
          Від щирого серця вітаємо 
           вас з Новим Роком  та 
              Різдвом Христовим!
 Це для всіх нас з дитинства улюб-
лені й радісні дні, наповнені світлом свята 
спільної радості, веселощів, очікування чуда 
й казки, душевного тепла й надії. Ці зимові 
свята завжди несуть світлі, чисті почуття 
- очікування дива, мрії про прекрасне, сподіван-
ня на те, що здійсняться всі наші заповітні 
бажання й задуми. 

	 	 	 	 	 Скоро	 у	 кожному	 домі	 засяють	 вогники	
новорічної	ялинки	і	ми	згадаємо	рік,	що	минає.	
Він	 був	 складний	 для	 кожного,	 сповнений	
важких	 випробувань	 й	 важливих	 рішень.	 Але	
озирнувшись	 назад,	 можна	 сміливо	 сказати,	
що	 2013-ий	 рік	 був	 прожитий	 не	 дарма.	 Цей	
рік	 був	 насичений	 подіями,	 напруженою	
працею,	глибоким	змістом	та	звершеннями.	Він	
подарував	 нам	 радість	 зустрічей	 й	 відкриттів,	
перемог	 і	 досягнень,	 новий	 професійний	 і	
життєвий	 досвід.	 Незважаючи	 на	 всі	 виклики	
сьогодення	ми	зберегли	стабільність	й	віру	в	те,	
що	наші	 незмінні	 духовні	 цінності	 –	мудрість,	
поміркованість,	 оптимізм	 та	 працьовитість	
стануть	запорукою	того,	що	ми	гідно	подолаємо	
всі	негаразди.	
	 Давайте	 сміливо	 відкриємо	 першу	
сторінку	календаря	2014	року	й	побажаємо	один	

															творчого	натхнення,	здійснення	усіх					
															мрій	та	задумів.	Від	усієї	душі	зичимо	
												вам	великого	людського	щастя,	міцного						
									здоров’я,	добра	й	радості,	вірних	друзів	та	

				близьких	людей	поруч.	Нехай	прийдешній											
			рік	виправдає	ваші	добрі	надії	і	прагнення,	
принесе	достаток	і	добробут	вашим	сім’ям.	

Нехай	благополуччя,	родинний	затишок,	
нові	друзі,	мудрі	колеги,	пошана	рідних,	любов		
близьких,	 яскраві	 враження	 та	 щасливі	 події	
стануть	постійними	супутниками	у	вашому	житті.	
Зичимо	вам	потужних	сил	для	нових	завершень	
і	 творчих	 успіхів	 у	 професійній	 діяльності,	
сімейної	злагоди,	добробуту,	здоров’я,	надійних	
партнерів	у	ваших	справах!
	 Хай	 рік	 прийдешній	 буде	 щедрим	 і	
багатим	 на	 радісні	 новини,	щасливі	 миттєвості	
та	приємні	несподіванки.	Нехай	кожен	день	буде	
наповнений	впевненістю,	душевним	спокоєм	та	
життєвим	оптимізмом.
	 Нехай	 Різдво	 щасливою	 зіркою	 засяє	 в	
ваших	 оселях,	 а	 в	 серця	 принесе	 вогонь	 віри,	
любові,	 надії	 та	 сподівань	 на	 краще.	 Нехай	
панує	у	ваших	домівках	взаєморозуміння.	Нехай	
новорічні	 свята	 додадуть	 наснаги	 вам	 і	 вашим	
рідним,	 стануть	 початком	 нових	 здобутків	
та	 успіхів	 в	 ім’я	 процвітання	 благословенної	
української	землі	та	розвитку	нашої	Батьківщини	
-	України.
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одному	 миру,	 згоди,	
терпіння,	 добра,	
щастя	й	достатку.
	Напередодні	Нового	
Року	 прийнято	 зага-
дувати	 бажання	 і	
вірити,	 що	 вони	
обов’язково	 здій-
сняться.		 	
	 Бажаємо	 міцного	
здоров’я,	 здійснення	
професійних	планів,											

Веселих 
і радісних свят!

З повагою, 
редколегія газети 

«ПоліТех»



	 Вітаємо	молодіжну	команду	студентських	
лідерів	м.Конотоп,	яка	розробила	та	презентувала	
проект	“Не	будь	байдужим!“,	(до	складу	ввійшов	
член	 парламенту	 Молодіжної	 спілки	 студентів	
ПТКІСумДУ	Громов	Артем)	у	рамках	обласного	
молодіжного	 форуму	 “За	 нами	 майбутнє!“,	 що	
проходив	у	м.Суми	22-24	листопада	2013	року.	
	 Проект	 увійшов	 до	 п’ятірки	 кращих	 і	
виборов	 фінансування	 від	 управління	 молоді	
та	 спорту	 Сумської	 обласної	 державної	
адміністрації	 на	 його	 реалізацію	 у	 2014	 році.	
Серед	 учасників	 команди	 Артем	 вирізнявся	
саме	яскравими	діловими	
якостями	 та	 лідерськими	
здібностями.	

Молодь Конотопа 
найкраща!  

	 24	листопада	2013	р.	відбулися	змагання	
серед	шанувальників	сучасного	танцю	в	рамках	
відкритого	 фестивалю	 шоу-програм	 «StepUp	
2013».	 Захід	 відбувся	 за	 ініціативи	 Федерації	
танцювального	 спорту	 України,	 Молодіжної	
федерації	 танцювального	 спорту	 Сумської	
області	та	Конотопської	федерації	танцювального	
спорту.	
	 У	 конкурсі	 взяли	 участь	 хореографічні	
колективи	 з	 різних	 регіонів	 України,	 навіть	
представники	Всеукраїнського	шоу	 «Танцюють	
всі!».		 Вітаємо	 учасників	 хореографічного	
колективу	 Політехнічного	 технікуму	 КІСумДУ	
«ARTEZ»	 із	 зайнятими	 	 першим	 та	 другим	

місцями!	
Політехівці – 

найталановитіші 
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або Декілька порад дописувачам «Політеху» (в трьох частинах)

Тому	не	дозволяйте	собі	недомовок,	недбалості,	
неохайності	суджень.	Стаття	повинна	«дозріти»!	
	 Справді	 довершений	 публіцистичний	
твір	 вдається	 лише	 за	 умови,	 якщо	 ви	 самі	
читаєте	 газети,	 журнали	 (не	 з	 програмами	
телепередач,	 а	 цілком	 серйозні	 видання).	
Журналістові-початківцю	 не	 гріх	 «запозичити»	
стилістичних	 «хитрощів»,	 манери	 викладу,	 але	
тільки	«хитрощів»	і	манери	–	не	більше!
	 І	 насамкінець	 –	 про	 загальновідоме.	
Газета	 –	 це	 трикутник.	На	 одній	 його	 вершині	
знаходяться	кореспонденти	(репортери),	а	на	двох	
інших	 редактор	 та	 коректор.	 Якщо	 висвітлили	
в	 своєму	матеріалі	 якусь	проблему,	 подію,	 але,	
перечитуючи,	розумієте,	що	є	прорахунки	–	нумо	
їх	усувати!	Коректор	виправить	стилістичні	або	
граматичні	 помилки,	 але	 не	 зможе	 зануритись	
у	 вир	 ваших	 власних	 думок,	 впорядкувати	
їх.	 Створюючи	 цю	 статтю,	 автор	 довго	 її	
впорядковувала,	прагнучи	презентувати	читачам	
–	 потенційним	 репортерам	 –	 справді	 цікаве	
чтиво.

	 P.S.	Нещодавно	довелося	поспілкуватись	
з	 молодою	 коректоркою	 бібліотеки																																																						
ім.	Вернадського.	Специфіка	 її	роботи	вразила.	
Бібліотека	 такого	 рівня	 зобов’язана	 друкувати	
статті.	Тож	коректор	тільки	підкреслює	помилку,	
є	тільки	єдина	допустима	позначка	–	підказка	«р»	-	
русизм.	А	вже	автори	статей	самі	«розбираються»	
зі	своїми	«мовленнєвими»	негараздами.	А	може	
в	Політеху	це	також	доречно	започаткувати?	

А.М.Нечай, 
викладач ПТ КІСумДУ

Газета «Політех» як надзвичайно захопливе чтиво, 

 Частина перша. Осіннє золото
	 Цьогорічна	 осінь	 таки	 змінила	 гнів	 на	
милість,	прибрала	подалі	й	підступні	холоди,	й	
ранкову	похмурість,	 і	дощі.	Приховала,	щоб	не	
заважали	 їй	щедро	 дарувати	 деревам	 золото	 та	
багрець…	І	ось	уже	клен	милується	золотистими	
густо-жовтавими	шатами,	 а	берізка	 запишалася	
своїми	 ніжними	 золотистими	 прикрасами.	
Грушка	теж	одяглася	в	темно-вишневий	наряд	і	
майорить	багряними	листочками.	Не	вистачило	
в	 осені	 жовтої	 фарби	 для	 горіха,	 довелося	
послуговуватись	 ще	 зеленою,	 коричневою.	 Не	
вистачило	її	й	для	тополі,	осики.
	 А	 в	 лісі	 поміж	 грибного	 багатства	
червоніють	листки	ожини.
	 Та	невтомна	осінь-малярка	все	розмішує	
й	комбінує	фарби.

Частина друга. Спогади
	 Осінній	 лагідний	 вітерець	 відносить	
автора	 до	 подій	 двадцятирічної	 давнини.	 Тоді	
в	 жовтні	 разом	 з	 одногрупницями	 ми	 в	 суботу	
відвідали	у	м.Києв	виставку	картин	Костянтина	
Васильєва,	 яка	 експонувалась	 в	 Музеї	
Російського	 мистецтва.	 Поважний	 викладач	
літературознавства	 доручив	 мені	 написати	
статтю	до	факультетської	стіннівки	про	враження	
від	зустрічі	з	полотнами	митця.
	 «Озброївшись»	 буклетом	 та	 набором	
репродукцій,	сумлінна	студентка	того	ж	вечора,	
як	 здавалось	 тоді,	 створила	 шедевр.	 Але	 то	
тільки	здавалось…	Бо	в	понеділок	той	поважний	
викладач	 після	 лекцій,	 не	 підозрюючи,	 що	
статтю	 вже	 написано,	 сказав	 слова,	 яких	 не	
забуду	ніколи:
	 -	 Я	 сподіваюсь,	 Вам	 не	 спаде	 на	 думку	

втомлювати	читачів	вбогим	описом	картин,	яких	
вони	не	бачили	і,	можливо,	ніколи	не	побачать.	
Натомість	 із	 кожного	 Вашого	 рядка	 на	 них	
повинен	 віяти	 дух	 виставки,	 і	 тоді	 вже	 завтра	
вони	самі	опиняться	в	музеї.	Запам’ятайте,	кожна	
стаття	 повинна	 бути	 надзвичайно	 захопливим	
чтивом!	
	 От	 халепа!	 Того	 ж	 вечора	 концепцію	
статті	було	змінено.	А	девіз	залишився	і	допоміг	
написати	ще	безліч	статей	і	навіть	надрукуватися	
у	збірці	студентських	віршів.	Він	залишився	на	
все	життя.

Частина третя. Власне поради
	 У	 технікумі	 розпочав	 роботу	 гурток	
«Репортери	Політеху».	Ці	поради	адресуються	як	
його	учасникам,	так	і	всім	тим,	кому	доведеться	
друкуватись	в	газеті.
	 Треба	 відрізняти	 газетну	 замітку	 від	
статті,	 есе,	 нарису,	 етюду,	 образка.	 Стаття	 –	
поняття	 найзмістовніше	 і	 найповажніше	 в	
цьому	переліку.	За	обсягом	їй	до	снаги	розкрити	
суть	 явища,	 проблеми,	 окреслити	 перспективи	
вирішення.	У	той	же	час	замітка	повинна	лише	
дати	відповідь	на	питання	що?,	де?,	коли?	чому?	
для	чого?	–	сталося?	Власне,	констатувати	факт,	
що	змагання,	конкурс	відбулись.
	 Тож	 врахуйте	 це	 при	 написанні	 свого	
«газетного	матеріалу»,	заздалегідь	визначившись	
з	його	форматом.	
	 Відвідали	 виставку	 зі	 спеціальності?	
Можливо,	 студентам	 інших	 спеціальностей	
будуть	 цікаві	 не	 стільки	 спецтерміни	 на	
позначення	будматеріалів,	скільки	враження	від	
участі,	 від	 самої	 атмосфери	перегляду,	поїздки,	
зустрічі	з	організаторами.
	 А	про	зустріч	з	цікавою	людиною	можна	
написати	 досить	 «глибоке»	 есе	 –	 особистість	
крізь	 призму	 бачення	 іншою	 особистістю.	
Щоправда,	нарис	теж	можна.
	 Зазвичай	 формат	 друкованого	 видання	
навчального	закладу	не	дозволяє	«тут	і	відразу»	
висвітлити	 подію.	 Матеріал	 буде	 надруковано	
через	певний	час.	Стоп!	Ви	вдруге	перечитували	
написане?	 Ні?	 То	 перечитайте!	 І	 якщо	 занадто	
смакували	 дрібниці	 –	 сміливо	 вилучайте	 їх	 з	
матеріалу.	Цілком	вірогідно,	що	через	два	тижні	
ви	 й	 самі	 їх	 не	 пригадаєте.	 А	 читачеві	 через	
місяць	–	два	вони	будуть	цікавими?
	 Не	 забувайте,	 що	 стаття	 (замітка,	 есе)	 є	
своєрідним	 обличчям	 автора,	 його	 візитівкою.	

Наші яскраві перемоги



ПолiТех

4

На старті фінішу...         

ПолiТех

5

 Спорт - рух - життя
	 Ось	і	промайнули	чотири	роки	студентства.	
Цей	шлях	був	сповнений	і	труднощів	і	радості.	
Студентські	роки	-	це	цікаві	зустрічі	та	вечори,	
конкурси	 та	 вікторини,	 улюблені	 пари,	 веселі	
перерви,перші	радощі	і	розчарування,	і	звичайно,	
перше	кохання.	Чотири	роки	тому	ми	заходили	
до	 рідного	 Політеху,	 як	 «гидкі	 каченята»,	 щоб	
у	 майбутньому	 розкритися,розправити	 крила	
і	 злетіти	 у	 доросле	 життя	 вже	 впевненими,	
змужнілими.
	 Відверто	 кажучи,	 мені	 зовсім	 не	
хотілося	 залишати	школу	 та	 йти	 до	 технікуму,	
але	 замислюючись	 над	 своїм	 майбутнім,я	
вирішила,що	це	дуже	добрий	варіант.	Адже	поки	
мої	 однокласники	 тільки	 закінчували	 школу,я	
вже	майже	отримала	професію.	Вирішуючи,	ким	
хочу	бути,	 я	 обрала	відділення	«Менеджмент»,	
спеціальність	«Організація	виробництва».
	 І	 ось,	 екзаменаційні	 пристрасті	
закінчилися,	випробування	витримані	з	честю	і	
я	вступила!	З	абітурієнтів	ми	перетворилися	на	
того,	кого	гордо	називають	СТУДЕНТ!	
	 Згадую	свої	перші	враження,	коли	йдеш	
по	 коридору	 в	 пошуках	 потрібної	 аудиторії,	
минаючи	 їх	 одну	 за	 одною.	Ці	 великі	 просторі	
приміщення,	 у	 яких	 гомонять	 студенти,	
які	 знаходяться	 під	 пильним	 оком	 суворих	
викладачів.	А	четвертокурсники	взагалі	здаються	
недосяжними	особами	-	такі	дорослі	й	серйозні.			
І	ось,	знайшовши	потрібну	аудиторію,	бачу	перед	
собою	тридцять	два	таких	же	як	і	я,	розгублених	
першокурсників,	 які	 не	 добре	 розуміють,	 що	
потрапили	до	гарної	школи	дорослішання.
	 Якщо	 ти	 потрапив	 на	 студентську	 лаву	
просто	 зі	 шкільної,	 як	 це	 зазвичай	 і	 буває,	
з	 тобою	 може	 зіграти	 злий	 жарт	 надлишок	
самостійності.	 До	 студентів	 ставляться	 як	 до	
дорослих	людей,	а	не	дітей,	тому	і	вимог	до	тебе	
більше.	Влитися	у	колектив	було	дуже	непросто	
тому,	що	наша	група	була	найбільшою,	і	всі	ми	
-	такі	різні.	Але	завдяки	тому,	що	серед	нас	було	
багато	 однокласників,	 знаходили	 підтримку	
та	 своє	 коло	 друзів.	 У	 справжню	 групу	 нас	
об’єднала	підготовка	до	«Дня	першокурсника»,	
який	подарував	нам	масу	вражень.
	 Перший	 рік	 навчання	 виявився	 дуже	
важким,	 адже	 потрібно	 було	 проявити	 себе	 з	
найкращого	 боку,	 показати	 чого	 ти	 вартий,	 а	
головне	 -	 не	 втратити	 такої	 бажаної	 стипендії.	
Викладачі	 жартували:	 «Не	 станеш	 справжнім	
студентом,	доки	не	здаси	сесію».	Така	собі	посвята	
у	студенти.	Над	кожним	студентом,	особливо	на	
першому	курсі,	висить	загроза	відрахування.	Ця	
загроза	цілком	реальна	і	навіть	іноді	втілюється.	
Відрахованим	 можна	 бути	 за	 прогули,	 за	
пияцтво	в	гуртожитку,	за	неуспішність	протягом	
семестру.	Вже	наприкінці	року	не	обійшлося	і	без	

втрат.	Мене	завжди	дивувало	-	навіщо	вступати	
до	 навчального	 закладу,	 витрачати	 батьківські	
гроші	і	свій	час,	щоб	потім	нехтувати	заняттями?	
Насправді	 вчитися	 не	 так	 вже	 й	 важко.	 Іноді	
навіть	 здається,	 що	 в	 школі	 било	 складніше	 :	
шість	-	вісім	різних	уроків,	по	кожному	домашні	
завдання,	які	потрібно	виконувати	мало	не	кожен	
день.	А	у	вузі	«уроки	»	йдуть	парами,	а	домашнє	
завдання,	зазвичай	-	досяжні	і	зрозумілі.
	 Але	 все	 ж	 нам	 -	 першокурсникам,		
довелося	розлучитися	з	ілюзією,	що	студент	вчить	
уроки	два	рази	на	рік.	Вже	на	перших	семінарах	
нам	 вказали	 терміни	 виконання	 курсових	
робіт,	 лабораторних,	 домашніх	 завдань,	 всяких	
креслень	або,	ще	«краще»,	творчих	завдань	(хто	
на	що	вчиться	).	Кількість	завдань,	які	повинен	
зробити	студент	протягом	семестру,	щоб	тільки	
бути	 допущеним	 до	 екзаменів,	 може	 занурити	
вразливу	натуру	в	глибоку	тугу.	Прописна	істина:	
перші	 два	 курси	 студент	 працює	 на	 залікову	
книжку,	а	потім	вона	працює	на	нього.
	 Звичайно,	 ми	 мали	 змогу	 прогулювати	
лекції,	потім	переписувати	 їх	у	більш	свідомих	
одногрупників,	 а	 оцінки	 одержувати	 на	
семінарах.	 Або	 старанно	 відвідувати	 лекції,	 а	
на	 семінари	 не	 ходити,	 щоб	 не	 отримувати	 ті	
самі	оцінки.	Викладачам	не	подобаються	обидва	
варіанти.	Кожен	з	них	упевнений,	що	саме	його	
предмет	найважливіший	у	цьому	світі	 і	стане	в	
пригоді	тобі	на	всі	сто	відсотків.
	 Як	відомо	(і	це	чиста	правда!),	студенти	-	
вічно	голодні	люди.	Тому	найпопулярніші	місця	
у	Політеху	-	буфет	та	їдальня.	Деякі	зі	студентів,	
кому	 набридає	 сидіти	 на	 лекціях,	 полюбляють	
згаяти	їх	в	буфеті	чи	їдальні.	Ой,	а	що	буде	якщо	
помітить	завідуючий	відділенням?!
	 Третій	курс	промайнув	якось	непомітно.	
Час	летить	так	швидко!	От	уже	й	нас	називають	
старшокурсниками.	 Залишилося	 всього	
декілька	 кроків	 до	 очікуваного	 диплома.	 Весь	
цей	час	поряд	 з	нами	була	команда	викладачів,	
наших	 порадників	 та	 наставників.	 Особливо	
ми	 вдячні	 нашому	 класному	 керівникові	 Галак	
Катерині	Миколаївні,	яка	всіляко	підтримувала	і	
допомагала	нам.	Зараз	перед	кожним	з	нас	стоїть	
нелегкий	 вибір	 подальшого	 життєвого	 шляху.	
Але	це	вже	інша	історія…
	 Я	 вдячна	 технікуму	 за	 науку,	 досвід.	
Він	 став	 для	мене	 добрим	 стартом	 в	 подальше	
життя,	 загартував,	 зробив	 мудрішою.	 Нашим	
наступникам	 хотілося	 б	 побажати	 не	 пасувати	
перед	труднощами,	з	успіхом	оминати	підводне	
каміння	студентського	життя		та	впевнено	йти	до	
поставлених	цілей.

Ганна Московець, 641 група

 Першочерговим	завданням	сьогодення	
для	 кожного	 педагогічного	 колективу	 є	
виховання	 свідомого	 та	 відповідального	
ставлення	 молоді	 до	 власного	 здоров’я	
та	 здоров’я	 інших	 як	 важливої	 умови	
повноцінного	життя	та	успішного	навчання.	
Так,	одним	з	головних	напрямків	навчально-
виховного	 процесу	 в	 нашому	 навчальному	
закладі	 є	 створення	 сприятливих	 умов	
для	 фізичного	 розвитку	 та	 зміцнення	
здоров’я	студентів,	підвищення	рівня	їхньої	
фізичної	 підготовленості.	 Навчаючись	 в	
технікумі,	 студенти	 здобувають	 знання,	
вміння	та	навички	здорового	способу	життя,	
проведення	корисного	дозвілля	та	активного	
відпочинку.	
	 У	 Політеху	 на	 належному	 рівні	
проводиться	 спортивно-масова	 та	
фізкультурно-оздоровча	 робота.	 Збірні		
команди	технікуму	беруть	участь	в	обласних	
спартакіадах	 серед	 ВНЗ	 І-ІІ	 р.а.	 У	 ХІХ	
обласній	 спартакіаді	 з	 15	 навчальних	
закладів	технікум	посів	4	місце,	а	в	міській	
спартакіаді	–	почесне	1	місце.	Ось	які	високі	
результати	 показують	 студенти	 нашого	
навчального	закладу!
	 У	цьому	навчальному	році	розпочалась	
ХХ	 обласна	 спартакіада,	 де	 представники	
технікуму	 взяли	 участь	 у	 змаганнях	 з	
настільного	тенісу.	Юнацька	команда	у	складі	
студентів	Дідковського	Олександра	(741	гр.),	
Бадая	Максима	(541	гр.)	та	Стеценка	Сергія	
(331	гр.)	зайняла	ІІ	місце,	а	команда	дівчат	у	
складі	Величко	Аліни					(132	
гр.),	 Федоренко	 Юлії	 (122	
гр.),	 Білявської	 Тетяни	 (731	
гр.)	посіла	4	місце.	Доречно	
зазначити,	 що	 ці	 команди	
у	 міських	 змаганнях	 серед	
навчальних	закладів	зайняли	
перші	місця.	
	 Не	менш	розвиненим	
напрямком	 спортивного	
розвитку	 молоді	 в	 закладі	
є	 волейбол.	 Ми	 пишаємось	
тим,	що	жіноча	волейбольна	
команда	 технікуму	 зайняла	
перше	 місце	 в	 міських	
змаганнях	 та	 взяла	 участь	
у	 обласних	 змаганнях		
(м.Суми).	 Ми	 вітаємо	
членів	 команди:	 Топчій	

Наталію												(641	гр.),	Хащівську	Аліну	(242	
гр.),	Архіпенко	Тетяну	(441	гр.),	Чорну	Яну	
(441	гр.),	Величко	Аліну	(132	гр.),	Тарасенко	
Дарину	(621	гр.),	Бухер	Андріану			(421	гр.)	
та	Рекал	Анну	(221	гр.)	із	зайнятим	першим	
місцем!	
	 Ще	 тільки	 готуються	 взяти	 участь	
в	 обласних	 змаганнях	 збірні	 команди	
технікуму	 з	 баскетболу	 (юнаки	 та	 дівчата),	
міні-футболу	та	легкої	атлетики.	Побажаємо	
їм	удачі!
	 Кожного	 року	 в	 закладі	 проводяться	
кубкові	 та	 особисті	 змагання	 серед	
навчальних	 груп	 І-ІІІ	 курсів	 із	 різних	 видів	
спорту.	У	особистій	першості	 з	шахів	третє	
місце	 посів	 Жуй	 Олексій	 (2	 гр.),	 друге											
місце	 –	 Кіхнєй	 Даниіл	 (7	 гр.)	 та	 почесне	
перше	місце	–	Бересток	Дмитро	(2	гр.).	
	 У	змаганнях	з	настільного	тенісу	серед	
команд	 перших	 курсів	 місця	 розподілились	
таким	 чином:	 ІІІ	 місце	 –	 4	 група,	 ІІ	 місце	
–	 	2	група,	 І	місце	–	 	7	група;	серед	команд	
других	курсів:	ІІІ	місце	–	121	група,	ІІ	місце	–	
721	група,	І	місце	–		221	група;	серед	команд	
третіх	курсів:	ІІІ	місце	–	132	група,	ІІ	місце	
–	231	група,	 І	місце	–	331	група.	Вітаємо	 із	
зайнятими	призовими	місцями!
	 Давайте	 завжди	 пам’ятати,	 що	 здо-
ровому	 завжди	 здорово,	 адже	 здоров’я	–	це	
джерело	 щастя,	 радості	 та	 повноцінного	
життя!

В. С. Свердлін, 
керівник фізичного виховання



ПолiТех

6

 ШИРОКІ ПОЛІТЕХІВСЬКІ ОБІЙМИ   
 Осінь 2013 року була багата на події, 
новини, яскраві та важливі заходи. Так, саме 
восени Політехівці, члени Благодійного 
фонду «Відень» та компаній-партнерів з 
Австрії “Граве-Австрія” та “Welthaus” 
святкували перший рік своєї співпраці. 
У стінах ПТКІСумДУ знову заюрмились 
студенти у передчутті зустрічі з 
далекими, але вже такими близькими 
друзями з Європи. Цьогоріч Політех 
вітав делегацію у складі представника 
компанії «ГРАВЕ УКРАЇНА» Рудик Юлію, 
представника компанії «ГРАВЕ УКРАЇНА 
Страхування життя» Пахолюк Оксану, 
представника компанії  “Граве - Львів” 
Бернд Шерак, представника компанії  
“Граве-Австрія”Карін Тафернер-Бауер 
та нашу подругу, яка з її слів, «закохана у 
наш заклад»,  представника Благодійної 
організації “Welthaus” (м. Грац, Австрія) 
Агнес Тругер. Делегацію очолювала керівник 
Благодійного фонду «Відень» Світлана 
Шут.

	 Поважні	 гості	 виявили	 бажання	
ближче	 поспілкуватись	 зі	 студентами,	
оглянути	навчальні	аудиторії	та	приміщення	
гуртожитку,	 де	 проживаюсь	 студенти.	
Також	 вони	 мали	 нагоду	 стати	 свідками	
роботи	 об’єднань	 за	 інтересами,	 секцій	
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та	 студентських	 клубів,	 які	 діють	 на	 базі	
навчального	 закладу.	 Так	 гості	 навчального	
закладу	стали	учасниками	ІІ	етапу	презентації	
та	 захисту	молодіжних	соціальних	проектів	
«В		ОДНОМУ			РИТМІ»	у	рамках	діяльності	
клубу	 «Наука	 бути	 Лідером».	 Адже	 цьому	
зібранню	 передували	 роки	 кропіткої,	
не	 завжди	 успішної,	 не	 всіма	 визнаної			
наполегливої	 	 праці	 небайдужих	 людей,	 які	
зібралися	разом	у	той	день.		Безпосередньою	
ведучою	заходу	стала	директор	ПТ	КІ	СумДУ,	
Президент	МОС	«Новий	час»,	к.п.н.	Тетяна	
Вікторівна	Гребеник,	яка	об’єднала	навколо	
проблем,	 порушених	 молоддю,	 засоби	
масової	 інформації,	 представників	 владних	
структур,	потенційних	донорів,	студентських	
лідерів	закладу	та	всіх	бажаючих.	Протягом	
зустрічі	 Тетяна	 Вікторівна	 акцентувала	
увагу	 на	 командній	 роботі,	 на	 важливості		
ініціативності	 та	 вмінь	 молоді,	 працівників	
та	партнерів	змінювати	дійсність	на	краще.	У	
рамках	заходу	було	презентовано	та	захищено	
молодіжні	 соціальні	 проекти,	 які	 отримали	
визнання	у	І	турі	конкурсу.	Декілька	слів	про	
кожен	із	них.
	 Яшина	 Тетяна	 та	 Голіченко	
Олег	 презентували	 соціальний	 проект	
«Студентський	 Дім»,	 метою	 якого	 є	
покращення	 санітарно-побутових	 умов	
проживання	 мешканців	 технікумівського	

гуртожитку,	 створення	
атмосфери,	яка	б	давала	
відчуття	 захищеності,	
затишку,	 впевненості	
та	радості	життя.	Адже	
у	 Політехнічному	
технікумі	 КІСумДУ	
навчається	близько	800	
студентів,	 половина	
з	 яких	 –	 з	 різних	
куточків	нашої	області	
та	 з	 різних	 регіонів.	
Для	багатьох	студентів	
гуртожиток	 стає	
«другою	 домівкою»	 на	
весь	 період	 навчання	
у	 закладі.	 Більшість	
молоді	 -	 з	 сільської	
місцевості,	 	 тому	
умови,	у	яких	студенти	

проживають	 носять	
не	 лише	 побутовий,	 а	
й	 соціально	 значущий	
характер.	 Автори	
проекту	 акцентували	
увагу	 присутніх	 на	
об’ємі	робіт,	виконаному	
власними	силами	(заміна	
вікон,	 дверей,	 деяких	
меблів)	 та	 пропонували	
організувати	 заміну	
решти	 вікон,	 частину	
електроплит,	 сантех-
ніки,	здійснити	ремонт
душової	 кімнати,	 прид-
бати	нові	холодильники,	
нові	стільці	та	тумбочки	
для	студентської	молоді.	
З	 огляду	 на	 те,	 що	
певний	 об’єм	 робіт	
вже	виконаний	самотужки	та	 за	допомогою	
небайдужих	 людей,	 автори	 шукають	
донорів	 та	впевнені	в	успішності	реалізації	
запропонованого	ними	проекту.
	 Яблонська	 Наталія	 та	 Трофимчик	
Дмитро	 презентували	 молодіжний	 проект	
«Міжнародний	фестиваль	етнічної	творчості	
«Від	 серця	 до	 серця».	 Автори	 ознайомили	
присутніх	 з	 історією	 виникнення	 та	
розвитку	 фестивалю	 патріотичної	 пісні,	
який	відбувається	щороку	на	базі	технікуму,	
та	 виклали	 своє	 бачення	 подальшого	 його	
розвитку	та	трансформацію	у	більш	вагому	
та	важливу	подію.	Впевненість	у	підтримці	
партнерів	з	Росії	дала	авторам	проекту	надію	
на	більш	потужні	перспективи,	які	матимуть	
важливе	значення	для	творчої	молоді	нашого	
міста,	країни	та	інших	держав.
	 Тетяна	 Волосюк	 та	 Остапенко	
Олександр	 презентували	 проект	 «Молодіж-
ний	 центр»,	 метою	 якого	 є	 ремонт	 та	
обладнання	приміщення	Молодіжного		центру	
технікуму,	 організація	 загальнодоступних	
об’єднань	 за	 інтересами,	 тренажерної	 зали	
та	 зали	 для	 занять	 хореографією.	До	 числа	
будівель	 закладу	нині	 входить	 приміщення,	
яке	 не	 використовувалось	 за	 призначенням	
багато	 років	 і	 стало	 пусткою.	 У	 такому	
стані	 будівля	 простояла	 десятки	 років.	Але	
у	 2003	 році	 студентство	 ПТ	 та	 КІСумДУ	

взялось	 за	 її	 відбудову	 власними	 силами	
за	 підтримки	 адміністрації	 закладів	 і	 вже	
незадовго	 святкувало	 відкриття	 однієї	
зали	 Молодіжного	 центру,	 де	 почали		
організовуватись	 дискотеки,	 тематичні	
вечірки,	урочисті	заходи	та	зустрічі	з	молоддю.	
Технікум	сьогодні	є	осередком	молодіжного,	
дитячого,	 волонтерського	 та	 творчого	 руху.	
Тут	працює	безліч	клубів,	гуртків,	об’єднань	
за	інтересами.		Тому	автори	проекту	мріють	
продовжити	 відбудову	Молодіжного	 центру	
задля	 задоволення	 потреб	 студентської	
молоді:	 обладнання	 тренажерної	 зали	 та	
приміщення	для	занять	хореографією.	
	 По	закінченню	заходу	кожен	присутній	
долучився	до	голосування,	віддаючи	надану	
йому	зірку	(голос)	за	найбільш	важливий	та		
найбільш	 привабливий	 проект.	 Впевнені,	
що	результати	голосування	додали	 	наснаги	
авторам	 проектів	 у	 подальшій	 роботі,	
хоча	 його	 підсумки	 так	 і	 залишились	 не	
підведеними.	 Мрії	 здійсняться,	 бо	 кожен	
з	 проектів	 	 привернув	 увагу	 присутніх,	 бо	
горять	 очі	 у	 студентської	 молоді,	 бо	 маємо	
потужну	 згуртовану	 команду	 працівників,	
зміцнену	новими	друзями	та	партнерами.	

Т. В. Волосюк,
 соціальний педагог, 

автор одного з проектів
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 Гімн студентам всього світу
 Після	концерту,	присвяченого	Дню	студента,	ми	з	одногрупниками	
ділилися	враженнями	від	цього	дійства.
			 Офіційна	частина	концерту	складалась	з	традиційних	поздоровлень	
адміністрації	 технікуму	 та	 інституту,	 представника	 підприємства	
«Райавтодор»,	 президентів	 студентського	 самоврядування,	 віншування	
старост.
	 Хотілось	 би	 відзначити	 незаперечну	 оригінальність	 сценарію,	
за	яким	відбувався	концерт.	Декілька	хвилин...	–	 і	ти	в	 іншій	країні,	вже	
доторкнувся	до	університетського	життя	у	ній,	особливостей	святкування	
там	Дня	студента.	Організатори,	без	перебільшення,	доклали	титанічних	
зусиль,	 щоб	 глядачі	 змогли	 поринути	 в	 особливості	 студентського	
життя	 в	 різних	 університетах	 світу,	 перегорнути	 сторінки	 історії	 	 цього	
міжнародного	 свята.	 Глядачі	 «побували»	 у	 Болгарії,	 Іспанії,	 Казахстані,	
Франції…	 І	 виконання	 пісень	 болгарською,	 іспанською,	 англійською,	
казахською,	французькою	мовами	є	цілком	логічним	на	такому	дійстві.	А	
які	запальні	та	веселі	танки	продемонстрували	політехівці!	Ведучі	нам	теж	
сподобались.		Зокрема	Ковтун	Влад	та	Неля	Карга	(ще	б	пак,	вона	ж	наша	
одногрупниця).
		 А	 сам	концерт	наших	одногрупників	 вразив,	 зворушив	–	 скільки	
талантів	 навчається	 поряд.	Не	 будучи	 обізнаними	 в	 тонкощах	 вокальної	
майстерності,	можемо	стверджувати	напевно,	що	всі	вокальні	номери	було	
виконано	справді	професійно.
	 	 	 	 	 	 	 	Ми	довго	радились	щодо	назви	статті	 і	вирішили	назвати	 її	«Гімн	
студентам	всього	світу».		А	ще	по	праву	так	можна	назвати	концерт,	про	який	ми	написали.	Заради	споглядання	
таких	миттєвостей		варто	тут	навчатись,	щоб	наблизитись	до	повнокровного	політехівського	життя.

Поліна Денисова, Ірина Коломійченко, студентки 1 групи, репортери Політеху
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Майбутнє у їх руках!
	 27-29		листопада	2013	року	в	Чернігівсько-
му	 національно-технологічному	 університеті	
відбувся	Міжнародний	конкурс	з	комп’ютерного	
моделювання,	 організований	 керівництвом	
компанії	«АСКОН»	з	метою	підвищення	творчої	
активності	та	рівня	професіонального	володіння	
програмним	 забезпеченням	 САПР	 серед	
студентської	молоді.
	 Спробувати	 себе	 у	 галузі	 трьохмірного	
моделювання	 зібрались	 47	 студентів	 із	 23	
навчальних	 закладів	 України	 I-IV	 рівнів	
акредитації.
	 Політехнічний	технікум	КІСумДУ	вперше	
брав	участь	у	такому	конкурсі:	це	були	студенти	
441	 групи	 спеціальності	 «Технологія	 обробки	
матеріалів	 на	 верстатах	 і	 автоматичних	 лініях»	
Молчанов	Ігор	та	Лихо	Євгеній	під	керівництвом	
викладача-методиста	Галак	К.	М.
	 У	 конкурсі	 взяли	 участь	 кращі	
студенти	 університетів,	 інститутів,	
коледжів	 та	 технікумів,	 серед	 яких	 наш	
учасник	 Молчанов	 Ігор	 посів	 призове	
місце,	 отримавши	 з	 рук	 директора	
компанії	 «АСКОН»	 диплом	 переможця	
конкурсу.	 Лихо	 Євген	 також	 показав	
хороші	 результати,	 і	 зовсім	 небагато	
балів	 йому	 не	 вистачило,	 щоб	 здобути	
звання	 переможця.	 Участь	 у	 конкурсі	
підтвердила	 високий	 рівень	 знань	
студентів,	 уміння	 застосовувати	
програмне	 забезпечення	 САПР	 для	
автоматизованого	проектування	виробів.	
Крім	 цього,	 такі	 конкурси	
надихають	 учасників	 до	 подальшого	
самовдосконалення.

	 Учасники	 вдячні	 організаторам	 за	
доброзичливу,	 чуйну	 атмосферу	 конкурсу,	 за	
теплу	зустріч,	за	організацію	змістовної	екскурсії	
культурно-історичними	 місцями	 Чернігова,	
яку	 провели	 два	 екскурсоводи	 -	 кандидати	
історичних	 наук	 місцевого	 краєзнавчого	
музею.	Нас	познайомили	зі	славетною	історією	
Чернігова,	орного	з	найдревніших	міст	України.	
В	 останній	 день	 конкурсу	 відбулося	 вручення	
нагород.	Переможцям	конкурсу	та	їх	керівникам	
були	вручені	дипломи,	цінні	подарунки.
	 У	 піднесеному	 настрої,	 з	 легким	 сумом	
від	 прощання	 учасники	 поверталися	 додому.									
З	надією	знову	зустрітися	наступного	року...

К. М. Галак, 
керівник учасників конкурсу

	 Хочу	поділитися	своїми	враженнями	від	Дня	студента.	Вони	феєричні,	неперевершені,	адже	це	свято	
для	мене	–	перше	в	житті.
	 Не	було	ще	в	мене	ні	параду	студентів,	ні	такої	почесної	місії	–	ведуча	концерту	до	Дня	студента.
На	параді	студентів	привітав	депутат	Ігор	Молоток,	який	закликав	студентів	подавати	ідеї	стосовно	благоустрою	
нашого	міста.	Авторів	цікавого	проекту	буде	 заохочено	поїздкою	до	м.	Києва,	 а	 сам	проект	буде	втілено	в	
життя	протягом	року.	Студентські	лідери	закладу	отримали	приємний	подарунок	від	депутата	–	принтер.	Зі	
словами	привітання	до	студентів	звернулися	директор	Конотопського	інституту	Сум	ДУ	Бібик	В.	В.,	а	також	
представники	студентського	самоврядування	інституту	та	технікуму	–	Трофимчик		Дмитро.
	 А	 як	почесно	пройти	 урочистою	ходою,	 якщо	 ти	маєш	 спортивні	 досягнення,	 відмінно	навчаєшся,	
не	стоїш	осторонь	громадського	життя	Політеху.	Отже,	парад	студентів	–	це	поштовх	до	кращого	навчання,	
участі	 в	 спортивних	 змаганнях.	 Зворушлива	 мить	 параду	 –	 передача	 цьогорічним	 будзагонівцям	 естафети	
своїм	наступникам.	Урочисто	вони	передали	їм	будівельні		інструменти.	Політехівський	буд	загін	ще	порадує	
нас	своїми	відремонтованими	«шедеврами».
	 Ми	 з	 одногрупниками	 споглядали	 на	 одну	 досить	 ткреативну	 акцію	 –	 «Великий	 політехівських	
конспект».	На	футбольному	полі	студенти	зі	сторінок	своїх	конспектів	виклали	слова	«Політех	ура!».	Що	ж,	

напевно,	це	найбільший	конспект	у	світі!	
	 Що	 ще	 вразило?	 Стенд,	 на	 якому	 можна	 було	
легалізувати	 свій	 прихований	 талант.	 А	 коли	 ж	 ще	
його	виявляти,	як	не	в	День	студента!	Що	зворушило?	
Стенд	з	побажаннями	дітям	з	особливими	потребами.	
Це	була	дуже	важлива	і	благородна	акція.
Коли	 мене	 запитували	 друзі,	 які	 зараз	 навчаються	 в	
школі,	 про	 те,	 як	 пройшов	 День	 студента	 в	 нашому	
технікумі,	 я	 не	 могла	 стримати	 емоцій.	 Це	 	 так	
видовищно,	так	весело.	А	той	факт,	що	мене	запросили	
ведучою,	 теж	 є	 приємним.	 Це	 дає	 можливість	
самореалізації.	 Користуючись	 нагодою,	 ще	 й	
висловлюю	надію	заспівати	на	сцені	Політеху.	У	мене	
це	в	школі	добре	виходило.

 Неля Карга, студентка 1 групи
репортер Політеху 

Мій перший День студента 

	 5	грудня	2013	р.	у	ПТКІСумДУ	відбувся	
відкритий	виховний	захід	«Цініть	життя:	воно	–	
прекрасне!»,	 присвячений	 Міжнародному	 дню	
волонтера.	
	 На	 зустрічі	 були	 присутні	 представники	
Центру	 соціальної	 служби	 для	 сім´ї,	 дітей	
та	 молоді,	 фахівці	 соціальної	 роботи																																																								
Кравченко	 І.А.	 та	 Карпенко	 Л.І.;	 соціальний	
педагог	технікуму,	віце-президент	МОС	«Новий	
час»	Волосюк	Т.В.;	кращий	волонтер	2012	року	за	
результатами	міського	конкурсу	Олег	Голиченко;	
представники	 об’єднань	 за	 інтересами	 «Школа	
волонтера»,	«Наука	бути	Лідером»	та	«Навчить	
мене	 жити»;	 представники	 студентського	
парламенту	та	ради	гуртожитків.
	 Волонтерство	 є	 досить	 поширеним	
явищем	 у	 сучасному	 світі.	 За	 даними	
європейських	моніторингів,	більш	ніж	половина	
дорослого	 працездатного	 населення	 задіяна	 у	

волонтерському	русі,	а	це	означає	що	допомагати	
іншим,	 бути	 соціально	 активним	 та	 займатися	
суспільно	корисною	справою		стало	престижним.	
Тому	 присутні	 намагалися	 розібратися,	 чим	
керуються	 люди,	 допомагаючи	 іншим:	 чи	 це	
поклик	душі,	чи	просто	це	модно	 і	престижно.	
Також	 обговорювалися	 питання,	 наскільки	
розвинений	 волонтерський	 рух	 в	 Україні	 та	 в	
нашому	місті,	на	якому	рівні	він	знаходиться	у	
Політехнічному	технікумі	КІСумДУ.	
	 Активісти	 Політеху,	 члени	 Молодіжної	
організації	 студентів	 «Новий	 час»	 та	
представники	 клубу	 «Школа	 волонтера»	
розповіли	про	свою	діяльність,	закликали	робити	
добро	 і	 своїми	 добрими	 вчинками	 надихати	
інших.	До	уваги	присутніх	було	запропоноване	
цікаве	та	повчальне	відео	«Ланцюжок	добра».

Т. В. Яшина,
організатор заходу

Свято всіх волонтерів
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  Неординарні                         особистості             Берегиня гуртожитку           
	 	 	 Приємно	 визнавати,	що	Політех	 для	 студентів	 –	
другий	дім.	Адже	тут	затишно,	тут	тебе	вислухають,	
зрозуміють,	за	потреби	–	допоможуть.
	 	 Велика	 частина	 студентів	 –	 приїжджі.	 Після	
занять	їх	не	чекає	мамин	гарячий	борщ.	Вони	йдуть	
до	 гуртожитку,	 який	 покликаний	 на	 весь	 період	
навчання	 стати	 другим	 (ні,	 другий	 –	 це	 технікум),	
тоді…	 просто	 домом.	 Адже	 від	 атмосфери,	 в	 якій	
готуєш	уроки,	обідаєш,	залежить	загальний	настрій,	
бажання	 (чи	 небажання)	 повертатись	 сюди	 після	
занять.	
	 	 	 Тоді,	 коли	 студенти	 та	 викладачі	 повертаються	
додому,	працівники	гуртожитку	
тільки	стають	до	роботи.	Серед	
них	 –	 Галина	 Олександрівна	
Халимонова,	вихователь	гурто-
житку.	 Ось	 уже	 9	 років	 вона	
стоїть	 на	 сторожі	 душевного	
спокою	 студентів,	 чистоти	
їхніх	 помешкань	 та	 загального	
комфорту	в	гуртожитку.
	 	 	 	 Скажемо	 відразу,	 враження	
від	спілкування	з	цією	людиною	
єдине:	 це	 справді	 добра,	
сонячна	 жінка.	 Можливо,	
вихователь	 –	 це	 стан	 душі?	
Адже	до	недавнього	часу	Галина	
Олександрівна	працювала	вихо-
вателем	у	дитсадку,	а	вже	потім	
вчителем	 початкових	 класів.	
Вірогідно,	 звідти	й	перенесено	
материнську	турботу	та	щирість	
душі.
	 	 –	 До	 мене	 першої	 студенти	
приходять	 зі	 своїми	 проб-
лемами,	 радощами,	 пережи-
ваннями.	 Впевнена,	 що	 до	
кожного	 студента	 потрібно	
шукати	свій	підхід.
	 	 	 Поспілкувавшись	 з	 мешкан-
цями	 гуртожитку,	 ми	 почули	
багато	 теплих	 слів	 на	 адресу	
вихователя.	 Студентки	 441	
групи	 В.Петренко,	 Я.Чорна,	
Я.Семеренко	 відзначають,	 що	
Галина	 Олександрівна	 до	 всіх	
ставиться	по-материнськи.
			–	Без	перебільшення,	–	стверджують	дівчата.	–	Адже	
не	 секрет,	 що	 вихователь	 не	 залишає	 гуртожитку	
доти,	 доки	 не	 пересвідчиться,	 що	 той,	 хто	 погано	
почувався,	 вже	 почувається	 краще;	 той,	 хто	 був	
засмучений,	–	заспокоїться.	
	 	–	Для	неї	це	справді	важливо,	–	продовжує	діалог	
Лихо	Євген.
	 	 	 Ми	 запитали	 у	 Галини	 Олександрівни,	 як	 вона	
встигає	виконувати	домашні	справи,	приділяти	увагу	
родині.	З	посмішкою	на	обличчі	та	теплотою	розповіла	
вона	нам,	що	завжди	намагається	«викроїти»	час	для	
двох	«маленьких	сонечок»	–	онуків	Яна	та	Іллі.	Вони	
надають	їй	життєвого	оптимізму,	наснаги.
			–	Попри	недоспані	ночі,	підкреслила		співрозмовниця,	
треба	приділяти	увагу	й	хобі.
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Коротко про головне
		–	А	яке	ж	у	вас	хобі,	Галино	Олександрівно?
		–	Я	плету	гачком.
	 	 	 Протягом	 бесіди	 з	 вихователем	 гуртожитку	 нас	
не	 полишало	 питання:	 де	 бере	 силу,	 наснагу	 ця	
жінка?	 Адже	 знаємо,	 наприклад,	 що	 вона	 вміє	
добре	 організовувати	 волонтерів,	 які	 допомагають	
ветеранам.	І	волонтери,	і	ветерани	поважають	Галину	
Олександрівну	саме	за	терплячість,	добросердечність,	
чуйність,	небайдужість.
			–	Ми	бачили	Вас	на	сцені.	Ви	давно	співаєте?
	 	–	Співаю	я	давно.	Давно	тому,	що	в	нашій	родині	
співали	всі	–	бабуся,	мама.	Одне	слово,	зростала	я	в	

співучій	родині.	Але	мій	спів	
–	то	тільки	захоплення,	адже	я	
не	 навчалась	 у	 консерваторії,	
–	 скромно	 підсумувала	
співрозмовниця.
					–	Нам	дуже	подобається,	як	
Галина	Олександрівна	співає,	
–	 зауважили	 студенти,	 які	
оточили	нас	під	час	бесіди.
	 	 –	 Не	 зважаючи	 на	 свої	
роки,	 я	 веду	 активний	 спосіб	
життя.	 А	 хіба	 зі	 студентами	
буває	інакше?	У	літній	період	
я	 зі	 студентами	 зазвичай	
там,	 де	 вони	 знаходять	
місце	 свого	 тимчасового	
працевлаштування	 –	 у	
агрофірмах	 України.	 Беру	
участь	 і	 в	 організації	
оздоровчого	 табору	 «Заряд»	
(с.Жолдаки).
	 	 –	 Знаємо,	 що	 Ви	 там	
куховарили…	 Які	 страви	 у	
Вас	найбільше	вдаються?
	 	 	 	 	 –	 	 Вдома	 вдаються	 всі	
страви,	 бо	 сама	 добираю	
продукти.	 А	 в	 «Заряді»	
пригощала	 студентів	 супами,	
оладками.
	 	 	 	 Наші	 знайомі	 з	 4	 курсу	
Д.Радько	 та	 К.Тарасенко	
відпочивали	 влітку	 в	 таборі	
«Заряд».	 Ось	 що	 вони	
розповіли:

	–	Галина	Олександрівна	хоче,	щоб	всім	було	добре.	
А	готує	вона	«чотко»,	нам	подобались	всі	 її	страви.	
Не	відчуваєш,	що	ти	не	вдома.
	 Прощаючись	 з	 Галиною	 Олександрівною,	
ми	 відчули,	 що	 не	 хочемо	 йти	 з	 гуртожитку	 –	 так	
затишно	й	по-родинному	спілкувалися.
			–	Наснаги	Вам	і	терпіння,	Галино	Олександрівно.	
Ви	незвичайна…
			–			Спасибі.	Вважаю,	що	я	звичайна	людина.
	 	 	Але	ми	змогли	пересвідчитися	у	протилежному	–
Галина	 Олександрівна	 неординарна,	 життєрадісна	
людина,	 яка	 в	 своєму	 серці	 знаходить	 тепло	 для	
всіх…..

Інтерв’ю взяли 
В. Заяць, М. Тамбовцев, О. Жуй, 

репортери ПоліТеху

 Політехнічний	 технікум	 КІСумДУ	 відповідно	 рішення	 регіональної	
експертної	 ради	 з	 ліцензування	 та	 атестації	 навчальних	 закладів	 при	
управлінні	освіти	у	науки	обласної	державної	адміністрації	від	12.12.2013	
року,	 протокол	№119	 визнано	 атестованим	 (рівень	 освітньої	 діяльності	 -	
“достатній”)	щодо	надання	загальноосвітньої	підготовки.

Стратегічне	досягнення

	 У	Політеху	відбулась	молодіжна	соціально-інформаційна	акція	до	Дня	порозуміння	
з	 ВІЛ-позитивними	 людьми	 «Вогонь	 надії».	 Захід	 проводився	 спільно	 соціальною	
та	 психологічною	 службами	 закладу	 за	 допомоги	 членів	 профспілкової	 організації	
студентів.	Учасники	акції	мали	змогу	отримати	корисну	інформацію	щодо	окресленої	
проблеми,	переглянути	цікаве	молодіжне	відео,	взяти	участь	у	соціологічному	опитуванні,	
а	також	внести	свій	внесок	у	запалення	символічної	загальної	стрічки	зі	свічок,	що	є	
символом	протесту	проти	дискримінації	і	суспільної	ізоляції	людей,	що	живуть	з	ВІЛ.	
На	грудях	кожного	учасника	заходу	майоріла	ця	символічна	червона	стрічка	–	символ	
солідарності	з	тими,	кого	епідемія	СНІДу	торкнулася	особисто:	з	людьми,	що	живуть		
з	ВІЛ-інфекцією	і	СНІДом,	з	 їх	близькими,	рідними	і	друзями.	Акція	носила	вагомий	
характер.	Організатори	сподіваються,	що	кожен	з	учасників	став	ближчим	до	окресленої	
проблеми	та		до	її	розуміння.	 	 	 	 	 	 				Цінуйте своє життя

	 19	 грудня	 у	 розважальному	 центрі	
“Калейдоскоп”	 (ТЦ	 АВС)	 для	 дітей-сиріт,	 а	
також	тих,	кого	пощастило	усиновити	відбувся	
міський	благодійний	захід	з	нагоди	Дня	Святого	
Миколая.	Участь	у		якому	брав	і	наш	Політех	в	
обличчі	віце-президента	з	академічних	питань	
МСС	ПТКІСумДУ		Громова	Артема	та	студентки	
241	групи	Стукалової	Вероніки.	Під	час	даного	
заходу	 були	 присутні	 96	 дітей	 молодшої	 та	
середньої	категорії	 (віком	до	7	років),	а	також	
представники	 студентського	 парламенту	
міста	до	якого	входять	представники	 і	нашого	
навчального	закладу.	
	 Море	 позитивних	 емоцій,	 веселих	 ігор	
і	 подарунків	 отримала	 малеча	 від	 Святого	
Миколая	 та	 поринула	 у	 вирій	 справжнього	
передноворічного	 свята.	 З	 гарним	 настроєм	 і	
найщирішими	 усмішками	 повертались	 наші	
“легіонери”	 до	 Політеху	 щоб	 розповісти	 цю	
новину.	Отже	й	наш	з	вами	навчальний	заклад	
не	байдужий	до	всіх	подій,	які	відбуваються	у	
рідному	місті.	
	 Цікаво,	а	що	ж	Святий	Миколай	подарував	
нашим	студентам	у	цей	незвичайний	день?
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ПолiТех
Новорічне диво

	 Міські	афіши,	святково	прибраний	
парк	 та	магазини,	 новорічна	 реклама	 та	
різдвяні	 фільми	 –	 все	 вказує	 на	 те,	 що	
скоро	Новий	рік,	що	прийшла	пора	згадати	рідних	та	друзів,	робити	щось	приємне	для	всіх,	хто	
близький	своєму	серцю.	Кожна	сім’я	прагне	прикрасити	свою	оселю	яскравими	сніжинками,	
дощиком,	мерехтливими	вогниками	та,	звісно,	пухнатою	новорічною	ялинкою;	люди	планують	
придбання	подарунків	або	навіть	незначних	дрібничок,	щоб	проявити	увагу	до	найрідніших.	
Дійсно,	 затишне,	 романтичне	 сімейне	 свято,	 яке	 має	 місце	 не	 лише	 у	 кожній	 родині,	 а	 й	 у	
кожному	серці.	
	 Політехнічний	 технікум	 також	 славиться	 своїми	 новорічними	 традиціями,	 адже	 усі	
студенти	та	працівники	закладу	–	це	дружнє	коло	близьких	людей.	Кожна	аудиторія,	гуртожиток,	
хол	 закладу	 яскраво	 прикрашені	 і	 з	 року	 в	 рік	 у	 переддень	 свята	 нагадують	 кожному	 про	
наближення	свята.	Усі	долучаються	до	створення	святкової	новорічної	феєрії.	
	 Студентський	актив	має	свою	благородну	новорічну	традицію:	щороку	у	переддень	свята	
готується	театралізоване	привітання	для	дітлахів,	які	за	станом	здоров’я	опинились	у	лікарнях	
міста	 і	не	мають	змоги	бути	присутніми	на	новорічних	заходах	в	школах	та	дитячих	садках.	
Але	 завдяки	 студактиву	Політеху	 казкові	 герої	 навіть	 в	 лікарнях	 знаходять	дітей,	 вітають	 їх	
солодощами	та	добрими	словами.	І	діти	все	ж	таки	пересвідчуються	у	реальності	новорічного	
дива.	Добра	традиція,	чи	не	так?...

	 Також	 з	 ініціативи	 проф-
спілкового	 комітету	 залізничників	
закладу	 та	 за	 його	 підтримки	 щороку	
у	 технікумі	 наприкінці	 грудня	 панує	
Новорічна	казка.	Чудове	свято	дітлахам	
гарантоване,	бо	Дід	Мороз,	Снігуронька	
та	казкові	герої	вже	готові	зустрічати	їх	
25	грудня	2013	року	об	11.00	в	читальній	
залі,	 щоб	 спільно	 поринути	 у	 казкове	
дійство.	 Приєднуйтесь	 до	 нашого	
Новорічного	хороводу!
 

З наступаючим Новим роком!

О.Є.Бондаренко, 
організатор дійства

	 Новий	 рік…	 Традиційно	
склалося,	 що	 з	 самого	 малечку	 	 і	 до	
зрілості	 людина	 чекає	 на	 диво,	 яке	має	
всі	підстави,	щоб	 здійснитися	 саме	цієї	
казкової	 ночі.	На	що	 чекає	 кожен	 з	 нас	
у	 цей	 день?	 Хтось	 мрійливо	 загадує	
бажання	у	вигляді	обнов	та	подарунків,	
хтось	з	теплом	у	серці	воліє	опинитися	у	
затишному	родинному	колі,	дехто	чекає	
на	нові	яскраві	враження	чи	освідчення	
коханої	 людини:	 всі	 мають	 свої	 таємні	
мрії	та	сподівання		щодо	цього	свята.		


