
Політехівському братерству - шана!
Дорогі студенти, вельмишановне братерство 

політехівців!

Щиро вітаю вас -  усіх, хто належить до дружної, 
згуртованої багаточисельної сім’ї студентів Політеху -  з 
Міжнародним днем студента.

Належати до такого шанованого братерства -  
відповідально і водночас почесно.

Бажаю вам гордо нести це почесне звання, впевнено 
долати труднощі та перешкоди в навчанні. Тим солодшим 
буде смак перемоги -  отримання диплома, подальше 
навчання, нові життєві горизонти.

Навчайтесь з інтересом, навчайтесь із задоволенням, 
навчайтесь заради майбутнього -  вашого та усієї країни. 
За всіх часів саме знання йшло всеперемагаючою ходою, 
долаючи всі перепони, непорозуміння. Прагнучи знань, 
ви всі життєві перешкоди здолаєте переможно, з гордо 
піднятою головою.

Намагайтесь кожен день студентства прикрасити 
участю в секціях, гуртках, клубах. Цікаві будні -  цікаве 
життя. Цікаве життя -  щаслива доля. Будуйте її щомиті, 
впевнено почувайтесь у вирі найблагодатнішої зі стихій -  
стихії студентства -  найщасливішої пори в житті. Успіхів! 
Перемог! Студентського запалу! Зі святом!

Т. В. Гребеник, директор ПТКІСумДУ

Дорогі друзі! Шановне студентство!
Прийміть щирі вітання з нагоди Міжнародного дня студента.
Національна традиція відвела юній інтелектуальній еліті одне 

з найвідповідальніших місць у процесі творення і розбудови 
власної держави. Це не випадково, адже новизна, неформальність, 
незаангажованість думки молодих неодмінно ведуть до поступу. 
Ваші успіхи та здобутки на рівні держави у навчанні, спорті, 
громадських справах -  тому важливий доказ. Ви -  світла надія 
нашого краю, важливий чинник його соціально-економічного 
розвитку та духовного збагачення.

Приємно сьогодні констатувати зростання попиту на вищу 
освіту. Творчо мислити, прагнути пізнавати незвідане, висувати 
перед собою досяжну мету і добиватися свого -  таким має бути 
кредо сучасного студента.

Студентський парламент зичить вам творчого натхнення, 
наполегливості та успіхів у всіх добрих починаннях, здійснення 
усіх юних мрій і життєвих планів. Нехай ваші молоді серця 
наповняться святковим настроєм і радістю.

Щастя, злагоди й любові, дорогі студенти!
Владислав Заяць, Президент МСС ПТКІСумДУ



Політ ех
Лідер зміні- 2016

ЗО вересня в Політехнічному технікумі та 
Конотопському інституті СумДУ відбувся святковий 
концерт «Лідер змін -  2016» до Дня працівника 
освіти. Креативність, ретельна підготовка і непоборне 
прагнення до неповторності і неповторюваності -  
головні риси цьогорічних урочистостей.

Оригінальність дійства відповідала динамічності 
сценарію, насиченості репертуару та кількості 
нагороджених грамотами політехівців. Адже близько 
сімдесяти працівників Конотопського інституту 
СумДУ та Політехнічного технікуму отримали 
грамоти. Втім, про все по порядку. Ідея сценарію 
«Лідер змін -  2016» є цілком закономірною, адже, 
маючи за плечима 125-річну історію, заклад крокує 
в ногу з часом, залишається лідером на освітянській 
ниві регіону. І надалі задавати тон лідерства побажав 
присутнім колегам у привітальному слові директор 
Конотопського інституту СумДУ, к.ф.-м.н., доцент 
Бібик Віталій Володимирович, який вручив грамоти 
викладачам та співробітникам інституту за плідну 
творчу працю та впевнений науковий поступ. 
Зі словами привітання звернулася до присутніх 
директор Політехнічного технікуму, к.п.н., доцент 
Гребеник Тетяна Вікторівна, яка закликала колег 
бути вірними традиціям рідного закладу -  флагмана 
освіти регіону. Директор вручила викладачам почесні 
грамоти за натхненну плідну працю.

Співпраця Політехнічного технікуму з благодійним 
фондом «Відень» -  це добра десятирічна традиція, 
завдяки якій у закладі створені музейна кімната та 
навчальні аудиторії. Подяки благодійного фонду 
«Відень» були вручені керівникам студентських 
клубів, діяльність яких високо оцінена партнерами 
Міжнародної благодійної організації «Вельтхаус» 
(Австрія). Присутні на святі щохвилини, щосекунди 
відчували лідерський поступ Політеху. Адже 
традиційно під час урочистостей говорити про успіхи. 
Тож цього року успіхи відділення «Комп'ютерні 
та електронні технології» є очевидними, адже 
створено кабінет програмування та периферійних 
пристроїв, працює гурток робототехніки, гурток 
«Веб-розробник». За творчий 
підхід до модернізації матеріальної 
бази працівники відділення були 
нагороджені грамотами. У подарунок 
всім освітянам на святі було вручено 
квіти.

Море позитивних емоцій від 
вокальних та хореографічних номерів 
вдало підібраного репертуару 
отримали всі присутні. Успіх не 
повинен затьмарювати самооцінку 
того, хто його досяг. Він повинен 
бути лише спонукою до нової вдало 
започаткованої справи. Заступник
директора Політехнічного технікуму 
Рязанцев В. В. нагородив почесними 
грамотами авторів соціальних проектів 
і висловив сподівання, що джерело 
ініціативності та доброчинності
працівників Політеху ніколи не зміліє.

Ми живемо в епоху змін, змушені бути лідером 
змін, а зміни змушені торкнутися всіх сфер нашого 
життя. І бібліотека Політеху не виняток! Активна 
громадянська позиція бібліотекарів навколо читальної 
зали збирає однодумців. Грамоти працівникам 
бібліотеки вручила керівник музею історії закладу 
Радько Т. М. Працівник Політеху -  це звучить гордо... 
І зобов'язує бути відповідальним.

23 співробітники закладу під час відпустки 
долучилися до потрібної та архівідповідальної 
справи -  утеплення вікон. Заступник директора з АГР 
Коросташовець А. Ф. вручив грамоти цим справді 
небайдужим і відповідальним чоловікам. Для лідера в 
його роботі не повинно бути дрібниць. Усе -  головне, 
усе -  надзвичайно важливе.

Справді відповідальною та напруженою є завжди 
вступна кампанія. Керівник відділу довузівської 
підготовки Бандурка Л. В. вручила грамоти 
працівникам, які без вихідних спілкувалися з 
абітурієнтами та батьками, скеровуючи їх до вірного 
вибору.

Зі сцени прозвучали привітання для викладачів 
кафедри економіки та управління Конотопського 
інституту СумДУ Зубко К. Ю. та Циганенко О. В., 
які нещодавно захистили кандидатські дисертації. 
Натхнення та успіхів побажали присутні аспірантам. 
Цілком логічним завершенням свята стало вручення 
нагород керівникам -  директору Політехнічного 
технікуму КІСумДУ Гребеник Тетяні Вікторівні 
та директору Конотопського інституту СумДУ 
Бібику Віталію Володимировичу від студентського 
самоврядування.

Для того, щоб зважитися на зміни в своєму житті, 
треба зовсім небагато -  бажання і внутрішній 
поштовх. Тож у політехівців попереду -  зміни і 
натхненна праця. Тільки позитивних змін у житті та 
кар'єрі -  всім освітянам!

А. М. Нечсп'ї, викладач ПТКІСумДУ
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«ШкщхтШ (заЩвт= ® Ш8

Хочеш змінити державу -  
виховуй юнацтво!

09 вересня 2016 року стартував соціальний 
проект підвищення життєвої компетентності 
підлітків м. Конотопа «Здоровий вибір» 
Молодіжної організації студентів «Новий час». 
Організатори проекту ініціювали проведення в 
місті легкоатлетичного пробігу, присвяченого 
Дню фізичної культури і спорту. Учасники проекту 
взяли участь у пробігу за здоровий спосіб життя, 
популяризуючи заняття фізичною культурою 
і спортом та започаткувавши бігом діяльність 
свого проекту. Активними учасниками проекту є 
учнівська та студентська молодь міста.

Участь у проекті сприяє розвитку в підлітків 
навичок самопізнання та самоактуалізації, 

раціональної, конструктивної, безпечної поведінки та комунікативної взаємодії у міжособистісних відносинах 
(тренінги щосереди у каб. 105 ПТКІСумДУ).

Проект забезпечує організацію активного змістовного дозвілля підлітків через їх залучення до роботи клубу 
спілкування «Стань творцем здорового життя» (2 рази на місяць по четвергам).

16 листопада 2016 року планується проведення фото-флешмобу «Конотоп -  толерантний», 
25 листопада 2016 року -  інформаційно-просвітницька акція «Насильству -  ні!», 01 грудня 2016 року -  День 
порозуміння з ВІЛ-позитивними людьми: молодіжна інформаційно-просвітницька акція «Червона стрічка».

Провідною ідеєю нашого проекту є проблема формування компетентного ставлення учнівської та студентської 
молоді до власного життя, що передбачає сприяння формуванню потреби в самопізнанні, саморозумінні, 
самореалізації в різних видах творчої діяльності; осмислене розв'язання міжособистісних протиріч; 
відповідальне ставлення до свого життя, здоров'я.

У грудні 2016 робу відбудеться Молодіжний форум «Здоровий вибір» за результатами проекту та презентація 
інформаційного довідника «Здоровий вибір» підлітків: куди звернутися та де знайти допомогу?».

Сподіваємося, що наші зусилля виправдаються, а відгуки підлітків про участь у проекті будуть схвальними. 
Детальна інформація про реалізацію проекту https://vk.com/clubl28563810.

Ю. В. Бібік, керівник проекту, 
практичніш психолог ПТКІСумДУ

У багатьох розвинених країнах світу волонтерський рух є основою системи саморегуляції у суспільстві. 
Сьогодення в Україні можна охарактеризувати зростанням вельми неприємних показників: зниженням рівня 
життя більшості населення, девальвацією моральних норм і цінностей у суспільстві, зростанням злочинності 
і насильством. Ще більш відчутно визначилася категорія людей, які потребують допомоги. Передусім це або 
діти, які не отримують потрібної уваги з боку батьків або не мають батьків, або діти з особливими потребами. 
Саме тому виникла необхідність у залученні до соціально-психологічної роботи з різними верствами населення 
добровільних помічників -  волонтерів.

Волонтерська допомога дітям з особливими потребами активізує процеси спілкування, взаємообмін 
знаннями, інформацією, цінностями. Технології волонтерської допомоги передбачають, що, з одного боку, 
діти, з якими ми працюємо, навчаються приймати допомогу від чужих людей, а з другого -  у процесі взаємодії 
з волонтером відбувається взаємообмін інформацією, думками, поглядами, почуттями. Завдяки активній 
взаємодії і спілкуванню з волонтерами діти мають ширший доступ до надбань культури, інформації, довкілля, 
що загалом сприяє їх соціалізації.

У роботі з дітьми об'єднання «Соціальне волонтерство» створене в рамках проекту «Коло друзів» за 
підтримки Благодійного фонду «Відень» акцентує увагу на системній роботі. Заходи, які студентство Політеху 
втілює в життя, мають на меті всебічний розвиток дітей з особливими потребами: це спортивні свята, 
інформативні зустрічі, творчі вечорниці тощо. Важливим є те, що ці заходи проходять у вигляді товариських 
зустрічей, оскільки саме такий формат спілкування закладає основи соціалізації дитини, формує довіру, дає 
дитині стимул до навчання та саморозвитку.

Ю. В. Сахнюк, керівник клубу волонтерів

https://vk.com/clubl28563810
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Кожна зустріч з майбутніми студентами та їх 
батьками -  то завжди свято для навчального закладу. 
Це не просто знайомство, а тепла щира бесіда, під 
час якої можна дізнатися про таємниці й традиції, 
успіхи й перспективи розвитку, добрі справи та реалії 
сьогодення технікуму: умови й правила прийому, 
роботу підготовчих курсів, нововведення в галузі 
освіти.

У День відкритих дверей ЗО жовтня колектив 
ПТКІСумДУ вітав абітурієнтів та їх батьків. 
Гостинна актова зала ледве вмістила всіх, хто має 
намір поповнити студентську родину наступного 
року. Сподіваємося, дев’ятикласники з батьками та 
учні професійно-технічних училищ зрозуміли, що 
технікум є рідною домівкою для кожного студента й 
викладача. Тут не тільки вивчаємо фахові дисципліни, 
досягаємо вершин науки, стаємо успішними, а й 
дорослішаємо, відкриваємо таланти, ставимо перед 
собою мету, до якої йдемо цілеспрямовано, крок за 
кроком.

Перемоги у всеукраїнських, наукових та соціальних 
конкурсах, спортивних змаганнях, участь у 
фестивалях, наукових конференціях, ініціювання 
нових соціально корисних проектів -  усе це є 
результатом плідної роботи колективу викладачів та 
студентів навчального закладу.

Затишні аудиторії, оснащені сучасними 
комп’ютерами; створено кабінет програмування 
та периферійних пристроїв, триває модернізація 
лабораторії мікропроцесорної техніки та лабораторії 
комп’ютерних систем і мереж, функціонують гуртки 
робототехніки та веб-дизайну, клуби хореографії 
та аеробіки, вокально-інструментальної гри, 
декоративно-прикладного мистецтва «Made in 
Ukraine», школа англійської мови «LINGUACAT», 
філософський клуб «Погляд», клуб «Соціальне 
волонтерство». На базі технікуму започатковано 
проект «Коло друзів» завдяки співпраці з благодійним 
фондом «Відень». Тож студенти можуть знайти 
справу до вподоби.
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Як лідер змін заклад не тільки робить 
життя міста й регіону більш змістовним, 
а й надихає на творення добрих справ, 
втілення нових ідей, проектів, здобуття 
перемог. Звичайно, це результат роботи 
всього колективу. А скеровує його 
на успіх та самореалізацію директор 
Політехнічного технікуму КІСумДУ, 
к. п. н., доцент Т. В. Гребеник.

Виступаючи перед гостями, Тетяна 
Вікторівна зазначила: «Сьогодні дуже 
багато можна почути й прочитати щодо 
освітньої реформи в Україні. Однак ми 
з упевненістю можемо констатувати: 
змінилося бачення себе в житті сучасної 
молоді. Тож наш обов’язок -  навчити 
дітей вчитися, бути успішними, готовими 
до змін і змінювати світ навколо себе. 
Це буде найкращим багажем для них у 
майбутньому, дасть можливість гідно 

продовжити навчання в університетах та академіях.
У закладі є вибір, можливість себе проявити-гуртки, 

секції, де студентам допомагають стати впевненими 
в собі, бути мобільними, вчать спілкуватися, мати 
власну думку, презентувати себе як особистість, як 
професіонала.

Нелегко вчитися в технікумі, так було протягом 
125 років існування закладу, однак студенти 
справляються з покладеними на них обов’язками, бо 
є цілеспрямованими, спраглими до знань».

Присутні в залі були зачаровані голосами 
талановитих вокалістів Євгенії Домченко та Євгена 
Марченка, гучними оплесками вітали членів 
танцювального колективу.

Ми горді тим, що не тільки відкриваємо таланти, 
розвиваємо здібності, а й даємо молоді путівку в життя. 
Знаємо: наші юнаки й дівчата гідні звання «студент 
Політехнічного технікуму». Віримо: відкриваючи 
нові горизонти науки, вони досягнуть омріяних 
вершин. Переконані: кожен з них є особистістю, і, 
торуючи власний шлях, йтимуть не манівцями, а 
впевнено досягатимуть поставленої мети.

11 . Тараба, викладач ПТКІСумДУ
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Данина нам9яті

Перші дні осені щороку наповнюють серце кожного 
уродженця Конототцини радістю та смутком, і 
кожен вересень повертає нас у  буремні, вогняні події 
40-хроків минулого століття...
Саме на початку вересня далекого 1943-го почалося 

звільнення Конототцини, Сумщини від фашистської 
навали... І  саме у  вересні 1941-го сили 3-го 
повітрянодесантного корпусу 40-ої армії стримували 
шалений наступ загарбників, захищаючи рідну землю 
до останнього пострілу, до останнього подиху... І  ті, 
хто загинув у  вересні 1941-го, і ті, які віддали своє 
життя у  вересні 1943-го, наближали той сонячний 
день, коли над нашою країною та всією Європою 
знову зійде сонце миру. Світла їм пам 'ять!

Десять років на теренах Конототцини тривають 
пошукові роботи спільних експедицій пошукових 
загонів Конотопа, Сум, Кролевця. У результаті їхньої 
спільної роботи на меморіалах Слави Конотот ц ини 
знайшли місце свого останнього спочинку 58 воїнів- 
червоноармійців, імена 12 синів своєї Вітчизни, які 
віддали свої життя, захищаючи нашу рідну 
землю, повернуті з небуття; до наукового 
обігу введені десятки статей та публікацій, 
на сторінках яких висвітлені досі невідомі 
факти та події; побачила світ книга пам’яті 
Євтушенка О. В.; у Політехнічному 
технікумі КІСумДУ створено музейну 
кімнату «Конотоп. Дорогами 1941-го».

А 9 вересня цього року на південно-західній 
околиці с. Таранське відбулося відкриття 
нового музейно-туристичного об’єкту на 
Конотопщині -  «Опорний пункт взводу 
12-ої стрілецької роти 4-ого батальйону 
п ’ятої повітряно-десантної бригади». 
Реконструкція даного об’єкту проведена 
влітку студентським будівельним загоном 
ПТКІСумДУ та КІСумДУ, пошуковцями ГО 
«Останній рубіж» за підтримки та сприяння 
директорів наших навчальних закладів -  
Бібика В. В. і Гребеник Т. В.

9 вересня мешканці міста та району, 
учнівська та студентська молодь, 
представники районної влади, 
громадських організацій зібралися 
на оновленому Меморіалі Слави, бо 
живою та невмирущою є людська 
пам’ять про тих, хто ціною власного 
життя відстояв мир, свободу і наше 
право народитися і жити на цій землі. 
Відбулося урочисте поховання 9 
воїнів Червоної Армії, які загинули, 
захищаючи Конотогацину від 
фашистських загарбників на початку 
вересня 1941 р. під час оборонних боїв 
на р. Сейм.

Для присутніх цього дня були 
проведені оглядові екскурсії новим 
музейно-туристичним об’єктом,
представлені виставки військової 

техніки часів Другої Світової війни, військового 
побуту солдат Червоної Армії та вермахту. Активну 
участь у підготовні заходів, проведенні екскурсій 
взяли наші студенти-пошуковці: Тарас Ліщенко, 
Олександр Голуб, Марсель Набеба та викладачі 
Євтушенко О. В. і Радько Т. М. Освітяни району 
організували для школярів краєзнавчий квест, конкурс 
патріотичної пісні, і з величезним задоволенням діти 
скуштували солдатської каші.

За активну допомогу у створенні нового музейно- 
туристичного об’єкту на Конотопщині, безпосередню 
участь у проведенні його реконструкції, за вагомий 
внесок у розвиток духовності і патріотизму в 
молодіжному середовищі, збереження і відтворення 
історичної пам ’ яті колектив Політехнічного технікуму 
КІСумДУ відзначено Подякою Конотопської 
районної державної адміністрації Горбенка М. М. і 
Голови Конотопської районної ради Боярчука А. В.

О. В. Свтуиіенко, керівник пошукового загону
«Останній рубіж»
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Напередодні Міжнародного дня студента з ініціативи БФ “Відень ” ми запитали політехівців про те, з 
чого починається їхній звичайний день, якими є їхні мрії про майбутнє і про те, що в їхньому розумінні 
поняття «бідність» і «багатство». Ось вони -  майбутні успішні громадяни своєї держави, творчі її 

безхмарного майбутнього, а наразі -  звичайні студенти. Вони живуть звичайним життям, як і мільйони
студентів усього світу. Вчитайтеся лише в їхні відповіді.

Сподіваємося, що по життю вони гордо пронесуть почесне звання -  політехівець й стануть і справді 
успішнішії, що буде передбачати її суму необхідних матеріальних статків, і справді духовно багатими 

особистостями. Останнє ж є найбільшою людською цінністю, позбавити якої не можуть жодні соціальні
катаклізми, будь-які .життєві негаразди. Так тримати!

Горбик Дмитрий, студент 521 группы

1. Как выглядит мой обычный день.
Все дни, когда я учусь, похожи друг на друга. Поутру я 
просыпаюсь ровно в 7 утра, и начинаю готовиться к учебе. 
Очень важно настроиться на исключительный позитив. 
Говорят: утро делает твой день. По окончанию занятий, 
я устраиваю 2-часовой перерыв -  прогулка на свежем 
воздухе, для того что бы, вернувшись домой, заняться 
уроками. Обычно это занимает все оставшееся время.

2. Мои мечты и планы на будущее.
Как ни странно, я реалист. То есть, мечты как таковой у 
меня нет, есть только жизненные цели, которых нужно 
достичь. В данный момент я достаточно успешно учусь, 
стараюсь получить знания и поступить в будущем, в 
один из самых престижных вузов страны. Кем я стану по 

окончании учебы? Правильный ответ на этот вопрос я дать не могу, человек -  существо, которое не может 
быть уверенным в том, что произойдет с ним завтра. А в будущем мне хотелось бы иметь престижную роботу 
и счастливую семью.

3. Что для меня «бедность» и «богатство»?
Бедных либо богатых людей не существует. Все равны. Есть те, чей разум граничит с невозможным, так 
называемые гении. Вот эти люди действительно богаты. Чем человек умнее, тем больше полезного он сможет 
«выжать» из собственной жизни.

Счастливцева Анна, студентка 631 групи

1. Як виглядає мій звичайний день?
Свій ранок я починаю з зарядки та чашечки смачної кави.
Більшу частину свого дня я проводжу у технікумі. Тут, крім 
навчання, я відвідую дискусійний клуб «Погляд», де ми 
обговорюємо різні цікаві теми, беру участь в різних заходах.
Після закінчення навчального часу, поспішаю до студентського 
гуртожитку. Свій вільний від навчання час я присвячую друзям, 
коханій людині та улюбленим заняттям. Обов'язково кожного 
дня телефоную мамі дізнатися, як у неї справи. Ближче до 
вечора виходжу погуляти парком разом з друзями, подихати 
свіжим повітрям та насолодитися мальовничими краєвидами.
Люблю почитати книгу за чашкою теплого чаю. О 23 годині 
лягаю спати, щоб завтра з новими силами підкоряти світ, 
дізнаватися щось нове і ділитися з усіма своїми враженнями.

2. Мої мрії та плани на майбутнє.
Коли це питання задають моїм одноліткам ,більшість з них відповідає ,що головне для них -  успішна кар'єра. 
Для мене ж це зовсім не так. Звичайно ,успішнакар'єра, гарна робота з високою заробітною платою це важливо, 
але що може бути важливішим за сім'ю? Тому коли мені ставлять таке питання ,то я відповідаю: в цьому житті 
я хочу бути не просто висококваліфікованим фахівцем, бізнес-леді, я хочу бути хорошою мамою для своєї 
дитини, гарною дружиною для чоловіка і особистістю, яка гідна звання людини.

3. Що для тебе «бідність» та «багатство»?
На мою думку, бідність та багатство людини не вимірюється її матеріальним становищем.
Я вважаю, що бідною є та людина, яка не має друзів, сім'ї, якихось прагнень, цілей. Вона бідна духовно. Багата 
ж людина прагне до пізнання всього нового, постійно ставить собі цілі і досягає їх, вона дарує щастя іншим, 
робить цей світ кращим. У багатої людини є ті, хто завжди її підтримають, зрозуміють і будуть поряд з нею, не 
дивлячись ні на що.
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Марченко Євген, студент 441 групи
1. Як виглядає мій звичайний день?
Прокидаючись, я дякую за кожну хвилину свого життя і йду до ліжка, де 
сплять мої маленькі брати, адже вони такі милі. По дорозі до технікуму 
я милуюсь красою вулиць свого міста, насолоджуюсь та вдихаю 
свіже повітря. В думках -  лише позитив. Після занять я поспішаю до 
найсвятішого для мене місця в технікумі -  вокальну студію на чергову 
репетицію. Прийшовши додому, обіймаю своїх молодших братів та 
займаюсь побутовими справами. Більшість вечорів проводжу в тихій 
домашній атмосфері. Ось такий у мене звичайний день.
2. Мої мрії та плани на майбутнє.
Спершу я хочу закінчити технікум та вступити до університету. Мрію 
про гарну роботу, про хорошу сім’ю, затишний та невеличкий будинок!
Також є мрія про вокальну кар’єру, бо не уявляю своє життя без пісень та 
музики.
3. Що для мене «бідність» та «багатство»?
Багато людей вважають, що якщо в них немає грошей, то це бідність, але це не так! Якщо людину ніхто не кохає, якщо 
вона йде по життю сама, без друзів, то на мою думку, це і є бідність! А багатством для мене насамперед є здоров’я моїх 
близьких людей, також те, що я можу зателефонувати людині навіть вночі та поділитися своїми думками, планами на 
майбутнє та навіть переживаннями.

Барабаїи Крістіна, студентка 621 групи
1. Як виглядає мій звичайний день?
Кожний новий день -  це нові знайомства, нові емоції, нові враження. 
Після занять в технікумі я відвідую тренування з волейболу. А вдома 
на мене чекає безліч справ: приготувати вечерю, прибрати у квартирі... 
Потім я читаю, пишу конспекти, створюю презентації... Мені подобається 
навчатись, і тому більшість вільного часу я займаюсь підготовкою до 
олімпіад, написанням віршів. Отож, мої кращі роки присвячені навчанню, 
сподіваюсь, що саме ця наполегливість допоможе мені в майбутньому.
2. Мої мрії та плани на майбутнє.
Сьогодні я отримую освіту, і першою моєю мрією є здобуття професії. 
Я планую побудувати успішну кар’єру, мати власний бізнес, щоб 
забезпечити не тільки себе, але й батьків. У майбутньому я хочу 
створити сім’ю, яка буде єдиним цілим. Наші мрії залежать від чіткості 
постановки цілей. Саме тому я розумію, що для того, щоб усі мої бажання 

здійснились, мені необхідно багато працювати над собою.
3. Що для мене «бідність» та «багатство»?
На мою думку, бідність і багатство -  це поняття, які, так чи інакше, стосуються матеріальних цінностей. Звичайно, робити 
висновки судячи лише з соціального статусу не є розумним. Але людина, яка має гроші, може багато чого собі дозволити, 
наприклад: відвідати галерею, музей, оперу... На жаль, для бідних людей така розкіш недосяжна, але чи може щось нам 
завадити розвиватись, читати поезію, прозу?!
Я вважаю, що відмінність цих понять полягає лише в тому, що багата людина має більше можливостей, більше шляхів 
розвитку, але не завжди це використовує. Тож, ці поняття відносні, не існує цілковитої бідності чи багатства. Кожен з нас 
обирає, наскільки бути духовно чи матеріально багатим.

Голуб Нікіта, студент 731 групи
1. Як виглядає мій звичайний день?
Вранці я прокидаюсь та йду до технікуму.
Мені подобається навчання, яке дає можливість поспілкуватись з друзями.
Я граю в музичному колективі, тож, якщо в цей день є репетиція, то після 
занять залишаюсь в технікумі. Якщо репетиції немає, то граю на гітарі 
вдома, слухаю музику. Такожу вільний час зустрічаюсь зі своїми друзями.
Увечері виконую домашні завдання. Перед сном люблю почитати, а коли 
приходить натхнення, пишу пісні.
2. Мої мрії та плани на майбутнє.
Моя мрія - прожити життя так, щоб отримувати від нього задоволення. Я 
хочу мати можливість займатись улюбленою справою і досягти в цьому 
успіхів. Зараз я отримую професію програміста, а музика -  це моє хобі.
Мені дуже б хотілось написати таку пісню, яка б жила довше за мене.
3. Що для мене «бідність» та «багатство»?
Звичайно, багатство людини -  це її внутрішній світ, сприйняття життя, духовна і моральна культура. Але це -  філософія.
У реальному житті все трохи інакше. Для духовного росту в нашій цивілізації треба мати матеріальний грунт. «Митець 
повинен буди голодним». Так, голодним він може бути, але принаймні на полотно та пензлик треба мати кошти.
Те саме я можу сказати і про бідність. Матеріально забезпечена людина, яка витрачає всі свої кошти лише на пусті 
забавки, не розвивається, та ще й вважає себе особливою через свій достаток, звісно пуста, тобто бідна. Але й живучи у 
злиднях, дуже важко стати досконалою особистістю. Отже, на мою думку, багатство -  це вміння поєднати матеріальне з 
духовним, а бідність -  відсутність внутрішнього світу.
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У народі говорять, що щастя людини не має виміру. 
Проте щасливцями вважають тих, хто зумів розкрити 
свій талант, несучи при цьому людям добро і не 
вимагаючи нічого взамін. Саме такою і є викладач 
інформатики ПТ КІСумДУ Валентина Дмитрівна 
Мисник.

Народилася Валентина Дмитрівна на Вінниччині. 
Після закінчення школи вступила до Одеського 
державного університету на факультет фізики. 
Розпочалося нове життя, відкрилися нові можливості. 
Згадує Валентина Дмитрівна: «День був розписаний 
по хвилинах: пари, бібліотека, спортзал, вокальний 
ансамбль. З другого курсу -  студентське наукове 
товариство».

Університет закінчила з відзнакою, отримала 
направлення до аспірантури. Працювала над 
проблемою інфрачервоних 
датчиків.

Перший педагогічний досвід 
Валентина Дмитрівна здобула у 
філії Одеського технологічного 
інституту холодильної проми
словості в місті Первомайську 
Миколаївської області. Викла
дала математику, фізику, основи 
обчислювальної техніки. Лю
била ходити зі студентами в 
туристичні походи, організо
вувати КВК, пісенні фестивалі.
З роками набувала досвіду, 
удосконалювала професійну 
майстерність. І все це зі щирістю 
доносила до своїх вихованців.

1980 року Валентина 
Дмитрівна переїхала до 
Конотопа. Спочатку працювала 
в проектно-конструкторському 
бюро, займалася програмуван
ням. Але відчула, що інженерна 
робота -  не її. Усе більше й 
більше тягнуло до студентської аудиторії, до живого 
спілкування. І з 1983 року почала працювати в 
електромеханічному технікумі. Викладала основи 
інформатики.

Валентина Дмитрівна неодноразово їздила зі своїми 
вихованцями на міжнародні виставки комп'ютерної 
техніки до Києва, Москви, Мінська. За її сприяння 
в технікумі з'явилися два комп'ютерні класи. Це 
був єдиний навчальний заклад у Конотопі, що мав 
комп'ютерну техніку.

Із 1997 року працює в Політехнічному технікумі 
КІСумДУ викладачем інформатики.

Куди б не кидала доля Валентину Дмитрівну, 
вона завжди була сумлінною в роботі, ввічливою, 
безмежно відданою своїй справі і втілювала своє 
життєве кредо: жити заради людей.

Валентина Дмитрівна -  працелюбна й організована, 
уміє зосередитися на головному, залучити до роботи 
студентів. їй притаманні відданість своїй справі, 
творчий підхід до поставленої мети, повага до людей, 
уміння передати вихованцям не тільки свої знання, а 
й ніжність та душевне тепло.

За плечима -  майже 35 років, відданих Політеху. 
Сотні вдячних випускників, які отримали життєві 
настанови; сотні тих, кому досвідчений викладач 
уперше відкрила тепер таку необхідну таємницю -  
таємницю комп'ютерної грамотності.

Невтомна праця викладача Мисник В. Д. 
неодноразово була відзначена подяками та грамотами 
за високий професіоналізм та плідну педагогічну 
діяльність, у т. ч. грамотою МОН України та 
почесною відзнакою «Феліца». Валентина Дмитрівна 
має звання «викладач-методист».

Завжди стримана, виважена в словах та 
вчинках Валентина Дмитрівна здолала 3 5-річний 
рубіж служіння нашому закладу як один крок. 
Найнеобхіднішими для становлення справжнього 
педагога рисами вважає професійну грамотність, 

любовдосвоєї справи, толерантність, 
вміння бути поза чварами, плітками; 
вміння стримувати раптовий гнів 
і вміння спокійно висловлювати 
вихованцям своє невдоволення чи 
то занепокоєння, не переходячи 
на особистості, не зриваючись на 
крик, лемент, ґвалт, волання, після 
яких дуже важко повернути повагу 
студентів.

Не можемо залишити поза 
увагою поетичний дар Валентини 
Дмитрівни. Свого часу жодне свято 
студентів її групи чи педколективу 
не обходилося без влучних 
експромтів викладача. її вірші так 
само виструнчені, строгі і водночас 
зворушливі, як і їх авторка.

Справжній фізик (за дипломом!) 
мирно співіснує з ліриком (за 
душевним складом). Рідкісна 
гармонія, рідкісна досконалість.

Валентина Дмитрівна -  неперевер- 
шена господиня, садівник, городник. 

Усе, що потрапляє до її рук, вдало випікається, росте, 
квітне, приносить врожай.

Багато років і сил віддано улюбленій справі. Але 
так само світиться щирістю й повагою до студентів 
та колег погляд Валентини Дмитрівни.

Незважаючи на життєві випробування, що випали 
на долю, вона зуміла вийти з них переможцем.

Мати, яка виростила двох дочок, одна з яких обрала 
шлях педагога. Бабуся, яка безмежно любить онуків. 
Дружина, яка зуміла створити домашнє вогнище, 
куди залюбки спішить чоловік -  Григорій Якович, 
викладач англійської мови, дочки, онуки, рідні. 
Колега, яка користується повагою і є наставником 
багатьох молодих викладачів закладу.

Валентина Дмитрівна володіє однією з вагомих 
чеснот -  мудрістю. її дороговказ -  жити, творити, 
робити добро. Вона не втомлюється повторювати: 
«Твори добро -  воно відгукнеться».

В. В. Батурииа, викладач ПТКІСумДУ
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Інформаційний тиск на людей досяг 
неймовірної сили. Цьому надзвичайно
ефективно сприяють останні науково-технічні 
досягнення у вигляді телебачення та Інтернету.
Засоби комунікацій не просто інформують, 
а найчастіше напряму визначають 
поведінку людей. Виходячи зі змісту та ролі 
інформації у сучасному світі, американський 
дослідник М. Маклюен виводить цікаву 
тезу: «Істинно тотальна війна -  це війна за 
допомогою інформації». Головне завдання 
інформаційних воєн -  маніпулювання масами 
з використанням таких засобів, як пропаганда, 
фейк та «джинса».

На відміну від об 'єктивної подачі інформації, 
пропаганда подає інформацію насамперед 
для впливу на аудиторію. Пропаганда часто 
подає інформацію вибірково (хоча не до 
кінця сказана правда -  це теж брехня), 
щоб спонукати до певних узагальнень і спровокувати радше емоційну, ніж раціональну реакцію на подану 
інформацію.

Фейк -  це слово іншомовного походження, що означає підробка, фальсифікація. Спершу даний термін 
почав вживатися в мережі Інтернет, а потім почав широко використовуватись і у повсякденному житті. 
Приховану рекламу, або «джинсу», можна розділити на дві групи -  політичні замовні матеріали і комерційна 
реклама. До політичної джинси належать статті чи сюжети, які насправді пишуть прес-служби політичних 
партій чи окремих політиків, оприлюднення соціологічних досліджень сумнівних фірм, публікація 
різноманітних листів, написаних начебто від імені громади, боти-коментатори, один з найновіших винаходів 
доби Інтернету, це наймані працівники або активісти політичних штабів, які за гроші залишають коментарі з 
метою дискредитації. А спектр рекламованих послуг дуже широкий -  від приватних клінік до продуктових 
магазинів.

Але ми, інтернет-користувачі, здатні робити величезні справи у мережі. Наприклад, варто її налаштувати 
під себе. Давайте перерахуємо деякі кроки, які ми можемо зробити сьогодні:

1. Зверніть увагу на свою поштову скриньку.
2. Користуйтеся українськими торрентами -  hurtom.com та torrents.net.ua!
3. Намагайтеся шукати українські відповідники іншомовним сайтам.
4. Слухайте українські радіо онлайн!
5. Не забуваймо, що нас мільйони, тому проводимо дискусію про об'єднання всіх українських соціальних 

мереж в одну.
6. Перевірте мову свого браузера за допомогою ресурсу ridna.com.
7. Створюйте нові слова та замінники на сайтах slovotvir.org.ua та т о \  а^а.
Перетворюймо інтернет-імідж України з інформаційної колонії на самостійну потужну державу разом!

С. М. Печенко, викладач інформатики

Вітаємо з нагородою!
Адміністрація та колектив Політехнічного технікуму 

Конотопського інституту СумДУ вітають завідувача 
відділенням «Будівництво будівель і споруд та 
землевпорядкування» Рябика Анатолія Васильовича із 
отриманням подяки Міністерства освіти і науки України 
за сумлінну та бездоганну працю, плідну педагогічну 
діяльність, значний особистий внесок у справу навчання 
і виховання підростаючого покоління Сумщини. Анатолій 
Васильович на посаді завідувача відділенням перебуває 
з 1985 р. Своїм професійним становленням йому 
завдячують тисячі випускників та їх дітей, які теж обрали 
професію будівельника.

Подяка НАПНУ
Колектив Політехнічного технікуму Конотопського 

інституту СумДУ нагороджено дипломом Інституту 
педагогіки Національної академії педагогічних наук 
України за творчу співпрацю та вагомий внесок у 
впровадження результатів науково-дослідної роботи в 
освітній процес.

Так тримати!

Подяка викладачам та студентам!

Вітаємо викладачів Політехнічного технікуму 
Конотопського існтитуту Сумського державного 
університету із отриманням подяки Генерального 
директора ПрАТ «Броварське шляхово-будівельне 
управління №50» Гавриленка В. Ф. за високий 
професіоналізм у підготовці висококваліфікованих 
спеціалістів, які багато років своєю бездоганною 
сумлінною працею роблять вагомий внесок у 
розбудову дорожньої мережі України.

Наші вітання -  студентам спеціальності 
«Будівництво, експлуатація та ремонт автомобільних 
доріг та аеродромів» Тетері Владиславу та Цьомі 
Роману, які отримали грамоти за якісне виконання 
робіт по ремонту доріг і тротуарів, сумлінне 
ставлення до службових обов'язків під час 
проходження виробничої технологічної практики.

Так тримати!
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ШЗІшЯтт°  щщршпяшзМ

Усіх студентів Політеху об’єднує одна спільна 
мета -  бажання бути успішними у подальшому 
професійному житті. Ритм сучасного життя 
диктує свої умови. І досить складно зробити 
кар’єру без володіння принаймні однією 
іноземною мовою.

Англійська мова відкриває горизонти для 
кожного з нас. Цього року студенти нашого 
технікуму мають унікальну можливість 
вдосконалити власні знання з англійської. З 
першого вересня на базі нашого навчального 
закладу розпочала свою роботу школа 
англійської мови «LINGUACAT» за підтримки 
Благодійного фонду «Відень» в рамках проекту 
«Коло друзів».

Двічі на тиждень збирається група «Elemen
tary» -  для тих, хто розуміє, що ніколи не пізно 
почати вивчати англійську з нуля і «Upper-in
termediate» -  для молоді, яка бажає покращити 
розмовну англійську. Заняття відбуваються у 
невимушеній дружній атмосфері, яка дозволяє 
забути про стереотипи аудиторних занять і 
сконцентруватися лише на розмові.
Не будь інопланетянином в іншій країні. 
Приєднуйся до нас!

А. А. Д аиилова, викладач англійської м ови

Постійна мовна та мовленнєва практика -  
запорука ґрунтовного володіння іноземною 
мовою. Цьогоріч викладачі Політеху, які 
виявили бажання вдосконалити, поновити свої 
знання з англійської мови, а також здобути 
англомовну практику, відвідують заняття, які 
для них проводить викладач Романченко Т. В. 
Постійне самовдосконалення, вдосконалення 
знань з рідної та англійської мови -  риси 
сучасного педагога. Започатковані для 
викладачів технікуму курси, маємо надію, 
стануть щорічними і традиційними.

Доволі древній вислів «Скільки ти знаєш 
мов, стільки разів ти й людина» на тлі 
євроінтеграційних прагнень українців наразі 
набуває актуальності. У рамках проекту «Наука 
РЬ» другий рік поспіль у стінах Політеху 
проводяться курси польської мови.

Реальні можливості навчатися та працювати в 
Польщі стають головною спонукою до вивчення 
польської. Як і будь-яка зі слов’янських мов, 
польська мова схожа на українську, крім, звісно, 
однієї диференціюючої риси -  латиниці.

Бажаєш записатись -  телефонуй за номером: 
(067) 35-98-330 (Антон).

Р. Б. Пам’ятаймо, що найпершою запорукою успішного оволодіння іноземною мовою є бездоганне 
володіння рідною. Цілком філософським, таким, що постійно дискутується, є питання, як 
трансформувати в іноземну неправильно побудоване речення, фразу, невірно підібране слово. 
Погодьтеся, буде вкрай важко перекласти на польську чи англійську речення: Ідучи поїздом, у мене 
зник гаманець. («Хто їхав поїздом?» -  запитають поляки й англійці).
Може, відповіддю є слова Кобзаря «...і чужого научайтесь, і свого не цурайтесь»? А як думаєте ви, 
шановні читачі «ПоліТеху»?

Р. Р. Б. 8 вересня -  Всеукраїнський день грамотності. Газета «ПоліТех» стоїть на сторожі грамотності, 
стилістичної вивіреності та виправданості друкованих матеріалів і виступає ініціатором проведення 
з наступного року в цей день моніторингу грамотності студентів та співробітників закладу. Вірно 
мовить народна мудрість: не соромно не знати, соромно не хотіти знати.
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Н а початку навчального 
року у П ТКІСумДУ за під
тримки благодійного фонду 
«Відень» розпочали роботу 
студентські клуби різноманітної 
спрямованості. Новим серед них 
є ф ілософсько-дискусійний клуб 
«Погляд», покликаний навчити 
учасників вільно обстоювати 
свої думки на шляху побудови 
громадянського суспільства, що 
додасть їм впевненого поступу в 
подальшому житті.

Якими є очікування організаторів 
від учасників «Погляду»?
П рагнення молодих людей до 
вільного висловлю вання своїх 
думок, відкритість до обміну 
комунікативним досвідом, постійний саморозвиток та самовдосконалення в морально- 
етичному плані.

Ви себе такими бачите? М и впевнені, що так! Тому і залиш или саме для вас вільне 
місце в списку молодих, креативних, впевнених в собі або бажаю чих стати такими членів 
дискусійного клубу «Погляд».

М и працюємо щ овівторка і щочетверга з 15:00. Нас легко знайти в соцмережі! М и відкриті 
для обміну думками та поглядами!

А. І. Швидка, керівник клубу «Погляд»

Н а базі П олітехнічного технікуму 
КІСумДУ розпочали роботу 
курси з основ програмування за 
гарвардськими програмами. Це 
другий етап освітньої ІТ-ініціативи 
Technology N ation організований 
фондом BrainBasket.

За проектом Technology N a
tion, який дозволяє всім охочим 
безкоштовно отримати комп’ютерну 
освіту світового рівня та вивчити 
основи найбільш  затребуваних мов 
програмування у форматі blend
ed learning (змішане навчання), 
що передбачає самостійну роботу 
з лекційним матеріалом, який 
викладений онлайн, та аудиторну 
практику під керівництвом 
досвідчених менторів.

Курс розрахований на 4 місяці, заняття проходитимуть 2 рази на тиждень.
Студенти та викладачі Політеху дуже раді можливості поглибити знання найбільш 

затребуваних мов програмування. Долучайтеся!
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Газета «Політех» та всі, хто причетний до її 
випуску вітають своїх читачів. Вітаємо тих, хто не 
вперше тримає наш часопис, і тих, хто вперше взяв 
його до рук. Значить полку наших шанувальників 
прибуло. І збільшилась кількість небайдужих... 
Адже наша газета для небайдужих, про небайдужих, 
вона твориться руками небайдужих і поширює 
небайдужість і непосидючість. Тож нехай під 
гаслом саме небайдужості і непосидючості плине 
2016-2017 н. р., нехай постійні наші дописувачі 
порадують нас новими цікавими матеріалами -  про 
непересічних людей, про справді цікаві і корисні 
справи.

Цьогорічні номери «ПоліТеху» -  ще одна сторінка 
історії технікуму. Давайте писати її разом -  
дбайливо, виважено, об’єктивно, з лю бов’ю.

Прийнято вважати, що справжній поет -  це той, 
хто не може не віршувати. Беручись за написання 
статті, замітки, інтерв’ю, станьте на деякий час 
поетом. Ні, не віршуйте, просто вболівайте душею 
за свій допис. Повірте, схвальні відгуки про нього 
повертають до життя, підносять до нових висот.

Якщо ви наразі читаєте колонку редактора, то, 
вірогідно, весь попередній зміст зацікавив вас. 
Будемо прагнути і надалі виправдовувати довіру 
наших читачів, які по праву можуть стати і 
дописувачами.

Тож ділимося журналістськими 10 заповідями, 
які, можливо, стануть помічними в написанні 

ваших матеріалів. У всякому разі редактор керується ними зі студентських років.
1. Не пишіть за обсягом таку статтю, на яку не вистачить вашого терпіння, щоб прочитати.
2. Стаття -  не роман, не повість, вона має читатися на одному диханні.
3. Кілька разів ставте перед собою питання: чи буде матеріал цікавий іншим?
4. Журналіст позбавлений права на художній вимисел. Журналіст не письменник.
5. Головне в статті -  ваш творчий почерк, журналістський темперамент.
6. Не копіюйте чужу манеру подачі матеріалу.
7. Уникайте мовних штампів на кшталт: «через усе життя червоною ниткою проходить», 

«закарбував для себе», «усе життя без остатку присвятив».
8. Запорука успіху матеріалу -  ваша захопленість предметом написання.
9. Пильнуйте стиль, культуру мовлення. Стаття має за багатьма показниками відрізнятися від 

побутових висловів.
10. Задайте собі питання, чи буде стаття комусь цікавою принаймні через 5 років. Буде? Тоді -  

мерщій до нас. Ви написали шедевр. Ми надрукуємо його. І залишимось в історії. Принаймні на 
згаданих 5 років...

Тож до нових статей, до нових пошуків, до нових творчих знахідок. І нехай наше співробітництво 
буде тісним і водночас широким -  для нових авторів, героїв, звершень!

А. М. Нечай,
головинії редактор газети “ПоліТех ”
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