Голосистий передзвін останніх дзвоників

27 червня в Політехнічному технікумі КІСумДУ відбулися урочистості з нагоди випуску
141, 142 СК, 341, 241, 242 СК, 841 груп.

Випускників привітав депутат, кандидат фізико-математичних наук, директор КІСумДУ
Бібик В.В. Дипломи з відзнакою Віталій Володимирович урочисто вручив: Іваниці О.,
Іванюку Є., Михалку М., Міньку М., Маленку М., Камінському О., Шобей Н., Сокольнику
А., Тверітінову М., Жигиру Є., Колесниковій А., Корж Т., Селіванову С., Федчуну Є.,
Костенку А., Ульянченко О.

Цьогорічний випуск молодших спеціалістів у Політеху просто рясніє «червоними
дипломниками».

По-материнськи щирими, зворушливими були настанови випускникам, виголошені к.п.н.,
доцентом, директором Політехнічного технікуму КІСумДУ Гребеник Т.В., яка побажала
їм мужньо крокувати життєвою дорогою, бути успішними, прагнути нового, завжди бути
мрійниками – енергійними, наполегливими, а головне – пам’ятати, що вони разом з
Політеху.

Отримання диплома назвав перепусткою життя заступник директора технікуму з НР
Рязанцев В.В. Він побажав випускникам вдалих життєвих злетів та професійних успіхів.

Справді зворушливими, тремтливими були привітання з отримання диплома молодшого
спеціаліста від завідувачки відділення «Будівництво залізниць та автошляхів» кандидата
педагогічних наук Осадчої М.В. та завідувачки відділення «Будівництво та експлуатація
будівель і споруд» та «Землевпорядкування» Бандурки Л.В. Зі словами привітання до
випускників звернувся беззмінний завідувач відділення «Будівництво та експлуатація
будівель і споруд» (1985-2016 рр.) Рябик А.В.

Вітаючи молодших спеціалістів з отриманням дипломів, заступниця директора з ВР Бібік
Ю.В. зазначила що серед випускників – справжні таланти – переможці олімпіад,
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танцюристи, співаки, спортсмени, які принесли технікуму багато перемог. Юлія
Володимирівна побажала їм високого польоту, міцних крил та життєвих успіхів.

Справжнім дороговказом стануть для випускників побажання наставників академічних
груп: Кипариса В.Є., Васильченко Н.В., Мельниченко І.В., Сахнюк Ю.В., Волосюк Т.В.,
Савченко Р.В. З вуст кожного з виступаючих загальне побажання – завжди пам’ятати
про батьків, які доклали чималих зусиль до того, щоб випускники стали справжніми
фахівцями, красивими, усміхненими. Сповненими амбіцій.

Зі сцени звучать привітання, пісні, здійснюється вручення грамот. Лунає щемний
заливистий останній дзвоник. Його переливи і є тими чарівними звуками. Які кличуть
випускників у доросле життя. Широкої життєвої дороги, виважених і правильних рішень
вам, дорогі випускники! Будьте гідними звання – випускник Політеху!
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