КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Конкурс «Обличчя «Політехніка»,
що був розпочатий на сторінках
нашої
газети,
а
голосування
проходило на сайті ЧПТ – добіг
кінця. Переможцем став студент
групи ЕП2-3 Капустянчик Олександр.
За умовами конкурсу переможець
отримує безкоштовну фотосесію
та оприлюднення деяких фото в
нашій газеті. Конкурсантами були
студенти з активною життєвою
позицією, які всіляко проявляли
себе в громадському житті ЧПТ.
Так, Олександр неодноразово брав
участь у різноманітних концертах
технікуму,
демонструючи
свій
вокальний талант. Крім того,
Олександр
представляв
наш
навчальний заклад на обласному
рівні, де також здобув визнання.
Характеризуючи
Олександра,
можна стверджувати, що це всебічно
обдарована особистість. Ось як він
говорить про себе:
Р.S. Від редакції хочемо побажати Олександру нових творчих злетів,
успіхів в опануванні фаху та докласти зусиль, щоб позбутися поширеної
шкідливої звички, адже його обличчя на першій сторінці газети.
У наступному навчальному році редакція запрошує нових
конкурсантів взяти участь у визначенні «найпопулярніших облич»
ЧПТ серед студентів. Ваша активність у житті технікуму визначає вашу
популярність. Окрема подяка Різнику О.О. за проведену фотосесію,
результати якої ви можете побачити на нашому сайті.

ОБЛИЧЧЯ «ПОЛІТЕХНІКА»
КАПУСТЯНЧИК
ОЛЕКСАНДР (ЕП23)

«Все почалося тоді, коли я ще малим
і несміливим ходив на уроки музики, де
навчився контролювати свій голос
повною мірою. В 10 років я здобув свою
першу нагороду, зайнявши друге місце
на міському конкурсі «Грайлива веселка»
в номінації «Вокал». Після цього не сидів склавши руки, а вирішив розширити
свій спектр вмінь, опанувавши гру на
саксофоні. Я сумлінно навчався 3 роки, а
потім через травму кисті руки був не в
змозі продовжувати навчання. Минуло
декілька років, після одужання я вже не
міг згадати все, чого мене навчили в
музичній школі. Випадково прогулюючись
з друзями, я натрапив на оголошення, в якому йшлося про набір в групу
сучасних танців. Недовго думаючи, я
вирішив зайнятися хореографією. Вже
після першого заняття я отримав
колосальне задоволення від роботи в
колективі. Після двох років занять я
пішов з колективу і організував власний.
Ми тренувались у приміщенні спортзалу
школи. Спочатку команда нараховувала
8 чоловік, але минуло декілька місяців
і ми зібрали команду з чотирьох
десятків людей. Після року тренувань
в своєму місті ми займали лише перші
місця на різноманітних конкурсах. Моє
прагнення здобути освіту електрика
стало причиною розпаду колективу. Але
водночас це стало поштовхом до нового
захоплення. В Інтернеті я натрапив на
відео з відомим бітбоксером Вахтангом
Каландадзе. Переглянувши це відео,
вирішив спробувати себе в новому
амплуа. Вважаю, що мені це вдалося.
У майбутньому прагну радувати вас
своїми новими виступами».
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ВІТАЄМО!
З трудовим ювілеєм – 35 років з дня
роботи в технікумі –
викладача спеціальних дисциплін
електротехнічного відділення
САХНА МИКОЛУ МИХАЙЛОВИЧА.
З трудовим ювілеєм – 40 років з дня
роботи в технікумі –
викладача фізики
СТЕПАНЦЯ ВАЛЕРІЯ СВИРИДОВИЧА.

Бажаємо міцного
здоров’я та нових
трудових звершень!!!

З ювілеєм з дня народження –
викладача філологічних дисциплін
ШИЯН СВІТЛАНУ МИКОЛАЇВНУ.

ІІІ місце
ІІ місце
І місце

Студентів І курсу – переможців та
призерів предметних олімпіад:
Біологія

Будник Микола (ОД 1-1)
Дмитренко Інна (ОД 1-1),
Видовський Владислав (ПС 1-1)
Зіміна Єлизавета (ОД 1-1)

ІІІ місце
ІІ місце
І місце

		

Хімія

ІІІ місце Небензя Євгеній (ЕС 1-1)
ІІ місце Мурований Олександр (ОД 1-1)
І місце Будник Микола (ОД 1-1)

Фізика

Постніков Андрій (ПС 1-1),
Видовський Владислав (ПС 1-1)
Міняйло Павло (ЕА 1-1)
Лупина Артем (РА 1-1)

ПОДІЇ ТЕХНІКУМУ

Технікум має таланти!!!
Саме такий висновок можна
зробити після завершення
X
ювілейного
фестивалюконкурсу студентських талантів
серед навчальних груп І-ІІ
курсів.
Виступи, що тривали протягом 2-х місяців у 5-ти
номінаціях – «вокал», «акторська майстерність»,
«інструментальне виконання», «український гумор»
та «хореографія» – завершилися грандіозним галаконцертом, який відбувся 21 травня.
А
за
декілька
днів
до
цього
на
загальнотехнікумівській
лінійці
адміністрація
та профком технікуму вітали навчальні групи –
переможців та призерів фестивалю-конкурсу:
групу ОМ 2-1 (наставник Лисенко О. О.), ЕК 2-1
(наставник Тичкова Н. Б.), ЕС2-1 (наставник
Хлєбнікова Н. Б.), групу ОД 1-1 (наставник Бескиш В.
Ю.), ЕК 1-1 (Кириченко Н. І.), ЕС 1-2 (Волошина А. А.),
ЕА 1-1 (Кудрява О. В.).
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Своїми талантами журі та глядачів конкурсу
здивували й порадували: Капустянчик О. (ЕП 2-3),
Зінченко В. (ЕП 2-1), Давиденко В. (РА 2-3), вокальний ансамбль групи ЕК 2-1, Осейко Д. (ОМ 2-1),
Кривонос А. (ЕК 2-1), Гриценко С. (ЕС 2-1), «чарівні
ніжки» групи РА 2-2, Лисенко О. О., Собченко
К., Білоусова І. (ОМ 2-1), Бойченко А. та Зибай Є.
(ЕП 2-2), Попов В. та хор групи ЕА 1-1, тріо групи
ОД 1-1 (Тищенко Р., Дмитренко І. та Горовенко І.) і
квартет групи ЕК 1-1 (Лукіянчук А., Циганок К., Бірюкова К., Гончарук О.), сценки груп ЕС 1-2, ЕК 1-1,
соло на трубі у виконанні Каленеченка В. (ЕС 1-2)
і Погрібного С. (РА 1-1), «музика природи» групи
ЕК 1-1, Лукіянчук А. (ЕК 1-1), Зіміна Є. (ОД 1-1),
танцювальний колектив групи ЕА1-1, Кравченко
В., Осипенко В., Будник М. (ОД 1-1), Бублик Євген
(ЕС 1-1) та багато-багато інших.
Оргкомітет фестивалю-конкурсу дякує всім
наставникам груп, конкурсантам та бажає нових
творчих перемог!

СПОРТ

День здоров’я
Гарною традицією нашого навчального закладу стало проведення двічі на рік оздоровчоспортивного свята “За здоровий спосіб життя”. 22 травня цим святом завершився спортивний
сезон Черкаського політехнічного технікуму. В 15 видах програми змагань взяли участь студенти
з 33-х навчальних груп.
В індивідуальних видах переможцями стали:

Біг 100 метрів
Підсумковий розподіл місць в
оздоровчо-спортивному святі
«За здоровий спосіб життя»

ЮНАКИ
місце
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

очки
107
109,5
111
115,5
130
136,5
144,5
152
156,5
159
161,5
162
164,5
173,5
174,5
182,5
183
187
190,5
191,5
195
196,5
198
198
200,5
202,5
210,5
234,5
239
252,5

група
ЕС3-1
ОВ3-1
РА3-1
ЕС2-1
РА2-2
ЕС2-2
ЕА3-1
ЕП3-1
ЕП2-2
РА2-1
ПС3-1
ЕП3-2
РА2-3
ОВ2-1
РА1-1
ЕС3-2
ЕС1-1
ЕС1-2
ОМ2-1
ОВ1-1
ПС2-1
ЕП2-1
ЕК-ОД
ЕП2-3
ЕП1-1
ЕА1-1
ЕА2-1
ПС1-1
ОМ3-1
ОМ1-1

ДІВЧАТА
місце
1
2
3
4

очки
15
17
23.5
24.5

група
ЕК 2-1
ОД 2-1
ОД 1-1
ЕК 1-1

Метання ядра
Штрафні кидки
(баскетбол)
Піднімання тулуба
Згинання рук
на брусах
Підйомпереворотом
Стрибки зі
скакалкою
Самий стійкий
Дартс
Армспорт
Жим штанги
Стрільба з
пневматичної
гвинтівки
Стрітбол

Перевалова Альона (ЕС 2-2),
Прищепа Анатолій (ПС 3-1)
Тихий Єгор (ЕП 3-1)
Гонтар Неля (ОД 2-1)
Андрєєва Валерія (ЕК 2-1)
Макаренко Олександр (РА 3-1)
Бондар Антон (ПС 2-1)
Карпенко Анна (ЕК 2-1)
Ломако Яна (ЕК 2-1),
Набутовський Дмитро (ЕА 3-1)
Кравченко Вікторія (ОД 1-1),
Артеменко Сергій (РА 2-3)
Хворостовська Наталія (ОД 2-1),
Зеленько Микола (РА 3-1)
Бурда Анатолій (РА 2-2)
Шевилуха Станіслав (РА 1-1)
Шимуля Андрій, Кулик Ігор,
Любаненко Назар (ЕС 3-1)

Перетягування канату – група ОД 2-1 (дівчата): Івченко
Наталія, Дащенко Олена, Беспечук Марія, Радкевич
Аліна, Чернікова Карина, Гонтар Неля, Михет Вікторія,
Хворостовська Наталія, Макаренко Вікторія, Слободяник
Катерина
Група ЕП 3-2 (юнаки): Кутовий Максим, Анохін Андрій,
Марцьоха Володимир, Мельник Олексій, Гвоздик
Олексій, Хандусь Віталій, Жарков Олександр, Ольшевський Андрій, Титаренко Тарас, Заболотній Антон
Міні-футбол – збірна команда електротехнічного
відділення: Лукій Денис (ЕС 3-1), Любаненко Назар (ЕС
3-1), Курінний Андрій (ЕС 3-2), Бондаренко Олександр
(ЕС 3-2), Мамієнко Максим (ЕС2-2), Бондаренко Денис (ЕС
2-2), Бондаренко Віталій (ЕП 2-2), Мигаль Ігор (ЕС 3-2)
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СПОРТ

Тринадцятиразові…
Непереможні! Це ми! Це ЧПТ!
Перемагати на змаганнях будь-якого рівня стало
гарною традицією для студентів технікуму. Про
перемоги на різноманітних турнірах, змаганнях ми
не раз чули, писали та були свідками цих подій.
Але найбільше й пріоритетне значення для
спортивного клубу «Політехнік» має обласна
спартакіада серед ВНЗ І–ІІ р.а.; так, зокрема, XIII за
рахунком спартакіада стартувала в березні цього
року, а завершується в жовтні. Особливо приємним
є те, що достроково, до її завершення, перемогу в
загальнокомандному заліку – тринадцяту поспіль –
здобули спортсмени ЧПТ!!!
Свій вклад у перемогу внесли збірні команди
з ігрових видів спорту: юнаки стали чемпіонами
області у змаганнях з волейболу, баскетболу та мініфутболу, а дівчата у волейболі вибороли срібло, а у
баскетболі – бронзу!
Ось імена переможців та призерів: Мурований
Євгеній, Яцун Роман, Стадник Владислав, Сидоран
Сергій, Любаненко Назар, Назаров Олександр,
Шкарбан Євгеній, Гулида Олександр, Тегін
Антон, Мурований Олександр, Зибай Євгеній,
Трембовецька Марина, Гонтар Неля, Бірюкова
Катерина, Кузькова Дар’я, Івченко Наталія,
Войчишина Вікторія, Дорошенко Оксана, Дробітько
Наталія, Сапієнко Вікторія, Філіпенко Богдан,
Хандусь Віталій, Шимуля Андрій, Красилинець

Микола, Прищепа Анатолій, Соколенко Василь,
Шаповал Владислав, Котетунов Дмитро, Руденко
Олександр, Слинько Олександр, Хворостовська
Наталія, Чернікова Карина, Лопатюк Яна, Биндич
Галина, Кравченко Вікторія, Цуркан Надія,
Майборода Ілона, Дащенко Олена, Беспечук Марія,
Голубенко Андрій, Курінний Андрій, Гриб Олег,
Лукій Денис, Семчак Петро, Дровольський Максим,
Мигаль Ігор, Мамієнко Максим, Бондаренко Віталій,
Бондаренко Олександр С., Бондаренко Олександр
О., Сидоран Сергій.
Крім того, велика заслуга в цій перемозі і
колективу викладачів фізичного виховання: Шпака
Д. Г., Чернишова В. Г., Гаркуля І. В., Фатнєвої О. М.,
Фінашкіна П. В. та Сердюка С. Г.
Хочеться побажати нашим спортсменам не
зупинятися на досягнутому і крокувати вперед до
нових звершень та перемог!

Першість області з міні-футболу серед ВНЗ
І-ІІ рівнів акредитації

Вітаємо переможців обласних змагань з мініфутболу серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації
Збірна команда ЧПТ

ГОЛУБЕНКО Андрій
КУРІННИЙ Андрій
ГРИБ Олег
ЛУКІЙ Денис
СЕМЧАК Петро
ДРОВОЛЬСЬКИЙ Максим
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МИГАЛЬ Ігор
МАМІЄНКО Максим
БОНДАРЕНКО Віталій
БОНДАРЕНКО Олександр С.
БОНДАРЕНКО Олександр О.
СИДОРАН Сергій

Тренер – Сердюк Сергій Григорович
Бажаємо нових успіхів!

НАША ТВОРЧІСТЬ

Про життя

Primavera

Як часто прокидаючись уранці,
Ми день плануємо залежно від бажань,
В турботах всі кружляємо, як в танці,
І в снах є місце для нічних блукань.

Кричи вночі, не зупиняйся,
Бо це відлуння твого болю.
Ти розумом не вирізнявся
І почуттю ввійти дозволив

Проходять дні, життя летить невпинно,
Наш кожен крок прописаний давно,
Підвладні моді, розкоші, машинам,
Так, ніби є акторами кіно.

Тепер не плач ти і не кайся:
Нічого вже не допоможе.
Лише молись, щоб розпочався
Новий етап й нова вже доля.

Але ж у фільмах є написаний сценарій,
Є режисер, і правда там одна,
А ми ж всі різні, ми - природи діти,
І в кожного бринить своя струна.

І раптом теплий вітерець
Пасма волосся твого сколише
То прийшла весна – настав кінець
Стражданню, суму, тиші…

Питаю я: чому все так виходить?
Що втратили? Що є не так у нас?
Гадаю, що забули про духовність:
Про головне, що вирізняє нас із мас.
У кожного душа – то є криниця
Для здобуття натхнення у життя,
Вона така одна, вона – скарбниця
Миттєвостей, що створюють буття.

Вона очі відкриє, сльозами залиті
Солов’ї заспівають в душі.
Тоді ти не будеш чути хриплі крики
Вже литимуть теплі, весняні дощі!
Видовський Влад (ПС 1-1)

Тому важливо душу не згубити,
І зберегти її природню чистоту,
Усе найкраще в ній знайти і проявити,
Відчути з нею щастя повноту!
викладач вищої математики
О. Іщенко
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УМІЙ СЕБЕ ЗБЕРЕГТИ

Тиждень охорони праці
За ініціативою Міжнародної
організації праці (МОТ) для
привернення уваги світової
спільноти до питань охорони
праці, починаючи з 2002 року,
понад 100 країн світу відзначають
28 квітня Всесвітній день
охорони праці. Україна відповідно до Указу Президента
від 18 серпня 2006 року №685 також відзначає цю дату.
Метою заходу є привернення уваги органів
державної
влади,
суб’єктів
господарювання,
громадських організацій до проблем збереження життя
і здоров’я працівників та культури охорони праці в
Україні. Девіз Всесвітнього дня охорони праці у 2013
році за рекомендацією Міжнародної організації праці:
«Запобігання професійним захворюванням».
Організаційний комітет технікуму з підготовки
та проведення заходів з нагоди Дня охорони праці
розробив план, який впровадили у навчально-виховний

процес в період з 22 по 26 квітня 2013 року.
Тиждень був насичений різноманітними заходами: це
і конкурси, і лекції, і екскурсії, і перегляд відеороликів
на відповідну тематику, а також практичні тренування з
евакуації учасників навчально-виховного процесу.
За участі представників ПАТ «Черкасиобленерго»
та станції швидкої допомоги медицини для студентів
та працівників технікуму були проведені показові
тренування з надання першої долікарської допомоги
при нещасних випадках.
Адміністрація технікуму разом з організаційним
комітетом доклала чимало зусиль для того, щоб на
належному рівні були проведені пізнавально-навчальні
заходи, як для студентів, так і для викладачів.
Після закінчення тижня
охорони праці була
проведена підсумкова лінійка, де отримали нагороди
переможці та найактивніші учасники конкурсів.
інженер з охорони праці Л.А. Шмаюк

ЗІ СВІТУ ЦІКАВИХ НОВИНОК ЦИВІЛІЗАЦІЇ

Окуляри майбутнього
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Прогрес не стоїть на місці. І не важливо, що більшість
населення Землі взагалі не має доступу до Інтернету.
Зате вже навіть дикі племена в Африці мають мобільні
телефони.
Тому сьогоднішні надсучасні пристрої можуть міцно
закріпитися в нашому житті. Компанія Google випустила
окуляри Google Class, які можуть кардинально змінити
життя людей.
Основна ідея – можливість передавати не лише
інформацію онлайн, а навіть те, що відбувається
з людиною, яка є користувачем даних окулярів.
Завдяки маленькому прозорому дисплею видно
перед собою потрібну цифрову інформацію, на ходу
можливо приймати і перевіряти електронну пошту,
загалом виконувати аналогічні дії, як із комп’ютером
чи смартфоном. Всі ці дії здійснюються навіть без
сенсорного дисплея.
Придбання таких окулярів є великою спокусою,
особливо для сучасної молоді, яка живе в світі, що
інтегрований в мережу інформацій. Дізнаватись, що
знаходиться довкола, розпізнавати обличчя та мати

підказку маршруту руху – це безумовно позитивно.
Однак, окуляри Google Class мають низку недоліків,
а саме:
•
призводять до головного болю;
•
у їх користувачів погіршується зір;
•
вони небезпечні при використанні за кермом;
•
заборонені для використання дітьми (до 13
років).
Тож, до того, як придбати окуляри Google, переконайтесь у їх необхідності, а також з’ясуйте всі плюси і мінуси сучасної новинки.
інженер з охорони праці Л.А. Шмаюк

ПЕРЛИ ПОПЕРЛИ

Викладач студентові:
- Ви були в армії?
Студент:
- Hі, а що?
Викладач:
- Так, так, можу влаштувати.

У дівчини неввічливо запитувати
про її вік або вагу; у будь-якої людини,
яка працює, неввічливо питати про
її зарплату, а у студента неввічливо Технікум, перша пара. Викладач:
- Тараненко, ви там спите, чи що ?!
запитувати: «Як сесія?».
- Ні, я прийняв зручну позу для
одержання знань.
Викладач:
- Ви боїтеся моїх запитань?
Студент:
- Ні, я боюсь своїх відповідей.

•
Пояснювальна
записка:
«Ми, студенти 3-го курсу, прогуляли лекцію з релігієзнавства. Причина: біс поплутав».

Наприкінці пари викладач говорить
студентам:
- Хто з вас після вивченої теми нічого
не зрозумів?
(Тиша)
-Я ще раз запитую, хто вважає себе
пеньком? Встаньте. Після довгої
паузи піднімається один студент:
- Так ти вважаєш себе нерозумним?
- Ну не зовсім, але якось ніяково, що
ви стоїте одна.

Совість - це багатство! А
студенти народ бідний ...

Вчителька хімії запитує на заліку:
- Який найпопулярніший продукт
подарувала нам хімія на сьогоднішній
день?
- Блондинок.

- Перш ніж ми почнемо іспити, чи є у
кого-небудь питання?
- Так, - лунає голос з останньої парти.
- А який ми сьогодні здаємо предмет?

У чому вимірюється сила струму?
- У кілометрах.
-???
- Ну так дроти ж тягнуться,
тягнуться...

На батьківських зборах вчитель
української мови:
- Шановні батьки, ваш син пише
абсолютно безглузді твори!
У відповідь, батько:
- Ги-ги-ги!

Іде іспит типу тест із питаннями, на які
треба відповідати «так» або «ні». Один
зі студентів підкидає монетку й записує
результати. Викладач думає: «Ну, цей
першим закінчить.» Іспит закінчився, інші
студенти вже написали й пішли, а цей все
сидить і монетку підкидає.
Викладачу це набридло, він підходить і
запитує:
- Ну що, відповів на питання?
- Так.
- А що тоді робиш?
- Перевіряю.
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СПРАВЖНЯ УКРАЇНА З ЄВРОПЕЙСЬКИМ ПРИСМАКОМ…

Як студенти ЧПТ Львів підкоряли…

Навчатися в ЧПТ цікаво і весело. Це ще раз
для себе підтвердили студенти І і ІІ курсів, що
виявили бажання урізноманітнити навчальний
процес пізнавальною трьохденною екскурсією до
культурної столиці України. Недаремно кажуть:
«Хто не був у Львові, той не знає України…» Це
місто підкорило нас своєю історією, архітектурою,
культурою та присмаком ароматної кави з
солодощами.
Львів — національно-культурний та освітньонауковий осередок нашої країни. За чисельністю
населення — сьоме місто України (755 994 осіб).
Львів
заснований
королем
Данилом
Романовичем
в
середині
ХІІІ
століття.
Близько 1272 року місто стало столицею ГалицькоВолинського князівства. В добу Середньовіччя
Львів був важливим торгівельним центром. За
австрійського панування місто стає осередком
українського
та
польського
національновизвольних рухів. Після розпаду АвстроУгорщини був столицею Західноукраїнської
народної республіки. До Другої світової
війни належав Польщі, за Пактом Молотова -Ріббентропа анексований Радянським Союзом.
Назва «Львів» дана місту на честь князя Лева
Даниловича, сина засновника Львова Данила
Галицького. Протягом своєї історії Львів жодного
разу не змінював назви.
Подорожуючи вуличками Львова чи їдучи у

Головний редактор А.А. Волошина,
відповідальний редактор С.Г. Сердюк, коректор Н.Д. Галат,
верстка О.І. Коць, фото Г.Г. Блонський, М.І. Мигаленко
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громадському транспорті, ми, черкащини, постійно дивувалися вихованості, чемності і чесності
місцевих жителів. Невипадково у 2009 році місто
отримало звання Культурної столиці України. Ще
у 1795 році саме тут було відкрито перший в Україні
професійний театр. У 1900 році з’явилася Львівська
опера — один з найгарніших театрів країни,
зображений на двадцятигривневій купюрі.
Сьогодні у місті діє 7 професійних театрів. З ним
пов’язані імена Івана Франка, Богдана-Ігоря Антонича, Оноре де Бальзака, «Руської Трійці». Серед
відомих сучасних українських письменників у
Львові мешкають Юрій Винничук, Віктор Неборак, Любко Дереш, Марія Матіос.
2 дні екскурсій, відвідування аквапарку,
«Криївки», «Копальні», Ратуші, площі Ринок, доторкання до релігійної спадщини міста, смакування солодощами львівської шоколадні та присмак
кави, 3-х зірковий готель «Галактика» і надзвичайно смачні страви – назавжди залишили свій слід у
наших душах. Емоції і приємні спогади переповнюють нас і нині. Ми не просто відвідали місто, ми познайомилися з європейською Україною і прикладом того, як слід цінувати все рідне: мову, історію,
звичаї, страви, культуру.
Не ми підкорили місто, а воно нас… Львове, студенти ЧПТ обов’язково повернуться до тебе! Ти
маєш, що нам показати і навчити нас.
А.А. Волошина

Віддруковано ФОП Чабаненко Ю.А., Україна,
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