ПАНЯНКА ЧПТ

17 листопада – на День
студента, у ЧПТ відбувся конкурс
краси, грації, інтелекту та таланту
«Панянка-ЧПТ 2014». Конкурсантки старанно готувались до цього
дня, створювали відеопрезентації,
готували номери художньої самодіяльності, добирали сукні для дефіле. Журі було надзвичайно важко
оцінювати дівчат, адже кожна мала
свою родзинку, особливо у творчому завданні: учасниці малювали
піском, декламували власні вірші,
інсценізували мініатюри, танцювали. Захоплення наших студенток
теж вражали: кінний спорт, акторська майстерність, волонтерство. А
якими ж патріотами виявилися конкурсантки, коли справа дійшла до
інтелектуального конкурсу, де необхідно було створити власну промову
«Пишаюсь, що я українка». Тому за
результати всіх конкурсів перемо-

Читайте в номері:
Панянка ЧПТ 		
1
Наша творчість 		
2
Конкурс «Обличчя
«Політехніка»		 4
Студентський погляд на 2014
рік в ЧПТ 			
4

гу здобула студентка групи ОД 2-1
- Юсібова Аїда. Дуже близько до перемоги була студентка групи ЕК 3-1
Лукіянчук Анастасія, яка виборола
приз «Глядацьких симпатій», а також
Стецун Анастасія – «Панянка–Інтелект». Досить багато зусиль для підготовки доклала студентка групи ЗП
1-1 – Гоєнко Каріна: створила професійне відео про себе, показала неординарний талант, мала надзвичайний зовнішній вигляд (макіяж, сукні,
зачіска). Вона отримала перемогу у
номінації «Талант». Досить вражаючими були слова із вуст ще однієї
першокурсниці – Погрібної Анжеліки, що зачитала власний, мало не
філософський, вірш, однак часом
соромилася на сцені. Вона перемогла у номінації «Ніжність». Студентка
групи ЗП 1-2 – Білашенко Анастасія
– була найтендітнішою конкурсанткою, однак показала досить експресивний танець, тому і отримала приз
«Панянка-Експресивність». Організацією свята опікувалась викладач
філологічних дисциплін Волошина
Г.А., багато зусиль доклали голова
циклової комісії наставників академічних груп Заболотна М.О. та заступник директора з виховної роботи Сердюк С.Г. Діадему переможниці
вручав сам директор – Галат Д.В.
редакція газети
«Політехнік інформ»
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НАША ТВОРЧІСТЬ

Привіт, мій брате, гордий орле!
Без тебе вже сумують хата й поле.
Вже всі тебе чекають з того краю,
Журливо соловей співа у нашім гаю,
Від туги поскидали листя верби...
В країну наповзають злії нерпи.
А ти стоїш,он там, на барикадах,
В самому пеклі - кулепадах.
Ти сміливо захищаєш Батьківщину
У сніг і дощ, у злую днину...
І серце країться від болю.
Що? Коли? Й чому з тобою?!?
Бережи себе мій рідний.
Своєї неньки син ти гідний.
Крім перемоги виходу нема,
Лиш так закінчиться війна.
Стецун Анастасія (ЕК 2-1)

Ви не забудьте перше слово,
Що сказане в дитячії літа.
Не забувайте рідну мову Вона єдина і для нас - одна.
Вона пережила багато горя.
Законів і жорстоких заборон.
Боролись, бились..
ми за рідну мову...
І незалежну Україну знов.
Пройшли літа...
І встали ми з колін.
Ми не здавались.
Ми йшли до перемоги.
Через ненависть і тяжкий той гнів
Ми дочекались ясної погоди.
Тепер ми вільні, незалежні від
нікого.
Ми самостійний вольовий народ.
Ми любим нашу калинову мову.
І не віддамо тепер тебе нікому.
Білашенко Настя (ЗП 1-2)

Скажи мені, скажи чому,
чому я так тебе люблю,
чому дзвоню, чому пишу,
щовихідних я так спішу...
спішу до тебе, у твій світ,
твій дивний і маленький світ.
спішу завжди і будь-коли,
і що б не сталось, я завжди,
нехай проблеми і незгоди я серцем і душею поряд.
Скажи мені, скажи чому,
чому я так тебе люблю,
Не проміняю ні на кого,
і нікому не віддам.
Ти мій ефір, моє буття,
мій вказівник, моя зоря,
Ти провела мене туди,
куди приводить лиш любов,
з тобою буду я завжди,
і по життю з тобою йти.
Скажи ж мені, скажи чому,
чому я так тебе люблю?
Білик Влад (ЕС 3-2)

Хочеш ти цього чи ні,
Та буде Кремель твій у вогні
І будеш ти нас всіх благати
тебе, пуйла, не убивати,
А ми згадаємо Майдан,
Як люд простий вбивав ти там,
Згадаємо Донецьк, Луганськ
І хлопців, павших за Слов'янськ:
Молоді козаки - сини Вкраїни
І горем знищені родини.
Слава Героям вічна буде
І пам'ятатимуть їх люди
А ти, тиран, гори в огні
в отім своїм Кремлі...
Микола Батюк (РА 2-1)
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Не верьте людям, что дарят холод
И говорят: "Все будет, но потом".
Дарите счастье тем, кому вы дороги:
Люби родную маму, гордись своим
отцом,
Люби не за слова, а за поступки,
Не глазами, а своим нутром.
Меняются и фразы, и рисунки
Разбив в осколки сердце миражом.
Лащ Андрій (ЕА 2-1)

НАША ТВОРЧІСТЬ

Що таке спокій:
духовний, моральний, фізичний,
етичний?
Незрозумілі та недосяжні поняття у кожного свій рецепт щастя
І думка людей не може врятувати...
безглуздість слів на теми незвичайні
Лише омана... не допомога...
Загальноприйняті поняття не створять душу...
мімікрія людства - лише невдалий
жарт...
здатність адаптуватись не замінить
так назване щастя...
Володимир Зюбанов (ЕП 2-1)

Я знову прокидаюсь о сьомій ранку,
Заварюю собі я кави філіжанку.
Я знов одягаюсь, знов іду на роботу,
Знов долаю щоденні турботи.
По дорозі стрічає зелене світло,
Поповнюючи кольорову палітру.
І знов поспішаю не знаю куди.
І знов я прошу сам себе:»припини».
Приспів.
Білий Вересень Лютого Мене зігрів.
Білий Вересень Лютого З тобою звів.
Ці зайві думки, ці зайві слова,
Від них вже обертом йде голова.
Сьогодні вертаюсь самотній додому,
Переслідує мене виснажлива втома.
І тільки десь лунає «ми»,
Як почуття кричать з глибини.
Хороші спогади давно вже забуті,
Солодкі слова так і не були почуті,
І сонце не сходило вчора над нами,
Холодна зима гріє нас вечорами.

Любов - всього лиш слово
Любов - всього лиш дія
Любов - всього лиш те,
Що ми собі вигадуємо в мріях
Любові, як такої, можливо, і нема
Є звичка, дружба і надія
На те, що слово стане більше,
Ніж просто слово без нічого.

Приспів.
Білий Вересень Лютого Мене зігрів.
Білий Вересень Лютого З тобою звів.
Ці непотрібні слова, ці непотрібні
думки,
Вже все інакше, все навпаки.

Так часто ми втрачаємо людей,
знайти ж нових - ми боїмося.
Причин для цього безліч ми знайдем,
аби лиш нам нічого не вдалося.
Це легко, і бувало з кожним з нас,
доводилось не одному таке відчути,
тоді в життя приходить тяжкий час
і серце певну мить самотнє буде.
Якою довгою була б хвилина,
аби був поруч справжній друг
бо мить - мов стрілка швидкоплинна:
біжить годинником, намотуючи
новий круг.
Без рідної частинки-це не те,
весь світ здається дещо дивним.
а та частинка від усього збереже,
із нею будеш, мов дитя, невинним.
Як справді втратиш ти когось тоді багато хочеться сказати.
не розумієш, що з тобою відбулось!
бо легко втратити, а важко відшукати...
Сахно Юля (ЕП 2-1)

Миськів Максим (РА 2-1)

«Люблю» сказала ти,
Люблю без тями
Люблю безмежно Аж до краю
Люблю, що аж згораю
Від полум’я того,
Що палить ізсередини.
Люблю - та так, що мову відбирає
Люблю і все, люблю.
Ти моя доля...
«Люблю...» сказала ти Не промовивши ні слова...
Дмитрієв Вадим (ЕС 3-2)
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КОНКУРС ОБЛИЧЧЯ «ПОЛІТЕХНІКА»

Лащ Андрій ЕА 2-1
Творчий, дружелюбний, веселий, душа компанії, активний (особливо під
час сесії). Намагаюсь взяти від життя усе, спробувати кожну дрібничку та в одній з
них -знайти себе. Найбільше моє хобі - музика. Я пишу пісні (реп) та записую їх на
своїй міні-студії. Граю на гітарі, неодноразово виступав на сцені ЧПТ. Також я пишу
вірші в газету «Політехнік», вірю в добро та стараюся його творити. Пробував себе в
брейк-дансі, біт-боксі та отримав невеличкий фундамент. Їжджу на мотоциклі, захоплююсь стантрайдінгом та відвідую мото-рок фестивалі. Люблю нічні прогулянки та
поїздки по місту мотоколоною. Шукаю людей подібних до мене, називаю їх друзями
та роблю все можливе, щоб їхнє життя ставало тільки краще.

Слишенко Марія ОД 2-1
Я дуже весела, життєрадісна дівчина. Не бачу ніяких перешкод на
своєму шляху, будь-яку проблему вирішую креативно. Люблю дивувати
своїх рідних кулінарними витворами. Коли сумно - іду на кухню, співаючи
- готую. Граю в волейбол у нашому технікумі. Якщо щось не виходить - не
зупиняюсь. Девіз в мене по життю такий: «Ніколи не говори Ніколи». Всім
учасникам конкурсу бажаю успіху, та хай переможе сильніший.

СТУДЕНТСЬКИЙ ПОГЛЯД НА 2014 РІК В ЧПТ

Підсумки року
Підводячи підсумки року, можна сказати, що наш технікум живе дуже
яскравим позакласним життям. Пройдемось по нашим досягненням.
		
Ситуація в країні не
оминула наше життя. Замість квітів на 1
вересня ми дарували гроші нашим військовим. Студенти вже тоді мали змогу
підняти власну самосвідомість та патріотизм. Також від нашого навчального
закладу в зону АТО було відправлено
спеціально підготовлений студентами
автомобіль для перевезення мінометів.
Підтримуючи армію матеріально, наш
викладацький склад та студенти перевели гроші в ДТСУ «Оршанець» ВЧ/9930
для закупівлі бронежилетів. А від військових ми мали змогу послухати життєві історії, наприклад, коли героїчний
екіпаж тральщика «Черкаси» блокував
російські війська під Севастополем.
Нині розгорнули свою діяльність багато волонтерських організацій. Однак достовірно ніхто не може
бути певен, що гроші використають за
призначенням Тому було прийнято рішення надавати посильну допомогу
предметно. Командир атомобільного
батальйону військової частини 1744 (що
поблизу ЧПТ) Тимошенко О.О. написав
лист-звернення до нашого навчаль-
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ного закладу про надання посильної
допомоги частині. Колектив ЧПТ, окрім
постійної підтримки згаданої військової
частини, вже передав в зону АТО бензиновий генератор, пічку-буржуйку і приціл нічного бачення.
Щодо спорту та участі в популярних заходах, студенти та викладачі
обливали себе крижаною водою, підтримуючи флешмоб «#IceBucketChallenge»
(ми його назвали «Козацькому роду
нема переводу»). Дуже багато представників нашого навчального закладу
мали змогу спостерігати легендарний
матч «Україна-Швейцарія», де гідно себе
представляв ФК «Славутич», нині ФК
«Черкаський Дніпро».
Обмінюючись міжнародним досвідом, наші студенти відвідали Францію, де мали змогу подивитись на майстер-класи від європейських інженерів.
Також технікум продемонстрував себе в масштабі Черкас, коли наші
представники брали участь в параді до
Дня міста, а наші волонтери співпрацювали з організацією «Червоний хрест».В
інтернеті з’явилась наша неофіційна
сторінка «Підслухано ЧПТ», де кожен
може розповісти якісь цікаві події та
таємниці з життя нашого навчального
закладу. Ця сторінка стала найпопуляр-

нішою в технікумі.
Наші дівчата мали змогу позмагатись за титул «Панянка ЧПТ», а на даний момент досі не закінчився конкурс
«Обличчя «Політехніка» й незабаром
розпочнеться студентський конкурс
найпопулярніших людей «Топ ЧПТ».
В наступному році планується
запуск радіо з музикою для розвантаження студентів та з оголошеннями.
Вже сьогодні ми маємо в своєму розпорядженні найбільш технічно
оснащену комп’ютерну лабораторію, що
розташувалась в 306 аудиторії. Там студенти можуть працювати за сучасними
ПК та вивчати новітні технології.
Отже, аналізуючи все пережите,
можна сказати, що ми живемо за принципом, коли навчання гармонійно поєднується з іншими аспектами всебічного
розвитку особистості. І кожен має змогу
приєднатись до цього процесу. В цілому, тут стало набагато цікавіше, але нам
є куди розвиватись. Залишайтесь з нами
– буде весело.
П.С. Ну і з прийдешніими новорічними святами всіх! Нехай новий рік
буде цікавим, мирним, а сесія буде легкою!
В.М. Висоцький (ПС4-1)
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