
 Перші несміливо-
радісні  промені сповіщають про 
настання свята весни і любові –     

Міжнародного жіночого дня    
8 Березня. 

Привітання заступника 
директора з навчальної роботи 

Рязанцева В.В. та очільника 
профспілки Колесникова Г.Г.– вияв 

шани та поваги до всіх жінок 
Політеху.

 

Вітаємо вас із чоловіками!
Тими, хто вас цінує роками,
Кохаючи,поруч із вами живе
І в лодці життя з вами пливе!

Хто цінить красу не за зовнішній блиск,
А душу жіночу чесну сприймає,
Жінку такою, як є, він приймає
А також за ніжність її він кохає.

Вітаємо вас із настроєм гарним! 
Для того, щоб день цей не був для вас марним, 

Бажайте чогось, фантазуйте невпинно -.. 
Все збудеться весело і неодмінно!

Хай Березень був на радість багатим! 
Щоб всі дарували вам подарунки 

Й були в колективі гарні стосунки.
 

Від імені чоловіків -
    Рязанцев В.В.

 
 Профспілковий комітет ПТКІСумДУ 
сердечно вітає Вас з чудовим весняним 
святом, яке є символом кохання, радості й 
тепла!
  Возвеличуючи жінку – берегиню 
родинного затишку – люблячу і ніжну, 
вірну та безкорисливу, щиро дякуємо 
вам за ваше благородство душі, 
силу духу, плідну працю на рідній 
землі, невтомні руки та чуйне серце.
 Нехай у ваших оселях завжди панують мир і 
злагода, добро і достаток, надія і щира любов!
  Міцного вам здоров’я, щастя, 
добробуту, щедрої долі, чудового весняного 
настрою та Божої благодаті на довгі роки!

З любов’ю - 
Колесников Г.Г.  



бюджетний кошт? Так чи не варто звузити отвори 
в ситі? Якщо так, то молода людина може це 
зробити за власний кошт. І не ставши класиком 
літератури (генієм програмування, фармацевтики, 
медицини, педагогіки, літературного перекладу),  
не змарнує принаймні державні гроші.
 Підсумовуючи сказане, зазначимо, 
що попри неоднозначність ставлення до 
новацій стипендіальної реформи, вона 
покликана розбудити амбіційність студентів, 
їхнє честолюбство та потяг до раціональної 
конкуренції. Зрештою ми отримаємо невдовзі 
плеяду нових амбітних випускників, які довели 
ще у ВНЗ свою конкурентоспроможність, 
перебуваючи постійно на верхніх щаблях 
рейтингового стипендіального списку, які 
доведуть свою конкурентоспроможність на ринку 
праці. Це вони  піднесуть нашу країну з майже 
останнього рейтингового щабля  до найвищого. 
І політехівці просто зобов’язані цьому 
посприяти… Своїм відмінним навчанням… Ні, 
це не утопія! Це – реальність. 

А. М. Нечай, викладач ПТКІСумДУ
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 Колонка редактора 
  Що й казати, найобговорюванішою 
темою лютого в нашому закладі стало 
призначення стипендій. Студенти, особливо 
старшокурсники, які звикли, що при середньому 
балі “4” стипендія нараховується неодмінно, 
були збентежені новаціями. Рейтингові списки, 
покликані прозоро висунути 40-45%  студентів 
з найвищим рейтинговим балом, було доведено 
до відома всіх без винятку. І природно, що 
врахування заслуг у громадській роботі когось у 
цих списках підносило, а когось – навпаки.
 Здається, це найсуперечливіший пункт 
стипендіальних нововведень. Адже раніше це 
не враховувалося. Безліч питань, які викликані 
новими правилами стипендіального заохочення 
студентів, мають доволі прозорі відповіді. На 
цьому наголосив перший заступник міністра 
освіти і науки України Володимир Ковтунець. 
У його інтерв’ю чітко прописані категорії 
студентів, які мають право на отримання 
соціальної стипендії, а також інші спірні моменти 
стипендіальної реформи (Газета “Факти” 
(м.Київ) від 17 лютого 2017 року, с.23).
 Доводилося серед студентів чути таку 
думку, що рейтингові списки не викликали б 
питань взагалі, коли б формувалися з числа 
тільки “xорошистів”. Тобто найперший принцип 
повинен був виглядати приблизно так: до 
рейтингу не може потрапити студент, який 
має “зaдовільно”. Уведення до правил цього 
принципу було б не новим, а добре забутим 
старим. Автор цієї думки навчалася за таких 
умов (у 1989-1994 р.р.). І в студентів не виникало 
бажання додавати, наприклад, дві “п’ятірки” і дві 
“трійки”, щоб вийшов середній бал “чотири”. Він 
би, звісно, вийшов і був таким у принципі, але 
стипендію з такими оцінками не нараховували.
 У вже згаданому інтерв’ю заступник 
міністра В.Ковтунець чітко підкреслює, що вища 
освіта – це не сфера соціального захисту, а свідомо 
обрана дорослою людиною сфера діяльності. 
Інша справа – профтехосвіта, де стипендія 
гарантована. Підкреслюючи елітарність вищої 
освіти, чиновник наголошує, що до ВНЗ повинні 
вступати випускники, які свідомо обрали 
майбутній фах. І таким чином туди не будуть 
вступати потенційні “трієчники”: поважаючий 
себе лікар не може вилікувати гайморит на 
“задовільно”, амбіційний фармаколог не 
створить ліки, які будуть тільки задовільно 
знімати головний біль – це небезпечно, зрештою 
– злочинно.
 Але, скажімо, зачарований своїм першим 
віршем юнак, хоче навчатися в Літінституті. 
А вірш від початку посередній, всі наступні 
рифмоплети – такі самі, на кшталт:

Зачарована корова,
Як рубає Вова дрова…

І такий віршувальник буде навчатися за 

 Студентка Політехнічного технікуму 
КІСумДУ Барабаш Крістіна (спеціальність 
«Організація виробництва») виборола 
почесне третє місце й отримала диплом ІІІ 
ступеня за перемогу в обласному етапі ХVІІ 
Міжнародного конкурсу з української мови 
імені Петра Яцика серед студентів вищих 
навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації, 
що проходив 17 грудня 2016 року в Сумському 
ДПУ ім. Макаренка, а 18 лютого представляла 
наш заклад на фінальному етапі цього конкурсу.
 Крістіна – відповідальна, наполеглива, 
цілеспрямована, відмінниця у навчанні, 
прагне самовдосконалення, ніколи не 
зупиняється на досягнутому. Займається 
громадською роботою, виступає з доповідями 
на конференціях, є автором проекту «Навчись 
рятувати життя!» (керівник Сабаніна Л. Є.), 
учасником наукового проекту «Історія – це 
поруч», громадського проекту «Майстерня 
студентського лідера - 2017». Активна 
спортсменка, займається волейболом, у складі 
команди волейболісток технікуму брала 
участь у міських та обласних змаганнях.
 Студентка прагне досягти вершин 
у науці й професії, сама урізноманітнює 
життя: пише вірші, має власну видрукувану 
поетичну збірку «На крилах мрій». 
 Віримо у твій успіх, Крістіно!

Вітаємо !
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«Творимо культуру миру разом»
  Творчо зафільмували і … 
     перемогли
  Відповідно до плану роботи навчально-методичного 
центру психологічної служби Сумського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти протягом листопада 
– грудня 2016 року в нашій області було реалізовано 
соціальний проект «Творимо культуру миру разом». Мета 
проекту – підвищення громадянської активності учнівської 
та студентської молоді, формування демократичної культури 
юного покоління, сприяння психосоціальній підтримці учнів, 
студентів, які постраждали внаслідок військового конфлікту 
в Україні та анексії Криму, профілактика міжособистісних 
конфліктів учнів, у тому числі з числа вимушено переміщених 
осіб. 
 У проекті взяли участь 34 загальноосвітні школи, 3 школи-
інтернати, 8 професійно-технічних та 6 вищих навчальних 
закладів І-ІІ рівнів акредитації.   Усього до оргкомітету 

надійшла інформація  від 51 закладу освіти Сумської області, у яких було реалізовано 8 індивідуальних 
та 43 колективних проекти. Політехівці приєдналися до цього соціального проекту – актуального та 
дуже важливого у наш час. 
 Студенти ПТ КІСумДУ підготували відеоролики, під час створення яких виявили потужний 
творчий потенціал та сміливо продемонстрували творчу індивідуальність.
 Наш заклад представляли дві відео-роботи  - «Конотоп-толерантний!» та «Творимо мир разом!»
 Оргкомітетом визначено найкращі роботи, рекомендовані для нагородження. У номінації 
«Вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації» є відео робота студентів Політеху!
 Вітаємо Політех!!! Бажаємо і надалі бути ініціативними, творчими та дієвими!
 

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

 Нехай дружба буде лише благом… 
 Засідання  філософського клубу «Погляд» під керуванням Швидкої А.І. відрізняються 
гостротою дискутованих питань, їх актуальністю та злободенністю для всіх учасників обговорення.
 Тож і останнє засідання на тему: «Дружба: благо чи тягар?» не стало винятком. Для обговорення 
теми зібралися постійні члени клубу, до участі в дискусії було запрошено студентів 131 групи. 
Традиційно на дискусію запрошують викладачів-«експертів». Цього разу було запрошено викладача 
Нечай А.М. Алла Миколаївна поділилася з присутніми своїми поглядами на дружбу. Розповіла про 
своїх друзів, з якими поруч з дитинства, про друзів часів навчання в інституті, про тих, з ким дружить 
у колективі. Викладач також познайомила присутніх з прислів’ями та приказками про дружбу. 
Виявляється, народна мудрість не тільки славить міцну дружбу («Не май сто рублів, а май сто друзів»), 
а й застерігає від підступної, «шкідливої» дружби («Скажи, хто твій друг, і я скажу , хто ти», «Дружать, 
як кіт із собакою», «Друг до пори - недруг», «Не бійся ворога розумного, бійся друга дурного».
 Під час обговорення дискусійної теми учасники підкреслювали, що запорукою міцної друж-
би є довіра, спільні інтереси, захоплення, сусідство.
 Я можу гордитися тим, що мої одногрупники по-дорослому мислять: у своїх виступах вони 
закликали розрізняти друзів, товаришів, приятелів, колег.
 Учасники дискусії торкалися історичних моментів: козаччина, війни, де за друга людина 
віддавала життя. Найактивніше обговорювали свої погляди Мороз Д.,   Герасимець А., Троценко В., 
Нестеренко Т., Счастливцева А.
 Приємно, що всі присутні зрозуміли: справжній друг не тягар, а справжня дружба – великий дар, 
благо. До такої думки зуміла ненав’язливо підвести учасників керівник клубу «Погляд» Швидка А.І.
 Спасибі за  дружні настанови!
        Костирко Євген, студент 131 групи
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«Активні громадяни» 
      Політехівці отримали сертифікати Британської 
ради та готові до соціальних дій
2 - 3 лютого 2017 року на базі Політехнічного 
технікуму КІСумДУ пройшов тренінг за програмою 
«Активні Громадяни» для ініціативної молоді міста. 
Наш навчальний заклад представили студенти  
Крістіна Барабаш, Ольга Нешта, Олександр Голуб та 
практичний психолог Юлія Бібік.
“Активні громадяни” – програма Британської 
Ради для молоді у галузі міжкультурного діалогу і 
соціального розвитку. Проект реалізується більш 
ніж у 40 країнах Близького Сходу, Північної Африки, 
Європи, Південної та Східної Азії.
Програма «Активні громадяни» орієнтована на 
формування лідерського потенціалу в соціальній 
сфері та покликана сприяти розвитку навичок 
міжкультурного діалогу й соціальної відповідальності 
як базових якостей лідера 21 століття. 
Під час тренінгу учасники навчилися писати власні 
проекти соціальної спрямованості та отримали 
можливість відправити їх на конкурс міні-грантів 
від Британської ради. Найкращі проекти отримають 
фінансування до 15 000 грн.
 Тренінг провели  Дмитро Тищенко – 
молодіжний лідер, тренер громадської організації 
«Центр соціального партнерства» та Антон Губа - 
голова Студентського братства Сумщини. Тренери 
творчо, креативно, компетентно, цікаво провели 
роботу та надихнули учасників до активності, 

ініціативності та соціальної дії!
 Ми віримо, що в сучасному взаємозалежному 
й неспокійному світі потрібно створювати 
можливості для того, щоб люди краще розуміли одне 
одного, працювали разом та навчалися одне в одного. 
Ми переконані, що це є однією з передумов побудови 
безпечного й сталого майбутнього та процвітання 
для нас усіх. Тільки особиста активна позиція, 
тільки дія та бажання змінити щось у своїй громаді, 
своїй спільноті, своїй державі може привести нас до 
щасливого майбутнього та омріяного майбутнього 
країни.
 Бажаємо політехівцям цікавих проектів та 
підтримки студентських ініціатив Британською 
Радою! 
 Якщо не ми, то хто? Крім нас, ніхто нічого 
не зробить! Сил нам і наснаги! Давайте доведемо, 
що ми - прогресивна частина суспільства, ми 
активні, відповідальні та здатні до соціальних дій та 
конструктивних змін!
 Шукаємо однодумців та активних громадян!
 Бажаєш реалізувати цікавий молодіжний 
проект?
 Хочеш вдосконалити та  покращити 
студентське життя?
 Маєш цікаві ідеї?
 Тоді звертайся до кабінету 105 ПТКІСумДУ 
або пиши на e-meil: nadija_e2010@ukr.net (контактна 
особа –Юлія Володимирівна Бібік)
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У добру путь, менеджери!
 24 лютого 2017 року відбувся випуск студентів Політехнічного технікуму. 17 студентів 641 групи 
вийшли на широку професійну стежку  життя з відділення «Організація виробництва» (напрямок підготовки 
«Менеджмент»).
 Це найжіночніша спеціальність, адже більше 80% випускників складають дівчата. Менеджмент, 
маркетинг, управління, організація виробництва -  для них це не проблема, бо студенти отримали фундаментальні 
теоретичні знання зі спеціальності і закріпили їх у практичній діяльності , формуючи професійні вміння та 
навички.
 Успіхи випускників ПТ КІ Сум ДУ вражають! 4 студентки отримали  дипломи з відзнакою - Соловйова 
А.В., Павлик А.В., Євтушенко А.Ю., Гудиліна Є.О. Студентки – відмінниці, ми пишаємося вами!!!
 Чотири роки прожили вони єдиними надіями, єдиними турботами, радостями й печалями. Цей день 
особливий, бо наповнений урочистим настроєм, неприхованим хвилюванням як для випускників, педагогів, 
так і для їхніх батьків.
 Директор технікуму Гребеник Т.В., директор КІСумДУ Бібік В. В., начальник відділу молоді і спорту 
Конотопської міської ради Качура О.О., завідуючий відділенням Колесников Г.Г., класний керівник 641 групи 
Волосюк Т.В., представник батьківської громади групи Павлик Т.А. та усі гості, що знаходилися в актовій залі, 
зі щирими посмішками та побажанням найкращого вітали випускників.
 Для Волосюк Тетяни Вікторівни це був перший випуск у її житті. Здається, що вона хвилювалася 
найбільше, бо проводжала своїх перших вихованців у самостійне життя.
Політехнічний технікум Конотопського інституту Сумського державного університету пишається вами, дорогі 
випускники!!!
 У добру путь! Нехай вам щастить! 
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і я маю його пізнати, відкрити, в першу чергу, для себе.
 – Хімія – надзвичайно цікава наука. Обізнаність із її законами є ознакою осмислення світу, що нас 
оточує, уміння проводити пошуки. Що нового в хімії відкрили для себе Ви?
 – Хімічні явища, без яких не було б життя на землі, Закони, за якими живе світ природи. Хімічні 
реакції, що є основою майже всіх важливих процесів у природі. До речі, людина має навчитися керувати 
напрямком та швидкістю перебігу хімічних реакцій, щоб, наприклад, прискорити процес одужання хворого. 
Усі хвороби виникають на клітинному рівні, а не на рівні органу чи організму. Чому клітини діляться 
неправильно? Як знайти відповідь на це питання? Сподіваюся, настане час, коли лікарі почнуть лікувати 
саме на клітинному рівні, і світ збагатиться новими відкриттями.
 – Чи любите читати? Що дають Вам книги?
 – Так, читаю багато, причому різних авторів – як сучасних, так і класиків української, світової 
літератури, люблю детективи – у них особливий динамізм, стрімкий розвиток подій. Читаю періодичні 
видання. Книги збагачують, дають моральні настанови.
 – Який навчальний заклад дав Вам путівку в життя?
 – Ніжинський державний педагогічний інститут імені М. В. Гоголя, природничий факультет якого 
закінчив 1976 року, спеціальність «викладач хімії та біології».
 – Які спогади з Вашого студентського життя збереглися в пам’яті й до сьогодні?
 – Перебування під час проходження практики в Карпатах на високогірному стаціонарі Ужгородського 
державного університету, звідки піднімались на Петрос (висота – 2010 м) і Говерлу (2067 м), у Криму 
– об’їздили весь півострів, на нафтопереробних і металургійних заводах Дніпропетровщини та Білорусії. 
Незвичайні краєвиди, незабутні враження…
 – Вікторе Олексійовичу, скажіть, чи відрізняються сьогоднішні студенти від тих, задля яких Ви 
починали працювати?
 – Звичайно ж, тоді молодь покладалася тільки на себе, була більш відповідальною. Сучасне покоління 
студентів володіє величезною кількістю інформації, вони є креативні, упевнені в собі, однак мають 
зрозуміти: найбільше сьогодні важать знання, успіх супроводжує розумних, наполегливих, працелюбних. 
 – А що Ви бачите сьогодні за душею своїх студентів? Будуть з них люди?
 – Так, є здібні, талановиті, спраглі до знань юнаки й дівчата, які прагнуть зростати й інтелектуально, 
і професійно. Задля них хочеться працювати.
 – Чим є для Вас Політехнічний технікум?
 – Домівкою, тут мене виховували, навчали відповідальності, ділилися досвідом прекрасні викладачі 
– Анатолій Данилович Логвін, Микола Андрійович Вєстман, Микола Прокопович Срочко, Георгій Семенович 
Сур. Йдучи кожного дня на роботу з відчуттям очікуваної радості від спілкування з колегами та студентами, 
укотре впевнююсь: колектив навчального закладу – велика дружна родина. Так було тоді, так є і сьогодні.
  

     
 Вельми вдячна долі за надану можливість спілкуватися з 
людьми, життя яких багате на добро, любов, світло. Добро - у 
ставленні до ближнього, любов – у замилуванні цим незбагненним, 
надзвичайно багатим світом. Світло – у життєствердній 
енергії, у вмінні надихати й спрямовувати, виховувати й навчати.
 Розмовляти з людиною, чиє слово є розважливим і мудрим, 
– велика розкіш. А якщо така людина є колегою, наставником – 
то ще й почесна відповідальність. Тож запрошую долучитися до 
розмови з Віктором Олексійовичем Можилевським, викладачем 
хімії Політехнічного технікуму КІСумДУ, чиє життя означене 
великою працею: 40 років педагогічного стажу в рідному 
навчальному закладі, має кваліфікаційну категорію «викладач 
вищої категорії». Далекого 1977-го Віктор Олексійович 
починав відкривати студентам тоді будівельного технікуму 
транспортного будівництва закони хімії і сьогодні кожного дня з 
незмінно гарним настроєм заходить до аудиторії, де незвичайна 
атмосфера, де загадковий і складний світ хімічних елементів, 
зв’язків, реакцій, нових відкриттів…
 – Вікторе Олексійовичу, скажіть, будь ласка, чому саме 
хімія стала сенсом Вашого життя?
 – Колись ставив перед собою питання: процеси життя на 
планеті Земля тривають уже мільярди років, а хімічні елементи, 
необхідні для цих процесів, не вичерпуються. Чому? Шукаючи 
відповіді, зрозумів, що світ природи з його законами є багатим, і
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– Чого досягли в житті?
– Досягненнями є роки, віддані технікуму, студентству. Займав керівні посади: 1989–1993 рр. – завідуючий 
відділенням «Будівництво та ремонт автомобільних шляхів і аеродромів», 1993–2001 рр. – заступник 
директора з виховної роботи. 
– Що турбує Вас найбільше?
– Доля України та українців, стан довкілля. Треба в якусь мить усім нам зупинитися, подумати й осмислити, 
як живемо, чого прагнемо.
– Чи почуваєтеся щасливою людиною?
– Так, я щасливий родиною, роботою, успішними студентами.
– Ваші моральні авторитети?
– Мої батьки, чию науку проніс через усе життя.
– Вікторе Олексійовичу, маючи багатий життєвий досвід, які настанови дасте?
– Ніколи не втрачати віри в себе, у свої сили. Люди мають бути наповненими справжнім, духовним і 
самим світити для себе, для людей. Шануйте вартісне в собі, в тих, хто поруч. Даруючи одне одному 
добро та любов, відшукуючи і продукуючи позитив, знаходьте, попри всі негаразди, сили і натхнення 
мріяти, планувати і здійснювати задумане. І не забувайте: багато в чому усіма благами цивілізації, якими 
щодня користуємося, ми завдячуємо хімії і хімікам, що відкрили для нас усі ці властивості. Тож успішного 
пізнання наук!    

Т.І. Тараба, викладач 

     
 Студенти та викладачі Політеху продовжують брати участь у цьогоріч оголошених конкурсах 
і – природно – здобувати перемоги. От і в оголошеному Сумським держуніверситетом конкурсі віршів 
та художнього перекладу Alter ego студент 2 групи Політеху Володимир Микитенко під керівництвом 
викладачів Нечай А.М. та Романченко Т.В. здобув ІІІ місце у номінації «Переклад з англійської мови».
 Вітаємо переможця і чекаємо від колег нових творчих задумів! 
        В.М.Чернушенко, викладач

До уваги читачів «Політеху» - вірш Сільвії Плас, за переклад якого Микитенко Володимир і здобув перемогу.

Травнева квітка

Нехай безжальні і розбещені вітри
Зима на глід похмуро навівала до пори;

На дерево цупке, криваве і хоробре,
Але весною на гілках квітки тримались добре.

Зчепилося його міцне й тверде коріння,
І величалось дерево в туманному цвітінні.

Коріння з квітами єдине – це одвічно,
Як стрижень Джозефа в дивах непересічних,

В сміливості народжена краса завжди велична.

Паломники морські пливли від острова акацій,
Тягнулись дні важкі в щоденній праці.
Вітрів Атлантики незвіданий порив

Про батьківщину тугою серця ятрив,
І ностальгія їм млоїла душу щемно.

Така печаль завжди висока, недаремна.
«Травнева квітка» корабель вони назвали,

Коли тріумф буяння глоду пригадали.

 
 Переклад студента  групи 2 Політехнічного технікуму КІ СумДУ Микитенка Володимира
 Під керівництвом викладачів Нечай А.М. та Романченко Т.В.

Звідусіль – переможці
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Свято першокурсника
 14 лютого 2017 року в Політехнічному технікумі відзначалося подвійне свято. Чому подвійне? 
Хіба таке буває? Виявляється, буває. Адже організаторам вдалося до Дня святого Валентина 
приєднати ще й День першокурсника, який в закладі відзначається вже сімнадцятий рік поспіль. 
Справді, невичерпними є студентські таланти – акторські, співочі, танцювальні.
І от розпочинається феєрія двох свят. Ведучі знайомлять глядачів з історією виникнення Дня св. 
Валентина, а отже , і «валентинок» - яскравих сердечок – освідчень.

 
 З подвійним Святом привітала студентів директор Політехнічного технікуму КІСумДУ 
Т.В.Гребеник. Вона висловила впевненість у тому, що політехівці – найкращі в навчанні, творчості, 
коханні.
 Урочисто-піднесеним, неповторним, патріотичним, сповненим гордості та величі став 
момент складання Клятви першокурсника. Так сподіваємося, що після проголошення такої клятви 
нашим першокурсникам наразі додасться старанності, нестримного потягу до творчості, 
невпинного поступу на шляху до оволодіння майбутньою спеціальністю, зрештою – інших чеснот, 
притаманних студентам третього тисячоліття.
А які ж вони, нинішні студенти-першокурсники? Їм належало показати своє, так би мовити, 
творче обличчя. І… на сцені спалахнули майбутні зірки закладу – декламатори, естрадні виконавці, 
танцюристи.
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  У них попереду – ще три роки навчання і служіння сцені 
Політеху. А знайомство з їхньою творчістю цього разу 
було справді і трепетним, і тремтливим, і загадковим, 
і – безперечно – приємним.
Утім, час згадати про наявність другої сюжетної лінії 
Свята – шекспірівської. До феєричного дійства поцілунків, 
зітхань та посвяти в студенти приєднуються Ромео і 
Джульєтта. Драматичні персонажі інсценували діалог 
під час таємної, повної небезпеки бути побаченими 
своїми ворогуючими батьками зустрічі. Одвічне втілення 
юнацького кохання – закохані Ромео і Джульєтта 
звернулися до присутніх зі своїми роздумами про панівну 
роль кохання, яке дарує наснагу, підносить до небес. А 
ще юні закохані роздали «валентинки», які надходили 
до закоханих до спеціально облаштованих скриньок 
протягом дня.

Любов – це жертва, серця жар,
І райський спокій у терпінні,- 

промовляє Ромео. А Джульєтта вже розпочинає гру 
«Ти без мене – не ти, я без тебе – не я», яка передбачає 
вгадати пару для міфологічного, літературного чи то 
мультяшного героя.

Закінчується гра, переможці 
отримують від Ромео призи. І добігає 
кінця свято.
Грамоти учасникам та солодкі призи 
вручить президент молодіжної спілки 
студентів Політеху Владислав Заяць.
І  залишають залу глядачі: першокурсники 
як повноправні студенти скуштують 
призових смаколиків, закохані ще раз 
потай заглянуть до «валентинок». І 
кожен піде, взявши з собою частинку 
цього подвійного свята. І, без сумніву, 
частинку любові, з якою це свято було 
підготоване. А кохання нехай не полишає 
нас ні на мить. Адже життя без нього 
пусте і нецікаве, навіть сіре…

Свято зі смаком романтики
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  19 січня студенти, 
викладачі та 

співробітники 
Політехнічного 

технікуму КІСумДУ 
відвідали в МЦКіД 
“Кінотеатр “Мир” 
презентацію карти 

“Топонімія Криму”, 
зорганізовану для 
освітян Конотопа 

відомим українським 
журналістом, 
публіцистом 
та істориком, 
засновником 

Музею-архіву преси Вахтангом Кіпіані, який завітав до нашого міста зі своїми однодумцями, 
колегами-журналістами “5 каналу” Ростиславом Мартинюком та Сергієм Салієм. Ними по 
всій Україні проводиться просвітницько-благодійна акція, яка полягає в тому, щоб усі навчальні 
заклади без винятку отримали карту Криму з диференційованими кримськотатарськими та 
українськими топонімами. Тож Конотоп став першим у Сумській області, де була презентована 
– без перебільшення – цінна карта. На ній є близько 1000 українських топонімів, які 
продубльовані кримськотатарськими автентичними назвами. В основу мапи лягли дані інституту 
картографії, здобуті істориками, картографами. Отже, вона є науково вивіреною,  достовірною.
 Присутні на зустрічі, затамувавши подих, знову переживали події трирічної давності, 
коли Крим було анексовано, коли було порушено Будапештську угоду про те, що Росія 
в числі інших країн в обмін на відмову України від ядерної зброї виступає гарантом її 
територіальної цілісності та суверенітету, коли норми міжнародного права зазнали банального 
нехтування. Невизнання міжнародною спільнотою анексії півострова спонукає українців 
до вироблення чіткої громадянської позиції в цьому питанні. І розуміння того, що Крим – 
це Україна, потребує поваги до історичного минулого корінного народу – кримських татар.
 Одним з цікавих фактів, висвітлених журналістами, є те, що жодного російського топоніма 
на карті Криму немає.
 Що ми раніше знали про Крим? Ялта… Севастополь… Чорне море… Пахлава…
Зустріч з Вахтангом Кіпіані (абсолютно мужня, свідома, неухильна, патріотична проукраїнська 
позиція громадянина України – не українця – яскравий приклад служіння землі, на якій живеш!) 
та його однодумцями відкрила нові невідомі сторінки історії півострова. Зокрема, студенти 4 групи 
Політеху дуже зацікавлено поставились до презентації, яка спонукала їх до подальшої дискусії.
 - Ми, по-перше, під час зустрічі не залишались байдужими до історичних фактів, яких 
раніше не знали. А, по-друге, я раніше жила і навчалась в Криму, - підсумувала свої враження 
студентка групи Вероніка Гудзь.
 - І ми, і корінні мешканці півострова – кримські татари – повинні знати автентичні 
споконвічні назви населених пунктів Криму, - додав Антон Горбань.
 Історична справедливість, верховенство міжнародного права з питань цілісності кордонів 
незалежних держав зрештою переможуть – це переконання винесли всі учасники зустрічі з 
Вахтангом Кіпіані. 

Л.В. Бандурка, викладач

Непересічна карта – непересічна зустріч
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Усе - для жінок!
 7 березня 2017 року в Політехнічному технікумі КІСумДУ відбувся святковий 
концерт «Чоловіки з Марсу, жінки з Венери…», присвячений Міжнародному жіночому дню.
І  вже  вкотре – неперевершені  сценічні  перевтілення, нові зірки, нові жарти і …наскрізний позитив.
 Ось починається концерт, і на колоритних реквізитних конячках на сцену 
в’їжджають лицар, богатир та Кощей. До цікавої інтермедії приєднується Баба Яга.
 На глядачів, як завжди, чекав «концерт у концерті». Адже сценарій був побудований 
на основі змагання двох команд – «Однофамільці» та «Весняні Фаюни». До команди 
однофамільців увійшли подружні пари: Сикал С.А та Сикал Т.С., Кипарис В.Є. та Кипарис 
В.Є., Білінський В.А. та Соболєва О.О., а також справжні однофамільці Кузько О.Л. та Кузько 
Н.Ю. Команда «Весняні фаюни» складалася також з ветеранів політехнічної сцени: Глибченко 
В.Г., Данилова А.А., Приходько О.М., Бойко Л.К., Кабанова О.Є., Тарасенко Т.М., Савченко Р.В.
 Обидві команди привітали жінок, виступили з вокальними номерами та 
позмагалися в конкурсі на приготування їжі. Повірте, смаколиків, які скуштували 
глядачі від їх «виробників» Приходька О.М. та Глибченка В.Г., Білинського В.А. 
та Кипариса В.Є., - геть віднайти. Смачно, оригінально, швидко – за 4 хвилини!
 Крім вже згаданих завсідників сцени Політеху, на концерті вперше 
засяяла семирічна «зірочка» зі своїм маленьким акторським дебютом – 
Вікторія Рязанцева. (Твій бенефіс на цій сцені, Вікусю, іще попереду!).
 Декількома словами про враження глядачів від свята важко сказати – адже 
сміх від вдалих жартів змінювала увага до нових пісень, колоритних танків, 
«мовчазна участь» в інтермедіях змінювалась вболіванням за «кулінарів». 
 Наприкінці дійства до жінок з привітаннями звернулися: директор Конотопського 
інституту СумДУ Бібик В.В., директор ПТ КІСумДУ Гребеник Т.В., заступник директора 
з НР Рязанцев В.В. та завідувач відділення «Організація виробництва» Колесников Г.Г.
 Двогодинний концерт став для глядачів колосальним зарядом гумору, 
посмішок, гарного настрою, який обов’язково треба передати іншим. Це 
свято сценічного перевтілення – про жінок, для жінок, за участю жінок.
 Саме жінкам – величним і водночас приземленим, колегам і подругам 
– усім, без кого не мислять свого життя чоловіки, це дійство було присвячене.
 Тож нехай жінки залишаються завжди ніжними, красивими, мудрими, а чоловіки – належно 
цінують їх. 
 Зі святом весни, дорогі жінки!



Адреса редакції: м. Конотоп, 
вул. Садова, 39, кімн. 212,
тел. (05447) 2-51-65
http://kpt.sumdu.edu.ua
E-mail: politech@konotop.org

Засновник – Конотопський 
інститут Сумського державного  
університету
Свідоцтво про реєстрацію 
друкованого засобу масової 
інформації 
СМ № 449 від 17.10.2005

За підтримки БФ “Відень“

Головний редактор: Нечай А. М.
Коректор:  Нечай А. М.
Верстка: Романенко О.І.
Розповсюджується безкоштовно

   ЗАРОБЛЯЄМО НА YOUTUBE: 
КРОК ПЕРШИЙ – РЕЄСТРУЄМОСЯ І ЗАВАНТАЖУЄМО РОЛИК

 Всім нам подобається переглядати відео на «Ютубі». Але прокоментувати і дати оцінку 
кліпу може тільки авторизований в системі користувач. На власному каналі Youtube можна 
почати випускати шоу і стати відомим відеоблогером. А це значить, що пристойний гонорар вам 
забезпечений, тому що мільйони користувачів відвідують «ютуб» щодня. І тут виникає слушне 
питання: як завантажити власне відео?
 • Для початку всім новим користувачам необхідно зареєструватися в системі Google. 
Варто визнати, що це давно вже не тільки пошуковик. Розглянутий відеосервіс тісно пов`язаний 
з популярним сайтом. Перейдіть по посиланню accounts.google.com і вгорі клікніть на кнопку 
створення профілю. На сторінці, що з`явилася, введіть свої персональні дані, пароль, номер 
мобільного телефона, основний і запасний e-mail. Не забудьте вписати код з картинки, поставити 
галочку навпроти «Я приймаю умови використання і погоджуюся з політикою конфіденційності 
Google». Тепер тисніть на «Далі». На наступній сторінці підтверджуйте свій аккаунт введенням 

коду, який ви отримаєте на свій 
мобільний телефон. Потім вам 
запропонують додати фото, але це 
робити не обов`язково. Тепер ваш 
аккаунт в Google створено. 
 • Заходимо на youtube.com. 
Вгорі сторінки ви побачите кнопку 
«Увійти». Введіть свій e-mail і пароль. 
Реєструючись на Youtube, ви отримуєте 
свою поштову скриньку. Ця процедура 
неминуча. Однак варто сказати, що сам 

процес не відніме у вас багато часу. 
 • Також доцільно створити свій канал. Поруч з вашим фото є спрямована вниз 
стрілка. Натисніть на неї і виберіть зі списку «Мій канал». На сторінці, що з`явилася, клацніть 
«Продовжити». Все - канал створений! А далі ви вже будете мати можливість завантажити і 
власне відео. 
 Зазначимо, що без створення Google-аккаунта «залити» власне відео неможливо! Шукати 
і дивитися, ділитися чужими відеороликами з друзями у вас, звичайно, буде можливість. Але  
опції, які дозволяють давати оцінки, коментувати і завантажувати свої відео, підписуватися на 
канали, будуть недоступними.
 Цей сайт може стати чудовим інструментом в побудові власного бізнесу. Можливості 
«Ютубу» нескінченні. Ви можете виставити вже готовий відеокліп або зробити його самостійно за 
лічені хвилини. Наприклад, запишіть на будь-яку камеру себе, своїх знайомих, рідних або тварин. 
Зробіть слайд-шоу. Музичний супровід для кліпу ви можете підібрати із звуків, запропонованих 
сайтом або використати власні. Часу це займе небагато, навіть якщо ви - новачок в цій справі. За 
бажання, є можливість записати свою зустріч в Google+, безпосередньо із «Ютуба». Виставляйте 
збережене відео на загальний перегляд і удачі в бізнесі!
 Однак необхідно зазначити: для того, щоб почати заробляти на цьому гроші, треба 
навчитися  «просувати» свій канал в «Ютубі». Але про це ви дізнаєтесь вже наступного разу.

Викладач інформатики Печенко С.М.
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