
 Вишиванка – це наша національна 
святиня. Саме вона несе в собі духовне 
багатство, втілює родючість  української землі, 
є оберегом роду, символом щасливої долі. Але 
чи часто ми згадуємо про це – про справжні 
людські цінності, про те, чим свого часу був 
сильний наш народ?
Втім, повернення до народних витоків завжди 
щедро віддя-
чить – долу-
ченням до 
життєдайної 
криниці бага-
товікового до-
свіду, до на-
родних тради-
цій. І добре, 
що в Конотопі 
перейняли ес-
тафету бага-
тьох міст Ук-
раїни, де пиш-
но  відбува-
ються Паради 
вишиванок.
 Цього-
річ свято ви-
шиванки в 
Політесі тра-
диційно відбу-
деться 25 квіт-
ня, його проведення співпадає із засіданням 
обласного методичного об’єднання вихователів 
гуртожитків ВНЗ І-ІІ р.а. На святі будуть не 
лише студенти Політехнічного технікуму 
та Конотопського інституту СумДУ, а й 
Індустріально-педагогічного технікуму 
КІСумДУ та ДПТНЗ “Училище №20“, 
представники владних структур та приватних 
підприємств міста. У рамках заходу на вас 
чекають презентація виставки діяльності 
Молодіжної організації студентів «Новий 
час», студентських клубів та об’єднань за 
інтересами; ярмаркове театралізоване дійство 
«Слава українським вареничкам!». Уперше 

цього року в стінах нашого навчального закладу 
відбудеться презентація та дегустація  шедеврів 
майстрів кулінарії в рамках конкурсу «Кращий 
вареник Дня вишиваної сорочки». Лише цього 
дня поціновувачі української культури та 
народного мистецтва зможуть стати не лише 
глядачами, а й учасниками святкового дійства 
«Веселий ярмарок», молодіжних ігор, що 

відображають 
українські на-
родні традиції та 
обряди. Кожен 
бажаючий зможе 
ознайомитись із
експонатами ви-
ставки народної 
творчості, про-
слухати виступ 
бандуристів, 
оцінити майсте-
рність хореогра-
фічних та во-
кальних коле-
ктивів ПТ та 
КІСумДУ.    
  Особливістю 
свята стануть 
театралізовані 
дійства. Цигани 
та ведмідь, баба 

Палажка та баба Параска, Стецько та Уляна 
стануть реальними героями свята. Всі учасники 
Дня вишиваної сорочки зможуть взяти участь 
в розіграші призів та ярмаркових гуляннях, 
зробити фото на згадку в колоритному 
українському стилі.
 Політех завжди радо відчиняє двері для 
тих, кому небайдужа доля народних традицій, 
хто має веселу вдачу та вміє креативно мислити. 
Тож запрошуємо всіх бажаючих розділити 
з політехівцями радість – святкування Дня 
вишиванки. 

Т. В. Яшина, 
викладач ПТКІСумДУ

«Ми виховуємо і вчимо вибирати, бо майбутнє наших студентів 
залежить від правильного вибору» 

А.І.Швидка, заступник директора з виховної роботи

Крокуй, вишиванко!..
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 Виховуємо громадянина
 Становлення демократичного 
суспільства в Україні  зумовлює необхідність 
реорганізації  громадянського виховання 
студентів вищих навчальних закладів I-II р. а. 
Зміни, що відбуваються у змісті та структурі 
вищої освіти, мають глибоке підґрунтя і 
потребують розв’язання проблеми виховання 
високосвідомого громадянина з активною 
життєвою позицією. 
 Початок ХХІ століття позначився не тільки 
появою та вдосконаленням нових цивілізаційних 
здобутків, які покликані значно полегшити 
працю людей, їх побут. На фоні безперечно 
прогресивних досягнень можна спостерігати 
ряд негативних явищ. Сьогоднішня молодь 
опинилася в соціально-економічній та духовній 
кризах, котрі знецінюють загальнолюдські 
чесноти. Питання гармонії національних і 
загальнолюдських цінностей є пріоритетними 
при плануванні виховної роботи у закладах 
освіти. У зв’язку з цим до основних завдань 
технікумів та коледжів віднесено  підготовку 
свідомої інтелігенції, вироблення чіткої 
громадянської позиції студентів, формування 
потреби у здоровому способі життя,  створення  
середовища, сприятливого для  підвищення 
рівня громадянської вихованості студентів, 
під якою розуміємо   інтегровану властивість 
особистості, що характеризується сукупністю 
достатньо стійких, сформованих, соціально 
значущих якостей, що відображають систему її 
ставлень до суспільства, громади, самого себе 
й виявляються в активній соціально значущій 
діяльності. 
 Вибудувана система виховної роботи у 
Політехнічному технікумі КІСумДУ ґрунтується 
на наукових  ідеях, теоріях та положеннях:  
системного підходу в педагогічній теорії та 
практиці, моделювання педагогічних процесів, 
управління розвитком освітніх систем, 
застосування технологій менеджменту освітніх 
інновацій, здійснення моніторингу в управлінні 
освітніми закладами; організації освітнього 
процесу у вищих навчальних закладах, зокрема 
процесу громадянського виховання студентської 
молоді. 
 Для сьогодення вищої освіти характерна 
поява нових поглядів щодо того, якого фахівця 
повинна формувати вища школа, враховуючи 
зміни в державі та у світовому соціокультурному 
просторі. Марно сподіватися, що виховна 
система виникне сама собою й буде розвиватись 

у необхідному напрямку.   При цьому  від 
адміністрації закладу залежить створення умов 
організації управління виховним процесом, за 
яких він має набути опосередковано-непрямого 
характеру. За умови, що студенти не відчувають 
прямого тиску керівництва, з’являється  зворотна  
довіра молоді, яка  стимулює їх ініціативу та 
соціальну активність.   
 Однак слід зазначити, що у нашому  
технікумі  вже традиційними стали наступні 
заходи: методична рада-тренінг «Із думкою 
про майбутнє»; відкрита трибуна «Має право 
бути традиційним» (захист реалізованих 
проектів); засідання ініціативних груп «Якщо 
не ми, то хто?»; практична діяльність студентів 
(будівельні загони, ремонтні бригади, тимчасове 
працевлаштування під час канікул), тренінги  
серед студентів першого курсу щодо реалізації 
молодіжної ініціативи «Новий час»; засідання 
«круглого» столу  за участю адміністрації, 
студентів та їх батьків з проблемних питань 
виховання молоді «Батьківський погляд»;   прес-
конференція «Громадянське виховання у вищій 
школі: досягнення та перспективи» та інші. 
 У громадянському вихованні студентів 
виховна система закладу як стабільна 
конструкція на певних етапах діяльності має 
зазнавати коректив, для того щоб перспективно 
розвиватися та вдосконалюватися. Саме за таких 
обставин сім років тому  з ініціативи  студентських 
лідерів та працівників позанавчального відділу 
закладу було створено на базі технікуму 
громадську молодіжну  організацію студентів 
«Новий час», що сприяло розширенню сфери 
діяльності студентського самоврядування   та  
можливостей щодо реалізації молодіжних 
ініціатив. Нещодавно у поточному навчальному 
році налагоджено тісну співпрацю з благодійним 
фондом «Відень» (м. Конотоп, керівник - С.Шут) 
у рамках проекту «Коло друзів», підтриманого 
організацією «Вельтхауз» (м.Грац, Австрія).  
Нині за їх підтримки успішно функціонують на 
базі технікуму три студентські клуби: «Наука 
бути лідером», «Школа волонтерів», «Навчіть 
мене жити». Це новий крок в організації 
громадянського виховання. Це новий погляд на 
управління даним процесом. Це новий старт 
у діяльності студентського самоврядування. 
Це нова сторінка позанавчальної діяльності  у 
123-річній історії нашого навчального закладу.

Т.В.Гребеник, , к.п.н., 
директор ПТ КІСумДУ

«Ми надаємо можливості і вчимо реалізовувати власні плани, бо майбутнє 
наших студентів залежить від їх самодостатності» 

Т. В. Гребеник, к.п.н., директор ПТ КІ СумДУ

Покликання служити людям
 Сенс людського життя, мабуть, і полягає в 
служінні комусь або чомусь. Проте в бурхливому 
його плині не завжди знаходиться місце і час для 
взаєморозуміння, взаємопідтримки чи просто 
хорошого слова, – ми завжди кудись поспішаємо, 
намагаємось надолужити не завжди потрібне і 
корисне, розсипаємося своїми емоціями на речі, 
які навіть не заслуговують на те. Та це не в усіх і 
не завжди. Поруч знаходиться людина, яка вміло 
і допоможе, і зрозуміє, і навчить…
 Упродовж багатьох років у вирі 
студентського життя працює Лідія Василівна 
Сергієнко. Саме у вирі, бо й сама така 
непосидюча, гіперактивна і завжди з ідеями та 
пропозиціями. Справді, рух – це життя, і рух 
повинен бути як фізичний, так і духовний.
 Життя тоді ще зовсім молодої дівчини 
складалося непросто і поступово: народилася в 
Росії та пізніше разом з батьками переїхала до 
України. Лідія
Василівна закін-
чила Козятинську 
середню школу 
та вступила до 
Вінницького тех-
нікуму на спе-
ціальність «Еле-
ктронні прила-
ди». Це були 
перші кроки у 
доросле життя. 
Батьки Лідії Ва-
силівні були за-
лізничниками,то-
му спробувати 
себе в робітничій 
спеціальності бу-
ло доречним. 
 Але завжди активна, по-спортивному 
складена дівчина, наважується вступити до 
Ленінградського інституту фізичної культури 
ім. П. Ф. Лесгафта, тим більше що і в сім’ї 
захоплення спортом мало велике значення (тато 
професійно займався футболом). Ось так спорт 
стає сенсом життя Лідії Василівни. З 13 грудня 
1976 року вона працює викладачем фізичного 
виховання у Конотопському політехнічному 
технікумі та паралельно тренером молодіжної 
команди з волейболу. Ось уже 36 років незмінний 
викладач, тренер, красива жінка і прекрасна 

людина віддає свою душу і серце улюбленому 
заняттю. Усе своє життя Лідія Василівна 
присвятила студентам та спорту. Волейбольна 
команда «Локомотив» – це її спортивне 
«дітище», в яке вкладено неймовірні зусилля 
і тренером якої вона є. Волейбольна команда 
Політехнічного технікуму КІСумДУ складається 
з 10 студенток-спортсменок. Дівчата на чолі зі 
своїм незмінним тренером – переможці міських, 
районних та обласних змагань з волейболу. Стенд 
спортивних досягнень команди прикрашають 
численні подяки, грамоти, дипломи та кубки – 
це і є результат самовідданої роботи справжніх 
фахівців своєї справи.
 Професіоналка у спорті, активістка по 
життю поєднала своє життєве кредо з досить 
делікатною справою дозвілля – виготовлення 
кубків та в’язання. Причому все це призначається 
як подарунок дорогим та близьким людям. 

Кожного разу
для свої друзів 
Лідія Василівна 
власноруч ви-
готовляє екск-
люзивний по-
дарунок, в який 
вкладено щиру, 
люблячу душу.
 Цього року 
Лідія Василівна 
– ювілярка. 
За плечима – 
багатий життє-
вий та педаго-
гічний досвід, 
невичерпний 
потенціал яко-
го змушує з 

вдячністю сказати: «Нових звитяг, нових перемог 
і міцного спортивного здоров’я!!!».
 Слід додати, що 28 квітня 2013 року 
на базі Політехнічного технікуму КІСумДУ 
відбудеться свято з приводу Дня відродження 
спортивних звитяг і початку спортивного руху 
в технікумі та місті, організатором якого знову-
таки є людина, яка сповнена життєвої наснаги, 
здорового спортивного духу і відчуття перемог 
– Лідія Василівна. 

Л. П. Завалій, 
викладач ПТКІСумДУ

“Люди з великої літери становлять потенціал навчального закладу”
В. М. Словенко, заступник директора з навчально-виробничої роботи
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 Психологія стосунків: він і вона
 Кохання – важливий і багатогранний спектр 
життя кожної людини. Зародження майбутніх 
відносин, сценарій їх розвитку починається ще 
з дитинства, коли дівчатка граються в ляльок, 
хлопчики цікавляться технікою та майструють, а 
їхні батьки показують власним прикладом, як жити 
в сім’ї. Уважно придивись, як граються малюки 
на дитячому майданчику – і ти вже там побачиш 
майбутню модель сім’ї. Цікаво, але працювати 
над цим питанням можна вже там, у дитячій грі: 
допомагати миритися, організовувати дозвілля, 
намагатися зробити його цікавим і змістовним, бо 
так це схоже на доросле життя: конфлікти, труднощі, 
сіра буденність, спокуси…
 Та як зробити, щоб відносини між юнаком та 
дівчиною зберігались, а вже існуючі відносини були 
щасливими і дружніми? Мудро в свій час підмітив 
Пришвін: «Любов – це 
небачена країна, і ми 
пливемо туди кожний на 
своєму кораблі, і кожний 
капітан веде його своїм 
шляхом». 

Найбільш типові 
труднощі

 Кожного разу під 
час чергової суперечки 
ви кажете один одному 
безліч принизливих 
слів і це стало звичкою 
у ваших стосунках та 
сприймається як норма 
життя. Ви можете 
покласти цьому край, 
але спочатку розберіться, 
чому це відбувається?

Причини
  Виховання: багато 
хто виховується в сім’ях, 
де приниження було 
звичайним явищем.
  Вплив розваг: у сучасних фільмах грубощі та 
принизливі слова часто презентуються як норма.
  Культура: у деяких країнах прийнято 
вважати,що справжні чоловіки – суворі та деспотичні, 
а жінки повинні бути непохитні у своїх рішеннях,щоб 
не здаватися слабкими. Тому і під час сварок пара 
бачить один в одному ворогів, а не союзників.
 Якими б не були причини, принизлива мова 
може призвести до розриву відносин та підірвати 
здоров’я.

Що можна зробити
 Зазвичай принизлива мова – це не просто 
слова, проблема знаходиться в серці
  Поверніть втрачені почуття. Намагайтесь 
думати про свого супутника позитивно, пригадайте 
заняття, що об’єднували, перегляньте фотоальбом, 
згадайте, які якості приваблювали.
  Описуйте свої почуття, а не докоряйте. 
Наприклад, краще сказати: «Коли ти плануєш 

якісь справи, не порадившись, мені здається мною 
нехтують». Не кидайте звинувачення: «Як це на тебе 
схоже: запланувати щось і не порадитись». Останнє 
лише викликає конфлікт.
  Вмійте своєчасно зупинитись. Якщо емоції 
вирують і можна наговорити багато зайвого, розмову 
краще відкласти. Немає нічого поганого,якщо ви 
поговорите про це пізніше, коли заспокоїтесь.
  Пам’ятайте, окрім вас, ніхто не зможе навести 
лад у відносинах, тому запитайте себе: «Чи прагну я 
цього?». Якщо так – апробовуйте знання в житті, і – 
нехай щастить.
 А ще кохання має свої кольори та мову. Мова 
кохання, наприклад, визначає характер подарунків, 
вибір місця першого побачення,святкове меню та 
одяг. Тож не засмучуйтесь, коли Ви запросили свого 
майбутнього супутника до ресторану і не отримали 

очікуваного «вау». Це може нічого не означати, 
окрім того, що улюбленим місцем відпочинку для 
нього є стадіон і, до того ж, виявляється його тато 
освідчувався мамі саме там. Щодо стилів кохання: 
виявляється, знавці з цієї справи знають їх аж шість:
1) Ерос – пристрасне – виключно любов-розвага,що 
прагне фізичного задоволення.
2) Людус – неглибокі почуття, де можуть бути зради.
3)  Сторге – спокійна, тепла і витривала любов-
дружба.
4) Прагма – любов за розрахунком.
5) Агапе – безкорисна, самовіддана любов.
6) Манія – одержимість – залежність від того, кого 
любиш.

Олена Гулєва, 
психолог ПТКІСумДУ

Поняття злочину та кримінальна 
відповідальність за окремими статтями 

Кримінального кодексу України
 Злочин – це суспільно небезпечне діяння, 
виявлене або в дії, або в бездіяльності. Злочин 
полягає в активних діях (крадіжка чужих речей, 
вчинення тілесних ушкоджень іншим людям). 
Повідомлення про злочин є важливою умовою 
боротьби зі злочинністю і засобом запобігання їй, 
свідчить про громадську зрілість людини. Воно не 
має нічого спільного з таким негативним явищем, 
як наклеп. Ябедник ніколи не виступить відкрито 
проти недоліків, а таємно обговорюватиме їх за 
спиною своїх товаришів. Якщо людина напевно знає 
про підготовлений або вчинений злочин, повідомити 
про який зобов’язує закон, але все-таки не виконує 
цього обов’язку, вона притягується до кримінальної 
відповідальності. Деякі інші види пасивної 
поведінки є злочинною бездіяльністю (ненадання 
водієм допомоги людині, яка постраждала під час 
автомобільної аварії, ненадання капітаном судна 
допомоги людям, які гинуть  у воді). Вік, з досягненням 
якого настає кримінальна відповідальність за злочин, 
- 16 років. Однак за вбивство, зумисне заподіяння 
тілесних ушкоджень, що спричинили розлад здоров’я, 
зґвалтування, розбійний напад, крадіжку, злісне 
хуліганство, зумисне знищення або пошкодження 
державного майна громадян, що призвело до тяжких 
наслідків, а також за умисне вчинення дій, які 
можуть викликати аварію, відповідальність настає 
з 14 років. На жаль, 14-16-річні підлітки не завжди 
знають, що вони вже можуть бути притягнені до 
кримінальної відповідальності. Підстави і принципи 
кримінальної відповідальності визначаються 
кримінальним правом. Кримінальний кодекс як 
офіційний документ визначає мету та види покарань. 
Пропоную ознайомитися з деякими статтями цього 
розділу.
 Хуліганство, тобто навмисні дії, що грубо 
порушують громадський порядок. Карається 
позбавленням волі на строк від 6 місяців.
 Злісне хуліганство. Дії, що визначаються 
цинізмом, зухвалістю, вчинені раніше судимою 
особою. Карається позбавленням волі на строк до 3 
років.

 Знищення і руйнування пам’яток культури 
(позбавлення волі на строк до 3 років).
 Доведення неповнолітнього до стану 
сп’яніння (позбавлення волі на строк до 1 року).
 Глум над могилою (позбавлення волі на строк 
до 3 років).
 Придбання або збут майна завідомо здобутого 
злочинним шляхом (позбавлення волі на строк до 2 
років).
 Угін автотранспортних засобів (позбавлення 
волі на строк до 1 року).
 Самовільна зупинка поїзда без потреби (до 2 
років позбавлення волі).
 Незаконне носіння, зберігання, виготовлення 
і збут вогнепальної чи холодної зброї, бойових 
припасів та вибухових речовин (позбавлення волі до 
5 років).
 Виготовлення, придбання, зберігання або 
збут отруйних і сильнодіючих речовин(позбавлення 
волі на строк до3 років).
 Незаконне виготовлення, придбання,  
зберігання, пересилка або збут наркотичнихречовин 
(позбавлення волі на строк до 10 років).
 Посів або вирощування заборонених культур, 
що містять наркотичні речовини (позбавлення волі 
на строк до 5 років).
 Схилення до вживання наркотичних речовин 
(позбавлення волі на строк до 5 років).
 Крадіжка – позбавлення волі на строк до 3 
років.
 Грабіж – до 5 років позбавлення волі.
 Крадіжка, вчинена повторно чи за 
попередньою змовою групою осіб – до 7 років 
позбавлення волі, а грабіж за цих самих обставин – 
до 8 років позбавлення волі.
 У результаті пошуків способів зайнятості, 
способів самореалізації, через слабку силу волі, 
відсутність підтримки з боку близьких, досить часто 
молодь руйнує позитивні соціальні зв’язки і виходить 
з неблагополучної ситуації асоціальним шляхом. Так 
відбувається формування злочинних стереотипів 
поведінки, а з часом – і їх закріплення через 
відсутність позитивних впливів з боку суспільства. 
Як наслідок – стрімкий розвиток злочинності серед 
молоді, і це є на сьогодні основною проблемою 
суспільства.
 Таким чином, молоді слід помірковано 
приймати власні рішення та пропозиції однолітків.
 З метою попередження правопорушень серед 
студентської молоді в Політехнічному технікумі 
Конотопського інституту СумДУ систематично 
проводяться місячники правових знань, виховні 
години, диспути, «круглі столи», конкурси тощо. 
Працює юридична консультація, тож якщо маєте 
запитання – відправляйте їх за адресою:
 e-mail – politech@konotop.org (вказати тему 
“Юридична допомога“).
 Н. М. Кондратенко,

юрисконсульт ПТКІСумДУ
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 Майстри добрих справ             
 В останній час слово «волонтер» практично в 
усіх на вустах. Велика кількість організацій, особливо 
некомерційних або тих, чия діяльність має соціальну 
спрямованість, залучають до роботи волонтерів. 
В основу волонтерського руху покладено старий, 
як світ, принцип: хочеш відчути себе людиною – 
допоможи іншому.    
 Відомо, що волонтери – це добровільні 
помічники; люди, які надають безкоштовну 
допомогу; люди, які працюють безкоштовно; люди, 
які сприяють розв’язанню місцевих проблем; це такі 
ж самі люди, як й інші, але іноді трішки розсудливіші, 
добріші, відповідальніші.
 У своїй діяльності волонтери керуються 
наступними принципами: визнають право на 
закріплення за всіма чоловіками, жінками та дітьми, 
незалежно від їхньої расової приналежності, 
віросповідання, фізичних особливостей, відповідного 
соціального та матеріального становища; поважають 
гідність і культуру 
всіх людей; надають 
допомогу, безкоштовні 
послуги особисто або
організовано в 
дусі партнерства і 
братерства; визнають 
рівну важливість 
особистих і колектив-
них потреб, спри-
яють їх колективному 
забезпеченню; ставлять
перед собою мету пере-
творити волонтерство 
на елемент особистого 
процвітання, набуття 
нових знань і навичок, 
удосконалення здібно-
стей, стимулюючи для
цього ініціативу і 
творчість людей, надаю-
чи кожному можливість 
бути творцем, а не користувачем, спостерігачем; 
стимулюють почуття відповідальності, заохочують 
сімейну, колективну і міжнародну солідарність.
 Волонтерська робота допомагає людям 
досягти більшого впливу на власне життя. 
Зокрема участь у волонтерській діяльності тих, 
хто сам потребує допомоги (самотні пенсіонери, 
люди з особливими потребами, малозабезпечені, 
люди з алкогольною та наркотичною залежністю 
в минулому), зарекомендувала себе як шлях, 
що допомагає їм змінити своє життя на краще. 
Допомагаючи іншим, вони стають упевненими у 
своїх силах, здібностях, опановують нові навички.
 Не оминув волонтерський рух і наш заклад. 
За сприяння Благодійного фонду «Відень» та 
його австрійських партнерів під керівництвом 
Туманової Юлії Володимирівни та Халімонової 
Галини Олександрівни в Політехнічному технікумі 
КІСумДУ розпочав свою роботу студентський клуб 
«Школа волонтера».  За цей час проведено зустрічі 
з різними цікавими людьми, а саме: відбулася 

зустріч із психологом технікуму Гулєвою Оленою 
Валентинівною (тема зустрічі – «Пізнання самого 
себе – ключ до успіху»). Ця зустріч збагатила студентів 
новими враженнями завдяки різним пізнавальним 
та розважальним іграм. Наш клуб відвідав отець 
Павло, який провів бесіду під гаслом «Творіть добро 
– це Божа справа». Також до стін закладу завітала 
гостя з Німеччини з намірами поспілкуватися зі 
студентським об’єднанням волонтерів. Вона у 
вигляді презентації представила досягнення своєї 
організації у сфері волонтерства. Відбулася дискусія, 
на якій студенти отримали незабутні враження від 
почутого та побаченого. Члени клубу відвідали 
Сумську  онкологічну дитячу лікарню, скрасили 
своїм товариством життя хворих діточок.
 У грудні в Політехнічному технікумі 
проводились  доброчинні акції зі збору м`яких 
іграшок та книжок для лікарень та інтернатів. Зібрані 
волонтерами іграшки та книжки були передані 

дітям Сумського 
онкоцентру та центру
соціально-психологі-
чної реабілітації дітей
м. Суми. 
  Також наші волонтери 
організували в дитя-
чому садку свято 
«День зимового іме-
нинника».  
З дітками були про-
ведені різні конкурси 
та цікаві ігри, від 
яких іменинники і 
вихователі разом з 
волонтерами отрима-
ли велике задово-
лення.
 Не полюб-
ляють наші студенти 
розповідати про свої 
добрі справи. Але 

заслуговують на те, щоб про них знали. А відтак 
спробуємо надалі все ж таки їх розговорити, щоб 
глибше зануритися в душу кожного з них. Маленька 
добра справа кожного волонтера – це вчинок, що 
заслуговує на подяку й увагу громади.
 І на завершення хочу додати, що «волонтерська 
допомога» - це не існуючий міф, а реальна підтримка 
тим, хто її потребує. Наскільки глибоко  западають в 
душу хвилини смутку й безмежної радості водночас 
від пережитого спілкування з хворими дітками. 
Незабутніми залишаються розмови з ветеранами 
війни, крихта наданої допомоги яким виховує 
результативніше, ніж сто лекцій. Наші студенти-
волонтери нині мало чим відрізняються з-поміж 
інших, але Семеренку Віталію, Новак Олені, 
Петренко Вікторії, Чорній Яні, Архіпенко Тетяні 
ми віримо вже сьогодні, а значить їх прагнутимуть 
наслідувати завтра, й світ стане добрішим.

Н. А. Яблонська, 
педагог-організатор ПТКІСумДУ
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Ми - за безпечну працю!
 За статистичними даними Міжнародної 
організації праці, у світі щороку трапляється 
2,2 мільйона нещасних випадків зі смертельним 
наслідком, пов’язаних з роботою. У середньому 
від травматизму на роботі щодня гине 5000 осіб. 
У цілому число нещасних випадків на робочому 
місці становить близько 270 мільйонів. Кількість 
захворювань, викликаних несприятливими 
умовами праці, досягає 160 мільйонів випадків.
 З огляду на стати-
стику та на тяжкість 
наслідків від нещасних 
випадків і захворювань, 
пов’язаних з працею на 
виробництві, зважаючи 
на необхідність створення 
належних умов праці 
для людини, збереження 
її життя та здоров’я, 
Міжнародна організація 
праці, приєднавшись до 
ініціативи Міжнародної 
конференції вільних проф-
спілок, оголосила 28 квітня 
Всесвітнім днем охорони 
праці. 
 Указом Президента 
України від 18 серпня 2006 
року № 685/2006 день 
об’єднання людей навколо 
проблеми збереження жит-
тя й здоров’я працівників 
офіційно визнаний і в 
Україні. Головна мета 
– привернути увагу 
суспільства, органів дер-
жавної влади, суб’єктів господарювання, 
громадських організацій до питань охорони 
праці, запобігання нещасним випадкам на 
виробництві та професійним захворюванням, 
ушанування пам’яті осіб, які загинули на 
виробництві. 
 Всесвітній день охорони праці, що 
відзначається в Україні сьомий рік поспіль, 
привертає увагу громадськості до проблем 
охорони праці та сприяє підвищенню рівня 
безпеки на кожному робочому місці. Цього 
року День охорони праці проходить під девізом 
«Запобігання професійних захворювань». З 
цієї нагоди по всій країні, і зокрема в Сумській 
області, проводиться низка заходів, спрямованих 
на покращення рівня охорони праці та 
популяризацію цінностей безпечної праці.

 Велику увагу цьому питанню приділяє 
і наш навчальний заклад, що, безперечно, 
турбується про життя і здоров’я своїх 
співробітників, безпечні умови праці. Тому 
з метою запобігання виникненню нещасних 
випадків та пропаганди безпечних і нешкідливих 
умов праці в Політехнічному технікумі КІ 
СумДУ з 22 по 28 квітня 2013 року планується 
проведення  Тижня охорони праці. 

  У рамках Тижня 
розроблено та схвалено 
План заходів, спрямованих 
на профілактику вироб-
ничого травматизму, реалі-
зацію належного ставлення 
працівників до питань без-
пеки праці, формування 
активної й свідомої пози-
ції працівників щодо зна-
чення безпечних умов 
праці.  У зв’язку з цим  пе-
редбачено відповідний 
комплекс заходів, а саме: 
проведення уроків для 
студентів ПТ КІСумДУ та 
КІСумДУ, спрямованих на
з’ясування причин вини-
кнення професійних захво-
рювань та їх запобігання; 
аналіз стану безпеки жит-
тєдіяльності та охорони 
праці в технікумі та інсти-
туті; проведення конкурсів 
«Кращий знавець правил 
з охорони праці» та 
«Кращий за професією»; 

оформлення стенду з охорони праці та техніки 
безпеки у бібліотеці ПТ КІСумДУ; організація 
виставки засобів індивідуального захисту, 
наочних посібників, засобів навчання з питань 
охорони праці; проведення наради керівників 
служб з охорони праці ПТ КІСумДУ та КІСумДУ.
       Ці заходи спрямовані на популяризацію 
безпечних та нешкідливих умов праці, 
формування свідомого ставлення суспільства до 
культури безпеки праці. Тому не будьте байдужі, 
візьміть участь у заходах Тижня охорони праці. 
Підтримаймо безпечну працю!

Д. І. Павлун,
 відповідальний за охорону праці ПТКІСумДУ
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 Знання - найкращий капітал            
 Однією з форм навчальної роботи з 
обдарованою молоддю в Політехнічному технікумі 
КІСумДУ є студентські предметні олімпіади, які 
щороку проводяться з гуманітарних, суспільно-
економічних, природничо-наукових і професійних 
дисциплін. Метою цього виду діяльності є виявлення, 
відбір та підтримка обдарованої студентської 
молоді, розвиток та реалізація здібностей студентів, 
стимулювання творчої праці студентів, педагогічних 
та науково-педагогічних працівників, підвищення 
якості підготовки фахівців, активізація навчально-
пізнавальної діяльності студентів, системне 
вдосконалення навчального процесу, формування 
команд для участі в обласних та всеукраїнських 
олімпіадах. Крім виявлення талановитих студентів і 
формування в них інтересу до наукової праці й обраної 
спеціальності, олімпіади розвивають креативні 
здібності і виховують активну життєву позицію. 
 Оскільки в ПТ КІСумДУ важливою 
передумовою підвищення якості підготовки 
майбутніх фахівців є розвиток і вдосконалення 
форм та методів контролю навчальних досягнень, 
то предметні олімпіади виступають ще й засобом 
зворотнього зв’язку у навчанні, забезпечуючи 
можливість оперативного регулювання й коригування 
цього процесу.
 Загалом, розглядаючи предметну олімпіаду як 
складову, що виходить за рамки стандарту освітнього 
процесу, варто відзначити ті додаткові ефекти, які 
вона приносить: 
- мотивація студентів до вивчення додаткових 
матеріалів, не охоплених навчальною програмою, у 
процесі підготовки до олімпіади й участі в ній;
- можливість самооцінки професійного рівня 
порівняно з рівнем інших учасників олімпіади;
- можливість зарекомендувати себе перспективними 
фахівцями з точки зору подальшого працевлаштування.
 Аналізуючи результати проведення 
предметних олімпіад серед студентів технікуму в 
2012-2013 н.р., можна беззаперечно констатувати 
- студентський олімп  ПТ КІСумДУ поповнився 
достойними представниками.
 Так, серед понад 200 учасників, які взяли 
участь у 31 олімпіаді, маємо 98 призерів.  Крім 
цього, справжньою гордістю закладу став студент   6 
групи Мончаковський Роман, який зайняв III місце 
на обласній олімпіаді з інформатики серед студентів 
першого курсу ВНЗ I- II рівнів акредитації. 
Для представників вищих навчальних закладів 
олімпіада є також своєрідним індикатором, який 
дозволяє оцінити підходи й методики підготовки 
фахівців, можливістю порівняти результати освітньої 
діяльності з результатами інших освітніх установ. 
Тому продуктивним результатом можна вважати 
участь студентів ПТ КІСумДУ  в олімпіадах,  
проведених у лютому цього року Конотопським 
інститутом СумДУ за участю його структурних 
підрозділів -  Політехнічного технікуму КІСумДУ 
та Індустріально-педагогічного технікуму КІСумДУ. 
Так, переможцями  олімпіади з економічної теорії 
стали студентки гр. 631 Удод Дар’я та Шкурдода 
Юлія, а Лєготін Ігор та Юсаненко Максим вибороли 
перемогу на олімпіаді з електротехніки.
 Усім учасникам та переможцям олімпіад 

побажати можна тільки одного – палати жагою до 
знань і ніколи не згасати! 

РЕЗУЛЬТАТИ  
проведення предметних олімпіад у Політехнічному 

технікумі КІСумДУ в 2012-2013 н.р.

Будівельне матеріалознавство
І місце - Кошений О. (221 гр.);
ІІ місце - Михайленко В. (221 гр.);
ІІІ місце - Масько С. (222 гр.), Подгорний І. (221 гр.);

Теоретична механіка
І місце - Подгорний І. (221 гр.);
ІІ місце - Кирієнко О. (321 гр.), Топчій О. (222 гр.);
ІІІ місце - Мілевський А. (321 гр.), Грязнов Є. (221 гр.);

Архітектура комп’ютерів
І місце - Трофимчик Д. (731 гр.);
ІІ місце - Гриценко Д. (731 гр.), Мєшкова Н. (731 гр.);
ІІІ місце - Гнипюк Г. (731 гр.), Мирошниченко Д. (731 гр.);

Основи електротехніки
І місце - Журавель С.  (521 гр.), Худенко Ю. (721 гр.);
ІІ місце - Міщенко А. (721 гр.), Пархоменко П. (521 гр.);
ІІІ місце - Білявська Т. (721 гр.), Кислицький О. (521 гр.)

Основи електроніки
І місце - Міщенко А. (721 гр.);
ІІ місце - Журавель С.  (521 гр.);
ІІІ місце - Худенко Ю. (721 гр.);

Математика
І місце - Калачников О.  (5 гр.), Кухаренко Т. (5 гр.), 
Шершень Н. (2 гр.);
ІІ місце - Бандурка Д.  (2 гр.);
ІІІ місце - Димитрова А. (3 гр.);

Історія України
І місце - Літвінов І. (122 гр.);
ІІ місце - Наталіч Б. (421 гр.);
ІІІ місце - Луговик О. (121 гр.);

Всесвітня історія
І місце - Григоренко С. (2 гр.);
ІІ місце - Гребенщиков Р. (3 гр.);
ІІІ місце - Руденко С. (3 гр.);

Основи філософських знань
І місце - Лісогор А. (131 гр.);
ІІ місце - Чепа О. (132 гр.);
ІІІ місце - Луценко В. (531 гр.);

Соціологія
І місце - Лісогор А. (131 гр.);
ІІ місце - Ніколаєнко Є. (741 гр.);
ІІІ місце - Громов А.  (231 гр.), Ціленко Ю. (741 гр.);
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 Знання - найкращий капітал 
Основи екології

І місце - Чепель Т. (721 гр.);
ІІ місце - Міщенко А. (721 гр.), Худенко Ю. (721 гр.);
ІІІ місце - Михайленко В. (221 гр.);

Фізика (ІІ курс)
І місце - Міщенко А. (721 гр.), Худенко Ю. (721 гр.);
ІІ місце - Чепель Т. (721 гр.);
ІІІ місце - Журавель О. (521 гр.);

Електротехніка
І місце - Козинець Д.  (331 гр.);
ІІ місце - Лісогор А. (131 гр.);
ІІІ місце - Чергинець Є. (331 гр.);

Інженерна геодезія
І місце - Кошений О. (221 гр.), Соколов М. (222 гр.);
ІІ місце - Ігумнов Є.  (221 гр.);
ІІІ місце - Грязнов Є. (221 гр.);

ТОБВ, ОРБК, 
Будівельна механіка

І місце - Мачача В. (232 гр.);
ІІ місце - Терещенко В. (232 гр.);
ІІІ місце - Чулікова Н. (232 гр.), Войтех С. (232 гр.);

Біологія
І місце - Григоренко С. (2 гр.)
ІІ місце - Бандурка Д. (2 гр.), Руденко С. (3 гр.);
ІІІ місце - Тимошин М. (6 гр.), Гребенщиков Р. (3 гр.);

Економіка будівництва
І місце - Мироненко А.(242 гр.);
ІІ місце - Гориченко І. (241 гр.);
ІІІ місце - Криворук В. (242 гр.);

Інженерна графіка
І місце - Поволоцький А. (121 гр.);
ІІ місце - Кондратько О. (121 гр.);
ІІІ місце - Соколов М. (222 гр.), Рубан Т. (122 гр.);

Фізика (І курс)
І місце - Димитрова А.  (3 гр.);
ІІ місце - Кликало М.  (5 гр.);
ІІІ місце - Мирошниченко Г. (6 гр.);

Хімія
І місце - Клименко І. (6 гр.);
ІІ місце - Сомок А. (4 гр.);
ІІІ місце - Аксьонов Є. (3 гр.);

Українська мова
І місце - Бондаренко І. (621 гр.);
ІІ місце - Образова Т. (2 гр.);
ІІІ місце - Кухаренко Т. (5 гр.);

Основи проектування КВП
І місце - Шульга І. (441 гр.);
ІІ місце - Чорнозуб Р. (441 гр.);
ІІІ місце - Пасишнюк Р. (441 гр.);

Технологія машинобудування, 
технологія конструкційних матеріалів, 

обробка матеріалів різанням
І місце - Манькевич  В. (431 гр.);
ІІ місце - Тарасенко К. (431 гр.);
ІІІ місце - Шульга І. (441 гр.);

Вишукування автомобільних доріг аеродромів
І місце - Брикун В. (331 гр.)
ІІ місце - Воїнова А. (331 гр.), Сур К. (331 гр.)
ІІІ місце - Козинець Д. (331 гр.), Чергинець Є. (331 гр.);

Будівництво автомобільних доріг і аеродромів
І місце - Сірокваша О. (341 гр.);
ІІ місце - Костирка Ю. (341 гр.);
ІІІ місце - Ігнатенко С. (341 гр.), Тимошенко Б. (341 гр.);

Будівництво, обслуговування і ремонт 
залізничних колій

І місце - Тихоненко Р. (132 гр.);
ІІ місце - Дмитренко О. (132 гр.);
ІІІ місце - Чепа О. (132 гр.);

Англійська мова
І місце - Мончаковський  Р. (6 гр.);
ІІ місце - Кухаренко Т. (5 гр.);
ІІІ місце - Бондаренко А. (1 гр.);

Вища математика
І місце - Манжула А. (721 гр.)
ІІ місце - Міщенко А. (721 гр.)
ІІІ місце - Якименко В. (521 гр.), Черненок А. (521 гр.), 
Худенко Ю. (721 гр.);

Інформатика
І місце - Тарасенко Д. (6 гр.);
ІІ місце - Чернявський О. (4 гр.);
ІІІ місце - Мончаковський Р. (6 гр.);

Основи комп’ютерних технологій
І місце - Соколов М. (222 гр.);
ІІ місце - Голубцов М. (222 гр.);
ІІІ місце - Двуреченський С. (122 гр.);

Світова література
І місце - Мирошниченко А. (6 гр.)
ІІ місце - Мончаковський Р. (6 гр.), Клименко І. (6 гр.);
ІІІ місце - Тимошин М. (6 гр.).

Успіхів тобі, студенте, на ниві нового, цікавого та 
незвіданого!
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 Студентська весна         
 Весна… Зазвичай віє теплом, окутує  
затишком, зігріває надією, виблискує сонцем. 
Але цього року все інакше. Кінець березня, 
початок квітня, а за вікном курделиця, сніжні 
замети, збентежені непогодою люди… І лише  
«Студентська весна» спокутує провину природи, 
даруючи нам безмежність енергії, творчості, 
таланту, впевненості й надії. 
 Ми бажаєм Вам сонця і миру!
 Ми цю мить незабудем нізащо.
 Не кажіть, де у світі є краще.
 Не повірю, не вірю, не вірю.
 Такі радушні слова лунали від виконавців 
Політехнічного технікуму КІСумДУ на конкурсі-
фестивалі «Студентська весна», який проходив цього 
року у стінах Політеху. Шість навчальних закладів 
брали участь у ювілейному 15-му міському відборі 
(Політехнічний технікум КІСумДУ, Конотопський 
інститут СумДУ, Індустріально-педагогічний 
технікум КІСумДУ, Конотопське медичне 
училище, Конотопське вище професійне училище, 
Конотопська філія Європейського університету) і 
кожен після закінчення висловив слова вдячності 
за гостинний прийом організаторам.
Політехівці доклали зусиль і, дійсно, створили 
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 Студентська весна 

Вокальний ансамбль 
дівчат «Елегія» з піснею 

«В ніч на Купала»  
І місце

Вокальний ансамбль 
хлопців «Фортуна» 

з попурі 
«Королева красоты» 

І місце

Танцювальний колектив 
«ARTEZ» з 

«Циганським танком»  
І місце

радушну та по домашньому затишну атмосферу для 
конкурсантів. Задоволені високим рівнем підготовки 
заходу й журі, до складу якого увійшли:
 - Шинкаренко О. В. - Голова журі, завідувач 
відділу культури і туризму Конотопської міської ради;
 - Корольова І. А. - керівник колективу 
сучасного танцю «Сузір’я» центру дитячої та 
юнацької творчості;
 - Лазука І. Ю. - керівник студії сольного співу 
міського будинку культури «Зоряний»;
 - Люшина М. В. - професійна актриса, 
режисер народного драматичного театру «Сузір’я» 
міського будинку культури «Зоряний»;
 - Рябченко А. О. - викладач по класу 
сольфеджіо, керівник вокального ансамблю міської 
музичної школи №1; 
 - організаційну допомогу журі надавала 
спеціаліст відділу міської ради у справах молоді та 
спорту Богдан Олена Павлівна.
 Звісно представники кожного закладу 
покрокували як переможці, бо хоча б у декількох 
номінаціях мали призові місця. Студенти 
Політехнічного технікуму КІСумДУ задоволені 
своїми результатами. Ще б пак:

Гребеник Антон – соло з піснею 
«Ты для меня всё»  

І місце

Пархоменко Павло – 
інструментальне виконання 

«Варіації на тему Тум-балалайки» 
ІІ місце

Дует у складі Лозіна 
Владислава та Радько Дарії 

з піснею «Я не здамся без бою»  
ІІ місце

Тріо у складі 
Радько Дарії, 

Мірошниченко 
Дарії та Котлярової 
Катерини з піснею 

«А закаты алые» 
 ІІІ місце

Квартет у складі 
Мірошниченко Дарії, Лозіна 

Владислава, Юрченка 
Руслана та Радько Дарії із 

піснею «Роса» 
ІІ місце

 Вітаємо всіх учасників та керівників (Бібик Л. Ю.; Бондаренко О. Є.). Дякуємо за чудові виступи. Ви, 
переможці, наше обличчя! І це нам подобається! Так тримати!

З вдячністю А.І.Швидка, 
заступник директора з ВР
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Віримо в майбутнє кожного                       
 Почнімо зі слів В.О. Сухомлинського: «Життя 
переконало мене, що виховувати важких дітей – 
найскладніша справа, яка потребує виняткової уваги, 
терпіння, майстерності, такту, душевної чуйності, 
теплоти». Він підкреслював, що педагог зможе 
досягти успіху в роботі з такими дітьми лише тоді, 
коли ніколи, жодним словом, жодним жестом не 
дасть їм відчути, що перестав вірити в їхнє майбутнє.
 Виходячи з цього можемо стверджувати, по-
перше, що людина не може працювати педагогом, 
якщо вона невихована, егоїстична, криклива, 
безвідповідальна, не вміє себе стримувати, 
недоброзичлива.
 По-друге; педагог має викликати у підлітка 
віру в нього як у людину, якій не байдуже, ким він 
виросте, у людину, яка 
намагається допомогти 
йому знайти своє місце 
серед однолітків. Якщо 
цей місток спалено, 
відновити його дуже 
важко, практично не 
можливо.
 Сучасній моло-
ді не потрібні «нра-
воучителі», їм потрібен 
однодумець, який розу-
міє їх в різних обста-
винах.
 Якщо хтось ду-
має, що просто запро-
сив, зацікавив, затягнув 
важковиховувану дити-
ну до якогось творчого 
гуртка, і на цьому кінець 
справи, то  він глибоко 
помиляється. Завтра на 
заняттях цього гуртка 
студента вже не буде, і в 
подальшій роботі він вже 
навряд чи зможе найти з ним спільну мову. Багато хто 
з викладачів робить акцент на роботу з батьками. Так, 
ми не повинні забувати про батьківський авторитет. 
Але ж і тут потрібно залучати педагогічний такт, 
тому що не тільки студентів треба виховувати, а іноді 
й батьків.
 Так де ж вихід, з чого починати?
 Маючи власний досвід переконана: 
розпочинати необхідно з основи -  індивідуальної 
роботи з кожним студентом. Психолог подав вам 
інформацію про дану дитину, ви починаєте з ним 
працювати. Вивчаєте характер, звички, уміння. До 
речі, педагогічне вивчення дуже відрізняється від 
психологічного.
 Дитині здебільшого  не вистачає доброти, 
уваги, а не  «сухого» вивчення її відхилень. Викладач 
повинен враховувати все: і небажання навчатися, і 
небажання займатися якоюсь колективною справою. 
Важковиховуваній  дитині потрібно прививати 
паростки добра, працелюбності, поваги. Найчастіше 
- власним прикладом.
 Вивчивши «важкого» студента, викладач 

звертається по допомогу до позанавчального 
відділу, повідомивши працівників, які інтереси та 
проблеми має дитина. У навчальному закладі працює 
безліч об’єднань  різної спрямованості: предметні 
гуртки, творчі клуби, спортивні секції тощо. Але ми 
зупинимось саме на студентських клубах та проектах.
 Політехнічний технікум має три студентські 
клуби:
 1 «Наука бути лідером»
 2 «Навчіть мене жити»
 3 «Школа волонтера»
 Про них ми поговоримо обов’язково. Але 
давайте визначимось,  чим же відрізняється клуб від 
гуртка. Гурток, або творче об’єднання – це зайнятість 
дітей за інтересами, де обов’язково є творчий керівник, 

який має великий зошит, 
в якому відмічаються 
відсутні. Робота ведеться 
за планом, інколи 
визначається як платна 
послуга. Що ж ми 
розуміємо під поняттям 
«клуб»? На початку 
заснування серед охочих 
студентів відбираються 
ті, які хочуть серйозно 
займатися окресленою 
справою і в подальшому 
стають координаторами 
даного об’єднання. Засі-
дання клубу відбувається 
2 рази на місяць. У 
ньому не має ні списків 
членів, ні обов’язкових 
зобов’язань учасників. 
Напередодні зустрічі 
формується оголошення, 
в якому висвітлюється 
тематика зустрічі. Як 
показує практика, на такі 

зустрічі можуть прийти як 1 студент, так і 30, але 
чим далі, тим все більше розширюється колектив 
бажаючих. Саме до таких клубів ми запрошуємо і 
важковиховуваних студентів. 
 Чим займаються члени клубів Політеху?
 1. «Наука бути лідером»: Робота об’єднання 
спрямована на розв’язання ряду проблем адаптації 
молоді в сучасному суспільстві, самореалізації 
студента, виховання лідерських якостей,     набуття 
практичних навичок щодо втілення ідей в життя.
 2. «Навчіть мене жити»: У програмі діяльності 
клубу - урочисті презентації, зустрічі з цікавими 
людьми (у тому числі й іноземцями), лекційні 
зустрічі з викладачами, студентами та їх батьками, 
зустрічі з лікарями, фахівцями із соціальної роботи, 
психологами проведення майстеркласів тощо. У 
членів клубу є можливість взяти участь в круглих 
столах, дискусіях, іграх тощо. 
 3. «Школа волонтера»: Метою функціо-
нування програми є навчання та об’єднання зусиль 
небайдужої до соціальних проблем суспільства 
молоді; сприяння трудовому вихованню студентів, їх 
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Віримо в майбутнє кожного            
особистісному становленню в громадянському суспільстві; формування якостей високо свідомого громадянина 
та підвищення рівня громадянської вихованості студентської молоді.
 Знаючи від викладача (кл. керівника) нахили дитини, пропонуємо йому ту чи іншу діяльність.
 Необхідно обов’язково відзначити успіхи важковиховуваного студента, і не один на один, а при всьому 
колективі за найменші досягнення. Ваші дії будуть ковтком свіжого повітря для  дитячого серця.
 Як підказує досвід, коли  дитина спробувала себе в студентських клубах, укріпилась, повірила в себе, то 
вже без запрошення, а з особистої ініціативи бере участь у заходах різного спрямування, нерідко стає лідером, і 
ті якості, які ви вважали згубними, трансформуються в чіткі конструктивні. Важковиховуваний студент змінює 
коло спілкування, знаходить нових друзів з іншими цінностями, отримує можливість зайнятися корисною 
справою, відчуває вагомість власного інтелекту, думки, індивідуальності, відчуває почуття відповідальності 
за себе та інших.
 Дуже важливим на перших кроках індивідуальної роботи з важковиховуваними студентами є вміння 
привернути їх увагу до себе, знайти точку для встановлення контакту, завоювати  довіру, примусити задуматись 
над поведінкою. Це відбудеться лише тоді, коли студент побачить у своєму викладачеві однодумця, який 
турбується про його долю, намагається його  зрозуміти і допомогти розібратись у сумнівах, переживаннях, 
помилках.
  Будьмо доброзичливими, уважними і терплячими до наших студентів.
 А однодумців-освітян, бажаючих юнаків та дівчат завітати на засідання того чи іншого клубу просимо 
написати на адресу: «Школа волонтера», e-mail - shkola-volontera@mail.ru, «Наука бути лідером»,  
e-mail - nauka-buty-liderom@mail.ru, «Навчіть мене жити», e-mail - navchit-mene-jity@mail.ru.

Ми відкриті до спілкування!
А. І. Швидка,

заступник директора з ВР ПТКІСумДУ

 Ми живемо в цьому світі, маємо амбіційні плани, прагнемо до досконалості, потребуємо до 
себе уваги, чекаємо похвали й грошових винагород. Здається нічого грішного  у цих помислах й 
немає, але в житті все набагато тендітніше, витонченіше, раниміше… 
 Нічого за тисячі років не змінилося. Більшість з нас полюбляють роботу бачити й цінувати 
лише свою, а кошти рахувати інших;  акцентувати  увагу на пунктах посадових обов’язків, якщо 
навіть один раз на рік збентежені необхідністю виконати не стандартне завдання. Нас мало цікавить 
виробнича необхідність, але дратують відпустки за власний рахунок. Жоден працівник не звернувся 
до керівництва з проханням дозволити вийти у вихідний день попрацювати, бо має недопрацьовані 
години, а от навпаки-стократ. Ми часто готові розділити біду, але свою. Дорослі не знаходять 
часу вивчати проблеми, приймати виважені рішення й добирати слова. Ми не вимогливі до себе 
у більшості життєвих ситуацій, наші «безшабашні теревені» й «самосуд пересудів» поїдають все 
краще, що ми маємо як Люди.
 Не ми створили світ, у якому розкошуємо й виносимо вердикти. Але в даний час саме від 
нас залежить, яким він стане завтра, яким його побачать наші діти й онуки. Говорять, що за світ 
борються не на життя, а на смерть два вовки-добро і зло. І хто переможе в кінці кінців залежить від 
кожного з нас, бо перемагає той, кого більше кормиш. 
 Давайте не вагаючись дарувати іншим часточку себе. У наших серцях достатньо доброти й 
любові, щоб нею поділитися. У нас достатньо часу й сил, щоб витратити їх на когось, крім себе. 
Не скупіться! Досить своє внутрішнє тепло ретельно приховувати від чужих очей. Його не стане 
менше, воно примножиться. Зробивши добро комусь, ви ощасливите себе в першу чергу. Ми 
маємо пам’ятати, що для когось являємось  Вихователем чи Вихованцем, Наставником чи Учнем, 
Конкурентом чи Партнером, Старшим товаришем чи Меншим  другом… А протягом життя кожен 
проживає всі ролі.  Тож виглядати дурно у будь-якій з них не варто, бо не вигідно, навіть,  задля 
власних потреб.

З повагою до кожного, Т.Гребеник, к.п.н., 
директор ПТКІСумДУ

ЦЕ СТОСУЄТЬСЯ КОЖНОГО
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Політехнічний технікум КІСумДУ 

 Яку спеціальність я хочу здобути? Це 
питання  повинно турбувати кожного свідомого 
абітурієнта. Перше, що повинен зробити 
абітурієнт 2013 року – визначитися з професією, 
яку планує опанувати. Переконані, що більшість 
з Вас уже зробили цей непростий вибір. Тим, у 
кого він ще попереду, хочемо побажати обрати 
фах усвідомлено, в першу чергу, враховуючи свої 
можливості та здібності, а не престижність чи 
вискооплачуваність майбутньої професії. Якщо 
ж Ви сумніватиметеся до останнього, то можете 
спробувати свої сили та подати документи одразу 
на кілька спеціальностей ( не більше 3-х у одному 
ВНЗ). 
 Якщо ж вибір зроблено на користь 
Політехнічного технікуму Конотопського 
інституту Сумського державного університету, 
спробуємо з’ясувати найважливіші моменти 
вступної кампанї 2013 року, поспілкувавшись з 
відповідальним секретарем приймальної комісії.

 1. За якими спеціальностями здійсню-
ється підготовка у Політехнічному технікумі 
Конотопського інституту Сумського держав-
ного університету?
 На сьогоднішній день  технікум готує 
спеціалістів за 8 спеціальностями:
1. Будівництво, обслуговування і ремонт 
залізничних колій.
2. Будівництво та експлуатація будівель і споруд.
3. Будівництво, експлуатація і ремонт 
автомобільних доріг та аеродромів.
4. Технологія обробки матеріалів на верстатах та 
автоматичних лініях.
5. Виробництво електронних та електричних 
засобів автоматизації.
6. Організація виробництва.
7. Обслуговування комп’ютерних систем і мереж.
8. Землевпорядкування (вперше з 2013 року).

 2.  Який освітньо-кваліфікаційний рівень 
здобуває випускник технікуму?
 Після закінчення технікуму Ви отримуєте 
освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший 
спеціаліст». Адже Політехічний технікум – вищий 
навчальний заклад  І (першого) рівня акредитації.

 3. За якими формами навчання 
здобувається вища освіта в технікумі?
 Навчання здійснюється за денною та 
заочною формами.

 4. Яка освіта необхідна для вступу на 
навчання до технікуму? 
 Вступ на навчання за денною формою 
навчання здійснюється на основі базової (9 класів) 
та повної (11 класів) загальної середньої освіти, а 

також на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 
кваліфікованого робітника(випускники училищ) зі 
скороченим терміном навчання на вакантні місця 
другого курсу. Вступ на заочну форму здійснюється 
на основі повної освіти (база 11 класів) та на основі  
освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого 
робітника(випускники училищ).

 5. За які кошти можна здобути вищу 
освіту?
  У Політехічному технікумі вища освіта 
здобувається за рахунок видатків державного 
бюджету  - за державним замовленням,  а також за 
рахунок коштів фізичних, юридичних осіб. 
 Студенти бюджетної форми навчання 
матимуть змогу отримувати стипендію                                   
понад  500 грн.                   

 6. Хто має право вступати до 
Політехнічного технікуму КІСумДУ?
 Вступати можуть громадяни України, особи 
без громадянства, які перебувають на території  
України на законних підставах, а також іноземні 
громадяни.

 7. Хто має право безоплатно здобувати 
вищу освіту?
 Громадяни України мають право безоплатно 
здобувати вищу освіту на конкурсній основі, якщо 
вони раніше не здобували і не  здобувають на 
час проведення конкурсу відповідного освітньо-
кваліфікаційного рівня за кошти  державного 
бюджету. 
 Здобувати безоплатно вищу освіту за іншим 
напрямом (спеціальністю) одного і того ж освітньо-
кваліфікаційного рівня мають право громадяни 
України, якщо вони за станом здоров’я втратили 
можливість виконувати службові чи посадові 
обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що 
підтверджується висновками медико-соціальної 
експертної комісії.

 8. Які строки прийому заяв та документів 
для вступу до технікуму? 
 Встановлено такі строки прийому заяв та 
документів: 
 1 липня - початок прийому заяв та 
документів; 
 20 липня  - закінчення прийому заяв та 
документів від осіб, які мають право складати 
вступні екзамени, що проводить вищий навчальний 
заклад;
 21 - 31 липня - строки проведення вищим 
навчальним закладом вступних екзаменів;
 31 липня  - закінчення прийому заяв та 
документів від осіб, які не складають вступних 
екзаменів.
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гарантує старт до успіху
 Зарахування вступників здійснюється на 
основі базової та повної загальної середньої освіти 
на денну форму навчання:
- за державним замовленням не пізніше 11 серпня;
- за кошти фізичних та юридичних осіб - після 
зарахування на місця державного замовлення 
відповідного напряму (спеціальності), але не 
пізніше 25 серпня. 

 9. Які документи абітурієнт має 
особисто пред’явити під час подання заяви на 
вступ?
    Вступник
пред’являє осо-
бисто:
- документ, що 
посвідчує особу 
та громадянство 
(паспорт грома-
дянина України, 
паспорт грома-
дянина України 
для виїзду за 
кордон), війсь-
ковий квиток 
або приписне 
свідоцтво (для
юнаків, які до-
сягли 17-річного 
віку), свідоцтво 
про народження 
- для осіб, які за 
віком не мають 
паспорта, або
інший документ, який засвідчує особу і 
громадянство;
- документ державного зразка про раніше здобутий 
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на 
основі якого здійснюється вступ, і додаток до 
нього;
- два сертифікати Українського центру оцінювання 
якості освіти (для вступниківна основі повної 
загальної середньої освіти);
- медична довідка за формою 086-о; 
 Звертаємо Вашу увагу, що заяву та 
необхідні відомості про вступника можна 
подати в електронному вигляді через систему 
«Електронний вступ 2013». У разі включення 
до списку рекомендованих до зарахування, 
вступник у визначені Правилами прийому строки 
зобов’язаний пред’явити оригінали документів.

 10. Ким має бути завірено копії 
документів, що подаються вступником?
 Усі копії документів засвідчуються за 
оригіналами приймальною комісією вищого 
навчального закладу, до якого вони подаються, 
або в установленому законодавством  порядку 
(нотаріально). 

 11. Який термін дії медичної довідки за 
формою 086-о та що робити, коли за діагнозом  
вступникові протипоказане навчання за 
обраним напрямом підготовки?
 Термін дії медичної довідки за формою 
086-о - 2 місяці. Вступити на навчання можливо 
на будь-яку спеціальність, але, якщо навчання там 
протипоказане, в абітурієнта може погіршитись 
стан здоров’я та виникнуть проблеми з 
працевлаштуванням, за це вищий навчальний  
заклад відповідальності не нестиме.

 12. Чи дійсні 
сертифікати ми-
нулих років?
Вступники мають 
право подавати се-
ртифікат Україн-
ського центру 
оцінювання якості 
освіти, виданий 
у 2013 році, або 
сертифікати чи їх 
дублікати за 2008, 
або 2009, або 2010, 
або 2011, або 2012 
роки. 

 13. Які форми 
вступних вип-
робувань у Полі-
техічному техні-
кумі КІСумДУ?

 Вступне випробування  - перевірка рівня 
знань, умінь та навичок особи з конкурсного 
предмета, з навчальної дисципліни за програмою 
вищого навчального закладу, рівня здібностей до  
певного виду діяльності, що проводиться з метою 
оцінювання зазначеного рівня для конкурсного  
відбору до  навчального закладу у формі 
зовнішнього незалежного оцінювання, вступного  
екзамену або фахового випробування.

 14. Які конкурсні предмети визначені для 
вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем молодшого спеціаліста у технікумі?
 Для конкурсного відбору осіб, які на основі 
повної загальної середньої освіти вступають на 
навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного 
рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали 
сертифікатів Українського центру оцінювання 
якості освіти (результати вступних екзаменів) з 
двох предметів  (українська мова та математика 
або фізика, або світова література). 
 Для конкурсного відбору осіб, які на основі 
базової загальної середньої освіти вступають на 
навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного 
рівня молодшого спеціаліста, зараховуються 

Ви запитували – ми відповідаємо
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Політехнічний технікум КІСумДУ 
результати вступних випробувань з двох предметів: 
українська мова та математика.
 Для конкурсного відбору осіб, які на основі 
освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого 
робітника вступають на навчання для здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста, зараховуються результати вступного 
фахового тестування зі спеціальності.

 15. Чи можна зараховувати за 
результатами вступних випробувань 
абітурієнтів, які здобули повну загальну середню 
освіту в 2007 році і раніше, але зареєструвалися 
і проходили  ЗНО?
 Так. Особи, які здобули повну загальну 
середню освіту в 2007 році і раніше, мають право 
вступати до технікуму за результатами сертифікатів 
ЗНО або за результатами вступних випробувань .

 16. Якщо вступник хоче вступати на 
основі вже здобутого освітньо-кваліфікаційного 
рівня, чи потрібно проходити зовнішнє 
тестування?
 ПТ КІСумДУ має право приймати  на 
перший курс (зі скороченим строком навчання) 
або на другий курс (з нормативним строком 
навчання на вакантні місця) осіб, які здобули 
освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого 
робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного 
рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на 
споріднену спеціальність.
Вступ відбувається за результатами фахових 
вступних випробувань, що проводяться 
технікумом.

 17. Хто організовує прийом вступників до 
вищого навчального закладу?
 Організацію прийому вступників до вищого 
навчального закладу здійснює приймальна комісія, 
склад якої затверджується наказом керівника 
вищого навчального закладу, який є її головою. 
Приймальна комісія діє згідно з Положенням  про 
приймальну комісію вищого навчального закладу.

 18. Де можна ознайомитись із 
ліцензією на здійснення освітньої діяльності, 
сертифікатами про акредитацію відповідного 
напряму та Правилами прийому до вищого 
навчального закладу?
 Правила прийому, відомості про 
ліцензований обсяг повинні оприлюднюватися на 
інформаційних стендах приймальної комісії і на 
офіційному веб-сайті нашого навчального закладу: 
http://kpt.sumdu.edu.ua.

 19. Де і коли можна ознайомитися з 
кількістю місць державного замовлення, що 
виділені вищому навчальному закладу?

 Обсяг прийому за державним замовленням 
за кожною спеціальністю, у  тому числі про кількість 
місць, що виділені для вступу поза конкурсом, 
повинні оприлюднюватися на інформаційних 
стендах приймальної комісії і на офіційному веб-
сайті нашого навчального закладу після отримання 
відповідних відомостей.

 20. Чи встановлюється квота для осіб 
пільгових категорій?
 Кількість місць для осіб, які мають право 
на зарахування поза конкурсом, встановлюється 
приймальною комісією вищого навчального 
закладу за погодженням з Міністерством освіти і 
науки, молоді та спорту і не повинна бути більше 25 
відсотків обсягу державного замовлення з кожної 
спеціальності, доведеного вищому навчальному 
закладу, але не менше 1 місця.
 У випадку встановлення такої квоти 
зарахування осіб відбувається за конкурсом 
відповідно  до конкурсного бала вступника.

 21. Чи можливо брати участь у конкурсі 
одночасно на денну та заочну форму навчання?
 Можливо тільки за умови загального 
обмеження  - п’ять вищих навчальних закладів, у 
кожному з них три напрями підготовки (загальна 
сума напрямів підготовки, у яких абітурієнт може 
брати участь у конкурсному відборі незалежно від 
форми навчання - 15, але на один і той же напрям 
підготовки можна брати участь у конкурсі як на 
стаціонарну, так і на заочну форми навчання).

 22. Якщо вступник вже подав документи 
для участі у конкурсі до п’яти вищих навчальних 
закладів та у кожному з них на три напрями 
підготовки, а потім передумав, чи може він 
забрати документи та подати їх ще до одного 
вищого навчального закладу  на інший напрям 
підготовки?
 Ні. Забрати документи вступник може, але 
брати участь у конкурсному відборі він вже буде на 
меншу кількість напрямів підготовки та до меншої 
кількості вищих навчальних закладів. 

 23. Яка мінімальна кількість балів у 
сертифікаті Українського центру оцінювання 
якості освіти? 
 Значення мінімальної кількості балів з 
кожного предмета у сертифікаті Українського  
центру оцінювання якості освіти, з якими вступник 
може бути допущений до  участі в конкурсі або 
зарахований на навчання поза конкурсом, становить 
124 бали з непрофільних та профільних предметів  
(5 балів – для всупників на основі базової загальної 
середньої освіти).
 В окремих випадках вищий навчальний 
заклад за рішенням приймальної комісії допускає 
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гарантує старт до успіху
до участі у конкурсному відборі для вступу 
на навчання вступника, який подає сертифікат 
Українського центру оцінювання якості освіти, 
кількість балів якого з одного з непрофільних 
загальноосвітніх предметів, визначених прави-
лами прийому до вищого навчального закладу, 
нижча 124 балів, за умови, якщо кількість балів 
з профільного загальноосвітнього предмета, 
зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 
балів.

 24. Хто зараховується за співбесідою?
 За результатами співбесіди до вищого 
навчального закладу зараховуються особи, 
яким Законом України «Про статус і соціальний 
захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи» надане таке право.
 Особи, які за результатами співбесіди не 
рекомендовані до зарахування на навчання, мають 
право брати участь у конкурсі на загальних засадах, 
якщо вони подали приймальній комісії сертифікати 
Українського центру оцінювання якості освіти.

 25. Чи нараховуються додаткові 
бали вступникам, які закінчили в рік вступу 
підготовчі курси в технікумі?
                 Абітурієнтам, які в рік вступу закінчили 
підготовчі курси у Політехнічному технікумі 
КІСумДУ, для вступу на інженерно-технічні 
спеціальності, а саме: будівництво, обслуговування 
і ремонт залізничних колій;будівництво та 
експлуатація будівель і споруд; будівництво, 
експлуатація і ремонт автомобільних доріг та 
аеродромів;технологія обробки матеріалів на 
верстатах та автоматичних лініях; виробництво 
електронних та електричних засобів автоматизації; 
обслуговування комп’ютерних систем і мереж; 
землевпорядкування додається до 2 балів за 
результатами підсумкової атестації.

 26. Чи може особа з обмеженими 
фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, 
діти-інваліди) вступати до обраного вищого 
навчального закладу за вступними екзаменами?
 Особи зазначеної категорії беруть участь 
у конкурсі на власний вибір: за результатами 
вступних екзаменів з конкурсних предметів у 
вищому навчальному закладі або за результатами  
зовнішнього незалежного оцінювання. Причому 
можливе поєднання цих випробувань.

 27. Які категорії вступників мають право 
брати участь у конкурсі тільки за результатами 
вступних екзаменів з конкурсних предметів у 
вищому навчальному закладі в разі їх неучасті 
у рік вступу в зовнішньому незалежному 
оцінюванні?
 Таке право мають:

– громадяни України, звільнені зі строкової 
військової служби в рік вступу до Політехнічного 
технікуму Конотопського інституту Сумського 
державного університету;
– військовослужбовці рядового, сержантського та 
старшинського складу, які проходять військову 
службу за контрактом, – при вступі на заочну 
форму навчання;
– особи, що мають захворювання, вказані в переліку 
захворювань, що можуть бути перешкодою 
для проходження громадянами зовнішнього 
незалежного оцінювання, встановленому 
Міністерством освіти і науки України та 
Міністерством охорони здоров’я України, для 
яких Український центр оцінювання якості освіти 
не може забезпечити проходження незалежного 
зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

 28. Вступник належить до категорії 
абітурієнтів, які мають право брати участь у 
конкурсі за результатами вступних екзаменів, 
що проводить вищий навчальний заклад (пункт 
5.9 Правил прийому до ПТ КІСумДУ у 2013 році). 
Чи може він складати вступне випробування у 
вищому навчальному закладі, якщо він проходив 
зовнішнє незалежне оцінювання у поточному 
році? 
 Ні. Таке право є тільки у категорій 
вступників, які зазначені у п. 5.8, 5.10, 5.11 Правил 
прийому до ПТ КІСумДУ у 2013 році. Категорія 
вступників, зазначених у пункті 5.9, має право 
складати вступний екзамен тільки за умови, 
якщо не проходили зовнішнього незалежного 
оцінювання у поточному році.

 29. Якщо вступник здобув повну загальну 
середню освіту у 2007 році і раніше, то яким 
чином він може брати участь у конкурсі?
 Він може брати участь у конкурсі 
за результатами зовнішнього незалежного 
оцінювання  або за результатами вступних 
екзаменів з конкурсних предметів у вищому 
навчальному закладі за його власним вибором.

 Сподіваємось, що отримавши таку 
вичерпну інформацію про вступ до Політехнічного 
технікуму КІСумДУ, майбутній абітурієнт успішно 
витримає вступні випробування та стане студентом 
саме нашого вищого навчального закладу.
 Адже Політехнічний технікум КІСумДУ 
гарантує старт до успіху.

 Л.В. Бандурка, 
  відповідальний секретар

 приймальної комісії 
 ПТ КІСумДУ
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Слово першокурсникам
Про свій вибір не шкодую!

 Я народилася у маленькому селі, але завдяки своїм батькам відвідала багато міст, особливе 
враження на мене завжди справляв Конотоп. Одного разу під час відвідин цього міста у нас було 
декілька вільних годин, і мій тато запропонував відвідати Політехнічний технікум КІ СумДУ, адже 
незабаром потрібно було визначатися з вибором майбутньої професії. Ми завітали до білої ошатної 
будівлі по вулиці Садовій, і з перших хвилин я відчула, що мені тут подобається. 
 Нас привітно зустріли чергові і, дізнавшись про мету нашого візиту, пояснили,  до кого потрібно 
звернутися з приводу вступної кампанії. Ми йшли коридорами, звертаючи увагу на все: чистоту і 
затишок приміщень, оголошення, що свідчили про бурхливе і сповнене подій студентське життя, 
приємний аромат «домашніх» страв їдальні.  Ми зупинилися біля фотогалереї портретів викладачів. 
«Як їх багато!  І які серйозні!», - подумала я.  А поряд - «Студентський Олімп» - портрети студентських 
лідерів і переможців різноманітних конкурсів… У мене промайнула думка: «Цікаво, а змогла б я бути 
серед них?..». Пролунав дзвоник, і коридори вмить «ожили», загомоніли, немов вулик. Я з цікавістю 
вдивлялася в обличчя студентів, дослухалася до їхніх розмов, спостерігала за викладачами, зазирала у 
відчинені двері світлих та просторих аудиторій… І раптом відчула, що мені хочеться тут затриматися…
 Протягом трьох наступних місяців ми з батьками відвідали чимало ВНЗ у різних містах, всі 
вони були по-своєму гарні, обіцяли великі перспективи в майбутньому.  Мої батьки не нав’язували 
мені своєї думки, дозволили зробити вибір самостійно. І я обрала Політех, бо у перший візит  до 
цього закладу часточка мого серця лишилися там, на тоді незнайомій, а сьогодні вже рідній вулиці з 
квітучою назвою – Садова. 
 Про свій вибір я не пошкодувала жодного разу! Сподіваюся, що так буде і надалі. Щаслива 
від того, що стала частинкою дружньої родини політехівців! Перший рік навчання в технікумі майже 
закінчився, він подарував мені багато цікавого й корисного, але головне – нових друзів, мудрих 
наставників, можливість розкрити свої здібності, впевненість у собі та власних силах. Щодня я 
поспішаю до технікуму, як до рідної домівки, і впевнена, що про свій вибір ніколи не пошкодую!

Анна Мирошниченко, 6 група

Мій заклад – моя гордість!
Для себе я обрав навчання в Політехнічному технікумі Конотопського інституту СумДУ, 

перш за все,  тому, що тут готують фахівців, без яких неможливо уявити сучасне життя, - фахівців 
за спеціальністю «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж», які потрібні  сучасній економіці, 
є сьогодні конкурентними на ринку праці. Навчаючись у школі, я поглиблено вивчав іноземні мови і 
завжди цікавився комп’ютером і всім, що з ним пов’язане, проте не все було “безхмарно“ з точними 
науками. Перш ніж прийняти рішення, багато розмірковував, дослухався до думки батьків, спілкувався 
зі знайомими студентами-політехівцями. 
 Зрозумів, що не помилився з вибором, 1 вересня, коли під бурхливі оплески великого й 
дружнього колективу Політеху разом з іншими студентами-першокурсниками переступив поріг 
технікуму. Здавалося б, що тут такого незвичайного? Скільки років поспіль першовересневий дзвоник 
кликав мене до школи?!  Але цього разу почуття й емоції були дещо інші. Відчував, що роблю крок 
до нового життя, до певної самостійності й відповідальності, до свого майбутнього. Хвилювався, чи 
вистачить у мене знань, цілеспрямованості, наполегливості? Додавали впевненості усміхнені обличчя 
студентів й викладачів, підбадьорювали їхні добрі, дружні погляди: «Тримайся, друже! Ми поруч!».
 Сьогодні я щасливий тим, що є частиною цієї великої політехівської родини. Мені тут комфортно 
та цікаво. Під час навчальних занять і перерв, у спортивній залі й на святковій сцені відчуваю себе 
частиною великого й дружнього колективу. Маю вже певний досвід участі в предметних олімпіадах і 
перші перемоги. Завітавши одного разу до музею історії ПТ КІСумДу і дізнавшись про славетну історію 
закладу, його понад вікові традиції, відчув гордість за те, що я політеховець. З’явилося бажання дізнатися 
більше, і тому з великою зацікавленістю під керівництвом своїх викладачів займаюся дослідженням 
історії нашого закладу і рідного міста, беру участь у наукових, краєзнавчих конференціях. Мені інколи 
бракує часу, а так хочеться спробувати себе ще в багатьох цікавих і корисних справах, вписати свій 
власний рядок в історію рідного Політеху.

Роман Мончаковський, 6 група.
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Розповсюджується безкоштовно

Полiтех
Увага! Готуємось до конкурсу-фестивалю

Стаємо ближче до читача

громадян України, виявлення та підтримки талановитої 
та обдарованої молоді, розкриття її творчих здібностей 
та виконавської майстерності, збереження славних 
мистецьких традицій нашого регіону, а також розвиток 
і закріплення дружніх, добросусідських відносин та 
пожвавлення творчого обміну з країнами СНД.
 Тема конкурсу-фестивалю у 2013 році – «Пісня 
радянських часів».
 Для участі в конкурсі щоденно з 9:00 до 15:00 до 
30 квітня 2013 року можна подати заявку в організаційний 
комітет Політехнічного технікуму КІСумДУ (корпус 
№1, каб.217) або на e-mail:                        politech@konotop.
org (з поміткою «Заявка на конкурс патріотичної пісні»), 
факс 05447 (25171). Участь у фестивалі – безкоштовна.
 Учасники виконують один художній номер за 
вибором:  радянська масова пісня; радянська та воєнна 
лірика (у тому числі й авторська); пісня з кінофільмів 

радянського часу.
 Переможці нагород-
жуються грамотами або 
цінними подарунками 
організаторів заходу. 
Консультації з питань 
проведення конкурсу 
можна отримати за адресою 
м.Конотоп, вул. Садова, 
39, каб.217 або 105. 
Телефон (05447) 2-51-65 
(переключити на 15 чи 29).
 Примітка. У разі 
необхідності телефонувати 
організаторам заходу 
особисто (096)4347603 – 
Алла Іванівна, (096)3534146 
– Тетяна Вікторівна).

 16 травня 2013 року об 11:00  на базі 
Політехнічного технікуму Конотопського інституту 
СумДУ за підтримки відділу Конотопської міської 
ради у справах молоді та спорту відбудеться 
Відкритий конкурс-фестиваль патріотичної пісні 
“Від серця до серця”, присвячений 70-й річниці 
визволення м. Конотоп від німецько-фашистських 
загарбників у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. 
«Хай час, опалений війною, нам пам’ять серця спомин 
зберіга…» 
 Конкурс-фестиваль молодих виконавців 
патріотичної пісні відбувається щороку в м. Конотоп 
Сумської області з 2001 року з метою відродження 
й популяризації патріотичної пісні в Україні і за її 
межами, об’єднання зусиль педагогічних колективів 
навчальних закладів, державних і громадських 
організацій у справі патріотичного виховання юних 

 Сьогодні варто врахувати, що мобільні 
і он-лайн видавництва «перетягують» читача 
від традиційних друкованих ЗМІ. Наскільки 
категоричними мають бути подібні рішення? 
Спробуємо крокувати в ногу з часом, відповідати 
його вимогам, відчувати його пульс… «ПоліТех» 
стає ближче до своїх читачів! І так має бути, бо є 
про що повідати світу. 
 У чому перевага інтернет - видання газети 
«ПоліТех» перед друкованою версією?
- жодних обмежень по тиражу, фото та  

кількості сторінок в газеті;
- доступнісь для більш широкого кола читачів;
- можливість “завантажити” будь-який номер газети 
на свій ноутбук і читати за бажання  будь-де;
- єдиний недолік – на такій газеті не напишеш шпору, 
не загорнеш бутерброд, не зробиш капелюшок від 
сонця.
 Читайте нас на сайті Політехнічного 
технікуму КІСумДУ (www.kpt.sumdu.edu.ua) у 
розділі “Галерея“ - “Газета “ПоліТех“.  


