КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Вітаємо переможницю конкурсу «Обличчя «Політехніка»
Конкурс "Обличчя "Політехніка" - 2014, що проходив на сторінках нашої газети добіг кінця. Голосування проходило на сайті ЧПТ у два
тури. Переможницею цього року
стала студентка групи ОД 2-1 Дмитренко Інна. За умовами конкурсу
той, хто набере найбільше голосів,
отримує безкоштовну фотосесію та
оприлюднення найкращих фото на
першій сторінці підсумкового номера газети. Конкурсантами стали
студенти з активною життєвою позицією, яскраві, творчі, ініціативні.
Так, Інна не лише красива дівчина, а
й успішна у навчанні, талановита та
спортивна. ЧПТ пишається такими
студентами. Мабуть, не було жодного концерту, де б вона не виступала.
Цей голос знають всі. Ось як Інна
описує свою життєву позицію:
P.S. Від редакції хочемо побажати Інні нових творчих здобутків, успіхів в опануванні фаху та щасливої жіночої долі. Так тримати!
А у наступному навчальному році редакція запрошує нових конкурсантів взяти участь у визначення «найпопулярніших облич» нашого навчального закладу серед студентів. Пам’ятайте, саме ваша активність у житті технікуму визначає вашу популярність! І окрема подяка О.О. Різнику за
проведену фотосесію, результат якої ви можете бачити на цій сторінці та на
сайті ЧПТ

ОБЛИЧЧЯ«ПОЛІТЕХНІКА»
ДМИТРЕНКО ІННА (ОД2-1)

«Родом я з маленького села Комінтерн Чорнобаївського району. З самого дитинства мене приваблює
все невідоме, адже так цікаво дізнатися щось нове для себе, чого ти ще
не знав.Спочатку мене зацікавило
навчання, потім була музика та волейбол. Ще з молодших класів батьки дали мені настанову: навчання
- це дуже важливо, і мене воно дуже
захопило. Змалечку брала участь у
різних конкурсах та олімпіадах, де
займала призові місця. Дуже люблю
активний спосіб життя, але волейбол найбільше, навіть коли пішла
з школи - не припинила займатись
улюбленим видом спорту. Вступивши до технікуму, я не покинула
свої улюблені заняття, а навпаки
намагаюсь брати в усьому активну
участь: виступаю на концертах в
технікумі, також дуже захоплююсь
поезією, граю за збірну ЧПТ, намагаюсь все це поєднати з відмінним навчанням. Насправді, в технікумі захоплює все. За 2 роки навчання я стала
більш впевненою у собі, ЧПТ відкрив
у мені нові можливості і здібності,
тут я знайшла гарних друзів і познайомилася з хорошими людьми.Я дуже
люблю перемагати і рада, що в конкурсі «Обличчя «Політехніка» - 2014
здобула перемогу!»

Зверніть увагу! Відтепер голосувати за конкурсантів можна
буде лише студентам та викладачам
ЧПТ, інші голоси враховуватись не
будуть.

Читайте в номері:
Колонка редактора
Події технікуму 		
Умій себе зберегти
Наша творчість 		
Правова лабораторія
Хіт-парад ЧПТ 		
Філософія життя
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ПОДІЇ ТЕХНІКУМУ

ХІ фестиваль-конкурс студентських талантів
Протягом березня-квітня цього року в актовій залі технікуму проходив вже традиційний одинадцятий за ліком фестиваль-конкурс студентських талантів, що цього
року мав назву «Черкащина. Шевченко. Україна!» та був приурочений 200-річчю з Дня
народження Тараса Григоровича Шевченка та 60-річчю утворення Черкаської області.
Студенти другого та першого курсу демонстрували свої вміння і здібності в номінаціях:
«Вокал», «Художнє читання», «Інструментальне виконання», «Акторська майстерність»,
«Хореографія».
В підсумку серед груп другого курсу І місце виборола група ОД 2-1 (наставник Заболотна Марина Олександрівна), ІІ місце посіла група ЕК 2-1 (наставник Кириченко Наталія Іванівна), а третіми стали студенти групи ЕС 2-2 (наставник Волошина Анна Анатоліївна). Серед груп першого курсу перемогу здобула група ЕП 1-1 (наставник Черненко Леся Володимирівна), на ІІ
місці студенти групи ОД 1-1 (наставник Бондаревська Наталія Іванівна), а третіми стали представники групи ЕК1-1
(наставник Фінашкін Павло Володимирович).
Переможці та призери фестивалю-конкурсу будуть відзначені грамотами, подяками, солодкими призами, а
кращі з них нагороджені екскурсійною поїздкою до міста Київ в новому навчальному році.
P.S. Особливо хочеться відзначити художнього керівника технікуму Сергія Миколайовича Черненка, саме йому належить ідея запровадження та проведення щорічних конкурсів талантів. Крім того, цього року Сергій Миколайович відзначить свій перший життєвий ювілей. Редакція газети «Політехнік-інформ» дякує йому за професіоналізм
та творчий пошук, а також бажає нових життєвих висот.

Історична перемога наших дівчат
29-30 березня в спортивному залі Черкаського політехнічного технікуму, Черкаським обласним відділенням Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України були проведені змагання з баскетболу серед дівчат за програмою XІV обласної Спартакіади серед ВНЗ І-ІІ р. а.
Уперше в історії Черкаського політехнічного технікуму збірна команда дівчат з баскетболу
стала переможцем змагань такого рівня. ЇЇ честь захищали: Генсля Карина (ЕК 1-1), Кравченко Вікторія (ОД 2-1), Майборода Ілона (ОД 2-1), Гонтар Неля (ОД 3-1), Хворостовська Наталія
(ОД1-1), Шкурко Діана (ОД 1-1), Биндич Галина (ОД 2-1), Чернікова Карина (ОД 3-1), Дащенко
Олена (ОД 3-1).
Справжнім лідером нашої збірної стала її капітан – Генсля Карина (група ЕК 1-1), яка, до речі,
показала найкращу гру на цьому турнірі серед усіх учасників та набрала найбільшу кількість
очок.
Карино, ми пишаємося тобою! Так тримати!
Готувала команду до змагань викладач фізвиховання Фатнєва Олена Миколаївна. Бажаємо
їй та всій команді нових спортивних здобутків та перемог!
Заступник з виховної роботи
С.Г. Сердюк

ПЕРЛИ ПОПЕРЛИ
Під час сесії студент: "Любий сон!
Я знаю, давно в дитинстві у нас
були розбіжності. Але зараз я зрозумів, що люблю тебе!"
Перші п’ять днів після вихідних –
завжди найтяжчі, особливо навесні.

Знаєш, даремно ми сварили дочку
за пірсинг. Тепер, коли в неї кільце
в носі, піднімати її в технікум стало набагато легше.
Хто рано встає, тому кажуть:
“Сядьте! Пара ще не закінчена!”
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Лягаєш спати о 21:00:
- в дитячому саду – ти крутий;
- у школі – ти відсталий;
- у ВНЗ – ти герой.

Нічого так не зближує людей, як
один варіант на екзамені.
– Оксана Миронівна, ну поставте
мені п’ять…
- А сердечок тобі під авою не поставити?!
Найбільша студенська брехня список використаної літератури.

Даїшник зупиняє студента і просить пред’явити документи.
- Та-а-ак, не працюємо значить…
- Так, не працюємо.
- Та-а-ак, грошенята державні проїдаємо значить…
- Угу, проїдаємо…
- Та-а-ак, студенти ми значить…
- Ні, вибачте, але студент лише я.

1 пара.
Викладач: “Карпенко, ви там спите, чи що?”
Студент: “Ні, я прийняв зручну позицію для отримання знань”.

На екзамені студент бере один білет – не знає. Бере другий – теж.
Третій – також не знає. Витягує
четвертий, п’ятий… Викладач
бере залікову, ставить йому “3″.
Інші студенти здивовано:
- За що?!
- Як за що, – відповідає викладач,
– якщо щось шукає, значить щось
знає.
- Зеник, що трапилося?
- Мене з технікуму вигнали.
- Не плач! Солдати не плачуть!

ПОДІЇ ТЕХНІКУМУ

Вибори лідерів студентського самоврядування
Шановні студенти! В червні цього навчального року адміністрація технікуму ініціює вибори органів студентського самоврядування: голову та раду самоврядування ЧПТ. Небайдужих до громадської роботи в технікумі, амбітних, розумних та цілеспрямованих студентів запрошуємо до участі в роботі студентського самоврядування. З пропозиціями звертатися до заступника директора з виховної роботи Сердюка Сергія Григоровича та
голови циклової комісії наставників академічних груп Заболотної Марини Олександрівни.

УМІЙ СЕБЕ ЗБЕРЕГТИ

Тиждень охорони праці

На виконання рекомендації
Міжнародної організація праці, керуючись постановою президії Професійної спілки працівників освіти
і науки України Черкаської області
з нагоди Всесвітнього дня охорони
праці в рамках Тижня охорони праці організаційний комітет розробив
ряд заходів, які проходили під гаслом: «Безпечне використання хімічних речовин на виробництві».
За підтримки голови профкому ЧПТ Король Л.О. в технікумі було
організовано зустрічі з фахівцями
служб, які несуть відповідальність
за безпеку життєдіяльності кожного
учасника навчально-виховного процесу, конкурси та перегляд наукових
відеофільмів на тему: «Шкідливі виробничі фактори».

На високому творчому рівні викладач біології Заболотна М.О.
провела відкритий урок, присвячений 28-й річниці аварії на ЧАЕС,
гостем якого була представниця
фонду соціального страхування від
нещасних випадків І.В. Данілова.
Учасниками виставки стіннівок на тему: «Безпека праці в галузі»
стали студенти груп РА 3-1; РА 3-2;
РА3-3; ЕА 3-1; ПС3-1.
Найактивнішу участь в усіх
номінаціях взяла участь група РА3-1.
Кульмінацією Тижня охорони праці були практичні тренування
з евакуації працівників та студентів технікуму, а також надання 1-ї
лікарської допомоги від нещасних
випадків за участю служби медицини катастроф. Чималих зусиль для
проведення заходу доклала викладач дисципліни «Безпека життєді-

яльності» Колібабчук С.С.
Всіх переможців та учасників
конкурсів в актовій залі музичним
дарунком привітав гурт «Канікули»,
до складу якого, до речі, входять і
випускники нашого технікуму.
Інженер з охорони праці
Л.А. Шмаюк
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НАША ТВОРЧІСТЬ

Куди поділись ідеали?
Куди ділась ваша душа?
Здається, вам крові замало
Куди дивляться небеса?

Люблю я в очі поринати
і зустрічатись поглядом із кимось.
Людину можна і не знати,
але буває так, що манять очі чимось.

Колись ти, напевно, про мене забудеш.
Можливо забуду і я.
Ти іншого знайдеш собі, приголубиш.
І в мене буде сім'я.

Ваші очі залиті кров’ю
Все лукаво й у вогні
Впали на землю зимою
Смутні ці жахливі дні.

Людина може милуватися собою,
як в дзеркало у вічі дивлячись.
Це вона бавиться з тобою,
Це просто гра. Дитинко, прокинсь!

Колись усе буде інакше.
Забудемо ми про це все.
Але, пам'ятатиму завжди.
Твоє неймовірне лице.

А якщо на тебе трішки погляд кине
і в очах, як у морі потоне,
то вже ніколи тебе не покине
у радості й журбі до самого скону!
Іващенко Владислав (ПС1-1)

І очі каштанові твої.
Волосся чудове оте.
Як хотів же я бути з тобою.
Як мріяв ночами про це.

Коли брат проти брата
Свій меч підійме Не встигне закричати мати
Й своїх синів не обійме.
Все поглине хаос
І все в темряву впаде
Я бачу крізь оцей безлад
Сподіваюсь, що мій дім це омине.
Але ж ми одна родина?!
Навіщо це кровопролиття?
Подивиться на тебе дитина
Й осудить, осудить твоє життя.

Люблю я тебе, я кохаю.
Моя неймовірна, одна.
Сосюру частіше читаю.
І більше жалкую, що я...

Чому брат за брата
Не підставить плече?
Подивись, стоїть наша хата,
А кров рікою тече

Що я не посмів, не подумав.
І так не сказав усього.
Ти скоро стискатимеш руку
Того, як ти кажеш, "свого".

Давайте вже брат за брата ...
ПІДСТАВЛЯЙТЕ ПЛЕЧЕ!
Гриценко Сергій (ЕС 3-1)

Віє вітер у лице, звідки, звідки це кільце,
що мене разом з тобою, пожене за той
журбою.
Ми кохалися, раділи, та ніколи не
тужили,
бо з тобою ми разом, лиш овіяні теплом.
Звідки ця взялась насмішка, ти як та
чорнява кішка
стрімко шлях мій перейдеш, і нещастя
принесеш.
Радості для нас замало, ця потуга нас
зламала,
і ніколи не знайдеш те, чого так прагнеш, ждеш..
Зайчикова Ірина (ЕК 1-1)
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Тепер же ніхто й не згадає.
Про дивну історію цю.
Ти просто мене вже й не знаєш.
А я ще палкіше люблю.

Приходит день, приходит час,
И понимаешь: все не вечно!
Жизнь бессердечно учит нас
О том, что время быстротечно.
О том, что нужно все ценить,
Беречь все то, что нам дается.
Ведь жизнь, как тоненькая нить,
Она порой внезапно рвется...
Алла Нечипоренко (ЕК 1-1)

І знов пожалкую про все це.
Про те, що було лиш для нас.
Моє вже замучене серце.
Не приймеш до себе ще раз.
Ти вибач мене, попрошу я знову.
Не хтів я такого кінця.
Можливо колись прочитаєш промову.
Оцю, що пишу зараз я.
Для мене була ти єдина навіки.
Залишишся ще назавжди.
Давай ще колись згадаєм ті миті?
Ну все, я пішов.Ти не жди...
Миськів Максим (РА 1-1)

НАША ТВОРЧІСТЬ

Прийшов час - кривава пора
Здавалось би в серці вогонь догора
Здавалось, що люди подались в раби
І не запалає вогонь боротьби..
Що далі робити? Що сталось з людьми?
Протистоятиме ще хтось ворожій
пітьмі?
Чи є сенс боятись і жити в журбі?
Поки затлівший вогонь боротьби..
Прокинься, народе, від страшного сну,
твоя Незалежність стоїть на кону!
Ви сила! Ви міць! Ви герої доби!
Підтримуйте разом вогонь боротьби!
Ставайте до бою, пліч-о-пліч, скоріш!
Народ наш такий, що нічим не згнітиш
За волю народу й майбутнє країни
Наш ворог паде, розвалившись в руїни..

Я люблю свою Україну?
як Неньку рідну люблю
і за неї, мабуть, і загину,
бо настільки її я люблю
і у небо блакитне полину за державу вільну свою...
В останні дні змінилась Україна
Повстала Ненька дорога
І не потрібна нам та Опозиція,
у нас держава сильна,вольова
нам не потрібні знову дурні на престолі
звільним країну з рабського ярма,
і будуть хлопці наші на свободі,
і політв'язням волю нададуть,
і будем жить ми всі у згоді,
бо Українці тільки так живуть
Микола Батюк (РА 1-1)

И каждый день, и каждую секунду,
Приснись, раскрасив серый сон.
Приснись, и никогда я не забуду,
Тот ласковый, поющий тон.
Все победы, которые ты одержала,
Все поражения я в сердце отложу.
Чтобы помнить - ты моя держава,
А я твой сын, и я этим горжусь.
Согрела своим солнечным теплом,
Грозами заставила быть сильным.
Мы станем с братьями перед тобой
щитом,
И крикнем: «СЛАВА УКРАЇНІ!»
Андрій Лащ (ЕА 1-1)

Народ нездоланний, повсталий в бою,
До смерті стоїть за Вкраїну свою!
В очах дика сила.. та іскри добра..
Але ворожий вогонь ще не стух - догора..
Полеглі в бою, Ваш подвиг безцінний!
Вам шана і слава, Сини України!
І у наших серцях, на заміну журбі
Горітиме вічно.. вогонь боротьби..
Запорожець Нікіта (ПС3-1)

Чемний студент
Водій маршрутки повільно натиснув на педаль газу і маршрутне таксі поволі зрушило
з місця. Це був звичайний будній ранок: хтось поспішав на роботу, хтось на навчання.
Всі сидіння в салоні були зайняті, крім одного. Його й зайняв юнак, що зайшов у маршрутку на одній із зупинок. Було зрозуміло, що він десь навчається. Минуло декілька зупинок, і в маршрутне таксі зайшов чоловік з дівчинкою. Очевидно їй було важко ходити
самостійно, тому що вона опиралася на батькову руку. Малій було років з десять. «Ця
дівчинка-інвалід!»- подумав хлопець. Та чомусь в салоні ніхто не поспішав поступитися
дівчинці своїм місцем. «Невже ніхто не в змозі звільнити своє місце інваліду?! -обурювався він в думках - Всі настільки зайняті собою,чи що? Я не розумію! Одні в наушниках,
дехто розмовляє по телефону, а решта такі, що їм самим потрібно звільняти місце. На
щастя для неї, скоро моя зупинка!» Коли маршрутка зупинилася, хлопець вийшов і поглянув на місце, де щойно сидів. Туди вже сідала дівчинка у супроводі батька. «Якби не я, то ніхто б їй не поступився
місцем! Я можу собою пишатися. Я герой!» Ось так і в нашому суспільстві: один критикує іншого, а за собою не дивиться.
Михайло Бондар (ОВ 1-1)
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НАША ТВОРЧІСТЬ

Зробимо

Що ми маємо? Адже знаєте, дивно. Дивне незрозуміле відчуття, ніби ти спав довго, ти спав солодко,
а тут тебе обливають холодною водою. Перші декілька секунд ти дивишся на світ інакше. Звісно,
потім забуваєш ті незвичні відчуття, проте цих декількох миттєвостей вистачає, щоб перевернути
все з ніг на голову.
Більше сотні снайперських куль. Те зло, яке освятило нашу націю… Те зло, яке підняло нашу країну… Те зло, яке забрало життя найдостойніших… І що ми зараз маємо? Опісля кривавого пробудження народу країна змінилась. Це не метафорична зміна. Це реально трапилось. Ми прокинулись в новій країні. Нова реальність, де світ – жорстоке місце. І де жорстокість проти нас нас же й
об’єднала. Нові українці – це не совєцкі люди. Нові українці не бачили радянське життя. Вони не
уявляють, як підкорюватись, коли твої права змішують з брудом. Нова нація здатна пожертвувати
собою, щоб воскреснути в новому й кращому світі. В раю? Ні, не в раю. В Новій Україні.
Знаєте, страху не існує. І «Воля або смерть» зараз не прості слова, а девіз українського духу. Країна
змогла встояти під час найбільших потрясінь. Найбільших? А можливо найбільші нас ще тільки очікуватимуть. Як би то не було, ми змінились. Ми виросли, подорослішали. Не важливо, хто буде при
владі. Нові люди не дадуть собою всліпу керувати. Якщо щось не сподобається – «воля або смерть» знову в дії.
Дивно, коли в наш час в, здається вже такому ідеальному світі, де війна – це щось неймовірне, що було багато років
тому і більше не повториться, відбуваються такі страшні події. Дивно, коли вже ніби скорена країна розриває кайдани. Але ж
чи не є це найбільшим подарунком нам - тим, кому підіймати вже не скорену, але ще й не зовсім вільну країну? Чи не є це величезним подарунком всьому світу, який вже звик до тиші й спокою і навіть не міг уявити, що люди самі будуть йти на смерть не
за гроші чи інші блага, але за ідею, людей, країну?
Запитую втретє. Що ми маємо? Матеріально нічого не змінилось, навіть жити стало важче. Наші «брати» стоять біля
воріт з автоматами. До влади рвуться незрозуміло хто і незрозуміло, які в них потреби. Все погано? Ні. 46 мільйонів людей, як
один механізм. Єдина нація. Єдина країна. Все це на духовному рівні. Все це на най-силь-ні-шо-му рівні людства. Нам більше
немає чого боятись.
Якщо освячувати волю кров’ю, то зробимо.
Якщо йти на смерть заради вільної країни, то зробимо.
Якщо змінювати людський розум і серця, то зробимо.
Ми – Україна. Нам багато чого ще треба пережити. Це буде неймовірно важко. Ми не станемо жити краще ні сьогодні,
ні завтра. Ще багато чого потрібно побудувати. Ми отримали шанс. І всі перепони знаходяться лише в наших головах. Зробити
Україну і зробити український народ – ось наша задача. Зробимо? Впевнений, що так. І ніяк інакше.Серце України знову почало
битись на Майдані тоді, коли сотня сердець синів її зупинилась. Ми не зрадимо. Слава Україні, слава Небесній сотні, слава простому українцеві, що вмирав за нас на Майдані і слава новому українцеві, що недавно народився, але робитиме Україну іншою.
Висоцький Влад (ПС3-1)

Яким я уявляю майбутнє України
Україна з давніх часів була європейською країною. Лише приєднання до Росії сповільнило на 300
років цей поступ європейської інтеграції. Тому, уявляючи майбутнє України, треба добре осмислити
її минуле, оскільки часто відповіді на якісь складні нинішні питання лежать у витоках минулого.
Стабільність держави та економічний розвиток суспільства значною мірою залежать від становища людей, молоді і сім’ї та ставлення держави до їхніх проблем, інтересів та потреб.
Ключову роль у здійсненні поступального розвитку суспільства відіграє молодь. Саме молодь є
найбільш динамічним елементом громадянського суспільства, генератором та провідником нових
ідей.
Для України одним із найважливіших завдань є громадянське, національно-патріотичне виховання молоді, її духовний та моральний стан, тобто виховання патріотизму. Події, які зараз відбуваються
на території України, показали, що справжні патріоти є, і, як не дивно, – це саме молоде покоління,
яке стомилося жити старими стереотипами, яке прагне європейських цінностей.
Люди часто люблять повторювати фразу: «Ніхто не знає, що чекає нас у майбутньому». Проте хотілося б жити за таким принципом: побажав – здійснилося. Щоправда існує серйозна небезпека: людина не цінує легкої здобичі і не може повною мірою
оцінити те, що отримав без зусиль.
Тож кращий варіант – прагнути до кращого, бути кращим. Це і є майбутній розвиток кожної країни, кожної людини.
Звичайно, майбутнє України у її цілісності і незалежності, без цього я не уявляю подальшу долю нашої країни.
А ще Україна ні в якому разі не повинна втратити свою мову, свої шаровари, вишиванки, різнокольорові стрічки, музичні
народні інструменти, свої танці, свій завзятий настрій, свій український дух, адже це наша неповторна особливість!
А взагалі, я впевнений, що майбутнє України найбільше залежить від нас з вами. Якщо ми будемо байдужими до усього, що
відбувається навколо нас, то ми ніколи не зможемо збудувати щасливе майбутнє. Тому, якщо ми хочемо бачити свою рідну
країну духовно, культурно, політично і економічно розвинутою державою, яка буде спроможною відстоювати свої особисті
інтереси в будь-якій міжнародній сфері, ми повинні розвиватися самі, тим самим розвиваючи рідну країну, не бути байдужими
до майбутнього і докладати до цього якомога більше зусиль. Чим вищими будуть наші прагнення, тим кращий результат ми
отримаємо у майбутньому. І мені дуже хочеться внести свій внесок у майбутнє України і в подальшому своїми знаннями допомагати співвітчизникам. Я сподіваюсь, що я зможу якимось чином впливати на розвиток рідної країни.
А зараз нам потрібно як ніколи консолідуватися, взяти волю в кулак і гордо нести своє національне звання – українець.
Я Українець – я цим пишаюсь!!! Нашу боротьбу за свободу, справедливість та незалежність підтримує весь європейський світ.
Та все ж головне для мене – не ким стати, а яким бути. І якщо більшість українців, як і я, будуть прагнути стати щирішими,
милосерднішими і добрішими, будуть мати бажання на краще змінити свою країну, то обов’язково Україна стане
найрозвиненішою і найсильнішою у всіх відношеннях державою в світі!
Кучеренко Антон (ЕС 2-1)
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ПРАВОВА ЛАБОРАТОРІЯ ЧПТ
Рубрику запропонував викладач суспільних дисциплін Дученко Ю.М.

Скоро літо - можна і підзаробити

ні.

Вам ще не виповнилось 18 років, а
Ви працюєте або хочете працювати? Поради
викладача
правознавства Ю.М. Дученка
будуть Вам корисним
при працевлаштуван-

Витяг зі ст. 197 Кодексу законів
про працю України: «Працездатній молоді – громадянам України від 15 до 18
років після закінчення або припинення навчання у загальноосвітніх, професійних навчально-виховних і вищих
навчальних закладах, завершення професійної підготовки і перепідготовки, а
також після звільнення зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби надається перше робоче
місце на строк не менше двох років».
Працевлаштування неповнолітніх відповідно до чинного законодавства України про працю обов’язково
здійснюється на підставі письмового
трудового договору лише після попереднього медичного огляду.
• З якого віку можуть працювати діти?
Вік, з якого допускається прийняття на роботу – 16 років. Якщо Вам
15 років – на роботу можна влаштуватися лише, як виняток, за згодою одного
із батьків або особи, що його замінює.
Робота повинна виконуватись ТІЛЬКИ у
вільний від навчання час.
Якщо Вам не виповнилось 16
років і при прийнятті на роботу від Вас
не вимагають дозволу батьків на працевлаштування – така праця є незаконною і Ваші права не захищатимуться.
• Скільки годин мають працювати діти?
Згідно з чинним законодав-

ством України про працю, тривалість
робочого часу для неповнолітніх є скороченою.
Робочий час не повинен перевищувати:
- 36 годин на тиждень, якщо Вам від 16
до 18 років;
- 24 години на тиждень, якщо Вам від 15
до 16 років.
У такому режимі Ви маєте право працювати під час канікул.
Якщо Ви працюєте протягом навчального року у вільний від навчання час, Ваш
робочий день не повинен перевищувати:
- 18 годин на тиждень, якщо Вам від 16
до 18 років;
- 12 годин на тиждень, якщо Вам від 15
до 16 років:
- 24 години на тиждень для учнів віком
від 14 до 15 років, які працюють в період
канікул.
• Чи мають діти, які працюють, право на відпустку?
Діти, які працюють, мають право на щорічну відпустку тривалістю 31
календарний день у зручний для них
час. У перший рік роботи відпустка
може бути надана через 6 місяців безперервної роботи на підприємстві, в організації.
• Чи мають право діти на додаткову відпустку з навчальною метою?
Діти, які працюють і продовжують навчання, мають право на додаткові
оплачувані відпустки, які надаються їм
для складання іспитів.
• Яку роботу не може виконувати неповнолітній?
Використання праці дітей на
важких роботах, роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, а
також залучення до нічних, надурочних

робіт і робіт у вихідні дні – заборонено
законодавством України.
• Якщо виникло бажання працевлаштуватись, до кого звернутись?
Якщо Вам від 16 до 18 років, у
Вас є бажання і можливість працювати
у вільний від навчання час, Ви можете
звернутись до міського Центру зайнятості населення за адресою: вул. Гоголя,
330, де Вам запропонують працевлаштування відповідно до встановленої
броні на підприємствах міста.
Якщо Вам від 15 до 16 років, до Центру
Вам необхідно звернутись разом із батьками.
• Ви працюєте і стосовно Вас
порушується законодавство про працю. До кого звернутись за допомогою?
Згідно з чинним законодавством служби у справах дітей мають
право перевіряти умови роботи працівників, молодших 18 років, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від їхньої форми власності, у разі
надходження нарікань від неповнолітніх та їх батьків на адміністрацію підприємств.
• Чим обмежене звільнення
працівників, молодших 18 років?
Звільнення працівників, молодших 18 років, з ініціативи адміністрації
допускається, крім додержання загального порядку звільнення, тільки за
згодою служби у справах дітей. Батьки,
а також службові особи мають право
вимагати звільнення неповнолітнього,
якщо продовження роботи загрожує
здоров’ю неповнолітнього або порушує
його законні інтереси.
розмову вів студент групи ОМ 2-1
Капустін О.В.

Знай свої права та обов’язки
Для того, щоб почуватися гідно,
кожен має знати свої права і обов’язки.
Права студентів нерозривно пов’язані
з таким поняттям, як правова культура людини взагалі, її освіченість і
моральність. Студент – повноправний
член суспільства, тому повинен навчитись захищати свої права.
Відповідно до статей 51, 52 Закону
України «Про освіту» та 54, 55 Закону
України «Про вищу освіту» студенти мають право на:
• безпечні і нешкідливі умови
навчання, праці та побуту;
• перерву в навчанні у встановленому законодавством порядку;
• надання пропозицій щодо
умов і розмірів плати за навчання;
• участь в об’єднаннях громадян;

• захист від будь-яких форм
експлуатації, фізичного та психічного
насильства, від дій педагогічних, інших
працівників, які порушують права або
принижують їхню честь і гідність;
•
канікулярну
відпустку
тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів;
• студенти, які навчаються за
денною (очною) формою навчання,
мають право на пільговий проїзд у
транспорті, а також на забезпечення
гуртожитком у порядках, встановлених
Кабінетом Міністрів України.
Студенти зобов’язані:
• дотримуватися вимог законодавства, внутрішніх нормативних
актів,правил внутрішнього розпорядку
навчального закладу;
• дотримуватися моральних,

етичних норм;
• виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану, відвідувати заняття;
• виконувати у встановлені
терміни усі види завдань, що
передбачені навчальними планами і
програмами;
• дбайливо користуватись аудиторним обладнанням, меблями,
комп’ютерною технікою, книжковим
фондом, іншим майном.
Як студенти ЧПТ, зауважимо, що
зовсім не обов’язково знати напам’ять
свої права та обов’язки, головне бути
людиною!
Марченко Валерій, Леновицький
Олександр(ОВ2-1)

7

ХІТ-ПАРАД ЧПТ

Хіт-парад ЧПТ: кращий футболіст
Починаючи з цього номера редакція газети «Політехнік-інформ» за допомогою компетентних фахівців та звичайно
студентів буде публікувати хіт-паради, в яких буде визначати кращих з кращих студентів, які показують високі результати в
навчанні, спорті, художній самодіяльності та технічній творчості.
Сьогодні ми публікуємо трійку кращих футболістів нашого навчального закладу. Визначаючи їх ми виходили з того, що футбол
(міні-футбол, футзал) є найпопулярнішим видом спорту серед студентської молоді ЧПТ, а збірні команди технікуму є постійними учасниками різноманітних міських та обласних турнірів, показуючи при цьому пристойний результат.
Отже, наша трійка:

І місце – Курінний Андрій (група ЕС 4-2)

Капітан збірної команди технікуму, вихованець Черкаської СДЮШОР, лідер як на майданчику, так і за його межами. Кращий бомбардир збірної команди
ЧПТ. Може зіграти у будь-якій позиції, навіть у воротах.

ІІ місце – Дровольський Максим (група ОМ 3-1)

Найбільш «технічний» гравець у складі збірної команди, розсудливий, цілеспрямований, амбітний. Залучається до
виступів за інші команди як в місті, так і області. В перспективі, можливо, один з кращих гравців Черкащини у футзалі.

ІІІ місце – Лукій Денис (група ЕС 4-1)

Справжній фанат футболу. Душею і серцем вболіває за результат. Повністю віддається грі і, як кажуть, живе футболом. Віце-капітан збірної команди
технікуму.
Відповідальний та по-спортивному «злий» заступник
директора з виховної роботи
С.Г.Сердюк

ФІЛОСОФІЯ ЖИТТЯ
Боротьба думок
Полон сумних думок – то найстрашніше,
Що може охопити розум вмить,
Позбутися його є справа найскладніша,
Адже потік думок найважче зупинить.
Сумні думки не стукають у двері,
Не просять дозволу залишитись на
мить,
Немов вони лишають плями на папері,
Які сльозами навіть не відмить.
Але й є інша сила, що спроможна
Долати та винищувати біль,
Це є любов, це є бажання жити,
Це те, що лине в душу звідусіль.
Лише потрібно чітко впізнавати
Красу і щирість справжніх почуттів,

Головний редактор А.А. Волошина,
відповідальний редактор С.Г. Сердюк,
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В звичайних справах незвичайне щось
шукати,
Відкритим бути для безцінних відчуттів.
Життя одне, це не секрет для тебе,
Тож не змарнуй його, не обміняй на сум,
Нехай задовольнить життя твої потреби,
Нехай кохання по життю пройде, як
струм .
Частіше згадуй про щасливі миті,
Мрій, фантазуй, бажай всього і через
край.
Такі думки, як квіти вранішні политі
Ростуть і перетворюють життя на рай.
викладач вищої та дискретної математики Ольга Іщенко
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