
 У	наш	доволі	непростий	
час	 девальвації	 моральних	
цінностей	 все	 частіше	 чуємо	
заклики	 творити	 добро.	
Але	 як	 це	 може	 виглядати?	
Допомогти	 хворому	 сусідові?	
Допомогти	 одногрупнику	 в	
навчанні?	 Утриматися	 від	
обпікаючої	 репліки	 на	 чиюсь	
адресу?	 Добро	 багатогранне,	
багатолике,	 воно	 не	 повинно	
кричати	 і	 бити	 себе	 в	 груди,	
сподіватися	 на	 фанфари...	
Воно	не	має	меж...	Воно	чекає	
від	кожного	з	нас	конкретних	
справ,	 першого	 кроку,	
першого	 погляду	 в	 бік	 того,	
хто	його	потребує...
 
	 «Якщо	 не	 ми,	 то	 хто	 змінить	 цей	 світ	
на	 краще?»	 –	 такі	 слова	 є	 девізом	 громадської	
молодіжної	 організації	 студентів	 «Новий	 час»,	
з-поміж	напрямків	роботи	якої	–	благодійні	акції	та	
заходи,	сприяння	реалізації	молодіжної	ініціативи,	
організація	змістовного	дозвілля,	оздоровлення	та	
тимчасового	працевлаштування	молоді,	шефська	
робота	над	вихованцями	інтернатів	та	притулків,	
соціальна	 робота	 зі	 студентами,	 які	 потребують	
підвищеної	 педагогічної	 уваги,	 розвиток	
співробітництва	 з	 міжнародними	 організаціями.
	 Президентом	 і	 засновником	 громадської	
організації	 «Новий	 час»,	 яка	 зареєстрована	
26	 червня	 2006	 року,	 є	 кандидат	 педагогічних	
наук,	 директор	 Політехнічного	 технікуму	 Ко-
нотопського	 інституту	 Сумського	 державного	
університету	Тетяна	Вікторівна	Гребеник.	Не	без	її	
зусиль	заклад	сьогодні	лідирує	у	добрих	справах,	і	
підтвердження	цього	–	діяльність	«новочасівців».	
Добрі	 справи	 Політеху	 збагачують	 життя	
молоді	 міста	 і	 приносять	 користь	 суспільству.
	 Колектив	 Політехнічного	 технікуму
КІСумДУ	 та	 члени	 молодіжної	 організації
студентів	–	активно	співпрацюють	з	благодійним	
фондом	«Відень»,	який	існує	в	нашому	місті	

більше	13	років,	й	очолює	його	директор	Світлана	
Андріївна	Шут.
	 У	 рамках	 проекту	 благодійного	
фонду	 	 “Відень“	 «Коло	 друзів»,	 підтриманого	
благодійною	організацією	 «Вельтхауз»	 (м.	 Грац,	
Австрія),	 під	 гаслом	 «Добро	 не	 має	 кордонів»	
було	 урочисто	 підписано	 угоду	 про	 співпрацю	
між	 Політехнічним	 технікумом	 КІСумДУ	 та	
благодійним	 фондом	 «Відень».	 Студентській	
молоді	 були	 запропоновані	 нові	 соціальні	
проекти,	програми	з	метою	зробити	життя	більш	
змістовним,	 відкриті	 нові	 клуби	 –	 «Наука	 бути	
Лідером»	 (керівник	 –	 Волосюк	 Т.	 В.),	 «Школа	
волонтера»	(керівник	–	Туманова	Ю.	В.),	«Навчіть	
мене	жити»	(керівник	–	Швидка	А.	І.).
	 Перспектива	 –	 у	 співпраці!	 Тільки	 разом
можна	 досягти	 вагомих	 успіхів	 у	 діяльності	
на	 благо	 людства,	 адже	 ентузіазм	 молоді	 і	
спільна	 діяльність	 у	 «Колі	 друзів»	 сприяють	
самореалізації,	всебічному	розвитку,	формуванню	
активної	позиції		студентства	в	суспільстві.	Тож	у	
добру	путь,	шановна	юнь!

Т.І. Тараба, 
незалежний кореспондент

“Перспектива - у співпраці!”
А. І. Швидка, заступник директора з ВР
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Вiтаємо вас, дорогі жінки!                   Вектоp успiху
	 Сьогодні	 Політехнічний	 технікум	
КІСумДУ	–	це	тисяча	студентів,	які		навчаються	
за	сімома	спеціальностями,	а	саме:	«Будівництво,	
обслуговування	 і	 ремонт	 залізничних	 колій»,	
«Будівництво	 та	 експлуатація	 будівель	 і	
споруд»,	 «Будівництво,	 експлуатація	 і	 ремонт	
автомобільних	 доріг	 і	 аеродромів»,	 «Технологія	
обробки	матеріалів	 на	 верстатах	 і	 автоматичних	
лініях»,	 «Виробництво	 електронних	 та	
електричних	засобів	автоматизації»,	«Організація	
виробництва»,	 «Обслуговування	 комп’ютерних	
систем	 і	 мереж»;	 близько	 двохсот	 працівників	
закладу,	 з	 яких	 –	 87	 викладачів.Педагогічний	
колектив	 технікуму	 –	 це	 диригент	 в	 оркестрі	
освітянських	 традицій	 закладу,	 що	 плекаються	
протягом	 123-х	 років	 й	 нині	 залишаються	
орієнтирами	 в	 освітній	 діяльності,	 а	 саме:	
високий	 рівень	 відповідальності	 за	 підготовку	
висококваліфікованих	та	конкурентоспроможних	
на	 ринку	 праці	 фахівців;	 високий	 рівень	
вимогливості	до	організації	пізнавальної	діяльності	
з	 метою	 виховання	 активних,	 ініціативних,	
високосвідомих	 громадян	 держави;	 високий	
рівень	 «батьківської»	 тривоги	 педагогічного	
колективу	за	готовність	своїх	вихованців	навчатись	
упродовж	 життя.	 Нині	 колектив	 працівників	 та	
студентів	 –	 єдина	 команда	 лідерів	 у	 широкому	
розумінні	 цього	 потужного	 за	 змістом	 слова.
	 Ми	 зберігаємо	 традиції,	 що	 склались,	 й	
започатковуємо	 нові.	 Тож	 впевнившись,	 що	 на	
ринку	праці	нашого	регіону	користуються	попитом	
спеціалісти-землевпорядники,	 доклали	 зусиль	
і	 сьогодні	 констатуємо,	 що	 дану	 спеціальність	
можна	 отримати	 саме	 в	 нашому	 технікумі.
	 Спеціалісти-землевпорядники	 потрібні	
на	 даному	 етапі	 земельної	 реформи	 в	 області,	
щоб	 найефективніше	 використовувати	 землю	
і	 не	 тільки	 обліковувати	 її	 кількість,	 а	 й	
здійснювати	 якісну	 грошову	 й	 економічну	
оцінку.	 Єдина	 державна	 землевпорядна	
служба	 покликана	 здійснювати	 контроль	 за	
дотриманням	земельного	законодавства	в	регіоні,	
що	 неможливо	 забезпечити	 в	 повній	 мірі	 через	
недостатню	 кількість	 фахівців	 даної	 галузі.
	 Фахівець	 середньої	 ланки	 спеціальності	
«Землевпорядкування»	 може	 займати	 первинні	
посади	 землевпорядника	 в	 сільських,	 селищних	
та	 міських	 радах,	 відділах	 та	 управліннях	
Держкомзему,	 спеціаліста	 з	 моніторингу,	
роздержавлення	та	приватизації	земель.
	 Землевпорядник	 –	 професія,	 яка	 тісно	
пов’язана	 з	 наукою.	 Оволодіння	 науковими	
методами	 організації	 і	 планування	 робіт	 щодо	

землевпорядкування	 неможливе	 без	 знань	
економічних	 законів	 розвитку	 суспільства,	
організації	 сільськогосподарського	 виробництва,	
теорії	управління	виробничими	системами.		
	 Землевпорядник	–	це	професія	виробнича.	
Земля	як	головний	засіб	виробництва	в	сільському	
господарстві	 і	 просторовий	 базис	 розміщення	
й	 розвитку	 всіх	 галузей	 господарства	 потребує	
її	 раціонального	 використання,	 охорони	 та	
всебічного	 підвищення	 родючості	 грунтів.	 Ці	
завдання	й	вирішуються	за	допомогою	реалізації	
обов’язків	 спеціалістів-землевпорядників,	 які	
нині	 користуються	 попитом	 на	 ринку	 праці.
	 Землевпорядник	 –	 професія	 практична.
Саме	 молодший	 спеціаліст-фахівець	 здатний	
виконувати	 професійну	 роботу	 техніка-

землевпорядника,	 зокрема:	 організація	 ефек-
тивного	 використання	 земель,	 їх	 охорона,	
контроль	 за	 дотриманням	 земельного	 за-
конодавства;	 дотримання	 зйомки,	 нівелювання;	
складання	 проектів	 міжгосподарського	 і	
внутрішньогосподарського	 землеустрою	 з
економічним	 обґрунтуванням;	 ведення	
земельнооблікової	 інформації;	 проведення	
заходів	 із	 землеустрою,	 забезпечення	
безпечного	 проведення	 робіт	 тощо.
	 Зростання	 обсягів	 землевпорядних	 робіт,
необхідність	підвищення	їх	якості	та	ефективності	
потребують	 не	 тільки	 вдосконалення	 існуючих	
форм	 та	 методів	 управління,	 а	 й	 поповнення	
даної	 сфери	 суспільного	 виробництва	
новими	 конкурентоспроможними	 фахівцями.
Отже,	 землевпорядник	 –	 професія	 престижна,	
тому	 запрошуємо	 Вас	 до	 нашої	 alma	 mater.

О. В. Сосненко, 
методист технікуму

Рязанцев В’ячеслав Вікторович, 
заступник директора з навчальної 

роботи
Нехай	кожен	ваш	день	буде	сонячним	
і	радісним,	нехай	довкола	вас	панують	
любов	і	гармонія,	а	на	вашу	честь	
розквітають	квіти	й	звучить	музика.	
Будьте	завжди	усміхнені,	сповнені	
надій	та	

оптимізму.
Бажаю	вам	

щастя	й	вдачі,	
міцного	
здоров’я,	

здійснення	всіх	
мрій	та	бажань.	

Словенко 
Володимир 

Миколайович, 
заступник 

директора з 
навчально-
виробничої 

роботи
Любі	жінки!	
Вітаю	вас	зі	
святом	весни	
і	молодості.	
Бажаю	вам	
бути	завжди	юними,	

красивими,	ніжними	та	
чуйними.	І	не	лише	у	цей	

святковий	день.

Рябик Анатолій 
Васильович, завідуючий 

відділенням «Будівництво 
й експлуатація будівель 
і споруд та автошляхів 

і аеродромів»

Шановні	колеги!
Щиро	вітаю	вас	зі	святом	

Весни	-	8	Березня!
Хочу	побажати	вам	творчої	
наснаги,	успіхів	у	роботі,	

веселих	усмішок	та	
старанних	студентів!

Салій Юрій 
Миколайович, 

завідуючий 
відділенням 

«Комп’ютерні 
та електронні 

технології»
Щиро	вітаю	
всіх	жінок	
зі	святом!	
Бажаю,	щоб	
це	березневе	
ставлення	
чоловіків	до	
вас	було	таким	
протягом	

всього	життя!

Сикал Сергій Анатолійович, Клименко Валерій Миколайович, 
Кузько Олександр Леонідович, Охріменко Сергій 

Володимирович, Приходько Олександр Миколайович, 
від імені чоловіків технікуму

 Шановні	колеги	жіночої	статі!Бувайте	здорові,	бувайте	
багаті!Мужчини	несуть	вам	і	квіти,	й	серця	-	не	тільки	у	свято	
-	щодня,	без	кінця.Вам	щиро	бажаємо	здоров`я	міцного,	надії	

на	краще	й	
підтримки	
від	Бога.	

Коросташовець Анатолій 
Федорович, 

заступник директора з АГР
Уважаемые	коллеги!		
Поздравляю	вас	с	

Международным	женским	днём!	
Пусть	первый	подснежник	

подарит	вам	нежность,	весеннее	
солнце	подарит	тепло,	а	
мартовский	ветер	подарит	

надежду,	счастье,	и	радость,	и	
только	добро!

   Король Юрій Петрович, 
    викладач спецдисциплін
	 Шановні	жінки!	
			Прийміть	найщиріші	
			вітання	й	побажання	з	першим								
			весняним	святом	8	Березня!Бажаю	
			океан	сонячних	теплих	днів	у	вашому	
			житті,	море	весняних	квітів,	радості,	
			добробуту	й	щастя	у	ваших	сім’ях!

Свердлін Валерій Самуілович, 
викладач фізичної культури

Любимые	женщины!	Поздравляю	вас	с	
Праздником	Весны	–	8	Марта!	Желаю	

чудесных	минут	и	прекрасных	мгновений,		
во	всем	процветанья,	удач,	вдохновенья!

Колесников Геннадій Глібович,
завідуючий відділенням 
«Менеджмент та
 матеріалообробка»
Шановні	жінки!	Від	щирого	серця	вітаю	вас	зі	святом	Весни!	Бажаю	вам	
міцного	здоров’я,	витримки,	благополуччя	і	взаємної	любові.	Нехай	доля	
буде	щедрішою	до	вас	на	добро,	на	жіноче	щастя,	на	щастя	ваших	рідних	і	
близьких!

“Світ, у якому є жінка - прекрасний...”
В. В. Бібик, к.ф.-м.н., директор КІСумДУ

“Ми маємо амбіційні плани і впевненість у майбутньому”
Т. В. Гребеник, к.п.н., директор ПТ КІ СумДУ
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 Лiдерство як стан душі
за	 інтересами	 (гурткам,	 спортивним	 секціям	
тощо);	це	анотація	життя	в	певному	соціумі.	Але,	
безперечно,	 навчальний	 заклад	має	 повне	 право	
пишатися	 своїми	 випускниками,	 бо	 свого	 часу	
вони	в	його	стінах	отримали		документ	про	освіту,	
певний	багаж	знань	та	життєвих	компетенцій,	що	
певною	мірою	сприяло	їх	особистим	успіхам.

 Що для Вас значить бути лідером?
 	 Мудрість	віків	доводить,	що	дорогу	здолає	
той,	хто	йде…а	я	б	додала:	«і	веде	за	собою».	На	
мою	думку,	шлях	лідера	–	це	траєкторія	особливої	
відповідальності.	Вести	за	собою.	Уміти	ставити	
цілі	 й	 досягати	 їх,	 ініціювати	 й	 генерувати	 ідеї,	
виправдовувати	довіру	людей.

 Що вкладаєте в поняття жіночого 
щастя?
	 Це	 непросте	 запитання.	 Щастя,	 як	 і	
кохання,	 є	 категорією	 змінною	 по	 своїй	 суті	
протягом	життя.	А	жіноче	щастя	–	кохати	й	бути	
коханою,	прощати	й	бути	прощеною	й	при	цьому	
ніколи	не	забувати,	що	«ти	у	себе	єдина».

 Слід прагнути до відчуття власної 
значущості, а не успішності - так 
вважав А.Енштейн. Що є значущим для 
Вас? 
	 Не	 намагайтеся	 бути	 помітним,	
намагайтесь,	 щоб	 ваша	 відсутність	 була	
відчутною,	 –	 це	 і	 є,	 на	 мою	 думку,	 тестом	 на	
якість	 і	значущість.	Вважаю,	що	про	значущість	
не	можна	говорити	там,	де	ще	п’ять	хвилин	тому	
жевріла	думка	«переждати,	може,	й	так	зійде».	Для	
мене	значущим	завжди	було	відчуття,	яке	вміщує	
поняття	 «відбутися».	 Після	 закінчення	 школи	
прагнула	відбутися	як	студентка	фізмату,	потім	–	
як	шкільний	учитель,	далі	–	як	викладач	технікуму,	
заступник	директора	з	виховної	роботи,	директор,	
науковець,	жінка,	мати.	І	тому	завжди	намагаюся	
рухатися	 тільки	 вперед,	 реалізовуватися	 сповна,	
прагну	досягати	найвищого	результату	й	гармонії	
в	усьому.

 Чи згодні Ви з думкою про те, що 
формування гарних студентів – це не 
тільки їх навчання?
	 Розумієте,	гарний	студент	–	це	не	кінцева	
мета	 діяльності	 колективу	 вищого	 навчального	
закладу.	 Наші	 завдання	 потужніші,	 наша	 мета	
–	вагоміша.	Ми,	хоча	й	частково,	але	все	ж	таки	
несемо	 відповідальність	 перед	 суспільством	 за	
те,	 щоб	 наші	 вихованці	 стали	 висококласними	
спеціалістами,	розсудливими	батьками,	вдячними	
дітьми,	 успішними	 керівниками,	 поміркованими	
політиками,	 активними	 лідерами,	 мудрими	
людьми.	

Саме	 тому	 в	 закладі	 серед	 пріоритетних	 питань	
–	 зайнятість	 студентів	 у	 позанавчальний	 час.	 І	
тут	 попит	 і	 пропозиції	 співпадають.	Молодіжна	
ініціатива	завжди	знаходить	підтримку.	Це	окрема	
тема,	про	яку	у	двох	словах	не	розкажеш.

 За ким з видатних людей Ви б пішли 
не оглядаючись? 
	 Не	 буду	 кривити	 душею,	 маю	 звичку	
«озиратись».	 Життя	 суперечливе.	 Я	 полюбляю	
спостерігати	за	вчинками	людей,	аналізувати	свої.	
Маю	 команду	 однодумців	 і	 сьогодні	 йду	 вперед	
упевнено.

 За яким заняттям у вільний час 
знаходите відпочинок?
	 Досить	 мало	 маю	 вільного	 часу,	 а	 якщо	
поталанить,	 то	 відразу	 ж	 –	 на	 кухню	 готувати	
щось	смачненьке.	

 Від першого російського універ-
ситету, через тисячі студентських 
душ пролягла віра в покровительку 
студентства Святу Тетяну, її допомогу. 
Студенти Політеху вважають Вас 
справжньою своєю покровителькою й 
заступницею. Як вдалося завоювати 
такий авторитет у сучасної молоді?
	 Студентський	 вік	 –	 це	 політ	 мрій,	 віра	
й	 розчарування,	 виваженість,	 безрозсудність	 –	
і	 постійний	 вибір.	 Наші	 студенти	 –	 найкращі,	
найталановитіші,	найкреативніші!	
	 Навчально-виховний	процес	–	це	дорога	з	
двостороннім	 рухом:	 навчаємо	 й	 виховуємо	 ми,	
педагоги,	 і	 в	 той	же	 час	 багато	 чому	 вчимося	 в	
наших	студентів.
	 І	головне,	мені	здається,	–	бути	щирими	й	
відвертими	 з	 нашими	 учнями,	 уміти	 їх	 слухати,	
довіряти	 їм,	 уміти	 пробачати.	 Дуже	 ціную	 і	
намагаюся	не	втратити	їхню	довіру	й	любов.

 Спасибі за відверту розмову, Тетяно 
Вікторівно. Сподіваюся, читачі, серед 
яких, безумовно, є і Ваші абітурієнти 
та їх батьки, а також дев’ятикласники, 
перед якими постав вибір, куди піти 
вчитися, із запропонованих технікумом 
спеціальностей оберуть ту, яка їм до 
душі.
	 Чекаємо	їх	у	стінах	Політеху	і	бажаємо	не	
помилитись	у	виборі.

 А .М. Нечай, 
викладач Політехнічного технікуму КІСумДУ

Політехнічний технікум КІ СумДУ – найстаріший 
заклад нашого міста. Без перебільшення можна 
стверджувати, що Політех – візитна картка 
конотопської освіти: одні його випускники 
обіймають керівні посади на залізниці, інші – 
на будівництві. Це вже не говорячи про тих, 
для кого Політех (колишній будівельний та 
електромеханічний технікуми) став стартовим 
майданчиком, щоб у широких світах докорінно 
змінити життя і реалізувати себе на тлі 
письменства, художньої майстерності, у 
багатьох інших іпостасях. Сьогодні Політех – це 
тисяча студентів, які навчаються за вісьмома 
спеціальностями, близько сотні викладачів на чолі 
з директором – кандидатом педагогічних наук (за 
спеціальністю «Теорія та методика управління 
освітою»), керівником громадської молодіжної 
організації студентів «Новий час», переможцем 
обласного конкурсу «Жінка року – 2012», 
врешті – просто чарівною, небайдужою жінкою 
Гребеник Тетяною Вікторівною.

 
 Ми зустрілися з директором у її кабінеті, 
щоб почути про перспективи вишу та ближче 
познайомитися з жінкою-керівником, яка вже 
шостий рік вдало поєднує роль жінки, матері, 
дружини та очільника визнаного в регіоні ВНЗ.
 

 Знайомтесь: Тетяна Вікторівна Гребеник 
– перша жінка-директор в історії цього 
навчального закладу, неординарна особистість із 
високим рівнем відповідальності, креативності 
та творчого потенціалу, натхненниця багатьох 
інноваційних починань, справжня покровителька 
студентів, менеджер освітньої галузі високого 
рівня.

 Тетяно Вікторівно, навчальний 
заклад цінний своїми освітніми тради-
ціями. З Вашого погляду, як на їх 
створення впливає фаховий рівень 
викладачів? 
	 Традиції,	 за	 визначенням	 –	 це	 елементи	
культури,	 що	 передаються	 від	 покоління	 до	
покоління	 і	 зберігаються	 протягом	 	 тривалого	
часу.	 Тож	 традиції	 навчального	 закладу	 –	 це	
інструментарій,	 яким	 створюється	 корпоративне	
середовище	 освітнього	 закладу,	 сприятливе	
для	 самоосвіти,	 саморозвитку,	 самореалізації,	
самовиховання,	 самоствердження	 тощо.	 При	
цьому	 фаховий	 рівень	 викладачів	 –	 це	 ведуча	
скрипка	 в	 оркестрі	 освітянських	 традицій	
навчального	 закладу.	 Нинішньому	 колективу	
Політеху	 	 поталанило.	 Виплекані	 протягом	
123-х	 років	 традиції	 й	 нині	 залишаються	
орієнтирами	 в	 діяльності	 закладу,	 а	 саме:	
високий	 рівень	 відповідальності	 за	 підготовку	
висококваліфікованих	та	конкурентоспроможних	
на	 ринку	 праці	 фахівців;	 високий	 рівень	
вимогливості	до	організації	пізнавальної	діяльності	
з	 метою	 виховання	 активних,	 ініціативних,	
високосвідомих	 громадян	 держави;	 високий	
рівень	 «батьківської»	 тривоги	 педагогічного	
колективу	за	готовність	свої	вихованців	навчатись	
упродовж	 життя.	 Нині	 колектив	 працівників	 та	
студентів	–	єдина	команда	однодумців	у	широкому	
розумінні	цього	потужного	за	змістом	слова.

   Чи згодні Ви з твердженням, 
що студенти, їх досягнення – це 
найпоказовіший результат діяльності 
закладу, його колективу?
	 Говорячи	 відверто,	 з	 таким	 твердженням	
я	особисто	не	зовсім	згодна.	Спробую	пояснити,	
чому	 педагоги	 мають	 обережно	 виносити	 такий	
вердикт	щодо	 результативності	 своєї	 діяльності.	
Я	 схиляю	 голову	 перед	 Учителем,	 Викладачем,	
Наставником.	Але	слід	пам’ятати,	що	досягнення	
конкретної	 людини	 –	 це	 насамперед	 результат	
її	 власних	 зусиль	 протягом	 тривалого	 часу;	
це	 результат	 позитивних	 і	 негативних	 уроків	
родини,	 що	 спонукають	 до	 певних	 вчинків;	
це	 резюме	 діяльності	 багатьох	 навчальних	
закладів,	починаючи	з	дитячого	садка;	це	 (іноді)	
виклик	 «вулиці»;	 це	 –	 вдячність	 об’єднанням	
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 Найважливіше	 у	 житті	 кожної	 людини	 –	
бути	впевненим	у	завтрашньому	дні,	міцно	«стояти	
на	 ногах»	 сьогодні.	А	 задля	 цього	 потрібно	 бути	
високоосвіченою	людиною,	здобути	професію,	яка	
дасть	можливість	зреалізувати	себе	й	забезпечити	
своє	майбутнє.
	 У	 нашому	 непростому	 сьогоденні	 нелегко	
визначитися	 з	 вибором	 фаху.	 Головне,	 чим	
керуються	 майбутні	 абітурієнти	 та	 їх	 батьки,	 –	
затребуваність	того	чи	іншого	спеціаліста	на	ринку	
праці.	Усі	мріють	стати	економістами,	юристами,	
журналістами.	 Однак	 є	 професії,	 які	 ніколи	 не	
вийдуть	 з	 моди,	 існуватимуть	 доти,	 доки	 існує	
людство.
	 Професія	 будівельника	 –	 цікава	 й	 відпо-
відальна,	 почесна	 і	 затребувана.	 Адже	 вмілі	
будівельники,	 майстри	 своєї	 справи,	 потрібні	
завжди:	створюються	нові	будівлі,	реконструюються	
старі	споруди.	Якщо	спробувати	уявити	виставкові	
зали	 сучасної	 архітектури,	 бізнесцентри,	 театри,	
одразу	 стає	 зрозуміло,	що	мало	 створити	 проект,	
потрібні	 люди,	 які	
втілять	мрію	в	життя.
	 Будівельна	 га-
лузь	 є	 однією	 з	
найважливіших	 у	 на-
родному	 господарстві,	
від	 неї	 залежить	
ефективність	 функці-
онування	 всієї	 еконо-
мічної	 системи	 країни.	
Адже	будівництво	ство-
рює	 велику	 кількість	
робочих	 місць	 і	 вико-
ристовує	 продукцію	
багатьох	 галузей	
народного	 господарства.	 З	 розвитком	 будівельної	
галузі	 будуть	 розвиватися	 виробництво	
будівельних	 матеріалів,	 машинобудівна	 галузь,	
металургія	 й	 металообробка,	 нафтохімія,	
виробництво	 скла,	 деревообробна	 й	 фарфоро-
фаянсова	 промисловість,	 транспорт,	 енергетика	
тощо.	І	вочевидь,	як	ніяка	інша	галузь	економіки,	
будівництво	сприяє	розвитку	підприємств	малого	
бізнесу,	 особливо	 того,	 який	 спеціалізується	
на	 оздоблювальних	 і	 ремонтних	 роботах,	 на	
виробництві	 та	 встановленні	 вбудованих	 меблів.
	 	 	 	 	 Отже,	 розвиток	 будівельної	 галузі	 викликає	
економічне	 зростання	 в	 країні	 й	 виникнення	
необхідних	 умов	 для	 вирішення	 багатьох	
соціальних	 проблем.	 Але	 на	 сучасному	 етапі	
її	 розвитку	 особливо	 актуальним	 є	 питання	
підготовки	 кваліфікованих	 спеціалістів.	 Над	
розв’язанням	 цієї	 проблеми	 працює	 відділення		
«Будівництво	 й	 експлуатація	 будівель	 і	 споруд	
та	 автошляхів	 і	 аеродромів»	 Політехнічного	
технікуму	 Конотопського	 інституту	 Сумського	
державного	 університету,	 що	 випускає	 техніків-
будівельників	 з	 високим	 рівнем	 теоретичної	 та	
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	ПП	«Серго»,	ВАТ	УМБІА,	ТОВ	ЖЕД	«Південний»,	
ТОВ	«Мотордеталь-Конотоп»,	ВАТ	«Конотопський	
арматурний	завод»	та	інших.		
	 Завідувач	відділення	–	Анатолій	Васильович	
Рябик,	викладач	з	27-річним	стажем,	досвідчений,	
вимогливий	 керівник,	 завдяки	 зусиллям	 котрого	
злагоджено	працює	весь	колектив.
	 Традиційно	 тут	 склалася	 дружня,	 добро-
зичлива	 атмосфера.	 Викладачі	 Юрій	 Петрович	
Король,	 Світлана	 Володимирівна	 Рудиця,	 Ольга	
Тимофіївна	Клименко,	Павло	Олексійович	В’язун,	
Наталія	 Михайлівна	 Гуц,	 Наталія	 Миколаївна	
Павленко,	 Олександр	 Леонідович	 Кузько	 забез-
печують	 повний	 цикл	
навчального	процесу.
	 Підтримується	тіс-
ний	 зв’язок	 між	 студен-
тами	 всіх	 курсів.	 У	
рамках	 тижня	 відділення	
(з	 11	 по	 15	 лютого)	
відбуваються	 зустрічі	 з	
випускниками	 минулих	
років	 –	 сьогоднішніми	
студентами	 інститутів	
та	 університетів,	 випуск	
«Технічного	 бюлетеня»,	
газет	 «Будівництво	 очима	
першокурсника»,	 прохо-
дять	технічні	конференції,	
олімпіади	 з	 фахових	
дисциплін,	вікторини,	від-
криті	 виховні	 години,	 у	
навчальних	 майстернях	
проходить	 конкурс	 «Кра-
щий	 за	 професією».	
Викладачі	 відділення	
не	 втрачають	 зв’язків	 з	
виставковим	 центром	 у	
місті	 Києві,	 відвідуючи	
разом	 зі	 студентами	
весняні	та	осінні	виставки,	
знайомлячись	із	новітніми	
технологіями	 й	 активно	 впроваджуючи	 їх	 у	
навчальний	процес.
	 Об’єктом	 працевлаштування	 студентів	 є	
проектні,	 будівельні,	 експлуатаційні	 організації,	
підприємства	 транспортного	 будівництва	 й	
дорожнього	господарства.
	 Тож	професія	будівельника	є	перспективною,	
захопливою.	 Це	 підтверджують	 сьогоднішні	
студенти,	 які	 навчаються	 за	 	 спеціальністю	
«Будівництво	та	експлуатація	будівель	і	споруд»,	–	
серйозні,	активні	цілеспрямовані	юнаки	та	дівчата.
					Своїми	думками	з	цього	приводу	ділиться	Максим	
Соколов,	 студент	 222	 групи:	 «Обрав	 професію	
будівельника,	тому	що	з	самого	дитинства	любив	
будувати.	І	незабаром	зможу	створювати	справжні	
будинки,	 горді	 та	 величні.	Будівництво	 є	цікавою	
та	 захоплюючою	 справою,	 особливо	 подобається	

спостерігати	за	плодами	своєї	праці.	Кваліфіковані	
будівельники	 ніколи	 не	 залишаються	 без	 роботи	
й	без	заробітку.	А	в	умовах	сучасного	суспільства	
заро-бітна	 плата	 є	 основним	 критерієм	 професії.	
Тож	після	закінчення	навчання	в	технікумі	планую	
вступити	 до	 одного	 з	 архітектурних	 вузів.	 Я	
відчуваю	гордість	за	обрану	професію	і	впевнений	
у	своєму	майбутньому».
	 Студент	 222	 групи	 Владислав	 Кот	
упевнений:	«Сьогодні,	як	ніколи,	потрібні	справжні	
майстри	 своєї	 справи,	 а	 на	 висококваліфікованих	
будівельників	 попит	 існує	 в	 усі	 часи.	 Адже	
неможливо	 уявити	 	 селище,	 місто,	 мегаполіс,	

які	 б	 не	 розвивалися,	 не	
розбудовувалися.	 Тому	 про-
фесія	 будівельника	 завжди	 в	
пошані».
		 Аліна	 Самусенко	
(група	 222)	 переконливо	
говорить:	 «Викладачі	 техні-
куму	 (низький	 їм	 уклін!)	
дають	 нам	 міцні	 знання,	
вкладають	 у	 нас	 часточку	
свого	 серця,	 допомагають	
пізнавати	 ази	 професії	
будівельника.	
		 Навчаючись	 тут,	 зро-
зуміла,	 що	 шлях	 життєвий	
обрала	 правильно.	 Тож	
незабаром,	 отримавши	
диплом,	 з	 гордістю	 за	
професію	 і	 впевненістю	 у	
своїх	можливостях	вирушу	в	
доросле	життя».
		 Швидко	 промайне	
навчальний	рік,	і	сьогоднішні	
школярі	 постануть	 перед	
вибором:
   Будівничий своєї долі... Як 
не схибити? Як знайти лиш 
одну ту стежину в полі, по 
якій можна буде пройти...

	 Саме	 ви,	 студенти	 нашого	 закладу,	 у	
недалекому	 майбутньому	 відкриєте	 для	 себе	
світ	 захопливої	 професії	 будівельника	 й	 будете	
гордитися	 власним	 вибором.	 Адже	 навіть	 за	
складних	економічних	умов	ви	зможете	реалізувати	
себе,	 приносити	 радість	 і	 задоволення	 людям,	 бо	
ви	–	творці,	і	ваша	кваліфікація	потрібна	суспільству.

Ю. П. Король, викладач-методист, 
голова циклової комісії спецциклу 

«Будівництво та експлуатація 
будівель і споруд»

практичної	підготовки.
	 	 	 	 	 Головна	 мета	 роботи	 відділення	 –	 на	 основі	
всебічного	дослідження	загальних	та	специфічних	
особливостей	розвитку	будівельної	галузі	економіки	
України,	 теоретичного	 навчання	 та	 практичної	
підготовки	 випускати	 конкурентоздатних	
робітників-будівельників.
	 Іншим,	 не	 менш	 важливим	 напрямком	
роботи	 відділення,	 є	 підготовка	 молодих	
спеціалістів	 до	 продовження	 навчання	 у	 вищих	
навчальних	 закладах,	 зокрема	 Сумському	
державному	університеті,	Конотопському	інституті	
Сумського	 державного	 університету,	 Київському	
національному	 університеті	 будівництва	 та	
архітектури,	 Харківському	 національному	
університеті	 будівництва	 та	 архітектури,	
Українській	 державній	 академії	 залізничного	
транспорту,	 Сумському	 національному	 аграрному	
університеті,	 Харківській	 національній	 академії	
міського	господарства,	Чернігівському	державному	
інституті	 економіки	 і	 управління.	 Вступ	 до	 цих	

вищих	навчальних	закла-
дів	проводиться	на	пільго-
вих	 умовах,	 а	 навчання	
відбувається	 за	 скороче-
ною	формою.
	 Отже,	можна	зробити	
висновок,	що	перспективи	
розвитку	 будівельної	 га-
лузі	 прямо	 пропорційні	
якості	 підготовки	 фахів-
ців-будівельників	у	вищих	
навчальних	 закладах	
України	 й	 зокрема	 в	
Політехнічному	технікумі	
Конотопського	 інституту	

Сумського	державного	університету.
	 Відділення	 «Будівництво	 та	 експлуатація	
будівель	 і	 споруд»	 (сьогодні	 воно	 має	 назву	
«Будівництво	 й	 експлуатація	 будівель	 і	 споруд	 та	
автошляхів	 і	 аеродромів»,	 що	 готує	 фахівців	 за	
спеціальностями	 «Будівництво	 та	 експлуатація	
будівель	 і	 споруд»	 та	 «Будівництво,	 експлуатація	
і	 ремонт	 автомобільних	 доріг	 та	 аеродромів»)	
було	створено	в	1966	році.	За	період	з	1969	року,	
коли	 відбувся	 перший	 випуск,	 і	 до	 сьогодні	
дипломи	 отримали	 близько	 3000	 	 молодих	
спеціалістів.	 Студенти	 вивчають	 спеціальні	
предмети:	будівельне	матеріалознавство,	геодезію,	
будівельні	 конструкції,	 основи	 розрахунків	
будівельних	конструкцій,	економіку,	експлуатацію	
будівель,	 технологію	 та	 організацію	 будівельного	
виробництва.	 Для	 вивчення	 цих	 дисциплін	
обладнані	 спеціальні	 лабораторії,	 кабінети,	
оснащені	сучасною	обчислювальною	технікою.		
	 За	час	навчання	студенти	освоюють	дві-три	
робітничі	 професії:	 муляра,	 тесляра,	 штукатура,	
маляра.	Практичні	навички	вони	набувають	у	таких	
будівельних	організаціях,	як	БМЕУ-5	м.	Конотоп,
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Будівництво – справа життя…          
 Здається,	нещодавно	святкували	Новий	рік	та	
Різдво,	аж	ось	уже	й	квітень	стукає	у	вікно.	А	зима,	
налютувавшись,	поступово	здає	свої	позиції.
	 Швидко	 проминули	 студентські	 канікули.	
І	 знову	 –	 новий	 семестр,	 нові	 предмети,	 курсові	
проекти.	Звичний	плин	студентського	життя.	Здається,	
знову	 все	 увійшло	до	 свого	 русла,	можна	 зітхнути	 з	
полегшенням.
Проте	нестабільність	у	державі	жорсткою	проекцією	
відбивається	 на	 освіті.	 Як	 результат	 –	 усвідомлення	
керівництвом	 навчальних	 закладів	 необхідності	
виживати	в	непростих	соціально-політичних	умовах,	
підтримувати	належний	рівень	закладу,	замислюватися	
над	 відкриттям	 нових	 конкурентоспроможних	
спеціальностей.
	 Якщо	 говорити	 про	 ВНЗ	 нашого	 міста,	
то	 Політехнічний	 технікум	 КІ	 СумДУ	 –	 яскравий	
приклад	 цих	 далекосяжних	 прагнень.	 Адже	 в	 кінці	
січня	 колектив	 викладачів	 святкував	 значну	 подію	 –	
ДАК	видала	ліцензію	на	набір	25	студентів	за	новою	
спеціальністю	 «Землевпорядкування».	 Спеціальність	
відкрито	 на	 базі	 відділення	 «Будівництво	 та	
експлуатація	будівель	і	споруд».
	 Ми	 зустрілися	 з	 його	 завідувачем	 Анатолієм	
Васильовичем	 Рябиком,	 який	 обіймає	 посаду	 вже	
28	 років.	 Сьогодні	 на	 відділенні	 навчаються	 діти	
(та	 онуки)	 його	 перших	 випускників.	 Про	 28	 років,	
відданих	 технікуму,	 про	 перспективи	 	 випускників-
будівельників	 –	 наша	 розмова	 з	 Анатолієм	
Васильовичем.
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 Будівництво – справа життя… 
	 Вважається,	що	за	добу	у	світі	з’являється		шість	
нових		видів		будівельних		матеріалів,	тому	викладачі	
відділення	постійно	стежать	за	новими	технологіями.	
І	як	результат,	ми	бачимо,	скільки	роботи	зроблено	для	
технікуму	 силами	 студентів	 нашого	 відділення.	 Це	
перехід	між	першим	та	другим	приміщенням,	підвісні	
стелі.	 За	 сучасними	 технологіями	 зроблений	 ремонт	
другого	 навчального	 корпусу	 та	 аудиторій	 першого.	
Це	заслуга	не	тільки	студентів,	а	й	викладачів.

 Якби Вам довелося вести проф-
орієнтаційну бесіду, про які переваги 
професії будівельника говорили б у першу 
чергу?
			 Я	 завжди	 говорю	 студентам,	 що	 професія	
будівельника	 –	 одна	 із	 найактуальніших	 і	 най-
важливіших.	Усе	життя	ми	щось	будуємо:	відносини,	
плани,	 своє	 майбутнє	 та	 власне	 щастя.	 Але	 одним	
із	 найнеобхідніших	 будівництв	 є	 зведення	 наших	
помешкань.	 Люди,	 які	 живуть	 у	 квартирах	 чи	
приватних	 будинках,	 завжди	 мають	 проблеми	 в	
експлуатації	 житла:	 десь	 необхідно	 підфарбувати	
чи	 зробити	 ремонт.	 А	 цьому	 навчають	 студентів	
на	 заняттях,	 у	 навчальних	 майстернях,	 а	 потім	 і	 на	
виробничій	практиці.

 На   спеціальність   «Будівництво   
та   експлуатація   будівель   і   споруд» 
до Політехнічного технікуму можуть 
вступати лише випускники 9-го класу?
	 Прийом	 на	 спеціальність	 «Будівництво	 та	
експлуатація	 будівель	 і	 споруд»	 здійснюється	 не	
тільки	після	закінчення	9-ти	класів,	а	й	на	базі	11-ти	
класів.

 Чи є можливість отримати профе-
сію  будівельника заочно?
	 Так,	 звичайно.	 Ми	 маємо	 ліцензію	 на	
підготовку	студентів	заочної	форми	навчання.

 Хочемо привітати Вас особисто 
та педагогічний колектив технікуму 
з відкриттям  нової спеціальності - 
«Землевпорядкування». Конкуренція на 
ринку праці, у самій  освіті не дозволяють 
зупинятися на досягнутому. 
	 Дійсно,	відкриття	нової	спеціальності	–	це	дуже	
важлива	подія.	Сьогодні	неможливо	жити	вчорашніми	
надбаннями,	 необхідно	 весь	 час	 удосконалюватися.	
У	 будівельній	 галузі	 за	 останній	 час	 відбулися	
зміни,	 продиктовані	 запитами	 сучасних	 споживачів	
будівельної	 продукції.	 Тому	 вищі	 навчальні	 заклади	
повинні	пристосовуватися	до	нових	умов.
	 Що	 стосується	 нових	 спеціальностей,	 то	 ми	
працюємо	в	цьому	напрямку,	вивчаючи	потреби	ринку	
праці	в	регіоні.

 У яких вищих навчальних закладах 
продовжують навчання  випускники 
спеціальності «Будівництво та експлу-

атація будівель і споруд»?
	 Випускники	 спеціальності	 «Будівництво	 та	
експлуатація	 будівель	 і	 споруд»	 мають	 можливість	
продовжити	навчання	в	таких	ВНЗ:
-	Конотопський	інститут	СумДУ;
-	 Київський	 національний	 університет	 будівництва	 і	
архітектури;
-	 Українська	 державна	 академія	 залізничного	
транспорту,	м.	Харків;
-	 Харківська	 національна	 академія	 міського	
господарства;
-	 Чернігівський	 державний	 інститут	 економіки	 і	
управління.

 Чи не шкодуєте, що посаду 
інженера свого часу змінили на посаду 
викладача, керівника?
 Ні,	не	шкодую.	У	1970	р.	закінчив	навчання	в	
цьому	закладі,	для	мене	тут	усе	рідне.	Тому	я	гордий,	
що	повернувся	до	alma	mater.

 Анатолію Васильовичу, розкажіть 
про педагогів свого відділення. Досвід 
крокує   поряд з молодістю? 
	 Колектив	відділення	складається	з	досвідчених	
фахівців,	які	не	зупиняються	на	досягнутому,	а	працюють	
над	 поліпшенням	 якості	 підготовки	 спеціалістів.	
Це	 такі	 викладачі,	 як	 Король	 Ю.	 П.,	 В’язун	 П.	 О.,	
Рудиця	С.	В.,	Клименко	О.	Т.	На	відділенні	працюють	
і	молоді	викладачі	–	Гуц	Н.	М.,	Дем’яненко	Р.	А.,	Кузь-
ко	О.	Л.,	Павленко	Н.	М.	
	 Викладачі	старшого	покоління	діляться	своїми	
знаннями,	 багатим	 досвідом	 із	 молодими	 колегами.	
Дуже	 приємно,	 що	 молодь	 виявляє	 старанність,	
наполегливість,	 докладає	 чимало	 зусиль	 для	 того,	
щоб	стати	вмілим,	висококваліфікованим	викладачем.
	 Наше	 відділення	 готує	 спеціалістів	 для	
автомобільно-дорожньої	 галузі	 України.	 Ведучим	
викладачем	 цієї	 спеціальності	 є	 Мельниченко	 Ірина	
Василівна.	 Це	 досвідчений,	 висококваліфікований	
спеціаліст.	Я	сподіваюся,	що	ви	з	нею	зустрінетеся,	бо	
їй	є	про	що	розповісти.

 Ваш син та донька обрали професію 
будівельника за батьківською порадою  
чи   це був  їхній особистий вибір?
	 Так,	 дійсно,	 мої	 діти	 закінчили	 технікум.	
Донька	продовжила	навчання	у	ВНЗ	за	спеціальністю,	
а	син	закінчив	Київський	економічний	університет.

 Якими здобутками відділення 
«Будівництво та експлуатація будівель 
і споруд» може пишатися Політехнічний 
технікум?
	 Маємо	 подяки	 ВНЗ,	 де	 навчаються	 наші	
випускники.	 Багато	 випускників	 працюють	 на	
виробництві	й	 займають	керівні	посади.	Пишатися	є	
чим.

В. В. Батурина, 
викладач Політехнічного технікуму КІСумДУ

 Анатолію Васильовичу, пам’ята-
єте свій перший рік роботи в технікумі, 
своїх наставників?
	 Звичайно,	 пам’ятаю.	 Свій	 трудовий	 шлях		
в	 технікумі	 я	 розпочав	 із	 1-го	 жовтня	 1985	 року.	
Призначили	 мене	 завідуючим	 відділенням,	 оскільки	
ця	 посада	 була	 вакантна.	 Звичайно,	 спочатку	 були	
труднощі,	але	на	допомогу	приходили	старші	колеги	з	
порадою	та	підтримкою.	На	відділенні	тоді	працювали	
викладачі	 з	 великим	 досвідом,	 були	 справжніми	
майстрами	 своєї	 справи.	 Це	 –	 Железняк	 В.	 М.,	
Крилевець	В.	Г.,	Терещенко	М.	Ф.,	Соколовський	А.М.	
Я	їм	за	це	дуже	вдячний.

 Чи важко було ставати на 
викладацьку стежину інженеру-
будівельнику?
	 Я	мав	уже	значний	досвід	у	будівництві,	тому	
працювати	 викладачем	 було	 не	 важче,	 ніж	 молодим	
спеціалістам,	які	тільки	закінчили	ВНЗ.	Викладацька	
робота	 специфічна.	 Нинішній	 студент	 цінує	
викладача	не	тільки	за	знання	та	професіоналізм,	а	й	
з	вимогливість,	справедливість,	доброту.	А	ці	якості,	
повірте,	не	всі	мають.

 Сучасні випускники будівельної 
спеціальності майже не мають 
можливості спробувати реалізувати 
свої знання за кордоном. Знаємо, що у Вас 
така  можливість  була. Розкажіть про 
враження від перебування в республіці 
Монголія.
	 У	Монгольській	Народній	Республіці,	тоді	вона	
так	називалась,	я	працював	за	спеціальністю	інженер-
будівельник.	 Займався	 будівництвом	 	 військових	
об’єктів.
	 Враження	 залишилися	 хороші.	Дуже	 красива	
природа.	Північна	частина	–	це	зелена	зона,	південна-
напівпустиня	Гобі.	Люди	хороші,	доброзичливі,	але	на	
той	час	жили	дуже	бідно,	переважно	в	юртах.	Коли	це	
все	спостерігав,	мене	переповнювала	гордість	за	нашу	
державу,	за	її	могутність.			

 Анатолію Васильовичу, як 
керівнику та викладачу майже з 
тридцятирічним досвідом роботи 
Вам, мабуть, нескладно порівнювати 
студентів, які приходили на навчання 
тоді, і теперішніх вихованців?
	 На	 той	час	багато	було	бажаючих,	 які	 хотіли	
б	 навчатися	 в	 нашому	 закладі.	 Конкурс	 був	 до	 двох	
чоловік	на	місце.	Це,	звичайно,	відігравало	певну	роль	
у	 ставленні	 студентів	 до	 навчання,	 вони	 були	 більш	
відповідальними,	самостійними.

 Телевізійні школи ремонту невтом-
но використовують та пропагують 
все нові будівельні матеріали. Чи 
встигають викладачі відділення 
за інноваціями будівельної галузі?
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Завітайте до храму науки          
 Бібліотека – це той храм, де завжди 

народжується і   зберігається духовність. 
Пам’ятаймо, що в давнину бібліотеку називали “дім 
життя”, “притулок мудрості”, “аптека для душі”. 

Сухомлинський В.

	 Неможливо	 перебільшити	 ту	 роль,	 яку	
має	 відігравати	 бібліотека	 в	 житті	 	 навчального	
закладу.	Це	мозковий	центр,	у	якому	зосереджене	та	
зберігається	духовне	надбання	людства,	що	за	вмілого	
використання	 спрямовує	 роботу	 в	 	 усіх	 напрямках	
навчання	та	виховання.
	 Кожен	 громадянин	 на	 різних	 етапах	 свого	
життя	 користується	 бібліотеками	 різного	 рівня.	
Наразі	 ви	 маєте	 за	 честь	 ознайомитись	 з	 історією	
однієї	 з	 найстаріших	 і	 найбільших	 (за	 змістом	 та	
кількістю	фонду)	серед		бібліотек	навчальних	закладів	
міста	 –	 бібліотекою	 Політехнічного	 технікуму	 та	
Конотопського	інституту	СумДУ.
	 Бібліотека	навчального	закладу	має,	звичайно	
ж,	свої	особливості	і	специфіку	порівня-но	з	масовими	
бібліотеками.		 	
				Основним	завданням	
її	 є	 забезпечення	
навчального	та	вихов-
ного	процесу	літера-
турою	 на	 різних	
носіях.	Але	бібліоте-
ка	 ВНЗ	 -	 це	 ще	 й	
культурно-просвіт-
ницький	 центр.	 Тому	
ми	 намагаємося	
об’єднати	 ці	 основні	
функції	 та	 завдання	
у	 своїй	 роботі,	
використовуючи	як
традиційні	матеріали,	
так	 і	 можливості	
інформаційних	 тех-
нологій.	
	 Лише	 в	 постійному	 пошуку,	 ретельному	
вивченні	 інтересів	 студентів	 і	 викладачів,	
індивідуальному	 підході	 до	 кожної	 особистості	
бібліотека	 може	 досягти	 успіху	 в	 задоволеннф	
потреб	 читачів.	 Тільки	 беручи	 активну	 участь	 у	
житті	 колективу,	 розділяючи	 його	 нелегкі	 турботи,	
допомагаючи	у	вирішенні		складних	завдань	навчання	
і	 виховання,	 бібліотека	 спроможна	 виконувати	 свою	
функцію:	прищеплювати	студентам	любов	і	повагу	до	
книги.
	 Починаючи	 з	 вересня,	 в	 усіх	 навчальних	
групах	 І-го	 курсу	 проводяться	 	 бібліотечні	 уроки	
«Стань	користувачем	нашої	бібліотеки»,	метою	яких	
є	 формування	 інформаційної	 культури	 студента,	
вивчення	 шляхів	 залучення	 студентів	 до	 активного	
читання,	 правил	 користування	 бібліотекою,	
оформлення	 читацьких	 формулярів,	 ознайомлення	
з	 правами,	 обов’язками	 бібліотеки	щодо	 якісного	 та	
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на	 могутній	 вищий	 навчальний	 заклад.	 На	 той	 час	
фонд	бібліотеки	налічував	 36	 книг,	 більшість	 з	 яких	
складали	 підручники	 зарубіжних	 авторів.	 До	 свого	
50-річчя	 (1940	 р.)	 технікум	 підійшов	 із	 гідними	
показниками.	На	цей	час	у	ньому	навчалось	320	учнів,	
а	бібліотека	нараховувала	60	тисяч	примірників.	Саме	
ці	 надходження,	 отримані	 бібліотекою	 в	 	 30-х	 рр.,	
становлять	на	сьогодні		наш	великий	здобуток	–	фонд	
цінних	 та	 раритетних	 видань.	 1	 вересня	 1974	 року	
технікум	 переїхав	 до	 	 нового	 	 приміщення	 на	 вул.	
Садовій.	 	 І	 бібліотека	 зайняла	майже	 все	 ліве	 крило	
першого	поверху.	З	1974	р.	до	1990	р.	її	фонд		інтенсивно	
поповнювався		технічною	та	художньою	літературою,	
підручниками	та	іншими	виданнями.	Наявність	такого	
значного	 і	 коштовного	 фонду	 дозволила	 бібліотеці	
стати	 найбільшою	 бібліотекою	 серед	 навчальних	
закладів	міста.	Такою	наша	бібліотека	залишається	й	
донині.
	 Структура	 бібліотеки	 –	 абонемент,	 книгосхо-
вище,	 яке	 розташовується	 на	 трьох	 поверхах,	 та	
читальна	 зала	 на	
130	місць.	 	
	 Співробітники	
бібліотеки	повсяк-
денно	 працюють	
над	 збереженням	
фонду	 і	 попов-
ненням	його	суча-
сною	 науковою	
та	 навчальною	
літературою,	фа-
ховими	 періо-
дичними	 видан-
нями,	 докладають	
всіх	 зусиль	 та		
умінь	 для	 того,	
щоб	 професійно,		
якісно	 і	 вчасно	
виконувати	 замо-
влення	і	запити	читачів.
	 Авторитет	бібліотеки	визначається	багатством	
та	 якістю	 її	 ресурсів,	 ступенем	 забезпечення	 інфор-
маційних	потреб	користувачів.			
		 Сучасна	 система	 вищої	 освіти	 передбачає	
самостійну	 роботу	 студентів,	 яка	 багато	 в	 чому	
залежить	від	рівня	їх	інформаційної	культури.									
	 У	 зв’язку	 з	 нестримною	 інформатизацією	
суспільства,	 впровадженням	 в	 освітній	 процес	
інформаційних	 технологій	 бібліотека	 підпорядковує	
свою	діяльність	вимогам	часу.	З	цією	метою	 	триває	
її		оснащення		комп’ютерною	технікою,	оргтехнікою;	
вона	підключена	до	мережі	Інтернет.	Для	студентів	 і	
викладачів	закладу	користування	–	безкоштовне.	
	 Конотопський	 інститут	 СумДУ	 має	 свій	
сайт,	 на	 якому	 розміщено	 сторінку	 «Бібліотека».	
Отже,	 бібліотека	 готова	 до	 роботи	 в	 розширеному	
інформаційному	просторі.	
	 Наразі	 бібліотека	 має	 потужний	 змістовний	

фонд	 наукової,	 навчальної,	 художньої	 літератури	 і	
періодичних	видань	державною	та	іноземною	мовами	
загальною	кількістю	близько	100	тисяч	примірників.			
На	базі	бібліотеки	ПТ	КІСумДУ		працює	англомовний	
фонд	 літератури,	 який	 створено	 за	 допомогою	
волонтера	Корпусу	Миру	в	Україні	Джада	Долфіна	та	
за	підтримки	голови	Корпусу	Миру	в	Україні	Дагласа	
Тешнера.	Фонд	відкрито	3	березня	2010	р.
	 Даний	фонд	налічує	близько	300	примірників	
видань,	 серед	 	 яких	 більшість	 надруковані			
видавництвами	зі	світовим	іменем:	Oxford,	Cambridge,	
Macmillan.
	 Підбір	літератури	здійснено	таким	чином,	щоб	
задовольнити	 інтерес	 до	 вивчення	 англійської	 мови	
різних	верств	населення.	Це	і	країнознавча,	і	дитяча,	
і	 довідкова	 література,	 примірники	 оригінальної	
літератури	 серії	 	 «Penguin	 Books»,	 примірники	
адаптованої	 літератури	 	 «graded	 readers»	 за	 рівнями	
для	 розвитку	 навичок	 роботи	 з	 текстом,	 періодичні	
видання,	 художні	 книги	 серії	 	 «National	Geographic»	

+	 «підтримка»	 у	 вигляді	
аудіо-	 або	 відеодиска	 –	
загалом	все	для	вивчення	
мови,	 удосконалення			
комунікативних	 навичок,	
а	 також	 удосконалення	
методів	 	 викладання	
англійської	 мови	 для	
різних	вікових	категорій	і	
для	 осіб	 з	 різним	 рівнем	
володіння	 англійською		
мовою.
	 Англомовна	 бібліотека	
може	 бути	 корисною	
не	 тільки	 студентам	
та	 викладачам	 нашого	
навчального	 закладу,	 але	
й	 іншим	 зацікавленим	
мешканцям	міста.	

	 Бібліотека	 –	 одне	 з	 найбільших	 надбань	
цивілізації.	 І	 хоча	 ми	 сьогодні	 багато	 говоримо	 про	
електронні	 джерела	 отримання	 інформації,	 книга	
завжди	 була	 й	 буде	 тим	 живильним	 джерелом,	 яке	
постійно	 плекає	 інтелектуальний	 потенціал	 кожної	
нації.	 Важко	 переоцінити	 значення	 книги	 в	 житті	
студента,	 адже	 це	 інформація,	 знання,	 мудрість,	
пізнання	світу,	відпочинок	для	душі.	Тому	авторитет		
нашої	 бібліотеки	 серед	 студентської	 молоді	 міста	
досить		великий.

 Бібліотека – море книг,
 Бібліотека – храм науки.
 Переступайте наш поріг,
 Беріть скарби нетлінні в руки.

                      Н.О. Чернецька,
зав.бібліотекою

ефективного	обслуговування	читачів	тощо.
	 Другим	етапом	залучення	читачів	до	активного	
читання	 є	 екскурсія	 в	 бібліотеку	 з	 метою	 наочного	
ознайомлення	 з	 її	 роботою.	 Абонемент	 бібліотеки	
зустрічає	 відвідувачів	 змістовними	 	 виставковими	
стендами.	 Серед	 них:	 «Бібліотека	 –	 ваш	 помічник»,		
«Будь	 читачем	 бібліотеки»,	 «Правила	 користування	
книгою»,	 «Кращі	 читачі	 бібліотеки»,	 «Українська	
державна	 символіка»,	 «Великий	 Кобзар	 у	 пам’яті	
народній».
	 Перед	бібліотекарем	–	широке	поле	діяльності.	
Це	 і	 забезпечення	читачів	 знаннями	з	 історії	рідного	
краю,	його	екології,	економіки;	і	розвиток	у	студентів		
культури	 читання,	 прищеплення	 їм	 навичок	
самостійної	роботи	з	книгою,	 і	виховання	бережного	
ставлення	до	неї;	і	допомога	викладачам	у	підвищенні	
їх		методичної	та		педагогічної	майстерності.	
	 Не	 менш	 важливу	 роль	 у	 формуванні	
інформаційної	 культури	 користувачів	 відіграють	
різноманітні	 заходи:	 Дні	 інформації,	 огляди	 нових	
надходжень,	 експозиції	 «На	 допомогу	 курсовому	 та	

дипломному	 проек-
туванню».	 Постійно	
діюча	 	 виставка	 «Чи-
тай.	 Шукай.	 Пізнавай»	
знайомить	 	 користува-
чів	 з	 періодичними	
виданнями,	 які	 надхо-
дять	до	бібліотеки.
		 Також	 свою	
відповідальність	 пе-
ред	 суспільством	 бі-
бліотека	 вбачає	 у	
вихованні	молодого	 по-
коління.	 Саме	 через
читання,	 книгу,	 прове-
дення	 різноманітних	
просвітницьких	 заходів	
бібліотека	 	 формує	 в	

стінах	 	 нашого	 навчального	 закладу	 інтелектуальне	
та	 культурне	 середовище.	 Просвітницькі	 заходи	
бібліотеки	 –	 це	 виставкова	 діяльність,	 зустрічі	 з	
письменниками,	 проведення	 літературних	 вечорів,	
мистецьких	уроків,	усних	журналів		тощо.	У	минулому	
навчальному	 році	 в	 читальній	 залі	 бібліотеки	 була		
відкрита	 	 постійно	 діюча	 виставка	 художників		
України,	зокрема	учасників	щорічного	пленеру	«Барви	
Малевича»,	 яка	 постійно	 оновлюється.	 Цікавими	 є	
зустрічі	з	художниками,	роботи	яких	експонуються	на	
виставці.	З	творами	митців	можуть		ознайомитися	всі	
бажаючі.	
	 Вже	стало	традицією	проведення	в	читальній	
залі	 бібліотеки	 зустрічей	 з	 поетами-земляками	 в	
рамках	 	 Всеукраїнського	 поетичного	 мегамарафону	
«Віршень».	
	 А	 починала	 своє	 життя	 бібліотека	 у	 серпні	
1890	 року.	 Саме	 тоді	 	 було	 відкрито	 в	 нашому	місті	
Технічне	 залізничне	 училище,	 яке	 перетворилося	
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Автошляховик – подвижник

 Є	 особистості,	 під	 час	 спілкування	 з	 якими	
відчуваєш	 не	 просто	 моральне	 задоволення,	 а	 й	
справжню	насолоду.	Зазвичай	їх	обличчя	осяває	лише	
посмішка.	 Викладач	 Політехнічного	 технікуму	 КІ	
СумДУ	Ірина	Василівна	Мельниченко		належить	саме	
до	 таких	 людей	 –	 близько	 тридцяти	 років	 віддавши	
навчальному	закладу,	який	свого	часу	закінчила,	вона	
й	 надалі	 прагне	 вдосконалювати	 свою	 педагогічну	
майстерність,	 передаючи	при	 цьому	 досвід	молодим	
колегам,	 прагнучи	 до	 опанування	 інноваціями	
викладання	спец	предметів,	і	при	цьому	залишаючись	
просто	чарівною	жінкою.	Приємно,	що	її	плідна	праця	
відзначена	грамотою	Міністерства	освіти.
	 Ірина	 Василівна	 педагогом	 мріяла	 бути	 з	
дитинства.	 Адже	 її	 тітка	 була	 директором	 школи,	 а	
сестри	–	вчителі	історії,	іноземної	мови,	математики.	
Але	інженерна	професія	чомусь	переважила	у	виборі	
юною	випускницею	свого	життєвого	шляху.
	 Ірина	 Василівна	 погоджується,	 що	
будівельник-автошляховик	 –	 професія	 не	 зовсім	
жіноча.	 Навіть	 сьогодні,	 коли	 грані	 між	 професіями	
–	 суто	 чоловічими	 та	 суто	 жіночими	 –	 стерто.	 Але	
дорога	 поєднує	 країни,	 міста	 і	 долі	 людей.	 А	 мрія	
їздити	впорядкованими	рівними	дорогами	підказувала	
зробити	свій	внесок	у	їх	будівництво.
	 Досвідчений	 викладач	 Мельниченко	 І.В.	
погоджується,	 що	 якісно	 побудована	 автомобільна	
траса	 –	 це	 справа	 не	 майбутнього,	 а	 сьогодення.	
Звісно,	 що	 саме	 якість	 доріг	 –	 це	 багатоаспектне	
поняття.	 Але	 підготувавши	 стількох	 спеціалістів-
автошляховиків	 Ірина	 Василівна	 впевнена,	 що	 в	
недалекому	 майбутньому	 ми	 зможемо	 їздити	 саме	
побудованими	 за	 сучасними	 стандартами	 дорогами.	
Їздити	на	автомобілях	високої	швидкості	й	необхідної	
вантажопід’ємності.	
	 Студенти	 131	 групи,	 де	 Мельниченко	 І.В.	 є	
класним	керівником,	говорять	про	свого	наставника	із	
захопленням.
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 Навчальний	 процес	 у	 будь-якому	 закладі	
освіти	є	багатокомпонентним,	таким,	у	якому	не	може	
бути	головних	і	другорядних	складових,	не	може	бути	
«важливих»	і	«неважливих»	предметів.
	 Життя	ВНЗ	–	це	 (в	 ідеалі)	 як	 злагоджена	 гра	
інструментів	 в	 оркестрі:	 прагнення	 до	 підвищення	
якості	 навчального	 процесу	 повинно	 йти	 поруч	
з	 дбайливим	 ставленням	 до	 здоров’я	 студентів,	
їх	 фізичної	 культури,	 з	 визнанням	 їх	 спортивних	
здобутків,	перемог.	Саме	так	розуміє	роль	фізичного	
виховання	 для	 студентів	 колектив	 Політехнічного	
технікуму	КІСумДУ.	
	 Наш	 навчальний	 заклад	 має	 всі	 умови	 для	
гармонійного	 фізичного	 розвитку	 студентів.	 Біля	
технікуму	 розташований	 спортивний	 майданчик	
площею	 750	 м2,	 а	 також	 футбольне	 поле	 для	 міні-
футболу	з	синтетичним	покриттям	(800	м2).
	 Політех	 пишається	 спортивними	 здобутками	
своїх	 вихованців.	 Докладніше	 про	 це	 розповідає	
керівник	фізвиховання	В.	С.	Свердлін:
				–	Збірні	команди	закладу	беруть	участь	в	обласних	
спартакіадах	 серед	 ВНЗ	 І-ІІ	 рівнів	 акредитації.	 У	
XVIII	 обласній	 спартакіаді	 з	 15	навчальних	 закладів	
наш	 технікум	 посів	 ІV	 місце.	 У	 міських	 змаганнях	
з	 тенісу	 команда	 	 юнаків,	 яку	 тренує	 Арзанов	 В.	 І.	
(Дідковський	 Олександр,	 Бадай	 Максим,	 Стеценко	
Сергій)	 посіла	 І	 місце,	 а	 команда	 дівчат	 (Величко	
Аліна,	Білявська	Тетяна)	–	ІІІ	місце.
	 З	 кожним	 роком	 зростає	 кількість	 студентів,	
які	займаються	в	спортивних	секціях	та	підвищують	
свою	спортивну	майстерність.	Хотілося	б	наголосити	
у	переддень	свята	весни	8	Березня,	що	викладацький	
склад	 кафедри	 фізвиховання	 має	 жіноче	 обличчя:	
Сергієнко	 Лідія	 Василівна	 (волейбол,	 дівчата),	
Сабаніна	 Лілія	 Євгенівна	 (міні-футбол,	 юнаки),	
Кабанова	 Олена	 Євгенівна	 (баскетбол,	 дівчата).	
Це	 завдяки	 цим	 тендітним	 привабливим	 жінкам	
технікум	 здобуває	 свої	 «першості».	 А	 от	 очолює	
кафедру	 Свердлін	 Валерій	 Семенович	 (баскетбол,	
юнаки),	 секцію	 юнаків	 з	 волейболу	 тренує	 голова	
циклової	 комісії	 фізичного	 виховання	 Заяць	 Юрій	
Володимирович.	
	 Збірна	з	міні-футболу	перемогла	в	зональних	
змаганнях	серед	ВНЗ	І-ІІ	рівнів	акредитації.
	 У	Політеху	проводяться	товариські	зустрічі	 з	
різних	видів	спорту	–	турніри	з	баскетболу,	волейболу	
та	міні-футболу.
	 З	 метою	 підвищення	 вагомості	 вищої	 освіти	
серед	 учнівської	 молоді	 міста	 розігрується	 Кубок	
Політехнічного	технікуму	з	баскетболу	та	волейболу	
серед	юнацьких	збірних	команд	шкіл	та	професійних	
закладів	міста.
	 Без	 перебільшення,	 колектив	 викладачів	
фізвиховання	 Політеху	 –	 це	 колектив	 небайдужих,	
досвідчених	педагогів,	 які	 стоять	 на	 варті	фізичного	
загартування	 та	 оздоровлення	 студентської	 молоді.	
Серед	 оздоровчих	 заходів	 –	 військово-спортивний	
конкурс	 «Сила	 та	 мужність»,	 «День	 здоров’я»	
для	 студентів	 першого	 курсу;	 щороку	 близько	 160	
студентів	мають	можливість	пройти	 	оздоровлення	в	

студентському	таборі	відпочинку	«Заряд».
	 Звісно,	студенти,	які	займаються	в	спортивних	
секціях,	 тренуються	 у	 позаурочний	 час.	 А	 як	 же	
підготовка	домашніх	завдань,	курсових	проектів?
	 Про	 це	 ми	 запитали	 студента	 132	 групи	
Шерудила	Андрія	(команда	баскетболістів).
					–	 Я	 все	 встигаю:	 і	 тренування	 відвідувати,	 і	
курсовий	проект	з	будівництва	залізниць	виконувати.	
Спорт	дисциплінує	не	тільки	на	змаганнях,	а	й	у	житті,	
-	відповів	Андрій.
	 А	студентка	122	групи	Величко	Аліна	(команда	
з	настільного	тенісу)	говорить:	
					–	 Намагаюсь	 планувати	 роботу	 так,	 щоб	 не	
перешкоджали	 заняття	 настільним	 тенісом	 моєму	
навчанню.	Фізично	загартований	студент	може	більше	
запам’ятати,	бо	має	й	хорошу	пам’ять.
	 Що	 ж,	 це	 справді	 так.	 А	 поки	 готувався	 до	
друку	 цей	 матеріал,	 до	 технікуму	 прилетіла	 гарна	
звістка.	 Навіть	 прегарна:	 2	 березня	 2013	 року	 на	
чемпіонаті	 України	 з	 рукопашного	 бою	 студент	 142	
групи	Бондаренко	Валентин	здобув	титул	чемпіона.
Виходить,	що	Політех	ще	й	чемпіонів	ростить.

					–	 Відділення	будівництва	залізниць,	навчальний	
заклад	 пишаються	 чемпіоном,	 -	 говорить	 завідуюча	
відділенням	 Валентина	 Федорівна	 Кутна.	 До	 речі,	
наш	 чемпіон	 не	 дуже	 любить	 розповідати	 про	 свої	
перемоги,	 а	 здобув	 їх	 Валентин	 за	 період	 навчання	
не	 одну	 й	 не	 дві.	 Алла	 Миколаївна	 Нечай,	 класний	
керівник	142	групи	додала:
					–	 Бондаренко	Валентин	–	один	з	кращих	студентів	
групи.	 Після	 технікуму	 він	 планує	 продовжити	
навчання	 за	 фахом.	 А	 от	 скромність	 –	 це	 й	 справді	
основна	 риса	 його	 характеру.	 Вважаю,	 що	 таким	 і	
повинен	бути	справжній	чемпіон	–	цілеспрямованим,	
але	скромним.
Одногрупники	 також	 привітали	 Валентина	 з	
перемогою,	 а	 його	 друг	 Артем	 Грибков	 першим	
привітав	після	чемпіонату.
					–	 Напишіть,	 що	 Політех	 виховує	 чемпіонів,	 –
радять	студенти	142	групи.
	 Так	воно	і	є.	Факти	–	річ	уперта.

В. М. Чернушенко, 
викладач Політехнічного технікуму КІСумДУ

	 -	 Вона	 завжди	 в	 курсі	 всіх	 наших	 справ,	 -	
зазначає	студент	групи	Масько	Богдан,
	 -	 Усі	 наші	 негаразди	 сприймає	 як	 свої	
особисті.		 І	 при	 цьому	 завжди	 розрадить,	
допоможе,	 -	 підхопила	 думку	 одногрупника	 Юля	
Кисіль.
	 Ірина	 Василівна	 вважає,	 що	 серед	 основних	
принципів,	 якими	 повинен	 керуватися	 викладач,	 є	
такі:	повага	до	особистості	студента,	демократичність,	
справедливість,	 уміння	 знайти	 співвідношення	 міри	
винагороди	 та	 покарання.	 Саме	 ці	 принципи	 і	 є	
запорукою	поваги	студентів.
	 Запитую	в	Ірини	Василівни,	хто	був	її	першим	
наставником,	коли	вона	повернулася	до	alma	mater	вже	
викладачем.	З	вдячністю	згадує	педагог	про	викладача	
спецдисциплін	 Михайла	 Петровича	 Костюченка	 та	
про	 директора	 технікуму	 –	 Віктора	 Андрійовича	
Прокопця.
Професія	викладача	не	терпить	байдужості,	виконання	
своїх	 обов’язків	 у	 півсили.	 Байдужість	 студенти	
помічають	одразу.
	 Запитую	Ірину	Василівну,	чи	важко	поєднувати	
роль	дружини,	матері,	викладача.	І	вона	посміхнулася	
й	відповіла:	
	 -	Зовсім	ні.	Враховуючи,	що	чоловік	за	фахом	
механік-автошляховик	 (ми	 разом	 навчалися!),	 а	
донька	–	випускниця	Політеху	(продовжила	навчання	
в	УкрДАЗТ).	Автошляховик	 автошляховика	 зрозуміє	
завжди.	 Також	 думаю,	 що	 й	 онук	 також	 стане	
шляховиком,	 тому	 що	 вже	 зараз	 будує	 іграшкові	
дороги	різної	складності.	
	 Не	втрималася	я	також	від	запитання	про	хобі.	
Виявляється,	у	вільний	час	Ірина	Василівна	вишиває.	
За	 цим	 заняттям	 заспокоюється,	 знаходить	 душевну	
рівновагу.
	 Дізнаємося	 також,	 що	 саме	 особистість	
класного	 керівника	 сприяла	 вибору	 професії	
викладача	 для	 випускників	Мельниченко	 І.В.	 Стали	
викладачами	 спецдисциплін	 її	 випускниці	 Яценко	
Юлія	та	Шелудько	Тетяна.
	 Завдуюча	 відділенням	 будівництва	 залізниць	
Кутна	 В.	 Ф.,	 як	 ніхто	 інший,	 знає	 героїню	 нашого	
матеріалу.	З	Іриною	Василівною	вона	дружить	з	часів,	
коли	обидві	були	студентками	технікуму.
	 -	 Ірина	 Василівна	 має	 особливий	 дар	 –	
дар	 педагога,	 дар	 людини,	 з	 якою	 завжди	 цікаво	 і	
комфортно.	 Пишаюся,	 що	 поряд	 працює	 людина,	
яку	знаю	майже	40	років.	Без	перебільшення	–	наша	
дружба	 випробувана	 часом,	 -	 говорить	 Валентина	
Федорівна.
	 Закінчуючи	 розповідь	 про	 небайдужого	
досвідченого	 педагога,	 пригадала	 вже	 забуте	 слово	
–	 подвижник.	 Як	 часто	 ми	 вживаємо	 запозичення,	
значення	яких	навіть	до	кінця	не	розуміємо.	Не	треба	
соромитись	красиві	речі,	поняття	називати	красиво.
	 Отже,	 зі	 спілкування	 з	 Іриною	Василівною	я	
зрозуміла:		 переді	 мною	 –	 саме	 подвижник	 –	
досвідчений	 небайдужий	 педагог,	 оптиміст	 і	 просто	
чарівна	 жінка,	 яка	 майже	 тридцять	 років	 виховує	
студентів.

А. М. Нечай,
викладач Політехнічного технікуму КІСумДУ
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Впевнений поступ «залізничників»
	 Відділення	 «Будівництво,	 обслуговування	 і	
ремонт	залізничних	колій»	є	фундаментом,	на	якому	
базується	 майже	 125-річна	 історія	 Політехнічного	
технікуму	КІСумДУ.	Саме	це	відділення	є	в	повному	
розумінні	 правонаступником	 залізничного	 училища,	
відкритого	в	Конотопі	1890	року.	 І	не	тільки	в	плані	
спеціальності,	 яка	 не	 втратила	 своєї	 актуальності	
протягом	125	років,	а	й	у	плані	традицій,	які	плекають,	
передають	 від	 покоління	 до	 покоління	 викладачі	
відділення.
	 Про	 одну	 із	 таких	
традицій	 хочеться	 згадати.	
Стосується	 вона	 щорічного	
проведення	 тижня	 відділення.	
Справедливість	вимагає	підкре-
слити,	що	насичені,	продумані,	
яскраві	 тижні	 відділення	 -	 це	
давня	традиція	Політеху.	Проте	
зупинимося	на	«залізничниках»
	 Валентина	 Федорівна	
Кутна	очолює	відділення	з	2006	
року,	 а	працює	в	 технікумі	вже	
29	років.	
	 	 -	 Валентино	 Федорівно,	 чи	
проводились	 тижні	 відділення	
на	 початку	 вашої	 педагогічної	
кар’єри?	Які	заходи	планувалися	
29	 років	 тому?	 -	 запитали	
ми	 в	 завідуючої	 відділенням	
залізниць.
	 	 	 -	 	 Хочу	 сказати,	 що	 життя	
людини	 цікаве	 саме	 змінами,	
які	 в	 ньому	 відбуваються.	
Майже	 30	 років	 тому	 тиждень	
спеціальності	 відзначався	 що-
річно	 відповідно	 до	 робочого	
плану.	 Зауважте,	 у	 той	 час	 такі	
заходи	 «прив’язувались»	 до	
існуючої	 ідеології,	 рішень	 партійних	 з’їздів	 щодо	
розвитку	 	 залізничного	 транспорту.	 Саме	 таких	
тем	 торкалися	 викладачі	 та	 студенти	 на	 виховних	
годинах,	запланованих	у	рамках	тижня.	Традиційним	
був	 конкурс	 стіннівок.	 Їх	 виготовляли	 на	 ватманах,	
ретельно	 добираючи	 фактичний	 та	 ілюстративний	
матеріал.	Зустрічалися	стіннівки	-	справжні	шедеври!
			 Викладач	 відділення	 Тютрін	 С.	М.	 працює	 в	
технікумі	з	1984	року.
	-	Яку	участь	як	викладач	і	класний	керівник	брали	Ви	
в	тижнях	спеціальності?
	-	Почну	з	традицій.	28	років	тому	кожна	група,	кожен	
студент,	кожен	викладач,	класний	керівник	не	повинні	
були	залишатися	осторонь	заходів,	які	планувалися	в	
рамках	тижня	спеціальності.
	 Серед	тогочасних	заходів	пам’ятаються	КВК,		
ігри	 «Що?	 Де?	 Коли?»,	 брейн-ринги,	 тематичні	
виховні	години.	Гадаю,	тоді	добре	була	поставлена	на	
відділенні	і	виховна,	і	профорієнтаційна	робота.		Адже	
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в	 	 ньому	 	 	 взяли	 	 участь	 представники	 навчальних	
закладів	з	м.	Білопілля	та	м.	Шостка.
	 Робота	конференції	була	представлена	в	двох	
секціях:
1.	Інноваційні	аспекти	розвитку	транспортної	галузі.
2.	Роль	навчально-виховного	процесу		у		формуванні	
майбутніх	спеціалістів	транспортної	галузі.
	 Учасники	 отримали	 сертифікат,	 а	 тези	 було	
систематизовано	 та	 	 видруковано	 	 в	 	 окремій	 збірці.
Але	 про	 враження	 від	 конференції	 ми	 вирішили	
запитати	її	учасників,	і	ось	що	вони	розповіли.
	 Учасник	 	 конференції,	 	 студент	 142	 групи	
Бондаренко	 Валентин,	 	 який	 	 разом	 	 з	 	 викладачем		
Кутною	 В.	 Ф.	 представляв	 доповідь	 	 «Аналіз	 та	
перспективи	 	впровадження	високошвидкісного	руху	
на	залізниці		України»,		поділився		своїми		враженнями		
про	 	 участь:	 	 «По-
перше,	 Валентина	
Федорівна	 відразу	
зацікавила	 мене	
темою,	 тому	 був	
цікавим	і	сам	пошук	
матеріалу,	 і	 дух	
конференції	 –	 вона	
зібрала	 справді	
небайдужих	до	про-
блем	залізниці	учас-
ників,	 по-друге,	 це	
мій	 перший	 досвід		
участі	 в	 заході	
такого	 рівня,	 пер-
ший,	 так	 би	 мо-
вити,	 науковий	 до-
свід.	 Вважаю	 його
вдалим!»
	 Запитуємо	 Довгополого	 Артема,	 студента	
141	 групи,	 про	 враження	 від	 участі	 й	 у	 відповідь	
чуємо:	 «Я	 навіть	 не	 уявляв	 собі,	 що	 конференція	
може	 так	 оперативно	 відгукнутися	 на	 інновації,	 що	
прийшли	 на	 залізницю.	 Але	що	 я	 почув?	 Актуальні	
проблеми	екології,	виховання	студентів,	швидкісного	
залізничного	 транспорту	 –	 все	 це	 справді	 турбувало	
доповідачів	 та	 їх	 керівників.	 Мені	 особисто	
сподобалася	 тематика	 доповідей.	 Навіть	 важко	
виділити	якусь	особливо…»
	 Що	 ж,	 як	 кажуть,	 вустами	 студентів	 істина	
промовляє…
	 Продовжити	 розмову	 про	 традиційні	 для	
тижня	 відділення	 заходи	 ми	 пропонуємо	 завідуючій	
відділення	 «Будівництво,	 обслуговування	 та	 ремонт	
залізничних	колій»	В.	Ф.	Кутній.
	 -	 Ось	 уже	 	 декілька	 років	 поспіль	 викладачі	
Комісаренко	 Н.	 І.	 та	 Васильченко	 Н.	 В.	 проводять	
гру	 «Найрозумніший»	 для	 студентів-залізничників	
другого	курсу.	Справді,	ця	конкурсна	програма	неначе	
зійшла	 з	 екрану	 телевізора:	 і	 світловий	 прилад	 для	
повідомлення	 про	 готовність	 відповідати,	 і	 журі,	 і	

каверзні	питання.	Можливо,	що	ведучим	не	вистачає	
тільки	швидкості	ставити	питання	–	такої,	як	у	Тіни	
Канделакі.	Але	то	вже,	як	кажуть,	на	любителя…	Більше	
10	 років	 викладач	 української	 мови	 та	 літератури	
Чернушенко	 В.	 М.	 для	 студентів-першокурсників	
відділення	 залізниць	 проводить	 «Українські	
вечорниці».	Як	потрапити	туди?	Неодмінний	атрибут	
–	 український	 одяг	 –	 вишиванка,	шаровари,	 ну	 хоча	
б	 –	 бабусина	 хустка.	 Так,	 так,	 ота	 хустка,	 де	 буйно	
квітнуть	 уже	 майже	 століття	 троянди	 та	 мальви!	 У	
вас	є	така?	Тоді	завітайте	на	вечорниці,	прихопивши	з	
собою	полив’яну	мисочку	справжніх	солоних	огірків	
чи	капусти,	чи	дерунів,	чи	вареників,	чи	картопляних	
пиріжечків…	 Смакота!	 Дух	 українських	 страв	
полонить	не	менше,	ніж	захопливі	конкурси-змагання,	
характерні	 для	 українських	 вечорниць.	 Адже	 там	

колись	 парубки	 та	
дівчата	 обирали	 собі	
долю	 –	 роздивлялись,		
хто	кмітливіший,	впра-
вніший,	розумніший.
	Зайшовши	до	групи	№2,	
запитуємо	 студентів,	
чи	 сподобалися	 їм	
вечорниці.	
	 -	 Так,	 звісно,	 була	
одноголосна	 відповідь.	
-	 Ще	 б	 пак!	 Це	 треба	
бачити!	
	А	 чому	 б	 не	 провести	
вечорниці	 для	 викла-
дачів?	 Історія	 чомусь	
мовчить	 про	 те,	 кому	
цього	 року	 спала	 на	
думку	 така	 ідея.	 Але	

вона	 видалася	 справді	 слушною.	 Того	 грудневого	
вечора	викладачі	на	деякий	час	поринули	в	атмосферу	
минулого	 (може,	 позаминулого)	 століття,	 зодягнув-
шись	у	вишиванки,	накинувши	на	плечі	хустки	з	отим	
квітковим	розмаєм.		А	варенички,	деруни,	сало…	Як	
смачно,	здорово	та	просто	харчувались	наші	предки.		
А	 які	 вечорниці	 без	 танка?	 Про	 це	 красномовно	
розкажуть	фото…
	 Заступник	 директора	 з	 виховної	 роботи	
Швидка	 А.	 І.,	 яка	 була	 присутня	 на	 «дорослих»	
вечорницях,	 слушно	 зазначила,	 що	 цю	 традицію	
слід	 започаткувати	 і	 на	 інших	 відділеннях.	
	 Позаду	 нелегкий	 для	 політехівців	 2012	 рік.	
У	 першому	 семестрі	 проминули	 заплановані	 тижні		
спеціальностей,	 залишились	 незабутні	 спогади,	 на	
фото	 -	 неповторні	 моменти;	 переможці	 конкурсів	
та	 вікторин	 смакують	 тріумф,	 а	 організатори	 вже	
замислились,	 як	 наступного	 року	 урізноманітнити	
заходи.
	 Впевненого	поступу	вам,	залізничники!

А. М. Нечай, 
викладач Політехнічного  технікуму КІСумДУ

сьогодні	 до	 нас	 прийшли	 опановувати	 спеціальність	
залізничника	 ті	 студенти,	 чиї	 батьки	 закінчили	
технікум	15-20	років	тому.	Це	і	є	спадковість	поколінь!
		 Голова	 циклової	 	 комісії	 «Будівництво,	
обслуговування	 та	 ремонт	 залізничних	 колій	 та	
автомобільних	 доріг»	 Панченко	 Наталія	 Миколаївна		
обіймає	цю	посаду		третій	рік.	До	неї	ми	звернулися	
з	 проханням	 розповісти	 	 про	 «традиційні»	 заходи	 в	
рамках	 тижня	 відділення	 залізниць,	 які	 проводяться	

щорічно.	 До	 речі,	 Наталія	
Миколаївна	-		випускниця	Політеху	
2002	 року.	 Після	 закінчення			
УкрДАЗТ	 вона	 	 повернулася	 до	
alma	mater		викладачем.	Ще	зовсім	
молода	викладач	розповідає:
	 -	 Цьогорічні	 заходи	 були		
сплановані	таким	чином,	щоб	спри-
яти	 професійній	 зорієнтованості	
студентів.	 Зокрема,	 проведена	
серія	 виховних	 заходів	 «Кличе	
в	 даль	 магістраль»	 за	 участю	
головного	інженера	дистанції	колії	
м.	 Конотопа,	 керівника	 КМС-119	
та	 заступника	 керівника	 КМС	 з	
кадрових	питань	була	спрямована	
саме	на	знайомство	зі	специфікою	
та	 пріоритетними	 напрямками	
роботи	залізниці.
	 	 	 -	 Наталіє	 Миколаївно,	 чи	
встигають	викладачі	відділення	за	
інноваціями,	які	буквально	щодня	
приходять	на	залізницю?
	-	Ми	зобов’язані	встигати!	Адже	
випускники	 повинні	 	 прийти	 на	
залізницю	 «озброєними».	 Цього	
року	під	час	 тижня	спеціальності	
розташований	 у	 рекреації	 плаз-
мовий	 телевізор	 демонстрував	

на	 екрані	 поступ	 швидкісних	 пасажирських	 поїздів.	
Із	 захопленням	 студенти-залізничники	 та	 студенти-
автошляховики	спостерігали	 	 за	рухом	якісно	нових,	
поки	що	рідкісних	поїздів	на	 залізниці.	Цього	ж	дня	
було	 підведено	 підсумки	 оголошеної	 заздалегідь	
вікторини	 	«Чи	 знаєш	ти	 історію	транспорту?».	Свої	
відповіді	надали	57	студентів.
				-					А	яка	тематика	виховних	годин	була	запланована?
	 -	 Вдалі	 за	 фактичним	 та	 профорієнтаційним	
наповненням	виховні	години	були	проведені	І.В.	Мель-
ниченко	(«Цікаві	факти	про	автомобільні	дороги»)	та		
В.Ф.	 Кутною	 («Кличе	 в	 даль	 магістраль»).
	 У	 своїй	 розповіді	 Панченко	 Н.М.	 з	
гордістю	 відзначила,	 що	 у	 2012	 році	 в	 рамках	
тижня	 спеціальності	 відбулась	 науково-методична	
конференція	 викладачів	 та	 студентів	 «Проблеми	
розвитку	транспортної	галузі:	історія	та	сьогодення»,	
присвячена	 175-річчю	 залізничного	 транспорту.
Цей			захід		набув				статусу			обласного				рівня,			адже			
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Розповсюджується безкоштовно

Полiтех
Життя на всi cмаки

Твоє сьогодні для нашого завтра

навчають	лідерських	здібностей,	способу	мислення,	як	
у	справжніх	майбутніх	керівників;	а	ще	клуб	“Навчіть	
мене	 жити”,	 на	 засіданнях	 якого	 можна	 дізнатися	
масу	всіляких	корисних	в	повсякденному	житті	речей.
	 Такий	 підхід	 до	 організації	 позанав-
чальної	 діяльності	 створює	 комфорт	 для	 студент-
ської	 молоді,	 дає	 право	 вибору,	 змушує	 замисли-
тися		над	відповідальністю.	
	 Здавалося	 б,	 що	 ще	 можна	 запропонувати	

студентам?	 Та,	 запитавши	
безпосередньо	в	них,	адмі-
ністрація	технікуму	вияви-
ла,	що	ще	є	чимало	різних	
запитів	щодо	інших	напря-
мів	 діяльності.	 Так,	
студенти	виявили	бажання
вивчати	 мови	 програму-
вання	 такі,	 як	 С	 та	 С++,	
програмування	 Android-
додатків,	 WEB-програму-
вання,	WEB-дизайн,відео-

монтаж,	 поглиблене	 вивчення	 систем	 автоматичного	
проектування	(САПР)Компас	та	Autcad.	Уже	розпочав	
свою	 роботу	 гурток	 WEB-програмування,	 а	 дуже	
скоро,	я	впевнений,	з’являться	й	інші.
	 Ми,	 студенти,	 переконані,	 що	 в	 нашому	
Політехнічному	 технікумі	 КІ	 СумДУ	 є	 всі	
можливості	 для	 різностороннього	 розвитку,	
які	 постійно	 розширюються.	 Ми	 впевнені,	 що	
наші	 ініціативи	 будуть	 почуті	 та	 втілені	 в	 життя.		

Лєготін І., віце-президент з питань масової 
інформації МСС ПТ КІ СумДУ

 Період	студентства	—	дуже	важливий	у	житті	
кожного.	Думаю,	з	цим	ніхто	й		не	стане	сперечатися,	
адже	скільки	всього	цікавого	та	веселого	відбувається	
з	 нами	 в	 юні	 роки.	 Але	 найважливіше	 те,	 що	 в	 цей	
період	 ми	 починаємо	 приймати	 самостійні	 рішення,	
замислюємося	 над	 майбутніми	 перспективами,	
формуємося,	щоб	 стати	 цілісною	 особистістю.	 І	 ось	
починаємо	розуміти,	що	для	того,	щоб	досягти	певних	
успіхів,	 ми	 повинні	
розвиватися	 духовно,	
інтелектуально	та	фізично.
	 Нам	 просто	
необхідно	реалізувати	себе	
у	якійсь	із	сфер	діяльності,	
виявити	 свої	 таланти	 та	
розвинути	 їх.	 Та,	 щоб	
мати	 змогу	 зробити	
це,	 нам	 потрібне	 деяке	
підґрунтя,	 яким	 могли	 б	
стати	гуртки	чи	секції.	А	з	
ними	у	технікумі	проблем	
немає.	 Тут	 існує	 сила-силенна	 різних	 об’єднань	 за	
інтересами.	Для	тих,	хто	відчуває	свої	сили	у	спорті,	
існують	 секції	 футболу,	 баскетболу,	 волейболу,	
настільного	 тенісу,	 причому	 займатися	 мають	 змогу	
як	 хлопці,	 так	 і	 дівчата.	 А	 найбільш	 вправні	 беруть	
участь	у	змаганнях	різних	рівнів.	Для	тих,	хто	раніше	
займався	вокалом	чи	хотів	би	спробувати	свої	сили	в	
ньому,	функціонує	вокальний	гурток	“Елегія”.	Є	також	
хореографічний	 гурток	 “Artez”,	 в	 якому	 збираються	
ті,	 хто	 обожнює	 танці.	 А	 ще	 працює	 клуб	 “Школа	
волонтера”,	в	якому	займаються	всі,	кому	не	байдуже	
життя	оточуючих;	клуб	“Наука	бути	лідером”,	в	якому	

 На	 планеті	 Земля	 проживає	 більше	 7	
мільярдів	 людей,	 десята	 частина	 яких	 мешкає	
на	 території	 Європи.	 В	 свою	 чергу	 близько	 6%	
європейців	проживають	в	Україні.	За	статистикою,	
79,4%	українців	досягли	повноліття.
	 На	 карті	 світу	 кожен	 з	 нас	 виглядає	 як	
працьовита	 мурашка,	 яка	 щодня	 прокидається	 і	
включається	в	ритм	життя,	пересувається	з	місця	
на	місце	разом	з	потоком	знайомих	і	не	знайомих	
їй	 людей.	 Деякі	 з	 нас	 їдуть	 на	 навчання,	 хтось	
поспішає	на	роботу,	в	кожного	свої	важливі	справи,	
заплановані	на	сьогодні,	свої	думки	та	плани.
	 Кожен	 із	 нас	 у	 дитинстві	 мріяв	 про	
майбутнє,	 уявляв	 себе	 можливо,	 пілотом	 літака,	
космонавтом,	будівельником,	лікарем	або	співаком.	
Декому	вдалося	здійснити	дитячу	мрію,	деякі	люди	
з	віком	 захопились	чимось	новим,	 а	дехто	тільки	
йде	до	цього,	кожного	дня	перебуваючи	на	парах	
та	слухаючи	нудні	лекції,	щоб	бажане	здійснилось,	
–	необхідно	отримати	відповідну	освіту.	
	 Якщо	 ти	 дійсно	 чогось	 прагнеш,	 то	 маєш	

викладатися	 на	 повну,	 бути	 кращим	 із	 кращих	
і	 не	 зупинятися	 на	 півдорозі.	 У	 такому	 випадку	
ти	 обов’язково	 чогось	 досягнеш!	 Ніколи	 не	
здавайся,	обирай	ту	професію,	яка	тобі	найбільше	
подобається,	 до	 якої	 вже	 давно	 прикипіла	 душа.	
Не	 треба	 шукати	 для	 себе	 відмовок,	 спробуй,	
набирайся	 досвіду	 –	 і	 з	 часом	 заплановане	
здійсниться.
	 Справи,	 завдання	 або	 прохання,	 як	 ефект	
метелика,	інколи	можуть	здаватися	дріб’язковими,	
але	 ставитись	 до	 них	 треба	 принципово	
відповідально,	 оскільки	 події	 сьогодення,	 як	
хвилі	на	воді,	віддзеркалюють	майбутнє.	За	таким	
ставленням	до	життя,	сподіваюсь,	приховане	світле	
майбутнє	для	пілота	–	майстра	своєї	справи,	лікаря	
із	 «золотими	 руками»	 чи	 просто	 талановитого	
співака.	Кожного	дня	робіть	себе	трішечки	кращим,	
прагніть	досягти	своєї	 заповітної	мрії	–	 і	 станете	
найщасливішим.

Котлубаєв М., 
член СК «Навчіть мене жити»

Полiтех
Політех: який він є

 Бурхливий	 вир	 сучасного	 життя	 не	 лишає	
жодного	 місця	 розмитим	 уявленням,	 нечітким	
життєвим	позиціям,	 ілюзорним	планам	на	майбутнє.	
Я	–	представник	ХХІ	століття,	епохи	нанотехнологій,	
цифрової	 ери.	 Я	 не	 люблю	 невизначеності,	 я	 живу	
у	 ритмі	 «раціо».	 	 Я	 чітко	 знаю,	 чого	 хочу,	 ретельно	
виміряю	 кожен	 крок	 на	шляху	 до	 поставленої	 мети.	
Тому,	відповідь	на	питання	«А	що	роботи	по	закінченню	
школи?»	була	готова	ще	задовго	до	останнього	дзвоника.	
Я	 буду	 продовжувати	 навчання.	 І	 не	 просто	 гаятиму	
час,	найяскравіші	роки,	висиджуючи	на	студентській	
лаві,	а	здобуватиму	професію,	гідну	освіченої	людини,	
потрібну	 сучасній	 економіці,	 конкурентну	 на	 ринку	
праці,	аби	не	опинитися	з	дипломом	у	руках	в	Країні	
Безкінечного	 Пошуку	 Роботи.	 Я	 буду	 вступати	 до	
Політехнічного	 технікуму	 Конотопського	 інституту	
Сумського	державного	університету.
	 Так	 розмірковуючи,	 відчиняю	 двері	
«Політеху»,	–	і	все,	рішучість	і	впевненість	моя	у	собі	
та	 власних	 силах	 зникли,	 ніби	 і	 не	 було	 їх	 ніколи.	 З	
просторих	коридорів	та	вестибюлів,	стендів	та	дошок	
пошани	 дивляться	 на	 мене	 очі	 тих,	 хто	 щоденними	
власними	зусиллями	примножує	навчальні,	спортивні	
та	 культурні	 досягнення	 закладу.	 Дивляться,	
прискіпливо	оцінюючи,	чи	підійду	я	до	цієї	славетної	
родини	політехівців.	І	я	ще	більш	ніяковію,	гублюся,	
розчиняюся	у	власній	невпевненості.	
	 І	 у	 хвилину	 найглибшої	 зневіри	 та	 розпачу	
поряд	зі	мною	постає	фігура	того,	хто	(я	чомусь	точно	
знаю),	здатен	розвіяти	всі	мої	сумніви	та	страхи.	Мене	
вітає	Юрій	Миколайович	Салій,	завідувач	відділення	
«Комп’ютерні	 та	 електронні	 технології».	 Голос	 його	
звучить	 спокійно	 та	 впевнено,	 заповнюючи	 мою	
свідомість,	огортаючи	легкістю	та	невимушеністю:
	 «Ми	 живемо	 в	 час	 загальномасштабної	
комп’ютеризації	 та	 володарювання	 автоматики.	
Усе,	 з	 чим	має	 справу	людина	сьогодення,	пов’язано	
з	 автоматизацією.	 У	 побуті,	 навчанні,	 роботі,	
відпочинку	 –	 скрізь	 присутні	 електронні	 вироби,	 які	
вчаться	 виготовляти	 студенти	 нашого	 відділення,	
комп’ютеризовані	 пристрої,	 програми	 для	 роботи	
котрих	 також	 	 створює	 наша	 студентська	 молодь.	
Відділення	 пропонує	 студентам	 освоювати	 основи	
комп’ютерних	 наук	 та	 електроніки	 за	 такими	
спеціальностями,	як:	«Обслуговування	комп’ютерних	
систем	 і	 мереж»	 та	 «Виробництво	 електронних	 та	
електричних	засобів	автоматизації».
	 Теоретичні	знання	та	практичний	досвід,	якими	
щоденно	діляться		досвідчені	викладачі	та	лаборанти	
відділення	 «Комп’ютерні	 та	 електронні	 технології»	
під	 час	 лекційний,	 практичних	 та	 лабораторних	
занять	 стають	 неоціненним	 внеском	 у	 формування	
висококваліфікованого	 спеціаліста,	 першокласного	
фахівця,	 інтелектуального	 скарбу	 України.	 Сумлінна	
щоденна	праця,	допитливість	та	старанність	студентів	
відділення	 є	 гарантією	 продовження	 якісної	 освіти	
в	 таких	 вищих	 навчальних	 закладах	 країни,	 як:	
Конотопський	 інститут	 Сумського	 державного	
університету,	 Харківський	 національний	 університет	
радіоелектроніки,	 Українська	 державна	 академія	
залізничного	 транспорту,	 Сумський	 державний	16

університет,	та	інші	(без	урахування	результатів	ЗНО).
	 Навчання	 на	 відділенні	 «Комп’ютерні	
та	 електронні	 технології»	 дозволяє	 студентам	
реалізовувати	 на	 практиці	 отримані	 теоретичні	
знання,	надає	можливість	вже	зараз	покращити	власне	
життя,	піднести	його	на	якісно	новий	рівень.	Хочеш,	
щоб	 світло	 у	 помешканні	 	 вимикалось	 автоматично?	
–	 Будь	 ласка!	 Студенти	 відділення	 сконструюють	
таку	мікросхему	без	жодних	труднощів.	Бажаєш,	щоб	
домашній	 улюбленець	 був	 нагодований	 поки	 тебе	
немає	вдома?		-	Без	проблем!	Зі	знаннями	електроніки	
та	 основ	 конструювання	 ти	 з	 легкістю	 змайструєш	
автоматичний	дозатор	корму.
	 Студенти	 відділення	 «Комп’ютерні	 та	
електронні	 технології»	 використовують	 здобуті	
навички	 для	 суспільної	 роботи,	 спрямованої	 на	
розвиток	 рідного	 краю.	 На	 основі	 студентських	
дипломних	робіт	автоматизовані	всі	пішохідні	переходи	
Конотопа,	новорічна	ялинка	у	центрі	міста	та	панорама	
Конотопської	 битви	 у	 Конотопському	 краєзнавчому	
музеї.	Подібних	прикладів	використання	автоматики	у	
побуті	та	благоустрої	–	безліч;	 	студентська	фантазія	
не	має	меж!».
	 Слухаю	 я	 слова	 Юрія	 Миколайовича,	 і	
сумніви	 мої	 розлітаються,	 тікають	 кудись	 далеко-
далеко.	 Я	 точно	 знаю,	 що	 хочу	 навчатися	 справі,	
котра	є	рушієм	сучасної	науки,	хочу	бути	на	передовій	
майбутнього	 інтелектуального	 потенціалу	 України,	
хочу	осягнути	всі	тонкощі	сучасного	світу	електроніки	
та	 основ	комп’ютерних	наук.	Я	хочу	бути	 студентом	
відділення	 «Комп’ютерні	 та	 електронні	 технології»	
Політехнічного	технікуму	КІСумДУ!
	 Лише	єдине	питання,	яке	глибоко	приховане	у	
моїй	 свідомості,	 не	 дає	 спокою,	 гризе,	 набридає:	 «А	
чи	зможу	я	стати	гідним	членом	великої	та	дружньої	
родини	 «комп’ютерщиків»	 Політеху,	 чи	 не	 підведу	
я	 цю	 славетну	 компанію	 майбутніх	 розробників	
інтелектуальних	технологій?».
	 «Щоб	 відповідати	 вимогам	 сучасного	
студента	та	завжди	перебувати	на	гребені	хвилі	треба	
бути	 цілеспрямованим,	 наполегливим,	 цікавитися	
новітніми	досягненнями	науки	та	техніки	і	ніколи	не	
зневірюватися	 у	 власних	 силах»,	 знову	 підбадьорює	
мене	 завідувач	 відділення.	 «Можливо,	 ми	 будемо	
пишатися	саме	вами,	розробниками	нових	систем,	які	
полетять	освоювати	нові	світи	та	галактики».	
	 І	 я	 іду,	 вже	 точно	 впевнившись	 у	 власному	
професійному	майбутньому,	до	мене	із	зацікавленням	
дружньо	 обертаються	 обличчя	 тих,	 хто	 вже	 має	 за	
щастя	 навчатися	 на	 відділенні	 «Комп’ютерні	 та	
електронні	 технології»,	 хто	 буде	 розвивати	 науковий	
потенціал	 України,	 стане	 творцем	 інтелектуальних	
технологій	майбутнього!	Я	хочу	бути	поряд	з	ними!	Я	
буду	студентом	відділення	«Комп’ютерні	та	електронні	
технології»	 Політехнічного	 технікуму	 КІСумДУ!	
Точно	буду!

Юрій М., 
майбутній студент ПТКІСумДУ


