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техні 
в історі 
українсь 
за деся 
гартувалис 
Сьогодні

Іічнии ^ - ювілей Політехнічного
СумДУ є по праву золотою датою 
тільки Конотопа, а й в  історії 

освіти. Рік за роком, десятиріччя 
іччям, покоління за поколінням 

сторінки історії нашого закладу. 
це знаний у місті, країні й далеко за

її межами вищий навчальний заклад. Сьогодні
-  це популярний конкурентоспроможний ВНЗ, 
визнаний на державному рівні. Сьогодні -  це 
заклад, який впевнено крокує у майбутнє, 
спираючись на минуле, яким можна і потрібно 
пишатись.

Маючи за плечима 125-річне минуле, ми 
пишаємося, що технікум дав путівку в життя 
тисячам випускників. Саме вони -  студенти
-  були і є головними творцями його історії, 
головними художниками його портрету. Серед 
знаних у країні та світі людей -  багато наших 
випускників. Велика їх кількість з вдячністю 
згадує alma mater далеко за межами країни.

З різних куточків світу злетілися 
випускники і на 125-річний ювілей закладу. 
Злетілися, щоб пригадати студентські роки, 
безтурботну юність і, звісно, зустрітися зі 
своїми викладачами -  тими людьми, які 
допомогли їм стати справжніми фахівцями, 
непересічними особистостями.

Наш заклад завжди 
пишався викладачами -  
справжніми подвижниками 
своєїсправи,високоосвіченими, 
принциповими, досвід-
ченними, творчими, натхнен
ними, вимогливими, а 
головне -  небайдужими. Саме 
вони архітектори студентських 
характерів, головні літописці 
нашої 125-річної епопеї. Рядок 
до рядка, сторінка до сторінки 
ретельно виписували вони 
славетний літопис Політеху.

З його сторінок 
дивляться на нас директори -  
величні постаті, непересічні

своє 
ікторівна 
у  жінка- 

і успіхами, 
ех завдячує

особистості, які з року  ̂
серце студентам. І серед них -  Тет 
Гребеник -  єдина за всю історію ' 
директор. Своїми сьогоднішні 
можливостями і здобутками По, 
саме їй -  творчому, креативному, наполегливому 
гуманному керівникові.

За непростих сьогоднішніх часів ми 
впевнено крокуємо вперед, так само як і 125 
років тому студенти залишаються нашим 
пріоритетом, головним дороговказом, а наші 
викладачі -  нашим стратегічним невичерпним 
потенціалом. І разом ми здатні примножувати 
успіхи тих людей, які 125 років тому створили 
перші рядки нашого літопису.

Відкритість для спілкування, 
співробітництва -  зі студентами, батьками, 
випускниками -  наше кредо.

Упевнені, що наша історія невіддільна 
від історії нашого міста, країни. І нехай в 
ній рядки про Політех будуть написані лише 
золотими буквами. На інше ми не згодні. До 
цього зобов’язує більш ніж сторічна історія. І ми 
пам’ятаємо про це щохвилини, а до 130-річної 
дати підійдемо з новими здобутками.

Крокуймо в ногу з часом! Крокуймо з 
Політехом!



ПоліТех

Ось і фінішував розпочатий у ІІ-ому 
семестрі 2015-2016 н. р. відбір найрозумніших 
та найталановитіших студентів Політеху. Щоб 
не помилитися у виборі кращих (тих, хто вартий 
носити почесне звання відмінника та взірця 
знань), в закладі було проведено предметні 
олімпіади. До їх організації долучилися майже 
всі спеццикли викладачів технікуму.

Позмагатися в інтелектуальних 
можливостях могли всі бажаючі. Серед 
них -  ті, хто впевнений у своїх знаннях, хто не 
злякався конкуренції та переборов страх перед 
невідомим. Студентам були запропоновані 
цікаві вправи та завдання, тестові питання, 
виробничі задачі. І тепер на «Студентському 
олімпі» почесні місця займуть лише найкращі, 
найсильніші студенти, а саме:

Горбик Д. (4 група, предмети 
«Фізика», «Українська мова», «Англійська 
мова»), Артюх С. (141 гр., «Економіка 
підприємства», «Будівництво залізниць»), 
Саєнко А. (421 гр., «Технічна механіка», 
«Основи обробки матеріалів»), Грибанов О. 
(331 гр., «Вишукування автомобільних доріг 
та аеродромів»), Тітова Т. (441 гр., «Основи 
проектування контрольно-вимірювальних 
інструментів та приладів»), Маленко Р. 
(431 гр., «Технологія машинобудування»), 
Войтех М. (222 гр., «Теоретична механіка»), 
Повидиш 3. (231 гр., предмети спецциклу 
БЕБС), Радченко І. (121 гр., «Українськамова»), 
Гагін Д. (731 гр., «Дискретна математика»), 
Ш анайда М. (621 гр., «Українська мова»), 
Кислиця М. (5 група, «Англійська мова»), 
Барабаш X. (З група, «Українська мова»), 
Голуб Н. (721 гр., «Англійська мова»),
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Марков Т. (521 гр., «Основи 
електроніки і мікроелектроніки»), 
Титов П. (721 гр., «Основи 
правознавства»), Іваниця О. (2 
група, «Всесвітня історія»), Рябко 
Д. (4 група, «Історія України»), 
ШобейН. (2 група, «Математика»), 
Кийок А. (141 гр., «Будівництво 
залізниць»), Ткаченко М. (6 група, 
«Математика»),

Участь у предметних
олімпіадах дала можливість 
обдарованій молоді не лише 
перевірити рівень своїх знань, 
а й відчути свої “слабкі місця”, 
згуртуватись та отримати
додаткові мотиви для поглиблення 
знань та навиків. Дійсно, дух 
суперництва спонукає до

особистісного розвитку.
Переможцям бажаємо успіхів у 

подальших кроках до омріяних вершин, а тим, 
кому трішки не пощастило, -  ви вже перемогли 
тих, хто не брав участі в змаганнях, і ви кращі, 
але, можливо, в іншій галузі знань, пробуйте 
свої сили, не зупиняйтесь на досягнутих 
результатах, поглиблюйте свої знання!

Н. М. Панченко, 
методист ПТ КІ СумДУ
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Тиждень англійської мови, що відбувся 
у закладі 15-19 лютого, видався насиченим. 
Метою олімпіад з англійської мови для студентів 
І-ІІ курсів було виявлення кращих знавців 
англійської мови -  учасників чергового туру 
Всеукраїнської гри з англійської мови «Риг- 
г1е-2016», що проводиться Малою Академією 
Наук України.

До речі, здобутки Політехнічного 
технікуму КІ СумДУ у минущому навчальному 
році поповнились наступними досягненнями: 
II місце у Всеукраїнській грі з англійської 
мови «Ригг1е-2015» на всеукраїнському рівні 
посіла Семенова П., III місце -  Галушко О. 
На регіональному рівні цієї гри призові місця 
розподілилися наступним чином: Мороз Д., 
Соловйова А. посіли І місце, Павленко А. -  II 
місце, Голуб М. -  III місце.

Під час трансляції радіожурналу студенти 
технікуму мали можливість почути цікаві 
факти про країну, мову якої вони вивчають. 
Трансляція відеофільму з субтитрами зібрала 
небагатьох зацікавлених, така форма роботи 
виявилась малознайомою для наших студентів. 
Стінгазети, колажі, вислови відомих людей про 
користь вивчення мови сприяли розвитку знань 
та світогляду. Так, наприклад, під час підготовки 
стінгазет з іноземної мови за професійним 
спрямуванням досліджувався історичний 
розвиток залізничного транспорту в Британії, 
студенти спеціальності «Обслуговування 
комп’ютерних систем і мереж» збирали 
статистику і презентували дослідження 
про запозичення з англійської в українській 
мові. Студенти спеціальності «Виробництво 
електронних та електричних засобів 
автоматизації» у своїй стінгазеті демонстрували 
еволюційний розвиток засобів автоматизації та 
електроніки.

Протягом тижня студенти мали 
можливість переглянути документальний фільм 
«Зроблено в Європі», відзнятий за підтримки 
Посольства Великобританії. Молодому 
поколінню було цікаво подивитися на студентство 
Польщі, Швеції, Чехії -  відповідно порівняти 
«європейські» пріорітети з пріоритетами 
«майбутніх європейців» (тобто порівняти, як 
молоді люди в цих країнах ставляться, зокрема, 
до навчання).

Під час заходу «Англійський чай» 
відбулось не тільки ознайомлення з походженням 
британської традиції «English Tea», а й з 
феноменом так званого бренду «Англійський 
чай» (адже відомо, що Британія не вирощує чай, 
але є найпотужнішим експортером цього напою). 
І це є вдалий приклад сторіччями відпрацьованого 
якісного менеджменту.

Безвізовий режим для українців -  новий 
вимір знань з іноземної мови для нашої молоді. У 
вивченні іноземної мови важлива системна праця, 
наполегливість, доступність вивчення якісного 
матеріалу, частотність занять, бажання вчитися... 
і у нашому випадку -  базовий рівень знань 
студента. Ми не говоримо про те, що вивчати 
чужу мову -  легке завдання. У давні часи знання 
іноземних мов були показником заможності та 
освіченості людини, сьогодні знання бодай однієї 
іноземної мови -  це перепустка до успіху.

У рік, проголошений Президентом 
України роком англійської мови, сподіваємося 
на більш вагомі зміни в плані якісної організації 
вивчення іноземної мови в навчальних закладах 
різних рівнів акредитації, за прикладом хоча б 
Грузії, або Естонії або найближчої до нас Польщі.

Т. В. Романченко, голова 
предметної комісії іноземної 

мови ПТ КІ СумДУ
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Відомий класик сказав: «Краса врятує 
світ!». І, мабуть, це дійсно так. М и прагнемо 
до краси. М и всі в дуттті творці. Так чому б не 
спробувати створити красу своїми руками? 
Адже, крім наш их власних страхів, крім 
лінощ ів і відчуття власної безпорадності, 
замаскованої під зайнятість, втому, домашні 
справи, нам нічого не заважає взяти в руки 
інструмент, трохи ювелірного дроту, різної 
фурнітури, підвісок, ниток... А  головне -  
себе. І все зібрати в єдиній думці, втіливш и в 
творіння, хай не глобальної, та все ж  КРАСИ. 
«Немає більш ої насолоди, ніж  творчість», -  
сказав колись Ш експір. Із далекого минулого 
прийш ло до нас рукоділля -  рук діло: шиття, 
плетіння, в ’язання, вишивання, різьблення, 
ткацтво. І виникло воно з лю бові до рідної 
землі і батьківської оселі, зі спілкування з 
навколишнім світом та потреби не тільки 
бачити красу, а й творити її власними руками. 
І радісно усвідомлювати, що сьогодні 
ми все частіш е звертаємося до джерел 
народної творчості і народних традицій, 
які оновлюються, оживають, коли до них 
торкаю ться вправні руки народних умільців.

Вже стає доброю традицією 
напередодні Дня виш иваної сорочки та 
Великодня організовувати в читальній 
залі бібліотеки виставку творчих робіт 
працівників та студентів нашого навчального 
закладу, членів їх родин, друзів, а також 
меш канців міста, які залю бки погоджуються 
надати свої вироби для перегляду.

Експозиція авторських робіт майстрів- 
аматорів народно-ужиткового мистецтва 
«Руками створена краса» відкрилася 22 
березня.

У  цьому році відвідувачі можуть 
помилуватися чудовими виш ивками 
Ларкової Олени, Сиволожської Галини, 
Смирнової Яни, Яксон Альони, Степана та 
Уляни Кузь та інших. Приваблюю ть вироби 
декоративного плетіння П латанової Тетяни, 
розписні кахлі Деркач Ольги, в ’язані іграш ки 
Нелі Ш убіної, виш ивка бісером Л ілії Бібик, 
Н адії Чернецької, Ю щенко Валентини, 
Резніченко Ірини, Сахно Ганни, Ломаки 
Світлани, Стокоп Софії, Ш евченко Ганни, 
вироби з сірників Тарасенко Анатолія, 
Акулова Анатолія, ляльки-мотанки Ірини 
Козлової, О лени Ракітіної, текстильні ляльки 
Тильда.
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Добро чиниш -  себе прославляєш, зло чиниш -  себе принижуєш
Цар Соломон

З 23 лютого по 10 березня 2016 року у стінах Конотопського Політеху тривала благодійна 
акція «Замість квітки -  подаруй надію!». Ініціативна група студентів, учасників клубу «Школа 
волонтерства» виступила з пропозицією змінити традицію: в переддень 8 Березня не дарувати жінкам 
квіти, а проявити свої світлі наміри у добрих справах, у благодійності, у допомозі ближньому

Учасниками акції стали студенти, викладачі, співробітники навчального закладу Спільними 
зусиллями було зібрано 9172 гри. Кошти передані людям, які найбільше потребують такої допомоги. 
Це і сім’ї співробітників, і викладачі, і студенти нашого навчального закладу, і мешканці міста та 
району, які мають складні захворювання та потребують значних фінансових надходжень для постійного 
лікування. Представники студентської громади самостійно визначали, кому надати благодійну 
допомогу. У ході благодійної акції допомогу отримали десять осіб.

Початок весни -  це період великої активної енергетики, енергетики розквіту, творчості, 
дії. Дуже приємно проявляти своє милосердя, допомагати ближнім, бути корисним. Дякуємо всім 
учасникам благодійної акції «Замість квітки -  подаруй надію!» за вияв небайдужості та людяності! 
Погодьтеся: робити добрі справи приємно! А добрі справи -  це вже добра традиція Політеху!

Запрошуємо колективи інших навчальних закладів міста в майбутньому долучитися до 
ініціативи Політехнічного технікуму Конотопського інституту СумДУ, адже разом ми -  велика сила! 
За нами -  майбутнє!

Ю. В. Бібик, практичний психолог закладу

З ініціативи студентської молоді Політеху нещодавно було реалізовано молодіжний проект культурного 
обміну «Єднаймося зі Сходу до Заходу». У грудні 2015 року студенти Політехнічного технікуму КІСумДУ, 
лідери Молодіжної організації студентів «Новий час» у рамках проекту Благодійного фонду «Відень» відвідали 
Львівське вище професійне училище дизайну та будівництва.

У рамках зустрічі відбувся круглий стіл за участі гостей з Конотопа, адміністрації та студентства 
приймаючої сторони. Представники організацій уклали угоду про співпрацю на майбутнє (реалізацію 
просвітницьких, культурних, благодійних, наукових проектів тощо). Львів’яни провели цікаву екскурсію по 
навчальному закладу, ознайомивши гостей зі специфікою професій та здобутками своїх вихованців. Гості 
закладу мали нагоду взяти участь у концертній програмі разом з господарями закладу. Молодь обмінювалась 
культурними здобутками регіонів, презентуючи свої таланти та творчість. Політех представляли хореографічний 
колектив «АКГЕ2» та вокалісти студії «Елегія» (Марченко Євгеній та Еолуб Микита). Всіх зачарував ведучий 
концертної програми, студент Політеху, Стовпець Максим.

Наступного дня гості з Конотопа мали можливість оглянути історичні пам’ятки старого Львова та 
поринути у неповторну романтику міста Лева. Студенти Політехнічного технікуму КІ СумДУ отримали багато 
вражень від побаченого. Оперний театр, Ратуша, Високий замок, храми міста, шоколадниці та кав’ярні -  все

це і є незабутній Львів.
Студентам надавалося проживання в сім’ях 

львівських родин для кращого ознайомлення з 
життям та побутом львів’ян.

В останній день перебування делегації у 
Львові відбулися такі заходи, як: майстер-клас 
з виготовлення новорічної ялинки з підручних 
засобів (проводила керівник студентського клубу 
«Навчіть мене жити» Соболева Ольга), майстер- 
клас з різьби по дереву (проводили представники 
закладу).

Особливо теплі відчуття залишив затишний 
солодкий стіл, який організувала гостинна 
львівська молодь.

Чекаємо на візит-відповідь від наших львівських 
друзів.

Є. Томко та О. Серенко, учасники проекту



Політ ех
Шюшзіш^щт=ШБ(вШтвШшш)

Яку спеціальність я хочу здобути? Це питання повинно 
турбувати кожного свідомого абітурієнта. Перше, що 
повинен зробити абітурієнт 2016 року -  визначитися 
з професією, яку планує опанувати. Переконані, що 
більшість з Вас уже зробили цей непростий вибір. 
Тим, у кого він ще попереду, хочемо побажати 
обрати фах усвідомлено, в першу чергу, враховуючи 
свої можливості та здібності, а не престижність 
чи вискооплачуваність майбутньої професії. Якщо 
ж Ви сумніватиметеся до останнього, то можете 
спробувати свої сили та подати документи одразу на 
п'ять спеціальностей (але не більше п'ятнадцяти заяв 
усього!).
Якщо ж вибір зроблено на користь Політехнічного 
технікуму Конотопського інституту Сумського 
державного університету, спробуємо з'ясувати 
найважливіші моменти вступної кампанії 2016 року, 
поспілкувавшись з заступником відповідального 
секретаря приймальної комісії.

1. За якими спеціальностями здійснюється 
підготовка у  Політехнічному технікумі 
Конотопського інституту Сумського державного 
університету ?
Набір студентів до технікуму буде здійснюватися за 
новим єдиним Переліком галузей та спеціальностей, 
затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 квітня 2015 року № 266, а саме: спеціальність 
192 «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціалізації 
«Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних 
колій»,« Будівництво та експлуатація будівель і споруд», 
«Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних 
доріг і аеродромів»), спеціальність 073 «Менеджмент» 
(спеціалізація «Організація виробництва»),
спеціальність 123 «Комп'ютерна інженерія» 
(спеціалізація «Обслуговування комп'ютерних 
систем і мереж»), спеціальність 133 «Галузеве 
машинобудування» (спеціалізація «Технологія обробки 
матеріалів на верстатах та автоматичних лініях»), 
спеціальність 171 «Електроніка» (спеціалізація 
«Виробництво електронних та електричних засобів 
автоматизації»), спеціальність 193 «Геодезія та 
землеустрій» (спеціалізація «Землевпорядкування»),

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

3. За якими формами провадиться навчання в 
технікумі?
Навчання здійснюється за денною та заочною формами.

4. Яка освіта необхідна для вступу на навчання до 
технікуму?
Вступ на навчання за денною формою навчання 
здійснюється на основі базової (9 класів) та повної (11 
класів) загальної середньої освіти, а також на основі 
освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого 
робітника (випускники училищ) зі скороченим 
терміном навчання (на вакантні місця другого курсу).

Звертаю вашу увагу, що вперше з 2016 року буде 
здійснюватись набір на 1-й курс зі скороченим терміном 
навчання на споріднену спеціальність (бюджетна 
форма) осіб, які мають диплом кваліфікованого 
робітника!
Вступ на заочну форму здійснюється на основі 
повної освіти (база 11 класів) та на основі 
освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого 
робітника(випускники училищ).

5. За які кошти можна здобути вищу освіту?
У Політехнічному технікумі вища освіта здобувається 
за рахунок видатків державного бюджету -  за 
державним замовленням, а також за рахунок коштів 
фізичних, юридичних осіб.

6. Які строки прийому заяв та документів для 
вступу до технікуму?
Встановлено такі строки прийому заяв та документів:
11 липня -  початок прийому заяв та документів;
20 липня -  закінчення прийому заяв та документів від 
осіб, які мають право складати вступні екзамени, що 
проводить вищий навчальний заклад;
21-27 липня -  строки проведення вищим навчальним 
закладом вступних екзаменів;
27 липня -  закінчення прийому заяв та документів від 
осіб, які не складають вступних екзаменів.
Зарахування вступників здійснюється на основі базової 
та повної загальної середньої освіти та основі раніш 
здобутого ОКР «кваліфікований робітник»: 
за державним замовленням 6 серпня не пізніше 12-00; 
за кошти фізичних та юридичних осіб -  після 
зарахування на місця державного замовлення 
відповідного напряму (спеціальності), але не пізніше
12 серпня.

7. Які документи абітурієнт має особисто 
пред’явити під час подання заяви про вступ? 
Вступник пред'являє особисто:
- документ, що посвідчує особу та громадянство 
(паспорт громадянина України, паспорт громадянина 
України для виїзду за кордон), військовий квиток або 
приписне свідоцтво (для юнаків, які досягай 17-річного 
віку), свідоцтво про народження -  для осіб, які за віком 
не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує 
особу і громадянство;
- документ державного зразка про раніше здобутий 
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі 
якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
- два сертифікати Українського центру оцінювання 
якості освіти (для вступників на основі повної загальної 
середньої освіти);
- документи, які підтверджу ють право вступника 
на участь у конкурсі за результати вступних іспитів 
на основі повної загальної середньої освіти (у разі 
необхідності).

Звертаємо Вашу увагу, що заяву про вступ до 
Політехнічного технікуму та необхідні відомості про 
вступника можна подати виключно в паперовому 
вигляді.
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На гребені спортивних перемог
У Політехнічному технікумі 

КІСумДУ протягом багатьох років 
на належному рівні проводиться 
спортивно-масова та фізкультурно- 
оздоровчаробота. У  позанавчальний 
час студенти займаю ться в 
спортивних секціях, приймають 
участь в змаганнях з різних видів 
спорту, спортивних святах. Збірні 
команди технікуму беруть участь 
в обласних спартакіадах, кубкових 
змаганнях.

У  X X II обласній спартакіаді 
(2015-2016 н.р.) ю нацька збірна 
команда технікуму взяла участь в 
змаганнях з настільного тенісу, де посіла заслужене І місце. Дівчата в змаганнях з баскетболу 
зайняли III місце. Спартакіада триває, попереду змагання з футзалу, допризовної підготовки, 
легкої атлетики.

У міських кубкових змаганнях збірні команди нашого технікуму завжди -  на п ’єдесталі 
пошани.

З року в р ік зростає кількість студентів, які займаю ться в спортивних секціях. Студенти 
Політехнічного технікуму постійно виступаю ть у  складі збірних команд міста з різних 
видів спорту на обласних та всеукраїнських змаганнях. Викладачі фізичного виховання 
щ ільно працю ю ть зі спортивним бомондом міста, Дитячо-юнацькою спортивною школою, 
спортивними клубами.

Н а базі Політеху постійно проводяться спортивні змагання, в яких беруть участь 
різновікові спортсмени, ветерани. У  цьому році ми провели перш ість області серед вихованців 
інтернатів з настільного тенісу, відкритий чемпіонат міста з настільного тенісу, кубок м іста з 
волейболу, обласні змагання зі стритболу серед аматорів, чемпіонат області з карате. І у  всіх 
цих змаганнях беруть участь наш і студенти, займаю ть призові місця, здобувають чемпіонські 
титули. Вже традицією  стали такі спортивні свята, як  Олімпійський тиждень, День здоров’я,

спортивні змагання між викладачами 
і студентами з шахів, футзалу, 
товариські зустрічі м іж  викладачами 
Політеху та ВПУ з волейболу.

П остійне спілкування в 
різновікових і різнорівневих групах 
надає більше досвіду, впевненості як 
викладачам, так  і студентам.

Тож приєднуйтесь до нас, спорт 
додасть вам віри в себе, наполегливості 
і бійцівських якостей!

Л. Є. Сабаніна, керівник 
фізичного виховання закладу
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