
Дорогі  студенти – політехівці!

	 Щорічне	 свято	 на	 вашу	
честь	 –	 це	 свято	 приналежності	
до	 багаточисельного	 дружного	
студентського	 	 братства,свято	
науки,	 творчості,небайдужості,	
горіння	 полум’яних	 	 сердець.	
З-поміж	 багатьох	 це	 особливе	
свято	 припадає	 на	 осінній	
похмурий	 день	 листопада,	 коли	
природа	 готується	 до	 спочинку,	
зате	 навчальний	 рік	 у	 самому	
розпалі.
	 Хочеться	 вірити,	 що	
усвідомлення	 почесності	 звання	
«студент	Політеху»	допомагає	вам	
у	навчанні,	а	інколи		й	у		нелегкому	
штурмі	вершин	науки.
	 Студент-політехівець	
–	 це	 горде,звучне,	 сповнене	
особливого	змісту	звання.	Звання,	яке	містить	
у	 собі	 століття	 зі	 чвертю	 з	 дня	 заснування	
закладу,	 містить	 славетну	 історію	 його	
існування	та	перетворень,	які	він	із	гордістю	
витримав,щоб	до	своєї	125-ї	річниці	підійти	
із	ще	більш	вагомими	досягненнями.
	 	 	 	 	 	 	 	 Політехнічний	 технікум	 сьогодні	 -	
це	 відомий	 в	 Україні	 навчальний	 заклад,	
студенти	 якого	 здобувають	 гідні	 перемоги	
на	 конкурсах,	 олімпіадах,	 завойовують	
міжнародні	гранти,	ще	і	ще	раз	переконуючи	
оточуючих,	 що	 молодість	 здатна	 рухати	
вперед	 суспільство,	 науку,	 перетворювати	
оточуючий	світ	на	краще.	
	 	 	 	 	 	 	 	Студент-політехівець	–	це	передовсім		
гармонійна	 	 особистість,	 яка	 	 ніколи	 не	
зупиниться	 на	 вже	 досягненому.	 Студенти-
політехівці	 –	 це	 майже	 тисяча	 неспокійних	
сердець,	 які	 прагнуть	 нових	 відкриттів,	 які	

прагнуть	пошуку,	прагнуть	допомогти	тому,	
хто	цього	потребує.
									 Життя		політехівців		яскраве,	насичене,	
сповнене	барв	 та	напіввідтінків,	 серед	яких	
немає	 і	ніколи	не	було	сірого	кольору.	А	де	
йому	 	 взятися	 в	 яскравому	полум’ї	 творчих	
горінь,	поривань,	злетів,	досягнень?
								Тож	враховуючи	вашу	приналежність	до	
такої	 могутньої,	 запальної,	 інтелектуальної	
когорти,	хочеться	побажати	вам	і	надалі	гордо	
нести	 це	 високе	 звання	 -	 студент	 Політеху.	
Пишатися	 ним,	 але	 не	 зазнаватися,	 жити	 з	
ним,	творити,	сподіватися	і	ніколи	(навіть	у	
дорослому	житті!)	не	зраджувати	його.

        До нових перемог!
       До нових висот!
        До нових звершень, дорогі студенти!

 Щоб дійти до цілі, перш за все необхідно йти!
Т. В. Гребеник, к.п.н., директор ПТКІСумДУ

З	Днем	студента!
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Фестиваль трудових загонів: нові обрії
	 Відродження	руху	молодіжних	трудових	
загонів	 України	 розпочалось	 в	 2000	 році	 з	
прийняттям	 Указу	 Президента	 України	 «Про	
заходи	 щодо	 забезпечення	 працевлаштування	
молоді».	
	 Одним	 із	 органів	 молодіжних	 трудових	
загонів	 є	 Всеукраїнська	 молодіжна	 громадська	
організація	 «Асоціація	 трудових	 об’єднань	
молоді	 України».	 «АТОМ	 України»	 продовжує	
традиції	 і	 сприяє	 відродженню	 руху	 трудових	
загонів.	І	кожного	року	для	підведення	підсумків	
роботи	трудових	загонів	«АТОМ»	збирає	всіх	на	
фестиваль.	Ось	і	в	цьому	році	з	25	по	28	серпня	
в	дитячому	оздоровчому	комплексі	«Южный»	(с.	
Піщане	Бахчисарайського	 району)	 відбувся	VІІ	
Всеукраїнський	фестиваль	молодіжних	трудових	
загонів	«Ми	працею	славимо	тебе,	Україно!».
	 Учасниками	фестивалю	стали	250	юнаків	
і	 дівчат,	 членів	 молодіжних	 трудових	 загонів	
з	 19	 областей	 України:	 АР	 Крим,	 Вінницької,	
Дніпропетровської,	 Донецької,	 Запорізької,	
Івано-Франківської,	 Луганської,	 Полтавської,	
Ровенської,	 Сумської,	 Тернопільської,	
Черкаської,	Одеської,	Харківської,	Хмельницької,	
Херсонської,	Миколаївської	та	м.	Київа.
	 У	відкритті	фестивалю	взяли	участь:	
	 -	 президент	 Всеукраїнської	 молодіжної	
громадської	 організації	 «АТОМ	 України»	
Анатолій	Павленко;
				-				директор	департаменту	молодіжної	політики		
Міністерства	 молоді	 та	 спорту	 України	 Ігор	
Хохич;
					-			депутат	Верховної	ради	АР	Крим	Володимир	
Осипенко;
			-		керівник	відділу	молоді	та	спорту	в	Луганській	
області	 Михайло	Шашиашвілі	 та	 інші	 почесні	
гості.			Право	 підняти	 прапор	 України	 на	
урочистому	відкритті	 було	надано	переможцям	
VI	фестивалю	 -	 трудовому	 загону	Полтавщини	
«Гоголь-Моголь».
	 Програма	 фестивалю	
почалась	 напередодні	 з	
конкурсу	 «Знайомтесь	 –	
це	 ми!».	 У	 цьому	 конкурсі	
команди	 представляли	 свій	
трудовий	 загін,	 прапор,	
емблему,	 навчальний	 заклад.	
І	 наш	 «Новий	 час»	 виступив	
дуже	 добре,	 потрапивши	 до	
шістки	сильніших.
	 Після	 урочистого	
відкриття	відбувся	театральний	
конкурс	«Відроджуючи	минуле	
–	будуємо	майбутнє!»,	в	якому	
трудовий	 загін	 Політеху	
посів	 2	 місце!	 Спортивна	

частина	 фестивалю	 включала	 в	 себе	 естафету,	
перетягування	 канату,	 підтягування,	 змагання	 з	
міні-футболу.	 І	 ще	 велика	 кількість	 конкурсів:	
презентація	 відеоролика,	 інформаційного	
плаката,	квест,	інсценування	пісні.
	 Традиційним	 конкурсом	 був	 трудовий	
десант	на	виноградники	сільськогосподарського	
підприємства	Бахчисарайського	району.	Загаль-
ними	зусиллями	за	3	години	роботи	було	зібрано	
більше	7	тонн.
	 А	ще	були	тематичні	дискотеки,	пісні	під	
гітару	та	українські	цимбали.	
	 Паралельно	 був	 проведений	 семінар-
практикум:	 «Проблеми,	 пошук,	 перспективи»,	
в	якому	взяли	участь	команди	трудових	загонів,	
представники	 регіонів.	 Поділились	 набутим	
досвідом,	 роботою	 осередків.	 Висловили	 щирі	
вітання	команді	Сумського	регіону	«Новий	час»	
за	 цілеспрямованість	 і	 креативність.	 Команда	
зуміла	 зарекомендувати	 себе,	 і	 президент	
АТОМу	 Анатолій	 Павленко	 запропонував	
на	 базі	 Політехнічного	 технікуму	 КІСумДУ	
створити	осередок	Асоціації	трудових	об’єднань	
молоді	 України	 в	 Сумському	 регіоні.	 Це	 дуже	
відповідальне	доручення	і	кропітка	робота.	Але	
хіба	«Новий	час»	боїться	труднощів?!».
	 І	ось	добіг	до	кінця	фестиваль.	Всі	гарно	
попрацювали,	відпочили,	поніжились	в	теплому	
морі.	 Переможці	 і	 учасники	 фестивалю	 були	
нагороджені	 кубками,	 дипломами,	 грамотами,	
цінними	 подарунками	 Міністерства	 молоді	 і	
спорту	 України	 і	 Всеукраїнської	 молодіжної	
громадської	організації	«АТОМ	України».
	 Роз’їхались	по	домівках	з	прагненням		до	
нових	звершень,	нових	досягнень	і	до	наступного	
літа,	щоб	знову	зустрітись	на	фестивалі	і	довести	
всім	–	молодь	бажає	і	вміє	працювати!		

 Л. Є. Сабаніна,
керівник трудового загону ПТ КІ СумДУ

До нових звершень!
	 Першого	вересня		вся	Україна	традиційно	
відзначала	свято	мудрості,	доброти	й	людяності	
–	День	знань.	І	знову,	як	багато	десятиріч	підряд,	
починаючи	з	1890	року,	Політехнічний	технікум	
КІСумДУ	(а	тоді,	в	кінці	ХІХ	ст.	–	Конотопське	
залізничне	училище),	 відкрив	двері	 для	юнаків	
та	 дівчат	 і	 розпочав	 новий	 навчальний	 рік	 –	
знань,	відкриттів,	звершень.
	 Урочиста	 лінійка,	 присвячена	 початку	
2013-2014	 навчального	 року,	 подарувала	
студентам	радісні	й	хвилюючі	зустрічі	з	друзями,	
наставниками,	 а	 першокурсникам	 –	 першу	
сторінку	студентського	життя,	адже	їх	прийняли	
в	дружню	родину	Політехнічного	технікуму.

 Хай іде від вас по всій землі
 Вогонь, який запалять в цій сім’ї, – 
такими	словами	ведучі	звернулися	до	студентів	
1-го	 курсу,	 побажавши	 їм	 горіння,	 а	 не	 тління,	
терпіння	й	працездатності,	адже	бути	студентом	
–	означає	бути	цілеспрямованим,	наполегливим.	
Саме	 тому	 першокурсників	 обсипали	 зерном,	
щоб	 на	 їхній	 ниві	 колосилися	 щастя,	 радість	
і	 добро,	 щоб	 кипуча	 енергія	 молодих	 років	
і	 знання,	 отримані	 в	 навчальному	 закладі,	
забезпечили	їхнє	успішне	майбутнє.
	 А	 клятва,	 виголошена	 новачками,	
підтвердила,	 що	 поповнення	 гідне	 звання	
студента	 Політехнічного	 технікуму	
Конотопського	інституту	Сумського	державного	
університету:	 «Обіцяємо	 бути	 вірними	 своєму	
навчальному	закладу	духом	і	ділом,	прославляти	
в	перемогах	у	предметних	олімпіадах,	науковій	
роботі,	спортивних	змаганнях	і	всі	покладені	на	
нас	обов’язки	та	завдання	виконувати!».
	 Справді,	 ми	 раді	 вітати	 в	 стінах	 нашого	
закладу	 розумних,	 успішних	 юнаків	 та	 дівчат.	
Адже	саме	від	 їхньої	активної	життєвої	позиції	

залежить	наше	майбутнє.
	 Недарма	 Віталій	 Володимирович	 Бібик,	
депутат	 міської	 ради,	 директор	 Конотопського	
інституту	 Сумського	 державного	 університету,	
кандидат	технічних	наук,	звернувся	до	студентів	
такими	 словами:	 «Дзвоник	 відкриває	 широку	
дорогу	 у	 світ	 знань.	 У	 вас	 попереду	 –	 успіх	 у	
навчанні,	спорті,	науці.	Отримуйте	знання,	бо	ви	
потрібні	 нам,	 державі.	 Тож	 запрошуємо	 вас	 до	
праці».
	 «Зичу	 вам	 здоров’я,	 натхнення,	 нових	
перемог,	 нових	 ініціатив!»	 –	 сказала,	 вітаючи	
гостей	 свята,	 працівників	 та	 студентів,	 Тетяна	
Вікторівна	 Гребеник,	 директор	 Політехнічного	
технікуму	КІСумДУ,	кандидат	педагогічних	наук.	
І	ми	розуміємо,	що	зупинятись	на	досягнутому	
не	 можна.	 Креативно	 мислити,	 невпинно	
працювати,	 невтомно	 йти	 до	 поставленої	 мети	
–	таким	має	бути	кредо	кожного.	Найуспішніші	
викладачі	 були	 нагороджені	 почесними	
грамотами	–	як	результат	взірцевого	виконання	
ними	посадових	обов’язків,	організації	наукової,	
позанавчальної	 роботи	 зі	 студентами,	 роботи	
будівельних	загонів,	волонтерської	роботи.
	 Будучи	успішними	сьогодні,	вшановуємо	
пам’ять	 про	 тих	 людей,	 які	 ціною	 свого	життя	
вибороли	 мир	 на	 нашій	 землі.	 Схиляємо	
голови	перед	героями,	які	в	страшні	роки	війни	
визволили	наше	місто	від	німецько-фашистських	
загарбників.	
	 Студенти	поклали	квіти	до	меморіальної	
дошки	 колишнього	 директора	 Конотопського	
залізничного	 училища	 Миколи	 Прокоповича	
Срочка,	 який	 пройшов	 війну	 з	 першого	 і	 до	
останнього	 дня,	 був	 нагороджений	 орденом	
Бойового	 Червоного	 Прапора,	 орденами	
Вітчизняної	війни	1-го	та	2-го	ступеня,	орденом	
Олександра	Невського.
	 Лунали	 пісні	 зі	 словами	 вдячності	
викладачам,	 присутні	 були	 зачаровані	 танцю-
вальними	 парами...	 Святкове	 дійство	 полонило	
всіх.	 Однак	 продзвенів	 дзвоник,	 і	 юнаки	 та	
дівчата	 заповнили	 аудиторії	 технікуму.	 Новий	
навчальний	рік	розпочався.
	 Тож	 хай	 він	 буде	 успішним!	 І	 нехай	
щороку	 заклад	 поповнюється	 гідною	 зміною,	
котра	 гідно	 нестиме	 почесне	 звання	 «студент	
Політехнічного	 технікуму	 Конотопського	
інституту	Сумського	державного	університету».
     Т. І. Тараба, 

викладач ПТ КІСумДУ
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Життя яскраве, або 
Чому “рука на пульсі“ актуальне поняття для студентів                 
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 Життя у русі
 Життя	…			
	 Цікава	 штука:	 свої	
повороти,	 свої	 секрети,	 різкі	
підйоми	 та	 	 спуски,	 пряма	
дорога	 і	 знову	 перешкоди…	
Кожна	 людина	 порівнює	
своє	 життя	 з	 чимось.	 Хтось	
-	 	 з	 вулканом,	 хтось	 -	 	 із	
землетрусом,	 а	 студенти,	 про	
яких	 йде	 мова	 у	 цій	 статті,	
-	 	 з	 танцем,	 який,	 на	 їхню	
думку,	 	 у	 них	 «в	 крові».	 Наш	
студентський	 танцювальний	
колектив	 «АРТЕЗ»	 	 вже	 дуже	
давно	 існує	 у	 	 стінах	 нашого	
рідного	 закладу,	 милує	 око	
глядача	 на	 кожній	 концертній	

програмі,	 і	 не	 збирається	 зупинятися	
на	 досягнутому.	 	 Енергійні,	
цілеспрямовані,	 заряджені	 позитивом,	
завжди	 в	 гарному	 настрої	 танцівники	
-	 	 саме	 це	 сприяє	 розвитку	 колективу	
та	 дозволяє	 йому	 займати	 призові	
місця	у	міських	та	обласних	конкурсах,	
отримувати	 дипломи,грамоти	 та	 різні	
винагороди.
	 	 І	 це	 лише	 початок!	 Щодо	
щоденного	 життя	 танцювального	
колективу	 та	 планів	 на	 майбутнє	
хотілось	 би	 сказати,	 що	 завдяки	
регулярним	 репетиціям,	 тяжкій	 праці	
студентів	 створено	 багато	 гарних	
номерів	і	ще	багато	геніальних	ідей	є	у	

	 Технікум	 –	 це	 життєвий	 простір	
студента.	Тут	він	не	просто	готується	до	життя,	
а	 живе.	 Тому	 й	 виховна	 робота	 планується	
так,	 щоб	 сприяти	 становленню	 особистості	 як	
творця	 і	 проектувальника	 життя,	 гармонізації	
та	 гуманізації	 стосунків	 між	 студентами	 й	
викладачами,	технікумом	і	родиною,	керуючись	
ідеями	 самоцінності	 юності,	 демократичного	
діалогу	між	поколіннями.	Важливу	роль	у	цьому	
відіграє	позанавчальна	робота.
	 Талант	і	творча	обдарованість	стають	нині	
запорукою	інтенсивного	економічного	розвитку	
країни	 і	 сприятливим	 чинником	 національного	
престижу.	 Як	 з’ясу-валось,	 інтелектуала	 з	
високим	 рівнем	 розвитку	 творчих	 здібностей	
не	 можна	 замінити	
нічим	і	ніким.
	 Саме	з	такою	
метою	 17	 вересня	
2013	 року	 в	 холі	
Політехнічного	 тех-
нікуму	 відбулася	
«Біржа	дозвілля»,	де	
адміністрація	 закла-
ду	 дала	 можливість		
виявлення	самостій-
них	 творчих	 сил	
студентів.		У	закладі	
діють	 наступні	 гур-
тки:	 драмгурток	
«Мельпомена»	
(керівник	 Швидка	
А.І.),	 	 вокальна	
студія	 «Елегія»	
(керівник	 Бібик	
Л.Ю.),	 хореографічний	 колектив	 «Артез»	
(керівник	 Бондаренко	 О.Є.),	 спортивні	
об’єднання	 	 (керівник	 Свердлін	 В.С.),	 гурток	
художнього	 читання	 (керівник	 Радько	 Т.М.),	
гурток	 «Репортери	 Політеху»	 (керівник																				
Нечай	А.М.),	предметні	гуртки	та	ін.
	 Також	в	закладі	діють	студентські	клуби:
-	«Наука	бути	Лідером»	–	керівник	Волосюк	Т.В.;
-	«Школа	волонтера»	–	керівник	Сахнюк	Ю.В.;
-	«Навчіть	мене	жити»	–	керівники	Швидка	А.І.,	
Яблонська	Н.А.
	 Мета	 формування	 гуртків	 –	 сформувати	
людину	 з	 незалежним	 високорозвиненим	
розумом,	 людину,	 яка	 реалізує	 в	 житті	 свою	
незалежну	 думку.	 Усі	 студенти	 талановиті.	
Необхідно	 допомогти	 дізнатися	 про	 свої	
здібності.	
	 Виховання	 творчості	 –	 це	 виховання	
передусім	 творчого	 ставлення	 до	 праці,	
виховувати	не	споживачів,	а	активних	учасників,	
які	не	бояться	труднощів.	У	процесі	творчості	в	
студентів	формуються	 такі	 цінні	 людські	 риси,	

як	 працьовитість,	 старанність,	 допитливість,	
цілеспрямованість,	ініціативність,	самостійність,	
уміння	обирати	працю	й	визначати,	як	 її	краще	
виконати,	 здатність	 якісно	 доводити	 справу	 до	
кінця.
	 Якщо	 Ви	 є	 членом	 клубу	 «Наука	 бути	
Лідером»,	 то	 знайте,	 що	 робота	 об’єднання	
спрямована	 на	 розв’язання	 ряду	 проблем	
адаптації	 молоді	 в	 сучасному	 суспільстві,	
сприяння	 самореалізації	 людини,	 вихованню	
лідерських	 якостей,	 набуттю	 практичних	
навичок	втілення	ідей	в	життя.
	 У	 програмі	 занять	 в	 рамках	 роботи	
об’єднання	 плануються	 лекційні,	 практичні	 та	
тренінгові	заня-ття,	перегляд	відеоматері-

алів,	 екскурсійні	 поїз-
дки,	зустрічі	з	цікавими	
особистостями	та	реа-
лізація	 власних	 про-
ектів.
	 У	 «Школі	 волон-
тера»	 метою	функціо-
нування	 програми	
є	 навчання	 та	
об’єднання	 зусиль	
небайдужої	 до	 соці-
альних	 проблем	 сус-
пільства	 молоді;	
сприяння	 трудовому	
вихованню	 студентів,	
їх	 особистісному	
становленню	 в	
громадянському	
суспільстві;	 форму-
вання	якостей	високо-

свідомого	 громадянина	 та	 підвищення	 рівня	
громадянської	вихованості	студентської	молоді.
	 У	 програмі	 діяльності	 клубу	 «Навчіть	
мене	 жити»	 -	 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	тощо.	У	членів	
клубу	 буде	 можливість	 взяти	 участь	 у	 круглих	
столах,	дискусіях,	іграх	тощо.
	 Головним	 напрямком	 виховної	 роботи	
в	 технікумі	 є	 забезпечення	 процесу	 інтеграції	
цілеспрямованих	 і	 неорганізаційних	 виховних	
впливів	 на	 особистість,	 а	 також	 стимулювання	
розвитку	суб’єктивної	позиції	студента	в	цьому	
процесі,	 регулювання	 оптимальних	 взаємин	
у	 системі:	 “особистість	 –	 сім’я	 –	 технікум	 –	
суспільство”.

Н.А.Яблонська, педагог-організатор, 
координатор молодіжних проектів

 

них	в	розробці.	Танцювальний	
колектив	 -	 це	 сім’я,	 а	 з	 сім’ї	
просто	 так	 не	 йдуть…	 І	
саме	 тому,	 по	 закінченню	
нашого	 навчального	 закладу,	
учасники	 танцювального	
колективу	 залишаються	
з	 нами,	 щоб	 і	 надалі		
отримувати	 задоволення	 від	
хореографічного	мистецтва,	бо	
танець	–	це	рух	а,	як	відомо	рух	
–	 це	 життя!!!	 Приєднуйтесь!	
Ми	чекаємо		на	нас	!

 О. Є. Бондаренко, 
керівник танцювального 

колективу “АРТЕЗ“
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 Політех у “Колі друзів“:             
	 Конотоп	 -	 місто	 особливе.	 Воно	
відрізняється	 від	 інших	 міст	 не	 лише	
тим,	 що	 дуже	 схоже	 на	 столицю	 своїм	
каштановим	 проспектом,	 а	 й	 людьми.	
Особливо	 –	 молоддю.	 Такою	 талановито	
неспокійною,	 небайдужою,	 «живою».	
Конотоп	 -	 студентське	 містечко,	 сповнене	
енергії,	краси	та	молодості.
	 Можливо,	 Конотоп	 не	 був	 би	
Конотопом,	якби	не	Політехнічний	технікум	
з	 його	 125	 річною	 історією,	 з	 тисячами	
талановитих	 фахівців,	 щедро	 подарованих	
державі	 та	 Європі	 загалом.	 	 Як	 показник	
надійності,	 як	 фундамент	 стабільності	
він	 гордо	 стоїть	 у	 центрі	 міста,	 щороку	
зустрічаючи	 нових	 і	 нових	 студентів.	 Як	
один	 з	 найпотужних	 навчальних	 закладів	
міста,	 Політех	 об’єднав	 молодь	 з	 різних	
регіонів	України:	 тут	 навчають,	 виховують,	
розважають,	 працевлаштовують,	 вчать	
думати	 і	 робити	 добро.	 Тут	 	 вирує	 енергія,	
народжуються	нові	 ідеї	 та	 задуми;	 гамірно,	
дзвінко,	динамічно.			Робота,	що	здійснюється	
у	 цих	 стінах,	 –	 для	 студента,	 усі	 діють	 в	
єдиному	ритмі,	і	Конотоп	живе	разом	з	ними.		
Існують	думки,	що	саме	політехівці	задають	
ритм	життя	усьому	місту.	Можливо.	
	 Кожен	 студент	 у	 закладі	 має,	 що	
робити.	 Не	 «повинен»,	 а	 «має».	 Це	 хоча	 й	
близькі,	 але	 дуже	 різні	 поняття.	 Створена	
атмосфера	 ініціативи,	творчості,	натхнення.	
Кожен	 займається	 тим,	 до	 чого	 має	
хист.	 	 Займається,	 вчиться,	 розвивається	
у	 бажаному	 напрямку.	 Так	 було	 завжди.	
Студентство	прагнуло,	як	до	свіжого	повітря,	
до	нового,	цікавого,	корисного.	Але	рік	тому	
у	закладі	дещо	змінилось.
	 У	2012	році	на	базі	закладу	за	співпраці	
з	Благодійним	фондом	«Відень»	розпочалась	
активна	 діяльність	 у	 рамках	проекту	 «Коло	
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річниця співпраці

друзів».	Саме	рік	тому	було	урочисто	укладено	
договір	 про	 співпрацю	 між	 Політехнічним	
технікумом	 Конотопського	 інституту	
Сумського	державного	університету	в	особі	
директора	 Гребеник	 Тетяни	 Вікторівни,	
з	 одного	 боку,	 та	 Благодійним	 фондом	
«Відень»	 в	 особі	 директора	 Шут	 Світлани	
Андріївни,	 -	 з	 іншого.	Сторони	домовилися	
про	 організацію	 спільної	 діяльності	 для	
досягнення	 таких	 цілей,	 як	 забезпечення	
об’єднання	студентської	молоді,	молоді	міста,	
викладачів,	 батьків	 з	 метою	 популяризації	
здорового	 способу	 життя;	 максимальної	
реалізації	творчого	та	духовного	потенціалу	
молоді.	
	 Організації	 окреслили	 основні	
форми	 співробітництва:	 проведення	
спільних	 освітніх	 заходів,	 в	 тому	 числі	
семінарів,	 конференцій,	 ділових	 зустрічей,	
круглих	 столів	 для	 студентів	 і	 молоді	
міста;	 організація	 та	 проведення	 заходів	
щодо	 змістовного	 дозвілля	 та	 культурного	
відпочинку	 молоді;	 розробка	 та	 здійснення	
цілого	 комплексу	 заходів,	 спрямованих	 на	
загальний	 культурний	 розвиток	 молоді,	 її	
прагнення	 до	 вишуканості	 й	 національної	

самобутності;	 підвищення	 ефективності	
використання	 на	 високому	 професійному	
рівні	наявного	творчого	потенціалу	студентів	
та	 молоді	 міста,	 розвиток	 волонтерського	
руху	 серед	 молоді.	 Ознакою	 серйозності	
намірів	 стала	 присутність	 на	 заході	 та	
підпис	на	документі	представника	компанії-

партнера,	Благодійної	організації	“Welthaus”	
(м.	Грац,	Австрія)	Агнес	Тругер,	яка	протягом	
одного	лише	дня	спілкування	зі	студентами	
змогла	 вразити	 їх	 своїми	 інтелектуальними	
та	 моральними	 якостями,	 європейськими	
позиціями	та	демократизмом.		
Співпраця	розпочалась….
	 Ось	чого	не	вистачало	молоді	Політеху!	
Ось	 у	 чому	 вона	 віднайшла	 перспективу	
свого	подальшого	розвитку!
	 На	 базі	 Політехнічного	 технікуму	
розпочали	 функціонувати	 нові	 об’єднання	
за	інтересами,	розширювались	та	знаходили	
підтримку	 традиційні	 форми	 роботи	 з	
молоддю.	 Так	 розпочали	 свою	 діяльність	
студентські	 клуби	 «Навчіть	 мене	 жити»,	
«Школа	 волонтера»	 та	 «Наука	 бути	
Лідером».	 Вони	 об’єднували	 молодь	 за	
уподобаннями,	 зі	 спільними	 цілями	 та	
поглядами	на	життя.	Кожен	член	клубу	мав	
нагоду	зустрітися	з	цікавими	авторитетними	
людьми,	взяти	участь	у	змістовних	тренінгах	
та	 семінарах,	 прослухати	 цікаві	 повчальні	
лекції,	спробувати	власні	сили	у	дії,	написати	
власний	 проект,	 відвідати	 інші	 міста	 та	
здійснити	добрі	задуми.	
	 Завдяки	 окресленій	 співпраці	 набула	
розквіту	студентська	газета	«ПоліТех»,	за	що	
від	 імені	 редакційної	 колегії	 висловлюємо	

подяку	 нашим	 партнерам.	 Розширив	 свою	
діяльність	 студентський	 оздоровчий	 табір	
«Заряд»,	 відпочинок	 у	 якому	 з	 вдячністю	
згадують	впродовж	зими	безліч	студентів	та	
дітей.	Спортсмени,	волонтери,	студентський	
актив	 закладу	 щиро	 вдячні	 партнерам	 за	
підтримку	 започаткованих	 ініціатив	 та	
реалізацію	їхніх	мрій.	
	 Рік	 виявився	 яскравим,	насиченим	та	
змістовним.
	 Ми		знову	чекаємо	на	нашого	друга	–	
Агнес	Тругер	та	нові	й	нові	знайомства.	Адже	
ми	-	у	«Колі	друзів»!	Вже	наприкінці	жовтня	
заклад	 буде	 радо	 чекати	 на	 	 представників	
компанії	 ПрАТ	 СК	 «ГРАВЕ	 УКРАЇНА»	
Рудик	Юлію	Володимирівну,	ПрАТ	«ГРАВЕ	
УКРАЇНА	 Страхування	 життя»	 	 Пахолюк	
Оксану	 Сергіївну,	 “Граве	 -	 Львів”	 	 Бернд	
Шерак	та	“Граве-Австрія”	(м.	Грац,	Австрія)	
Карін	Тафернер-Бауер.

	 Попереду	 ще	 багато	 ідей,	 адже	 дії,	
започатковані	 нами,	 породжують	 надію	
в	 очах	 вихованців.	 Надію	 на	 те,	 що	 мрії	
збудуться.	 Діти	 відчувають	 серйозність	 та	
відповідальність	наших	дій,	включаються	до	
великої	системи	взаємодії.	І	ми	віримо	в	те,	
що	це	все	–	лише	початок.	Початок	великого	
спільного	майбутнього.		

Т. В. Волосюк, 
соціальний педагог ПТ КІ СумДУ, 

керівник СК «Наука бути Лідером»



ПолiТех

8

 Инноватика в социальной сфере           
Если нам хочется быть умными, надо 

определить, в чем именно мы умнее и быть 
соразмерными ситуации. 

Михаил Эпштейн
	 Благодаря	 деятельности	 благотвори-
тельного	 фонда	 «Відень»,	 который	 работает	
в	 Конотопе	 уже	 	 14	 лет,	 с	 июня	 2013	 года	 в	
помещении,	 специально	 приспособленном	 для	
нужд	 социальной	 деятельности,	 	 начал	 свою	
деятельность	«Центр	матери	и	ребёнка».
	 Целью	 проекта	 является	 	 оказание	
социальной,	 психологической	 и	 пасторальной	
помощи	 женщин	 и	 	 их	 детям,	 попавшим	 в	
сложные	 жизненные	 ситуации,	 создание	
специализированной	базы	для	реабилитационной	
работы	с	ними.	В	подготовленном	помещении	по	
адресу:	ул.	Успенско-Троицкая,	д.	37		организована	

консультационная	служба,		которая	помогает	мамам	
с	детьми	стать	социально	активными	гражданами	
общества	 в	 непростых	 условиях	 	 	 современной	
жизни.	 	 В	 ходе	 работы	 с	 женщинами	 и	 детьми	
накапливается	 конкретная	 база	 информации	 и	
ведётся	 разработка	 методики	 	 оказания	 помощи	
матерям-одиночкам.
	 Задачи	 проекта	 следующие:	 выяснение	
и	 описание	 факторов,	 наиболее	 деструктивно	
влияющих	 на	 социализацию	 детей	 из	 неполных	
семей	 (изучение	 специальной	 литературы,	
индивидуальные	 	 беседы);	 выявление	 группы	
людей	 с	 проблемами	 качественной	 социализации	
(входная	 диагностика	 участников	 проекта,	
создание	групп	участниц	с	близкими	проблемами);	
формирование	 среди	 участников	 группы	 таких	
навыков	социальной	активности,	которые	помогут	
им	 в	 дальнейшем	 улучшении	 качества	 их	 жизни	
(проведение	 ознакомительных	 встреч,	 бесед	 и	
информационных	 столов,	 с	 целью	 ознакомления	
участниц	 с	 особенностями	 их	 социального	
положения,	 разработка	 и	 проведение	 игр,	
тренингов	и			встреч-бесед	участников	друг	с	другом	
в	 группах,	 индивидуальное	 консультирование	
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На варті закону
женщин	по	психологическим	проблемам);	создание	
методики	 работы	 с	 группами	 людей,	 имеющих	
недостаточную	социализацию,	для	использования	
в	 дальнейшем,	 ведутся	 социальным	 работником	
Кузьменко	А.В.	и	психологом		Сагитовой	Т.И.
	 В	ходе	работы		«Центра	матери	и	ребёнка»		
количество	 участниц	 проекта	 выросло	 уже	 до	
30	 взрослых	 и	 7….	 детей.	 Женщины	 хорошо	
общаются	с	работниками	Центра	и		друг	с	другом,		
регулярно	 получают	 консультации	 	 	 психолога,	
социального	 работника,	 юриста.	 Традиционными	
стали	посещение	Храма,	беседы	со	священником.	
С	 огромным	 интересом	 также	 участвовали	 в	
тренингах	 	 «Кувшины	 эмоций»,	 «Позитивные	
и	 негативные	 характеристики	 воспитания	
примером»,	 «Ведение	 Журнала	 Успеха»	 и		
совершенствовали	 навыки	 конструктивного	

поведения,	 столь	 необходимого	
им	во	взаимодействии	с	детьми.
		 Следует	 отметить,	
что	 поддержка	 женщин	
осуществляется	 не	 только	 в	
психологическом	 и	 социальном	
смыслах,	им	так	же	оказывается	
определенная	 материальная	
помощь.	 Например,	 для	 под-
держания	 гигиенических	 требо-
ваний	 в	 содержании	 ими	 детей	
были	 предоставлены	 предметы	
бытовой	 химии,	 памперсы,	
в	 	 подготовке	 школьников	 к		
учебному	 году	 -	 канцелярские	
товары.	 Более	 всего	 участницы	
проекта	 радуются	 тёплой	
атмосфере	 встреч;	 дружескими	

и	содержательным	беседам	в	центре;		литературе,	
которую	могут	прочитать	и	обсудить;	заботливому	
сопровождению	 в	 решении	 возникающих	 в	 ходе	
воспитания	проблем.
	 Современное	 общество,	 к	 сожалению,	
часто	 подает	 нам	 поводы	 для	 беспокойства.	 А	
ведь	 женщине	 просто	 необходимы	 терпение	 и	
понимание	 ситуации	 для	 формирования	 образа	
нового	 мышления	 и	 поведения,	 которые	 она	
передаёт	своему	ребёнку.	Неразумно	и	невозможно	
отложить	решение	насущных	проблем	для	каждого	
малыша,	чтобы	не	возникло	 глобальных	проблем	
у	будущего	поколения.	А	основной	идеей	встреч	и	
бесед	в	Центре	мы	считаем	возможность	научить	
молодых	 женщин	 	 жить	 гармонично	 в	 любых	
условиях	 и	 именно	 в	 своё	 время,	 не	 откладывая	
свое	счастье	и	счастье	своих	детей	на	потом...

Живите на все 100% сегодняшним днем, 
 получите от него максимум удовольствия!

 Не отказывайтесь от жизни сейчас, 
Чтобы не  беспокоиться о прошлом и будущем…

Т. И. Сагитова, психолог БФ «Видень»

	 Правила	 поведінки	 студентів	 регла-
ментують	 норми	 їх	 поведінки,	 відносини	 з	
викладачами,	працівниками	технікуму	та	 іншими	
студентами.
			1.	Базові	етичні	принципи	та	норми	поведінки.
1.1.	 Кожен	 студент	 з	 повагою	 ставиться	 до	 норм	
Конституції	і	законів	України.
1.2.	 Кожен	 студент	 з	 повагою	 ставиться	 до	
цінностей	історико-культурної	спадщини	України,	
її	мов	та	традицій.
1.3.	 Студент	 бере	 на	 себе	 зобов’язання	 зберігати	
добрі	 традиції	 технікуму,	 підтримувати	 та	
підвищувати	 його	 імідж,	 зберігати	 майно,	
дотримуватися	норм	громадської	моралі.
1.4.	 У	 технікумі	 визнаються	 загальнолюдські	
цивілізаційні	 цінності,	 відповідно	 до	 яких	
належність	 особи	 до	 будь-
якої	 національної,	 етнічної,	
релігійної,	 мовної,	 соціальної,	
політичної	 групи	 в	 жодному	
разі	 не	 може	 бути	 причиною	
для	 дискримінації	 або	
некоректного,	 образливого	
ставлення.
1.5.	У	технікумі	неприпустимо	
вчинення	 дій,	 які	 обмежують	
права	 інших	 осіб,	 заважають	
здійсненню	 ними	 своїх	
посадових	 обов’язків,	 ство-
рюють	перешкоди	навчальному	
процесу.
	 2.	 Приміщення	 і	 територія	
технікуму
2.1.	 У	 технікумі	 заборонено	
створення	 політичних	 партій	
та	проведення	в	приміщеннях	і	
на	території	технікуму	політичної	діяльності.
2.2.	 Будь-які	 заходи	 (культурного,	 релігійного	 та	
іншого	 характеру)	 на	 території	 і	 в	 приміщеннях	
технікуму	проводяться	за	дозволом	адміністрації.
2.3.	 При	 перебуванні	 в	 приміщеннях	 та	 на	
території	 технікуму	 студент	 повинен	 мати	 при	
собі	 студентський	 квиток	 і	 пред’являти	 його	 на	
прохання	уповноважених	посадових	осіб	закладу.
2.4.	Верхній	одяг	здається	студентом	у	роздягальню	
при	 вході	 до	 навчального	 корпусу.	 Перебування	
в	 приміщеннях	 технікуму	 у	 верхньому	 одязі	 та	
головних	уборах	заборонено.
2.5.	У	технікумі	прийнятий	діловий	стиль	в	одязі	для	
студентів,	викладачів	і	співробітників.	Заборонена	
поява	в	технікумі	студентів,	одягнених	з	викликом,	
у	 пляжному	 вбранні,	 одязі	 з	 провокаційними	
надписами.
2.6.	 У	 приміщеннях	 і	 на	 території	 технікуму	
прийнята	 спокійна,	 доброзичлива	 манера	
спілкування.	 Не	 допускаються	 вигуки,	 образливі	
вислови,	ненормативна	лексика.
2.7.	 Студент	 підтримує	 у	 всіх	 приміщеннях	
технікуму	та	на	його		території	чистоту	і	порядок,	

дбайливо	 та	 акуратно	 ставиться	 до	 матеріальної	
власності	технікуму	(майна,	обладнання,	приладів,	
меблів,	наочних	посібників	і	т.д.)
2.8.	 Студент	 дотримується	 охайності	 й	
загальноприйнятих	норм	користування	туалетом.
2.9.	Паління	в	приміщеннях	технікуму	та	на	його	
території	заборонено.
2.10.	Студент	повинен	дотримуватися	норм	гігієни	
та	 санітарії,	 виконувати	 правила	 електричної	 та	
пожежної	 безпеки	 в	 приміщеннях	 і	 на	 території	
технікуму.
2.11.	 Виносити	 з	 приміщень	 технікуму	 будь-
яке	 обладнання,	 техніку,	 прилади,	 інше	 майно	
дозволяється	 тільки	 з	 письмового	 дозволу	
адміністрації.
2.12.	 Знаходження	 студентів	 у	 навчальних	

корпусах	 у	 позанавчальний	 час	 не	 дозволяється,	
крім	 занять	 спортом,	 художньою	 самодіяльністю,	
громадськими	справами.
2.13.	 Знаходження	 студентів	 в	 приміщеннях	
технікуму	 у	 святкові	 та	 загальновихідні	 дні,	 у	
робочі	 дні	 після	 20-00	 допускається	 лише	 за	
наявності	дозволу	адміністрації	технікуму.
2.14.	 У	 приміщеннях	 і	 на	 території	 технікуму	
забороняється:	 розпивати	 спиртні	 та	 слабо-
алкогольні	 напої,	 включаючи	 пиво;	 розпо-
всюджувати	 та	 вживати	 наркотичні	 речовини;	
знаходитись	у	стані	алкогольного,	наркотичного	або	
токсичного	сп’яніння;	здійснювати	будь-які	дії,	що	
перешкоджають	навчальному	процесу;	приводити	
з	собою	у	приміщення	технікуму	домашніх	тварин;	
грати	 у	 карти	 та	 інші	 азартні	 ігри;	 застосовувати	
піротехнічні	засоби;	сидіти	на	підвіконнях,	столах	
та	в	інших	не	призначених	для	цього	місцях.
	 Далі	буде… 
 
    Н.М.Кондратенко, 

юрисконсульт технікуму
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 Комп’ютерні хитрощі             
 Windows 7: -  Почніть роботу з кнопки “Пуск”.

 Windows 8: -  Почніть роботу з пошуку кнопки “Пуск”…
	 Питання	 	 “Хто	 в	 хаті	 господар?”	 у	
людини,	більш-менш	знайомої	з	ПК	не	виникає	
ніколи.	 Звичайно,	 це	 операційна	 система.	 І	
звичайно,	що	ОС		Windows,	бо	вона	встановлена	
на	більшості	комп’ютерів	світу.	Ця	ОС	дозволяє	
нам	 спілкуватися	 з	 ПК,	 його	 апаратною	 та	
програмною	 частинами	 і	 вважати	 себе	 з	 її	
мовчазного	дозволу	“розумником”.
	 У	Windows	95	зявився	такий	елемент	як	
Робочий	 стіл	 та	 наша	 “улюблениця”	 -	 кнопка	
Пуск.	А	тепер	згадайте,	скільки	дебатів	виникло	
навколо	 сприйняття	 нової	 Windows	 8	 саме	
через	 цю	 кнопку!	 Цій	 версії	 “вікон”	 ми	 також	
завдячуємо	 	 впровадженням	 системи	 “Plug	
and	 Play”,	 яка	 перекладається	 	 -	 “Підключив	 і	
Грай”.	Вона	самостійно	розпізнавала	периферію	
та	 знаходила	для	неї	 драйвери.	Але	у	 зв’язку	 з	
проблемами	 з	 системою,	 користувачі	 дали	 їй	
інше	 	 ім’я	 –	 “	Підключив	 і	Молись”.	Нова	ОС	
вперше	завантажувалась	з	CD-диску.	За	перший	
рік	продаж	новинка	розійшлась	тиражем	40	млн	
ліцензійних	 копій,	 хоча	 деякі	 люди	 навіть	 не	
уявляли		собі	переваг	нового	“віконного”	дива.
	 Пройшло	сімнадцять	років	і	знову	перед	
користувачами	 всього	 світу	 постало	 одвічне	
питання	–	як	бути.	Коли	Біла	Гейтса	спитали,	чи	
використовує	 він	Windows	 8,	 він	 багатозначно	
відповів:	 “Чим	 вище,	 тим	 потужніше!”.	 Але	
згадаємо	Windows	Me,	 яка	 “	 полюбляла”	 синій	
екран	 смерті,	 або	 Windows	 Vista,	 яка	 так	 і	 не	
змогла	забезпечити	розумну	швидкість	передачі	
файлів	 в	 мережі.	 І	 поки	 вирішується	 питання	
доцільності	 переходу	 до	 нового	 “віконця”,	
давайте	спробуємо	оптимізувати	роботу	“старої,	
доброї”		ОС	Windows	7	на	вашому	ПК.	
1.	 Відключити	 непотрібні	 візуальні	 ефекти:	
права	 кнопка	 миші	 на	 Комп’ютер	 в	 меню	
Пуск	 Windows	 та	 вибрати	 “Свойства”;	 кнопка	
“Дополнительные	 параметры”	 (ліва	 панель);	 у	
закладці	“Дополнительно”	кнопка	“Настройки”	
в	 розділі	 “Производительность”,	 	 “Особые”;	 в	
списку	зняти	прапорці	з	ефектів,	які	непотрібні,	
можна	 залишити	 тільки	 чотири	 останні	
найменування,	ОК;	перезавантажити	ПК.
2.	 Підвищити	 швидкість	 завантаження:	
кнопка	 Пуск,	 	 рядок	 “Выполнить”,	 команда	
“msconfi	g”,	 Enter,	 вікно	 “Конфигурация	
системы”;	закладка	“Загрузка”	(права	половина	
вікна)		“Таймаут”	(зазвичай	встановлено	–	30	сек),	
якщо	ви	використовуєте	тільки	одну	ОС	або	дві,	
достатньо	встановити	значення	–	3	сек,	прапорець	
“Без	GUI”;	кнопка	“Дополнительно”,	встановити	
кількість	 процесорів,	 що	 використовуються,	 з	
випадаючого	списку	(залежить	від	вашого	ПК),	
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Як оминути осінню дипресію?
ОК,	“Применить”,	ОК.
3.	 Видалити	 непотрібні	 елементи	 з	 меню	
автозавантаження:	 кнопка	 Пуск,	 рядок	
“Выполнить”,	 ввести	 команду	 “msconfi	g”,	 En-
ter,	 вікно	 “Конфигурация	 системы”;	 закладка	
“Автозагрузка”,	 зняти	 прапорці	 з	 додатків,	
якими	не	користуєтесь	(не	відключайте	системні	
служби!),	ОК;	потрібно	перезавантажити	ПК.
4.	Відключити	Windows	Aero	Theme:	права	кнопка	
миші	 на	 Робочому	 столі,	 “Персонализация”;	 у	
правій	половині	вікна	обрати	одну	зі	стандартних	
тем,	наприклад,	Windows	7		-	упрощенный	стиль,	
закрити	вікно.
5.	 Використати	 свій	 USB	 флеш-накопичувач	
(відформатований!)	в	якості	оперативної	памяті:	
підключити	USB,	у	вікні	“Автозапуск”,	вибрати	
“Ускорить	 работу	 системы	 используя	 Windows		
Ready	Boost”;	 вкладка	Ready	Boost,	 встановити	
перемикач	 “Предоставлять	 это	 устройство	 для	
технологи	 Ready	 Boost”,	 кнопка	 “Применить”,	
ОК.
6.	Відключити	непотрібні	системні	звуки:	кнопка	
Пуск,		рядок	“Выполнить”,	команда	“mmsys.cpl”,	
Enter,	 вікно	 “Звук”;	 закладка	 “Звуки”	 ,	 звукова	
схема	“Без	звука”,	кнопка	“Применить”,	ОК.
7.	 Відключити	 функцію	 індексації	 пошуку:	
права	 кнопка	 миші	 на	 папці	 “Компьютер”	
на	 Робочому	 столі,	 	 “Управление”;	 вікно	
“Управление	 приложением”	 (права	 половина)	
обрати	 	 “Службы	 и	 приложения”,	 “Службы”;	
в	 списку	 (ліва	 половина)	 обрати	 	 “Windows	
Search”,	кнопка	“Остановить”,	закрити	вікно.
8.	 Виконувати	 дефрагментацію	 дисків:	
відкрити	 вікно	 Компьютер,	 права	 кнопка	 миші	
на	 потрібному	 диску,	 “Свойства”;	 закладка	
“Сервис”,	кнопка	“Выполнить	дефрагментацию”;	
кнопка	“Применить”,	ОК.
	 А	 закінчувати	 свою	 роботу	 з	ПК	можна	
переходом	до	режиму	сна	або	гібернації,	якщо	не	
потрібна	операція	перезавантаження.
	 Дякуємо	 ОС	 за	 вірне	 розуміння	 наших,	
часом	 таких	 некоректних	 дій	 	 по	 знаходженню	
та	використанню	програм,	за		“дружні”	стосунки	
з	 усіма	 зовнішніми	 пристроями,	 і,	 особливо,	
за	 можливість	 знайти	 потрібні	 знання	 в	 світі	
Інтернету.	Але	стрімкий		розвиток	програмного	
забезпечення	 скоро	 покаже	 нам,	 що	 і	 сучасні	
мінімальні	 знання	 для	 спілкування	 з	 “другом-
розумником”	 вже	 не	 будуть	 необхідними.	
Нажаль…	 Бо	 поняття,	 що	 коли	 ми	 мислимо	
-	 	 тільки	 тоді	 ми	 дійсно	 існуємо,	 також	 є	
прописною,	 і	 неодноразово	 перевіреною	 часом	
істиною.	
	 Про	 наступні	 “хитрощі“	 див.	 у	 випуску	
№9.

С. М. Печенко, викладач інформатики

	 Коли	 настає	 дощова	 осінь,	
більшість	 телепрограм	 та	 глянцевих	
видань	 	 починають	 наповнюватися	
матеріалами	 про	 сезонну	 депресію:	
мовляв,		з	цим	шуткувати	не	можна-
зразу	 до	 лікаря.	 Та	 спробуємо	 не	
панікувати,	 	 а	 спочатку	 розібратись.	
Скоріше	 причина	 хандри	 дещо	
в	 іншому…Коли	 говорять	 про	
справжню	 депресію	 -	 то	 сіре	 небо,	
вітер,	 дощ	 зовсім	 ні	 до	 чого.	 Вона	
розвивається	 незалежно	 від	 погоди	
та	 пори	 року.	 ЇЇ	 спочатку	 непомітні	
симптоми	 набирають	 	 силу	 по	 мірі	
того,як	 хвороба	 переходить	 від	
страждань	 	 душі	 	 на	 новий	 рівень	
-	 хворобу	 внутрішніх	 органів.	 Це	
справді	серйозно	і	потребує	лікування	
у	психоневролога.	
	 Що	 ж	 стосується	 сезонних	
перепадів	 настрою,	 то	 це	 звичайне	 явище.	
Поміж	 ним	 і	 депресією	 велика	 різниця.	 Для	
істиної	 депресії	 характерне:с	 ильне	 серцебиття	
зранку,	паніка	та	запаморочення	у	громадських	
місцях,	небажання	виходити	на	вулицю,	низька	
працездатність,	 постійна	 втома,	 апатія.	 Якщо		
такі	 тривожні	 ознаки	 вас	 не	 хвилюють,то	 це	 -	
просто	сезонні	коливання		настрою.

Будьте	здорові,
психолог Олена Гулєва

Практичні поради:
-	регулярно	вживай		вітаміни;
-	 зранку	 контрастний	 душ	 або	 ввечері	 ванни	 з	
аромомаслами;
-	приймай’’кисневі	коктейлі’’;
-	не	економ	на	освітленні;					
-	знайди	хобі;
-	відвідай	улюблене	кафе,	поговори	з	друзями;
-	пий	зелений	чай,	він	розслаблює;
-	зустрінься	з	близькими	-	це	добрий	захист	від	
поганого	настрою.

	 Найцінніше,	що	є	в	людини	–	це	її	здоров’я.	Для	його	збереження	та	профілактики	різноманітних	
хвороб,	 укріплення	 імунітету,	 для	 боротьби	організму	 з	 різними	 видами	 захворювань,	 в	 т.ч.	 ГРЗ,	
грипу	та	застудних	сезонних	захворювань	кожен	повинен	дотримуватись	елементарних	правил,	які	
будуть	сприяти	зміцненню	імунітету	та	покращенню	здоров’я,	дотримуватись	правильного	режиму	
харчування	 (обов’язкові	 сніданки,	 корисні	 продукти	 харчування	 та	 потрібна	 кількість	 вітамінів	 в	
певний	 період	 часу).	 Вживання	 спиртних	 напоїв	 та	 куріння	 призводить	 до	 підвищення	 тиску	 та	
частоти	серцевих	скорочень.	Наприклад,	після	викуреної	однієї	цигарки	тиск	становить	при	нормі	
120/80,	150/100	пульс	частішає	до	100	ударів.	Це	призводить	до	розширення	судин	мозку,	що	шкодить	
кровообігу	серця	і	всієї	судинної	системи	і	може	призвести	до	інсультів	(крововиливів	в	мозок)	та	
інфарктів	міокарда.
	 Вживання	 енергетичних	 напоїв	 призводить	 до	 порушення	 нервових	 імпульсів	 до	 різних	
органів	та	систем,	знижується	тиск	до	80/160,	а	іноді	ці	всі	порушення	викликають	втрату	свідомості.
	 Неправильне	лікування	без	огляду	лікаря	та	призначення	неправильно	підібраних	ліків	також	
може	 призвести	 до	 погіршення	 здоров’я	 і	 навіть	 викликати	 погіршення	 самопочуття,	 викликати	
алергічні	 реакції	 в	 організмі	 (такі,	 як	 кровотеча	 з	 носа,	 висипи	 на	 шкірі	 тощо).	 Поганий	 вплив	
на	 внутрішні	 органи	 і	 системи	 чинять	 швидко	 діючі	 порошки	 та	 швидкорозчинні	 таблетки,	 які	
провокують	виразку	шлунка,	гастрити,	коліти,	розлади	з	боку	шлунково-кишкового	тракту.
	 Для	 збереження	 та	 покращення	 здоров’я	 треба	 дотримуватись	 елементарних	 порад:	
правильне	 харчування,	 здоровий	 спосіб	 життя	 (заняття	 фізкультурою,	 спортом),	 міцний	 сон,	
раціональне	вживання	ліків.	І	тоді	ваш	організм	буде	працювати	без	збоїв.	Ви	зможете	в	повній	мірі	
насолоджуватись	життям,	а	не	витрачати	свій	час	та	кошти	на	лікування.

Р.І.Кича, медична сестра закладу

З	турботою	про	себе
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Розповсюджується безкоштовно

ПолiТех
Р о з п л ю щ  о ч і !

Якщо ти опинився в кризовій 
ситуації, -

 БОРИСЬ! 
Немає	такого	випробування,	з	
яким	би	не	впоралась	людина!

 НЕ МОВЧИ! 
Проблеми		-	це	не	соромно.	Їх	

мають	усі

 ДІЙ! 
Під	лежачий	камінь	вода	не	тече.	

Проблеми	самі	не	зникнуть	

 ПРИЙМАЙ ДОПОМОГУ! 
Добра	порада,	вчасна	підтримка	

змінюють	ситуацію

 МАЙ ОПТИМІЗМ! 
На	будь-яку	ситуацію	можна	

поглянути	під	різним	кутом.	Все,	
що	не	трапляється,	–	на	краще

 У будь-якій ситуації завжди є вихід!

Роби	добро,	бо	ти	-	Людина	
Наскільки 

є в кожного чуйності 
до  страждань інших, 

настільки він 
ЛЮДИНА.

І. Крамськой

Давайте	бачити	навколо	більше!
Якщо ти бачиш поряд людину, 

яка потребує допомоги, -
 

Не будь байдужим! 
Допоможи,	чим	можеш,	і	ти	
відчуєш	себе	справжньою	

Людиною

Зверни увагу інших на ситуацію, 
в якій опинилась людина! 

Можливо,	хтось	зможе	допомогти	
більше,	ніж	ти

Підтримай морально! 
Іноді	навіть	дружнє	слово	є	
найціннішою	допомогою…

Не думай, що ти не маєш чим 
допомогти! 

Навіть	твоя	увага	може	
послугувати	вирішальним	
моментом	у	житті	людини

Вдумайся	і	зміни	свою	
поведінку!


