіз загроз, які були виявлені 
по Україні, в цілому підтверджує наступ 
рекламно-орієнтованих загроз на комп’ютери 
користувачів: із семи найбільш розповсюджених 
загроз 3 орієнтовані саме на підміну результатів 
пошукової видачі Google, YouTube, Face-
book. Це так зване «чорне SEO», діяльність 
якого спрямована на просування сайтів різних 
компаній. На жаль, вислів, що мета виправдовує 
засоби, завжди актуальний в бізнесовому світі.
 І наостанок, побажання - бувайте 
здорові… в усьому…

С. М. Печенко, 
викладач спец. дисциплін

Продовження
рубрики
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Не гай ні дня! Цікавинки навколо…
 Осінь... Лунає  перший дзвоник, а з 
ним  розпочинається і студентська пора! Це 
найкращий час наповнений романтикою, 
безтурботністю,новими знайомствами та друзями, 
які стають найближчими  на все життя; це перше 
кохання та перші сльози; це неймовірні емоції та 
незабутні враження та події. 
 Студентське життя - це час для 
самовдосконалення, одержання знань і навичок, 
які згодом допоможуть стати справжнім фахівцем 
у своїй галузі зайняти гідне місце в житті. Але 
це не тільки лекції, конспекти, завдання, заліки 
й іспити. У Політеху дозвілля студента насичене 
творчими справами і яскравими враженнями, 
адже практично в будь-якій сфері інтересів можна 
знайти можливість для самореалізації. Неможливо 
уявити, щоб у такому великому молодіжному 
колективі не виникали творчі об’єднання за 
захопленнями, адже повноцінне, змістовне 
проведення вільного від занять часу надає сил і 
наснаги для подальшого оволодіння науками. Так 
воно і є: середовище Політеху виховує талановитих 
творчих особистостей, яскраві творчі колективи 
протягом всього часу свого існування.
 Ви чітко визначилися зі своїм майбутнім 
фахом? Бажаєте поглибити теоретичні знання 
та професійні навички? Тоді до ваших послуг 
різноманітні клуби та гуртки за інтересами. Це 
цікаво і корисно! У вільний від навчання час 
студенти технікуму мають можливість займатись 
в предметних гуртках та клубах, якими керують 
досвідчені викладачі. Це приносить певні здобутки 
на міському, обласному і всеукраїнському рівнях. 
Бажаєте реалізувати особисті якості лідера? 
На вас чекають молодіжна спілка студентів ПТ 
та КІ СумДУ та студенські клуби «Наука бути 
лідером», «Навчить мене жити» та ін. Все, що там 
відбувається, - в ім’я студентів, для студентів, а 
головне -  і самими студентами. 
 Якщо є бажання 
бути не тільки розумним, 
а ще й здоровим –  Вас 
підхопить бурхлива 
течія студентського 
життя в спортивному 
клубі «Плеяда»,до 
складу якого ввійшли 
чоловіча та жіноча 
баскетбольна команда, 
волейбольна, футбольна 
секції, а також секція 
настільного тенісу. Його 
учасники розвивають 
свої спортивні здібності 
з різних видів спорту і 
здобувають призові місця 
на міських та обласних 
змаганнях.
    Бажаєте стати 
зірочкою на творчому 
студентському небосхилі? 
Тоді вам саме сюди! 

Веселі і спритні можуть розкрити свій потенціал 
у виступах клубу КВК, який неодноразово займав 
перші місця у міських та обласних конкурсах; 
вокальний гурток “Елегія”, хореографічний 
колектив”ARTEZ” – переможці, лауреати міського, 
обласного  фестивалю “Студентська весна” та 
багатьох  інших. А наскільки велика кількість 
концертних програм відбувається у актовій залі 
Політеху… Саме це місце є епіцентром чарівних 
подій, яскравих вражень! На сцені виступає 
талановита молодь та не менш талановитий 
педагогічний колектив Політехнічного технікуму 
та КІ СумДУ. Вже зараз наближається свято 
студентів, яке відбудеться 17 листопада, і, як 
завжди, воно буде наповнене різноманітними 
конкурсами, акціями, які відбуваються на 
перервах у коридорах нашого навчального закладу. 
Студенти із задоволенням беруть участь у заходах і 
розповідають потім про це своїм друзям та рідним. 
Завершує святкування концерт «Коло друзів», 
який  запам’ятається  на все життя! Запрошуємо 
всіх, хто хоче отримати море позитиву і багато не 
забутніх вражень до нашої гостинної зали.
 Безперечно, незважаючи на деякі 
труднощі студентського життя, воно наповнене 
неповторними моментами. Спільні походи до 
кафе, екскурсії, виїзди на природу, веселі розіграші 
в гуртожитку, нічні вивчення підручників 
перед іспитом, гордість за отриманий високий 
бал і радість стипендії, численні свята й нові 
знайомства. Поза всяким сумнівом, студентські 
роки, що пролітають, як одна мить, стануть одним 
із кращих періодів вашого життя й подарують 
масу приємних спогадів! Тож не гай ні дня, багато 
цікавого навколо!
 

О.Є.Бондаренко, 
керівник хореографічного колективу “ARTEZ”
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ПолiТех
Феєрія осінніх вражень

 Справжнє студентське життя – це не тільки лекції, семінари, виробничі та навчальні практики. 
Це ще й прагнення долучитися до насиченого позаурочного життя.
 Політехнічний технікум КІ СумДУ по праву можна вважати одним з найпопулярніших, 
найвідоміших культурних центрів нашого міста. У закладі створено всі умови для всебічного розвитку 
студентства: гуртки, клуби за інтересами, волонтерство тощо. Позанавчальний відділ закладу завжди 
готовий до впровадження інновацій, актуальних проектів, до участі у волонтерській допомозі. Багато 
започаткованих у Політеху заходів набули загальноміського, обласного і навіть міжнародного статусу. 
Коло пропонованих творчих справ щороку розширюється, тож може задовольнити найвибагливіші 
смаки небайдужих студентів. Але обов’язкова умова – саме небайдужість.
 Цьогорічна осінь подарувала нам чимало справді «гучних» концертних програм. Зокрема, 
рок-фестиваль «Важка ділянка», який відбувся під девізом: «Допоможемо врятувати життя!», був 
присвячений справді благородній справі – збору коштів на лікування нашої студентки Кліндухової 
Анастасії. Настя – гордість нашого технікуму, переможиця Всеукраїнської олімпіади з української 
мови, співачка, відмінниця.
 У вересні на центральній сцені міста відбувся благодійний концерт, кошти, зібрані під час його 
проведення, будуть спрямовані на допомогу воїнам – учасникам АТО на сході країни.
 Підступна, зухвала війна не залишила байдужими навіть маленьких вихованців благодійних 
фондів «Відень» та «Серце любові», а також шкіл-інтернатів міста. Аукціон, проведений за їх участю, 
зворушив майстерністю та душевністю, які дітлахи вклали у кожен власноруч виготовлений сувенір.
Саме небайдужість, активність громадської позиції вирізняють і студентів Політеху з-поміж інших 
представників молоді. Завжди бути в самому вирі подій – це життєве кредо тих, хто, пишаючись, 
називає себе політехівцем. Разом ми переможемо! 

К. С. Кулініч, організатор технікуму




