
З Днем знань! 
Шановні освітяни та студентство! 

Перше вересня - особливе свято. Завжди яскраве, 
насичене емоційністю та хвилюючою атмосферою. 
Навчальний заклад ХХІ століття повинен бути сильний 
якістю освіти та свідомий своєї місії. 

Розуміючи, що конкурентна перевага 
визначається не навчальним закладом, а ринком, зокрема 
споживачами і їх готовністю придбати запропоновані 
освітні послуги, колектив Політехнічного технікуму 
КІСумДУ тримає курс на якісну освіту. 

Жорстка конкуренція, яка існує між сучасними 
навчальними закладами, призводить до того, що більш 
слабкі заклади знижують свій статус, втрачаючи при 

цьому абітурієнтів. Здорові ринкові відносини мають природний характер. Їм притаманні такі риси, 
як жорстка конкуренція, прагнення бути першим, уміти усунути слабшого. Якість освіти в технікумі 
багато в чому залежить від тих ресурсів, які є в ньому наявними: висококваліфіковані викладачі, 
якісна матеріальна база, належний рівень позанавчальної та гурткової роботи, використання 
інноваційних методів професійного навчання, гарні пропозиції для літнього відпочинку та тимчасового 
працевлаштування студентської молоді. 

На нинішньому етапі розвитку цивілізації стає очевидним безпрецедентний попит на освіту 
для самої людини, а Політех - це престижно, ґрунтовно, перспективно. 

З новим стартом вас на шляху до нових успіхів! 
Т. В. Гребеник, к.п.н., директор ПТКІСумДУ 

Лави Політехівців розширюються! 

Відбувся перший в історії 
технікуму набір студентів спеціальності 
«Землевпорядкування»! Спеціалісти-
землевпорядники потрібні державі, щоб 
найефективніше використовувати землю 
й 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 повною 
мірою через недостатню кількість фахівців 
даної галузі. 

Вітаємо першокурсників Політеху з 
гідним вибором майбутньої професії! 

Шановні студенти! 

Від імені студентського парламенту 
Політехнічного технікуму КІ СумДУ вітаю Вас 
з цим чудовим святом - Днем знань! Кожному 
відомо, що студенти нашого Політеху -
найкращі! Ви - «золота молодь» і гордість нашого 
міста, тому в цей день бажаю примноження 
уже здобутих навиків та знань, перемог у всіх 
починаннях! 

Хочу звернутися до наших першо-
курсників. Щиро вітаю кожного, адже ви 
сьогодні є студентами одного з найкращих 
закладів регіону. Не бійтеся вступати в нове, 
майже доросле студентське життя. Тож нумо 
разом до нових звершень! 

З повагою президент МСС ПТ КІ СумДУ 
Д.Д.Трофимчик 



Ttauaiiex 

Нові технології майбутнього 

На відділенні «Комп'ютерних та 
електронних технологій» з'явилися набори для 
створення «розумних» роботів. 

Наше відділення зробило ще один крок 
до сучасних технологій завдяки адміністрації, 
батькам та випускникам. Навчальний рік 
зустріне студентів та викладачів двома наборами 
конструктора Lego Mindstorms NTX 2.0 нового 
покоління, за допомогою яких ми зможемо 
конструювати запрограмованих роботів, що 
будуть виконувати наші команди, бачити, чути, 
говорити, рухатися, відчувати. Запрограмувати 
робота лего можна за допомогою спеціального 
програмного забезпечення, і він оживе прямо у 
вас на очах. 

У конструкторі lego 8547 застосовані 
останні новинки робототехніки: 32-бітні 
програмовані мікроконтролери, чутливі сенсори, 
три інтерактивні сервомотори, роз'єми для 
підключення по Bluetooth і USB інтерфейсу. 
Програмне забезпечення має доступний 
інтерфейс на базі іконок та можливість 
перетягування об'єктів. Фактично, все, що може 
знадобитися для створення справжнього робота! 
На офіційному сайті серії лего майндшторм 
можна знайти різноманітні програми, звукові 
ефекти й інші додатки. 

Що ж нас зацікавлює в цьому 
конструкторі? 

Як вже згадувалося вище, 32-бітний 

процесор, три інтерактивних серводвигуни 
з сенсорами обертання, які забезпечують 
рух робота, чотири сенсори. Сенсор 
кольору дозволяє роботу розрізняти 6 
кольорів і виявляти світло, а так само може 
використовуватися в якості кольорового 
підсвічування. 2 контактних датчики, які 
дозволяють роботові відчувати й реагувати 
на зовнішні подразники. Ультразвуковий 
сенсор забезпечує роботу lego mindstorms 
«зір», можливість виміряти відстань до 
об'єкта, реакцію на рух і можливість 
обходити перешкоди. 

Як бачите, це не просто 
конструктор. Цей робот може стати вашим 
помічником і другом. Модель оснащена 
справжнім інтелектом, завдяки якому 
робот може бачити, відчувати, рухатися, 
говорити. Словом, все для створення 
справжнього робота! Для того щоб 
зрозуміти, як це працює, досить зібрати 
модель швидкого старту. 

Вперед, на зустріч до нових знань! 

Ю. М. Салій, 
зав. відділення «Комп 'ютернж 

та електронних технологій» 



Трудзагін Політеху - лауреат 
Всеукраїнського конкурсу 

Члени трудового загону ПТ та 
КІСумДУ «Новий час» представили 
Сумську область у 
VII Всеукраїнському 
фестивалі молодіжних 
трудових загонів «Ми 
працею славимо тебе, 
Україно!» (АР Крим, 
м.Бахчисарай). 

Захід проведено 
з 25 по 28 серпня 
2013 р. з ініціативи 
Всеукраїнської моло-
діжної громадської 
організації «Асоціація 
трудових об'єднань 
молоді України» 
спільно з управлінням 
молоді та спорту Департаменту освіти 
і науки, молоді та спорту Луганської 

облдержадміністрації за підтримки 
Міністерства молоді та спорту України. За час 

існування у фестивалі 
взяло участь близько 
3000 осіб з 25 регіонів 
України. У цьому році 
у фестивалі взяли 
участь трудові загони 
з 16 регіонів України. 
Команди брали участь 
у творчих, спортивних 
конкурсах, а також 
змагалися у сприт-
ності під час трудового 
десанту. 

Більш детально? 

Читайте наступний випуск «ПоліТеху»! 

На початку 2013 року оргкомітетом 
проекту «Моя Батьківщина 1025 - річчю 
хрещення Київської Русі присвячується» 
(м. Київ) було оголошено історико-
літературний конкурс. Члени культуро-
логічного гуртка та студентського клубу 
«Навчіть мене жити» взялись за роботу. 
Ось тут і знадобилися знання, які так 
наполегливо давав викладач, а також навики 
творчості. Робота велася майже півроку. 
Готові матеріали подали на конкурс. І ось 
є результат - III місце у Всеукраїнському 
конкурсі отримала робота студента 131 
групи Гребеника Антона! Так тримати! 

Усім студентам,які брали участь -
подяка за сумлінну працю. У нас попереду 
ще багато конкурсів та перемог! 

А. І. Швидка, 
керівник студентських наукових проектів, 

викладач культурології, заступник 
директора з BP ПТКІСумДУ 

Відроджуючи минуле - будуємо майбутнє! 

"Чого б ти не навчався, ти навчаєшся 
для себе" Петроній 

з 



Мьі, вьістроив собьітия тех лет 
В одну тяжелую и боевую строчку, 

Реконструируем войну: атаки, смерть... 
Надеясь в той войне поставить точку. 
Суровьій бьіт> походи, дьім сражений, 

Мероприятия от лета до зимм... 
Все зто - клич для нових поколений: 
«Храните память, как хранили мьі!» 

До 70-річчя визволення Сумщини 
від фашистських загарбників і на знак 
вшанування пам'яті тих, хто пройшов 
дорогами Великої Вітчизняної, хто назавжди 
залишився вірним військовому обов'язку, 27 
- 28 липня 2013р. на території Кролевецького 
й Конотопського районів відбулася військово-
історична реконструкція «За рідну Сумщину! 
1943 рік». Це вже четверта (наймасштабніша!) 
реконструкція на теренах Конотопщини, 
ініціаторами й організаторами проведення 
якої є Конотопська міська громадська 
організація «Знамя Победьі» (кер. Олександр 
Павлюк і Олександр Євтушенко) і Молодіжна 
громадська організація «Киевский клуб 
«Красная Звезда». У заході взяли участь 
понад 25 військово-історичних клубів та груп 
реконструкторів із України, Росії, Білорусії, 
Австрії. 

На реальних місцях бойових дій були 
відтворені події Великої Вітчизняної війни, 
що розгорталися після боїв на Курській дузі у 
вересні 1943 року на ділянці дій військ 60-ої 
армії генерала Черняховського Центрального 
фронту, та з яких розпочалося звільнення 
Лівобережної України. Після закінчення 
основного етапу Курської битви, визволення 
міст Орел, Бєлгород, Харків війська Червоної 
Армії почали швидко просуватися на Захід, 
звільнюючи Україну. У районі Охтирка-
Суми зіткнулися з німецькими частинами, 
які встигли перегрупуватися й окопатися. 
Червоноармійці несли великі втрати й 
темп наступу загальмував. 60-та армія 
генерала Черняховського розпочала новий 
наступ з Курського виступу. У складі армії 
було створено 77-й особливий корпус під 
командуванням П. Козлова. З вересня перед 
ним було поставлено завдання - визволення 
Кролевця й Конотопщини. 

Саме з визволення Кролевця й відбулося 
відтворення бойових дій 1943 р. сучасними 
реконструкторами. 26 липня на південній 
околиці міста, на берегах мальовничих озер 
розташувалися табори Вермахту та РСЧА. 



Тіаліміех 

иШл ШшшШШ 
Як і в далекому 1943-му, солдати спали 
иростонеба на соломі, накрившись шинеллю 
або плащ-палаткою, їли кашу з солдатського 
котла, грілися біля вогнища. А опівдні 27 
липня не лише реконструктори, а й кілька 
сотень глядачів мали змогу поринути в 
буремні дні вересня 1943, на власні очі 
побачити жорстокий бій за оволодіння 
дамбою на околиці Кролевця, де радянські 
війська розгромили окупантів і розпочали 
прорив оборони ворога в напрямку Конотоп 
- Бахмач - Ніжин - Остер - Козелець, вихід 
до Дніпра північніше Києва. 

Територіально реконструкція бойових 
дій з'єднала 2 райони - Кролевецький і 
Конотопський, перед реконструкторами-
красноармійцями було нелегке завдання: 
пройти з боями майже 40 км, визволяючи с. 
Буйволове, Червоний Ранок, Заболотове, до 
річки Сейм, форсувати її, захопити плацдарм 
та звільнити с. Жолдаки. Завдання німецької 
сторони - сковування руху Червоної Армії 
й оборона до визначеного часу населених 
пунктів, мостів, греблі. Протягом 
усього маршруту відбувалися мітинги 
пам'яті біля поховань солдатів Великої 
Вітчизняної, місцеве населення радо вітало 
реконструкторів, люди виносили солдатам 
яблука, груші, фотографувалися на згадку й 
щиро дякували за збереження пам'яті. 

«На війні як на війні»... Військову 
амуніцію: шинелі, фляги з водою, зброю, 
набої, залишки харчів - усе це солдати 
несли на своїх плечах. Виснажливий марш, 
спека, відсутність питної води, стерті до 
крові ноги... Засади, обходи, розвідки, бої, 
переправа... «На війні як на війні»... І ось 
нарешті - «останній» - показовий бій на 
околиці с. Жолдаки. Над полем котиться 
«Ура!»: почалася атака й глядачі голосно та 
щиро підтримують заклик червоноармійців. 
Постріли, вибухи, знову атака, рукопашний... 
Позиція ворогазахоплена. Усіучасникизаходу 
успішно виконали завдання. Реконструктори 
задоволені тим, що спромоглися пройти 40 
км «війни», відчули на собі лише частку тих 
страхів, через які довелося пройти солдатам 
Великої Вітчизняної... Перегорнувши 
героїчні та драматичні сторінки нашої історії, 
вони нагадали всім про невмирущий подвиг 
солдатів-визволителів. 

Т. М. Радько, керівник музею ПТКІСумДУ, 
учасник військово-історичної реконструкції 



Літо, озирнись!.. 
Багатолітня міцна дружба єднає 

вихованців Благодійного фонду "Відень" і 
волонтерів Молодіжної організації студентів 
"Новий час". Протягом навчального року діти 
були частими гостями на святкових заходах 
студентів, а щосуботи всі разом зустрічалися у 
спортзалі Політеху. 

Під час літніх канікул на нас чекала 
справжня пригода. Сказати, що це був сюрприз, 
було б не зовсім справедливо, бо минулого літа 
ми вже відпочивали разом, тому нової зустрічі 
в лісі з нетерпінням чекали цілий рік! 

І ось, нарешті, наша мрія здійснилася, 

щасливі в цю мить їх мами, неможливо й 
передати! Коли ж до відпочивальників завітав 
сам «владика морський» Нептун зі свитою 
- здивуванню й радості не було меж! Були 
в нас і Водяний, і Золота Рибка, і Качечка-
Крячечка, і навіть Мара болотяна. Та найбільше 
оплесків випало на долю Острова Везіння, роль 
якого майстерно виконала Тетяна Волосюк. 
Дійсно, у всіх виникла одностайна думка, що 
ми потрапили на острів, де здійснюються всі 
бажання! 

У кількох словах відгуки вихованців 
Благодійного фонду "Відень" та їх вдячних 

нас знову гостинно зустріло наметове містечко 
в Жолдаках. А з ним і нові друзі, і пригоди, 
річка, і ...найсмачніші "оладки" тітки Галі, про 
які навіть наші мами зізналися, що не вміють 
смажити їх так смачно! 

Зранку на нас чекала зарядка. Вона була 
схожа на телепроект "Майдані" з веселою 
музикою й бадьорими вправами! Недаремно 
ж наш табір називався "Заряд", бо бадьорості 
нам вистачало до пізнього вечора, який теж 
закінчувався вправами, але вже танцювальними. 

Кожна згадка про річку Сейм, де було 
розташоване наметове містечко, щоразу 
повертає нас у щасливу мить! Навіть ті з наших 
дітей, хто погано ходить, весело хлюпались у 
воді, забуваючи про свої хвороби. А як були 

в 

батьків: "Мені найбільше сподобалось, як ми 
шукали скарб" (Саша Краснопоясовський); 
"Було весело танцювати під улюблену музику" 
(Дала Набеба); "Сподобався шашковий турнір 
під час дощу" (Ігор Віхніч); "Природа й 
свобода!" (Віка Нейман); "Від імені дітей і 
батьків щиро вдячні за подаровані дні щастя!" 
(Людмила Іванівна Ручиця); "Зарядилися на 
рік гарним настроєм!" (Алла Володимирівна 
Кондратьєва). 
"Мало! Хочемо ще! До наступної зустрічі, 
"Заряд"! (ВСІ) 

Наталія Володимирівна Єременко, 
представник 

Благодійного фонду «Відень» 



Корисний актуальний досвід 
Літо - прекрасна пора для відпочинку, але не 

для студентів Політехнічного технікуму KI СумДУ, 
для яких літо - це, насамперед, пора для здобування 
не тільки теоретичних знань, набутих протягом 
попередніх років, а й практичних навиків. А це дуже 
важливо для майбутніх спеціалістів. Завдяки цьому я 
й вибрала місцем проходження практики будівельний 
загін Політеху. 

Що я взяла для себе у «будівельному загоні»? 
Неоціненний досвід. Саме там для майбутніх фахівців 
відкривається неймовірний світ практики, спроб і 
нових умінь. Загін складався з дивовижного колективу 
хлопців та дівчат, які мали ще одну благородну мету -
працювати, щоб залишити свій слід у стінах закладу. 
І це було б помітно іншими працівниками. Кожного 
дня протягом 12-ти тижнів студенти спеціальності 
«Будівництво та експлуатація будівель і споруд» 
навчаються працювати в колективі, бути дружними, 

більш організованими та самостійними. Тут вони мали 
змогу пройти технологічну практику, яка є складною 
частиною типової програми виробничої практики. За 
підсумками практики студенти мають змогу отримати 
кваліфікацію за однією із професій - муляр чи маляр 
2-го розряду. 

Цього року ми зібралися й прийняли спільне 
рішення щодо назви загону - «Builders», обрали 
командира, на якого покладено відповідальні 
обов'язки. У будівельному загоні дівчат навчали 
фарбувати поверхні, клеїти шпалери, шпаклювати та 
виконувати штукатурні роботи, а хлопців - працювати 
зі штучним і природнім будівельним матеріалом, 
оволодівати новими технологіями теплозбереження, 
встановлення пластикових віконних і дверних 
коробок. Іншими словами, поліпшувати житлові та 
побутові умови. Ось такий корисний актуальний 
досвід! 

Усі свої дії студенти виконують під 
пильним наглядом кваліфікованих майстрів, які 
допомагають та навчають правильності виконання 
робіт. Кожного ранку всі отримують завдання, 
що необхідно виконати протягом робочого дня. 
Завдання видається керівником загону Клименком 
Валерієм Миколайовичем. З першого погляду 
- суворий, але це чудова людина. Він з великою 
відповідальністю ставиться до своєї роботи, прагне 
навчити студентів якісно виконувати роботу й при 
цьому залишатися дружнім колективом. Дякуємо 
Вам, Валерію Миколайовичу! 

На мій погляд, будівельний загін - ідеальне 
місце для проходження практики, отримання 
робочого розряду й навиків з обраної ними 
спеціальності. 

Світлана Семич, 
член будівельного загону 2013 року 

Протягом довгих 10 років студенти Політехнічного технікуму організовують тимчасове 
працевлаштування, зокрема в сільськогосподарській сфері. Цей рік не був виключенням. Традиційно 
група студентів вирушила до Липово-Долинського району в селище Саї працювати в агрофірмі «С.К. 
Агро». Робота важка, але добре оплачувана, на свіжому повітрі, у колі найкращих друзів. Роботодавці 
забезпечили нас гарним житлом, смачною їжею. Кваліфіковані агрономи приділяли нам велику увагу, 
постійно контролювали якість виконаної роботи, дарували веселий настрій протягом усього дня. Своїм 
гарним ставленням вони заохочували нас до роботи,тому працювали ефективно, із задоволенням, за що 
отримали гарну заробітну плату. 

У нас був дружній, організований колектив та гарні вихователі. У вільний від роботи час ми 
багато спілкувалися між собою, дізнавалися про інтереси та захоплення один одного. Кожного вечора ми 
збиралися в альтанці та ділилися своїми враженнями, грали в різні ігри. Ця поїздка дуже зблизила нас. Ми 
знайшли там нових знайомих, з якими до цих пір підтримуємо стосунки. Наприкінці роботи влаштували 
«прощальний вечір», бо від'їжджати звідти не було бажання. Дійсно, ця поїздка не тільки дала можливість 
нам заробити гарні гроші, але й знайти нових друзів та незабутні враження. 

Катерина Котлярова, 
студентка групи 641, учасниця поїздки 
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ґі&лшіех 
Роботодавцю потрібно 

Відійшли в минуле часи, коли випускники 
вищих навчальних закладів після вручення 
диплома йшли працювати за спеціальністю 
до тих підприємств, установ чи організацій, 
куди отримували направлення. Студенти 
не думали, як працевлаштуватися, - про це 
турбувалася держава, 
забезпечуючи кожно-
го випускника гідним 
місцем роботи. 

Реалії сього-
дення дещо інші. 
Навчальні заклади не 
можуть забезпечити 
роботою всіх своїх 
випускників - Міні-
стерство освіти 
і на-уки не має 
достатньої кількості 
замовлень на 
молодих спеціалістів. 
А якщо частина їх 
і передається до 
навчальних закладів, 
то це не означає, що випускники можуть 
претендувати на ту чи іншу посаду. Чому так? Бо 
роботодавець«перевіряєтовар», запропонований 
вищими навчальними закладами, і вибирає собі 
кращих претендентів на запропоновані посади. 
Тому Міністерство передало всі повноваження 
щодо розподілу випускників навчальним 
закладам, і підприємства знаходять потрібних 
спеціалістів безпосередньо в навчальних 
закладах. 

З метою покращення роботи щодо 
працевлаштування випускників, більш 
тісного зв'язку з організаціями-замовниками 
фахівців у лютому 2011 року в Політехнічному 
технікумі КІСумДУ було створено відділ з 
працевлаштування випускників, який очолює 
Людмила Вікторівна Бандурка. На працівників 
відділу також покладені завдання з організації 
профорієнтаційної роботи, курсового навчання 
абітурієнтів. Декілька разів на рік проводяться 
співбесіди зі студентами, їм пропонується 
заповнити картки з працевлаштування, надається 
інформація про вакансії, рекомендації щодо 

складання резюме. 
П р а ц і в н и к и 

відділу співпрацю-
ють безпосередньо 
з підприємствами. 
Створено для Полі-
технічного техніку-
му КІСумДУ базу 
потенційних робо-
тодавців, яка по-

стійно оновлюється; список базових підприємств 
уміщує близько п'ятдесяти назв, серед них -
Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон», 
Конотопська дистанція колії, колійна машинна 
станція, ПП «Серго», Конотопський райавтодор, 
TOB «Українська будівельна компанія» та ін. 

Однак для того, 
щоб отримати омрі-
яну посаду, треба 
старанно вчитися, 
наполегливо працю-
вати над собою, бути 
освіченою людиною 
«Бо теперішня лю-
дина - тільки осві-
чена, - писав Василь 

• Стус. - Людина - це 
обов'язок, а не титул. 
Людина - твориться, 
самонароджується. 
Освіта потрібна лю-
дині для неї самої... 
освіченому треба 
бути». 

Міцні знання, здобуття високої 
кваліфікації дадуть сьогоднішнім студентам 
можливість працевлаштуватися, а відтак -
реалізувати себе в житті. Але щоб знайти роботу, 
потрібно сподобатися роботодавцю. Сподобатися 
своїми знаннями, мисленням, умінням говорити, 
комунікабельністю, зовнішнім виглядом та 
іншими особистими якостями. Не беруть 
сьогодні на роботу тих, хто: 
- не має чіткої мети; 
- не засвоїв ази професії; 
- має погані оцінки з різних предметів; 
- не володіє культурою мовлення, має погану 

дикцію; 
- думає тільки про велику зарплату; 
- не бажає починати з простого, хоче занадто 

багато й одразу; 
- є неввічливим, нетактовним; 
- є нерішучим; 
- не бажає самовдосконалюватися; 
- є лінивим, не має цікавих ідей; 
- бажає просто десь прилаштуватися. 

Крім вас, шановні випускники, ніхто не 
зможе вплинути на рішення роботодавця. Варто 
знати, що контракт укладається тільки з тією 
людиною, яка може бути відповідальною за свої 
зобов'язання. І ви повинні докласти максимум 
зусиль до того, щоб упевнено дивитись у 
завтрашній день, а не тільки сподіватися на 
чиюсь підтримку чи якесь диво. 

Починати готувати себе до майбутнього 
слід не в кінці 4-го курсу, а вже з першого, тоді 
легше буде адаптуватися в житті, знайти роботу. 



ґіалїшсх 
сподобатись!.. 

Задля цього треба мати високі показники в 
навчанні, набувати професійної майстерності. А 
першим кроком до успішного працевлаштування 
є виробнича практика, яка додає студентам 
впевненість в собі і в своєму майбутньому. 
Через практичну діяльність на виробництві 
визначається рівень та якість підготовки 
випускників технікуму. Це дуже важливо, адже 
пріоритетним напрямком роботи закладу є 
забезпечення потреб держави та підприємств у 
кваліфікованих кадрах. 

Керівником практики студентів 
Політехнічного технікуму KI СумДУ є заступник 
директора з виробничого навчання Володимир 
Миколайович Словенко. 18 років віддав він цій 
посаді і весь час перебуває у постійному пошуку 
нових баз практики - як у Конотопі, так і за його 
межами - для студентів усіх спеціальностей 
технікуму. Нелегка то справа - виробниче 
навчання, але саме завдяки надзвичайній 
вимогливості й організаторським здібностям 
Володимира Миколайовича керівники базових 
підприємств (серед них - ПАТ «Конотопський 
ремонтно-механічний завод», TOB HBO 
«Червоний металіст», TOB «Мотордеталь-
Конотоп», Конотопська дистанція сигналізації 
та зв'язку, КП ВУ водопровідно-каналізаційного 
господарства) охоче йдуть назустріч - надають 
неабияку допомогу студентам технікуму. Це 
стосується не лише технологічної практики, 
коли юнаки та дівчата засвоюють ази обраної 
професії, а й переддипломної, яка дає можливість 
отримати навички керівника середньої 
ланки - студенти 
працюють дублерами 
майстра, менеджера, 
економіста і т.д. 
Якщо вони показали 
міцні знання й 
гарні результати в 
практичній роботі, 
базові підприємства 
працевлаштовують 
їх одразу після 
отримання ними 
диплома. 

Роботодавці за-
цікавлені в працівни-
никах-профсіоналах. 
Як досягти профе-
сіоналізму за час ви-
робничого навчання? 

Зі слів В.М.Сл 
В.М.Словенка, цикловими комісіями 
спецдисциплін розроблена програма практики, 
а голови циклових комісій - Ю.П.Король, 
Ю.В.Туманова, MC. Шуляк, Н.М.Панченко, 

М . М . І в а щ е н к о 
- готують інди-
відуальні завдання 
для студентів з 
метою зацікавити 
їх у досконалому 
о в о л о д і н н і 
навичками обраної 
професії. А 
первинні робітничі 

навички студенти отримують у майстернях 
технікуму під керівництвом майстрів 
виробничого навчання, роботу яких очолює 
Михайло Васильович Дворник. Завдяки його 
вмілим рукам і таланту студенти починають по-
справжньому любити свою професію. 

Рівень практики студентів Політехнічного 
технікуму високий - це підтверджують постійні 
позитивні відгуки з баз практики. Студенти мають 
грамоти й подяки за свою роботу, тож керівники 
базових підприємств (серед них є випускники 
нашого навчального закладу) задоволені 
результатами виробничого навчання. А юнаки 
та дівчата за час проходження практики стають 
більш дисциплінованими, відповідальними. 
Це, звичайно ж, допомагає під час 
працевлаштування, адже роботодавцю потрібні 
серйозні, цілеспрямовані, висококваліфіковані 
працівники. 

Оскільки вакансій сьогодні не так 
вже й багато, то ви, шановна юнь, повинні 
докласти максимум зусиль, щоб ваше майбутнє 

було успішним. 
Навчальний заклад 
- не дитячий садок. 
І якщо ви, будучи 
студентами, не 
дбатимете про своє 
майбутнє, то про 
нього не подбає 
ніхто. Також не 
варто забувати про 
те, що, здобуваючи 
кваліфікацію, треба 
стати Людиною. Бо, 
приймаючи на роботу, 
вас оцінюють у першу 
чергу як особистість, 
і це є не менш 
важливим від вашого 
професіоналізму. 

В. В. Рязані/е в, 
заст. директора з навчальної роботи 

ПТ КІСумДУ 

9 



ґі&лшіех 
Педагогічна гордість Сумщини 

29 серпня 2013 року в приміщенні 
Сумського академічного театру драми і 
музичної комедії імені М.С. Щепкіна (м. Суми) 
відбулась Обласна конференція працівників 
освіти з порядком денним «Про підсумки 
роботи закладів освіти області у 2012-2013 
навчальному році та завдання на новий 2013-
2014 навчальний рік». У рамках конференції 
було організовано не лише виставку 
презентаційних матеріалів освітньої галузі 
Сумщини, а й відмічені заслужені працівники 
освіти. 

На конференцію було запрошено 
кандидата педагогічних наук, директора 
Політехнічного технікуму Конотопського 
інституту СумДУ Гребеник Тетяну Вікторівну. 

Пишаємось тим, що вона ввійшла у 
трійку педагогічних працівників, занесених 
на Дошку Пошани «Педагогічна гордість 
Сумщини». 

Вітаємо! 

ЩфттшШ тттшш 
України 

Відбувся черговий VII Всеук-
раїнський конкурс «Новітній інтелект 
України» у Сумській та Львівській областях. 
У конкурсній номінації «Прикладні 
дослідження із соціально-економічної 
тематики» (у розрізі трьох вікових груп) 
у другій віковій категорії III місце посіла 
студентка Політехнічного технікуму KI 
СумДУ Швидка Аліна (241 група) із 
науковою роботою «Інноваційні підходи 
щодо збереження та розвитку українських 
народних традицій та звичаїв». Оцінювання 
проводилося за такими критеріями: 
логіка та повнота викладу матеріалу; 
самостійність проведеного дослідження; 
оригінальність, креативність та новизна 
роботи; обґрунтованість та практичність 
висновків і пропозицій; наявність посилань 
на досвід інших країн. 

Вітаємо переможницю, нині вже 
випускницю технікуму, та бажаємо 

подальших успіхів у науковій 
діяльності! 
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ґі&лшіех 
Студентська мрія збувається!.. 
Нещодавно нам було 120, наближається 125-річчя... Але, незважаючи на поважний вік нашого 

навчального закладу, Політех завжди молодий, дзвінкий, радісний! Зі своїми мріями, бажаннями, 
досягненнями... І якщо мрію мати за мету, то вона обов'язково здійсниться! Прагнення студентів 
і викладачів до самовдосконалення, бажання вести здоровий спосіб життя допомогли в здійсненні 
ще однієї мрії юнаків закладу - мати свою потужну тренажер ну залу! Приміщення ремонтується 
силами будівельного загону. Просторе 
світле приміщення... Це не стара сира 
підвальна «качалка», це мрія, що втілюється 
в реальність своїми руками! Так, тепер 
«тренажерка» в нас буде!!! Тренування 
безкоштовні, у зручний для кожного 
час. Сучасні силові й кардіотренажери, 
різноманітний інвентар для фітнесу й 
пілатесу. Кожен вибирає фізичні вправи на 
свій смак! А в здоровому тілі - здоровий 
дух!!! І велике бажання юності - жити, 
творити, приносити користь!!! 

Що ж, урочисте відкриття не 
за горами. День студента - старт у 
функціонуванні тренажерної зали. 

Л. Є. Сабаніна, 
викладач фізичної культури 

(Фщршшвшшмш 
Гуртожиток для студента - це друга домівка на час навчання. Наші студенти його люблять, 

оскільки там знаходять затишок та спокій. Після тяжкого навчального дня діти приходять у 
гуртожиток, на них чекає вихователь, який завжди готовий підтримати добрим словом, комендант 
гуртожитку. Якщо необхідна допомога, то можна звернутись до вахтера в будь-який час. 

У цьому році актив студентського гуртожитку силами будівельного загону зробили ремонт 
секцій та кімнат. Зайшовши до гуртожитку, ви потрапите в затишну домівку, прикрашену квітами, 
де кружляє запах маминого борщу, лунає веселий сміх. Поруч з гуртожитком розташований 
спортивний майданчик, де є змога розвивати свої фізичні здібності. На четвертому поверсі - кімната 
з настільним тенісом, де часто проходять різні змагання. Щоб гризти «граніт наук» є кімната для 
занять на другому поверсі, а перейшовши на третій поверх, ви опинитесь у кімнаті для відпочинку. 
А для дозвілля адміністрація закладу сприяє проведенню вечорів відпочинку. Усе розпочинається 
в актовій залі закладу з концертної програми, яку готує талановита молодь гуртожитку. Після 
закінчення - дискотека у холі гуртожитку. 

Кожного понеділка та четверга у кімнатах відбувається генеральне прибирання з перевіркою 
студентського активу. На всіх секціях існує графік чергувань, згідно з яким мешканці гуртожитку 
слідкують за чистотою. З організації усього цього процесу вихователю допомагає студентський 
актив. 

Ми зробили опитування й виявили, що студенти та випускники, які мешкали в гуртожитку, 
вважають його найкращим, навіть навчаючись уже в інших закладах. Напевно, це й підтверджує 
неодноразові перемоги студентського гуртожитку в міському конкурсі «Найкращий гуртожиток 
міста». Отже, велика вдячність адміністрації, усім працівникам гуртожитку, які безпосередньо 
долучались до розбудови та налагодження умов проживання для студентів. Домашній затишок, 
створений працівниками, на довго запам'ятається юнакам та дівчатам, які стали на крило дорослості 
й поринули у вирій життя. 

Студентська рада гуртожитку 

11 



ПоліГех 
Щасливі миттєвості літа 
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