КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Шановне студентство та колеги! Ми раді
представити другий номер оновленої газети
ЧПТ. Газета продовжує висвітлювати
найцікавіше із життя студентства та педколективу ЧПТ за вже відомими рубриками:
наші новини, наша творчість, умій себе зберегти, психологічна сторінка, перли поперли та ін.
Редакція газети «Політехнік
інформ» у минулому навчальному році запропонувала конкурс «Найрейтинговіша
група
ЧПТ».
Цю
ідею
підтримала
адміністрація технікуму та циклова комісія наставників
академічних груп, розробивши відповідне положення, згідно
з яким група 1-го курсу, що покаже найкращі результати в
навчанні, дисципліні, спортивних змаганнях, предметних
олімпіадах, різноманітних конкурсах та акціях за підсумками
навчального року, буде нагороджена екскурсійною поїздкою
до м. Київ. Результати конкурсу за І семестр буде опубліковано
в наступному номері газети.
Пам’ятайте, студентські роки – незабутні. Зробіть їх неповторними для себе та оточуючих!
		

НАШІ НОВИНИ

Чепетівці на
«Майдансі»

Напевно, ви вже чули, що цього
року
на
танцювальному
шоу
"МАЙDАН'S" наша черкаська команда
за підтримки Черкаської обласної
державної адміністрації та рідних
черкасців виборола ІІ місце. Хореографом нашої команди став Максим
Оробець. Черкаська команда проявила себе як дружня, сильна та впевнена у перемозі. Та найцікавіше те, що
студенти нашого технікуму не стали
байдужими до цього шоу. Вони не
просто активно вболівали, але й брали участь у ньому. Так, Титаренко
Тарас (ЕП 3-2), Майборода Ілона (
ОД1-1), Лобода Світлана ( ЕП1-1 ),
Новіков Олексій (ОМ3-1), Кривонос
Максим
( РА3-1) поєднували на-
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вчання та змагання на головній сцені
країни, і недаремно.. У кожного черкащанина жила мрія про аквапарк.
Безмежна подяка тим, хто підтримав
нашу команду. Приємно, що і
викладачі ЧПТ теж по-справжньому
перейнялися проектом, а зокрема
перемогою своїх студентів.
Завдяки цьому шоу всі регіони
нашої країни дізналися, хто такі черкащани. Головна наша зброя – талант.
Більшість команд дивувались, у чому
секрет успіху у таких початківців,
як ми. На переконання нашого хореографа, насправді секрет не в
його хореографії, а у згортованості
команди, а команда – це не лише
ті люди, яких ви бачите на екранах
телевізорів. За нашими гарними виступами стоїть ціла когорта людей
і величезна робота. «За кадром»
залишаються
ті,
хто
займається
організаційною
роботою, працює
над
костюмами,
гримом, музикою
тощо. Знаєте, мені
дуже сподобався
цей проект тим,
що він виховує в
людях патріотизм.
Причому
цей
патріотизм
не
нав’язується
у
примусовій формі,
ніхто нікого не
змушує.
Просто,
коли люди бачать,
що танцюють діти,
і шоу організоване

без жодних прихованих мотивів, а
задля підтримки рідного міста – дух
захоплює. Все так по-справжньому…

До Дня студента, завдяки сприянню заступника директора з виховної
роботи С.Г. Сердюка, в гості до ЧПТ
було запрошено Максима Оробця. Він
поспілкувався зі студентами, і ще раз
своїм прикладом показав, що сьогодні
популярно займатися спортом і досягати вершин. Це круто, коли на тебе
дивиться вся країна, не зводячи очей,
це круто, коли ти ведеш здоровий
спосіб життя, а за тобою – маси, що
мріють наслідувати тебе.
Чепетівці за здоровий спосіб життя без тютюнопаління та алкоголю, за
спорт, змагання та перемоги у житті.

Ілона Майборода, ОД 1-1
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Як колектив ЧПТ історію свого
краю досліджував…

Погожі осінні дні підштовхнули
педколектив нашого технікуму
відправитись в подорож. Обираючи маршрут мандрівки, хотілося
побачити щось цікаве і корисне
для себе. Тому пропозиція пізнати
глибше рідний черкаський край
не змусила довго чекати на бажаючих. Всім добре відомо, що
ми живемо в історичному куточку України, але досконало ніхто
не знає своєї історії, тому ця подорож була досить корисною для
інтелектуального
потенціалу.
Організацією займалась голова
профспілки ЧПТ – Л.О. Король, що
старанно визначила траєкторію
руху із зупинками у найбільш визначних історичних місцях.
Перша зупинка була у селі
Суботів. Письмова згадка про
Суботів належить до початку
XVII століття: він, як хутір, був
власністю дрібного шляхтича, козацького сотника Михайла Хмельницького. Після його загибелі у
1620 його син Богдан Хмельницький по 1648 збудував у Суботові
палац-фортецю, яка стала однією
з його резиденцій (1664). Педколектив мав змогу походити по
відбудованому дворищу легендарного гетьмана, попити води
із колодязя Богдана Хмельницького, послухати легенди, що хо-

дять цими місцями. Екскурсовод
розповів про храм, що знаходиться на території дворища, де було
поховано гетьмана (1657 р.). Проте нині гробниця пустує, адже
тіло було викрадене і до цього
часу його не знайшли. Зображення Іллінської церкви міститься на
зворотному боці 5-ти гривневої
купюри.
Іллінську церкву або ж храм
Святого пророка Іллі почали будувати в 1653 р. за наказом, проектом та на кошти Б. Хмельницького. Будівля мала поєднувати
в собі елементи барокової та
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ренесансної архітектури. Церква була одночасно і оборонною
спорудою. Товщина мурів доходить до 2-х метрів. На горищі, у
західному фронтоні, влаштовано
4 бійниці, що дозволяло артилерії
контролювати посад та в'їзд до
Суботова. Нижче знаходяться ще
три бійниці – вже для рушничного
вогню, а вікна розташовані таким
чином, щоб до них не міг дістатися
вершник, навіть стоячи на коні. За
необхідності споруда могла вести
бій самостійно, для чого дзвіницю
зробили дерев'яною та нижчою за
церкву.
Наступна зупинка була в
Холодному Яру, де і водиці
цілющої напилися, і в монастирі
благословіння взяли.
Холо́ дний Яр – реліктовий
лісовий масив, який має історичне
та
природоохоронне
значення. Урочище має площу 6804
га і розташоване на території
двох адміністративних районів
Черкаської області – Чигиринського та Кам'янського. За кількістю
унікальних
археологічних,
історичних, наукових об'єктів, а
їх тут налічується понад 150 найменувань, Холодний Яр займає
перше місце в Україні. У лісовому
масиві і на полях навколо нього
скрізь розкидані кургани скіфської
доби та пізніших епох. У Холодному Яру археологи знайшли
сліди всіх археологічних культур, починаючи з трипільської
рільничої культури, яка зародилася в лісостеповій зоні України
за 5-4 тисячі років до нової ери. У
Холодноярських лісах збереглися
залишки кількох древніх городищ,
оточених земляними валами, висота й ширина яких ще й тепер
вражає, а також руїни підземних
церков і печер. Найбільше городище Скіфське або Мотронинське
(VI століття до н. е.), в центрі якого височіє пам'ятка архітектури
– Троїцька церква Мотронинського монастиря. Скіфське городище внесено до переліку пам'яток
культури, що мають міжнародне
значення.
За легендою, в часи монголотатарської навали в лісових хащах
над річкою Сріблянкою заховалася Меланка Холодна з дітьми. З часом до неї приєдналися інші втікачі
і виникло поселення з назвою Холодне. Ніби відтоді й ліси навколо
нього назвали Холодноярськими. Ймовірно,
що назва «Холодний
Яр» має кліматологічне
походження. В глибоких лісистих улоговинах і балках влітку
збирається
холодне
повітря і з них завжди тягне прохолодою.
Тому місцеві жителі і
назвали цю територію
Холодним Яром.

Далі колектив ЧПТ відвідав
славнозвісний дуб Залізняка, де
всі набралися сили та міці на новий навчальний рік. 1100-літній
дуб, що росте на південному схилі
Кириківського яру на території
урочища Холодний Яр за селищем Буда Чигиринського району
Черкаської області є патріархом
українських лісів і одним із природних чудес України. Його
обіймище 8 метрів 90 сантиметрів,
висота – 24 метри. Під його шатром відпочивали Богдан Хмельницький, Северин Наливайко,
Павло Павлюк, Максим Залізняк,
Андрій Журба, Семен Неживий,
Тарас Шевченко та інші. У 1972
році дуб отримав статус державної
пам'ятки природи місцевого значення (ботанічний релікт). Це
найбільше дерево в Україні та
одне з десяти найбільших дерев у
Європі.

А наприкінці мандрів викладачі
відвідали музей Василя Чучупаки і
покуштували справжньго козацького куліша.

Про
боротьбу
козаків
Холодноярської
республіки
з
більшовиками один із учасників
тих подій Юрій Горліс-Горський
написав книгу спогадів – документальний роман «Холодний Яр».
Деякі з подій боротьби повстанців
проти більшовицької навали на
теренах Холодного Яру художньо
описані також у романі Василя
Шкляра «Чорний Ворон».
Подорожувати
мальовничими куточками України завжди
приємно, а поєднувати подорож
із корисною інформацією про
рідний край – вдвічі цікавіше.
Педагогічний колектив ще раз
довів: хто вміє працювати, той
вміє і відпочивати.

Головний редактор
А. Волошина

Благодійний ярмарок
Щорічно восени в нашому навчальному закладі проходить
благодійний ярмарок, що дає можливість досхочу наласуватись
домашніми добрениками і заодно подивитись на презентацію
кожної групи в торгівельному амплуа. Минулого року за виручені
кошти було облаштовано студентське кафе. Цього року ярмарок проходив напередодні Дня студента – 15 листопада. Ніхто
не залишився байдужим. Смачні аромати вареничків та випічки
прямували далеко за межі технікуму. Цікаво представили торгові
ятки група ЕП 2-1 та ЕС 1-2, що не лише продавали свій товар,
а й продемонстрували інсценізації. Так, ЕП 2-1 заінтригувала
молодицею з варениками, що за 15 хвилин продала два казани свого товару, а черга продовжувала накопичуватись далі.

А також, молоді продавчині з
групи ЕС 1-2, що пропонували
незвичайно смачні солодощі із
натуральних продуктів нашого
краю за надзвичайно лояльними цінами.
Студенти пропонують влаштовувати
подібні
заходи
частіше, оскільки таку смакоту
можна скуштувати лише тут.

День студента в ЧПТ

День студента — свято України. Відзначається щорічно 17 листопада. Припадає також на Міжнародний день студента. Звичайно, це свято асоціюється з молодістю, романтикою і веселощами, а ось його історія, що розпочалася в Чехословаччині під
час Другої світової війни, пов’язана із трагічними подіями. Цього дня 1939 року нацисти здійснили штурм Університету Праги
після масової студентської демонстрації проти убивства студента
Яна Оплетала та вторгнення до Чехословаччини, а також арешту дев'яти студентських лідерів, відправлення 1200 студентів у
концтабори, і закриттю всіх Чеських університетів та колегій.
Уперше день було відзначено 1941 року в Лондоні Міжнародною
Радою Студентів, членами якої було чимало біженців. Відтоді
міжнародне студентство просуває ідею визнання 17 листопада
міжнародним днем студентів на рівні ООН, оскільки студентська
громада на багатьох сторінках світової історії не раз проявляла
себе як найбільш свободолюбива, рішуча та діяльна спільнота.
Свято встановлено в Україні «…на підтримку ініціативи
студентської молоді України…» згідно з Указом Президента
України "Про День студента" від 16 червня 1999 р.
В ЧПТ День студента святкують щорічно. Цього року координаторами свята для студентської молоді були заступник директора з виховної роботи – С.Г. Сердюк та М.О. Заболотна.

Цього
дня
пари
були
скорочені, свято проголошено днем студентського самоврядування. Студенти старших
курсів спробували себе у ролі
викладачів, на святковій лінійці
танцювальним
колективом
ЧПТ було представлено флешмоб, а завершили святкування
неймовірним концертом.
Найактивніших
студентів
було нагороджено почесними грамотами та грошовими
преміями
Свято – це завжди добре,
особливо в такому колективі,
як наш.
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ТИЖДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ЧПТ

Технарі-лінгвісти

Для нації мова – це зв’язок поколінь, шлях до
самоствердження. Нерідко саме слово відігравало
вирішальну роль, творило історію людства. Ним
можна згуртувати, а можна посіяти розбрат.

9 листопада 1997 р. Указом Президента України в
державі відзначається День української писемності
та мови. Воно спрямоване на підтримку рідної
мови, привернення уваги світового українства
до проблем української мови, її вивчення та розвитку, пропаганди і популяризації, та водночас
демонстрацію її краси й багатства, літературної
довершеності. Це свято гуртує всіх нас на шляху
відродження духовності, зміцнення державності,
формування громадянського світогляду. Адже
кожен народ відбувся лише тоді, коли усвідомив
себе в рідному слові.
Відзначення 9 листопада Дня української
писемності та мови не випадкове, адже цього дня
православна церква вшановує пам’ять Преподобного Нестора-літописця (бл.1050-1114). Книжкова справа стала частиною його життя.
У цей день стартує Міжнародний конкурс
знавців української мови ім. Петра Яцика. Цей
унікальний мовний марафон був зініційований
великим українським меценатом і громадським

Творчість Шевченка очима
студентської молоді

діячем Петром Яциком, який усе життя прожив у Канаді, але завжди пам’ятав про рідну
землю. Після здобуття незалежності він часто
приїздив до України. Мовна ситуація в Україні
дуже непокоїла Петра Яцика; він був переконаний, що є мова — є й держава, немає мови
— немає держави. Так народилася ідея конкурсу з української мови для української молоді.
З року в рік конкурс набуває популярності,
оскільки головна його мета — утверджувати
державний статус української мови, підносити
її престиж.
Так, і наш технікум, не зважаючи на
технічний профіль, не залишається осторонь
цього мовного заходу. Кожного року циклова
комісіяфілологічних дисциплін проводить конкурс знавців української мови. Цьогорічними
переможцями стали: студент групи ОД 1-1
Будник Микола та студент групи ПС 2-1 Миценко Андрій. Ці студенти будуть представляти Черкаський політехнічний технікум на обласному етапі конкурсу.
Тож, вболіваймо за кращих знавців рідної
мови нашої альма-матер!

голова ЦКФД
А. Гаврилець

Ігри патріотів

Ми чуємо тебе, Кобзарю, через століття
Й тебе своїм сучасником звемо.

Т.Г.Шевченко — центральна постать українського
літературного процесу XIX ст. Його творчість мала
вирішальне значення в становленні й розвитку
нової української літератури, утвердивши в ній
загальнолюдські демократичні цінності та піднісши
її до рівня передових літератур світу.
Збагачуючи українську літературу новими
життєвими темами й ідеями, Шевченко став новатором і в пошуках нових художніх форм та засобів.
Автор "Кобзаря" створював і утверджував нове
художнє мислення.
10 листопада в рамках Тижня української мови
в ЧПТ для для студентів І-ІІ курсів було проведено мовно-літературний конкурс ім. Т.Г. Шевченка. Своїм напутнім словом студентів спрямував
випускник технікуму 1949 року, дослідник-аматор
творчості Шевченка, М.М. Неділько.
Наші студенти проявили себе справжніми
патріотами, знавцями творчості великого Кобзаря та виявили креативний підхід до роботи. Переможцями стали студентка групи ЕК 1-1 Люлько
Валерія та студент групи ПС 2-1 Висоцький Владислав.

Тематичним
продовженням
тижня української мови і літератури стала
інтелектуальна гра «Ігри патріотів». Студенти І курсу мали змогу проявити свої мовні,
літературні та творчі здібності у різних конкурсах. Присутнім найбільше сподобався конкурс
«У рідному краї і серце співає», де необхідно
було відгадати мелодію української пісні, а
потім хором заспівати її.
Успіх команди безпосередньо залежав
від їхньої групи підтримки. Найактивнішими
вболівальниками були студенти відділення
економіки і програмування, які додали своїй
команді бонусні бали. Тож закономірно, що
переможцем гри стала команда, що представляла це відділення.
Не менш цікавим став конкурс «Язик до
Н. Галат Києва доведе», де найкраще проявила себе
команда відділення обслуговування транспортних засобів, яка й отримала почесне ІІ місце.
Електротехнічне відділення стало третім.
Відділення інженерної механіки отримало почесне четверте місце.
Сподіваємось, що такі заходи надихатимуть
наших студентів на заглиблення в лінгвістичне
знання та посилюватимуть інтерес до рідного
слова.					
А. Волошина

4

На пару не пішли,
але знання здобули
В контексті Тижня української мови і літератури
викладачі-філологи організували низку зустрічей із сучасними письменниками Черкащини. Бібліотека ЧПТ
люб’язно надала місце для їхнього проведення. Так, зі студентами зустрілися
молода поетеса, що представляє
Спілку письменників України, Юлія
Гончар; Марина Шмагайло-Федоренко, яка поєднує творчу працю із роботою в технікумі; Олексій Юрін – поетпостмодерніст, що поєднав свій виступ
із музикою скрипальки; Володимир Пятов, що пройшов війну в Афганістані,
і всі свої спогади, весь свій біль вилив
на сторінки поетичних збірок.
Крім того, студенти мали змогу познайомитися із сучасною літературою
рідного краю, прослухавши лекції
«Література
Черкащини»,
майстерно організовані і проведені
співробітниками Черкаської обласної
бібліотеки ім. В. Симоненка.

«Ми вражені поезією, що лине із самого серця...»

12 листопада 2012 року в межах Тижня української
мови в читальному залі бібліотеки Черкаського
політехнічного технікуму відбулася зустріч з поетом
рідної Черкащини, що була організована викладачем
Т.А. Соломахою – Пятовим Володимиром Васильовичем.
Володимир Васильович народився 16 липня 1961року.
Навчався в звичайній сільській школі на Миколаївщині.
Не подобалися активному, спортивному хлопцю ще з
дитинства уроки літератури. Будь що був ладен зробити, аби тільки не бути на тому «нецікавому» предметі.
Але, так склалося в житті, що став пов'язаний саме з
літературою. Нелегка доля випала на плечі звичайного хлопця. Він хотів розпочати військову кар’єру з Суворовського училища, але через обставини вступив до
Нахімовського морехідного училища, згодом, закінчивши
його, отримав звання та пішов служити на корабель,
проте не судилося цьому збутися… У складі угрупування
військ СРСР в Афганістані був командиром групи спецназу «Каскад». Бойове поранення, «похоронка» додому,
але ж вижив. Отже, так мало скластися – доля приготувала інше завдання для нього. Повернувшись додому,
він зрозумів, що життя присвятить армії. Так сталося,
що служив він у багатьох країнах, багатьох «гарячих»
точках, рятував та хотів зберегти мир на планеті, не
жаліючи навіть себе. Все це дало відбиток на душевний
стан та погляди на
життя
Володимира
Васильовича. Емоції,
що
переповнювали його він не міг ні
стримувати, ні кудись направити, аж
поки… Одного разу
не вирішив вилити
почуття на папері…
Поет був радий

нашій зустрічі. З майбутнім країни, яку
так палко любив, захищав…Все пройшло в теплій, дружній обстановці,
бесіда йшла невимушено, спокійно. Автор читав нам власні твори, розповідав
про себе, про своє життя… Теми, що
він зачіпав водночас і розчулювали
нас, і підштовхували на роздуми. З
його творів кожен, напевно, виніс мораль для себе, дізнався щось нове..
Захоплені його творчістю та життям
загалом, ми домовилися про плідну
майбутню співпрацю…
Пишаймося людьми, що творять.
Окрема подяка викладачам філологічних дисциплін, що працюють в ЧПТ,
допомагають відкрити для нас світ слова та прекрасного.

Микола Будник,
ОД 1-1
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НАШ СПОРТ				

12 листопада в музеї спортивної
слави
проходила
першість
технікуму з шахів. В змаганнях
взяли участь сімнадцять найкращих шахістів нашого навчального
закладу. Спортсмени змагалися за
коловою системою. В результаті
безкомпромісної боротьби переможцями стали:

(Юнаки)

І місце – Калита Богдан (ПС 2-1)
ІІ місце – Миценко Андрій (ПС 2-1)
ІІІ місце – Кіт Дмитро (ПС 3-1)

(Дівчата)

І місце – Гориславець Євгенія
(ЕК 3-1), ІІ місце – Восколович
Анна (ЕК 2-1)
21 листопада в спортивному
залі, пройшла першість технікуму
з настільного тенісу, участь в якій
взяли більше 20 студентів нашого
навчального закладу. Тенісисти
були розділені на п’ять груп по
три і чотири студенти. Переможці
своїх груп виборювали першість в
фінальних змаганнях
Переможцями стали:
Дівчата. І місце – Небилиця
Валентина (ЕК 1-1), ІІ – Кузькова Дар’я (ОД 3-1), ІІІ – Івченко
Наталія (ОД 2-1)
Юнаки. І місце – Стадник Вла-

УМІЙ СЕБЕ ЗБЕРЕГТИ
Сьогодні рубрика «Умій себе зберегти» ознайомить вас із порядком дій при отриманні штормового попередження.

Дії при загрозі стихійного
лиха та отриманні штормового
попередження:
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• Уважно слухайте інформацію
по телевізору та радіоприймачу
про обстановку (час, напрямок
руху та силу вітру), рекомендації
про порядок дій.
• Зберігайте спокій, попередьте сусідів, надайте допомогу
інвалідам, дітям та людям похилого віку.
• Підготуйте документи, одяг та
зберіть найбільш необхідні й цінні
речі, невеликий запас продуктів
харчування на декілька днів, питну воду, медикаменти, кишеньковий ліхтарик, приймач на батарейках.
• Підготуйтесь до відключення
електромережі, закрийте газові
крани, загасіть вогонь у грубах.
• Приберіть майно з двору та
балконів у будинок (підвал),
обріжте сухі дерева, що можуть
завдати шкоди вашому житлу, машину поставте у гараж.
• Поставте на підлогу речі, які
можуть впасти і спричинити травми. Не ставте ліжко біля вікна з
великими шибами.
• Щільно закрийте вікна, двері,

Спортивний клуб «Політехнік» інформує

дислав (ЕА 2-1), ІІ – Чепурний Денис (ОМ 4-1), ІІІ – Тегін Антон (ЕП
2-1)

22 листопада в спортивному залі проведено змагання з
баскетболу серед відділень та
спеціальностей. Змагання проводилися за коловою системою.
Підсумкові місця розділилися таким чином:
І місце – збірна команда
спеціальності “Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних
установок в аграрно-промисловому комплексі”. Склад команди:
Шимуля Андрій, Теницький Богдан, Левченко В’ячеслав, Бібік
Владислав, Слинько Олександр,
Філіпенко Богдан;

тро, Шаповал Владислав, Тітенко
Максим, Лукій Дмитро;
ІІІ місце – збірна відділення
економіки та програмування.
Склад команди: Котетунов Дмитро, Красовський Олексій, Прищепа Анатолій, Орловський Віталій,
Дуднік
Олександр,
Майсерик
Андрій;
ІV місце – збірна відділення
обслуговування
транспортних
засобів;
V місце – збірна відділення
інженерної механіки

Анонс події

24 листопада збірна команда
технікуму з міні-футболу дебютувала в чемпіонаті області з мініфутболу «Зимові ліга», де в першому матчі перемогла команду
«Приватбанк» з рахунком 5 : 3;
ІІ місце – збірна коман- до речі, наша збірна є наймолодда спеціальності “Монтаж і шою на цьому турнірі.
Запрошуємо всіх бажаючих
експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних спо- студентів технікуму підтримати
руд”. Склад команди: Хандусь наших футболістів у наступних
Віталій, Тегін Антон, Стась Дми- зустрічах.
Календар ігор:
08.12.2012--1600--«ЧПТ»
– «Гетьман»
15.12.2012--1430--«Локомотив» – «ЧПТ»
22.12.2012--1645--«ЧПТ»
– «Луч»
29.12.2012--1345--ФК «Дніпро» – «ЧПТ»
12.01.2013--1515--«ЧПТ»
– «Черкаситрансгаз»
19.01.2013--1345--«Гуляйполе» – «ЧПТ»
26.01.2013--1345--«ЧПТ»
– «Анікс-Обрій»
2.02 і 9.02 2013 р. – стикові матчі
горищні люки і вентиляційні отвори; віконне скло заклейте, по
можливості, захистіть віконницями
або щитами.
• Навчіть дітей, як діяти під час
стихійного лиха. Не відправляйте
їх у такі дні у дитячий садок та
школу
• Перейдіть у більш стійку
капітальну будівлю, сховайтеся в
підвалі або віддаленому від дерев
і будинків погребі.
• Худобу поставте у капітальному
хліві, двері та ворота міцно
зачиніть.
• Якщо ви у човні та отримали
штормове попередження або бачите наближення поганої погоди,
негайно пливіть до берега.

Дії під час стихійного лиха:

• Зберігайте спокій, уникайте
паніки, при необхідності надайте
допомогу інвалідам, дітям, людям
похилого віку та сусідам.
• Закрийте вікна та відійдіть від
них подалі.
• Загасіть вогонь у грубах,
вимкніть електро- та газо- постачання.
• Зберіть документи, одяг та
найбільш необхідні та цінні речі,
продукти харчування на декілька
днів, питну воду, медикаменти,
ліхтарик, приймач на батарейках.
• Перейдіть у безпечне місце. Сховайтеся у внутрішніх приміщеннях

- коридорі, ванній кімнаті, коморі
або та підвалі. Ввімкніть приймач,
щоб отримувати інформацію.
• Не намагайтесь перейти в іншу
будівлю - це небезпечно.
• Не користуйтеся ліфтами. Електромережу можуть раптово вимкнути.
• Обминайте хиткі будівлі та
будинки з хитким дахом, якщо
лихо застало вас на вулиці. Вони
руйнуються дуже швидко. По
можливості заховайтеся в підвал
найближчого будинку.
• Якщо ви на відкритій місцевості,
притисніться до землі на дні будьякого заглиблення (яру, канави,
кювету), захищаючи голову одягом чи гілками дерев.
• Зупиніться, якщо ви їдете
автомобілем. Не ховайтеся у ньому, а виходьте і швидко ховайтеся
у міцній будівлі або на дні будьякого заглиблення.
• Уникайте різноманітних споруд
підвищеного ризику, мостів, естакад, трубопроводів, ліній електромереж, водойм, потенційно небезпечних промислових об'єктів
та дерев.
• Не наближайтесь до води подивитися на шторм, сильні вітри
здіймають величезні хвилі на
морі, які накочуються на берег. Ви
можете загинути.

Л. Шмаюк

НАША ТВОРЧІСТЬ

стью, снег был настолько ослепительным, что
показалась, будто такой зимы ещё никогда не
…От чего зависит погода? От было. Что же происходит? Почему ещё недавчего зависят зима, весна, лето и но бабочка мёрзла от малейшего движения веосень? От чего зависят темпера- тра, а сегодня ей так тепло, как будто на дворе
тура воздуха, яркость красок и лето, а на душе так приятно, как бывает, когда
безоблачность неба?..
наблюдаешь цветение деревьев по весне? Мо…Почему бабочке бывает хо- жет, эта зима чем-то особенна? А может…
лодно летом и жарко зимой? По…Бабочка нашла ответы на все эти вопрочему осень кажется то грустной, сы, когда посмотрела в глаза своему Лучику.
то необычайно красочной? По- Оказывается, когда тепло внутри себя, тепло и
чему приход зимы для бабочки вокруг. Внутреннее состояние очень влияет на
становится то жестоким испыта- восприятие того, что происходит, на осознание
нием, то наслаждением? Почему весна навевает всего, что находится рядом. Если внутри себя
чувствуешь спокойствие, тепло, которое дарит
то грусть, то вдохновение?
Бабочка задумалась об этом впервые тогда, близкий друг, то внутренняя гармония наполкогда заметила, что облака на небе в дождли- няет всего тебя и, выплёскиваясь наружу, девую погоду принимают самые разнообразные лает мир светлее и радостнее. И ты способен
формы, бывают самого разного цвета, движутся увидеть невидимое, почувствовать неземное,
то медленно и грациозно, то быстро и уверенно, заметить незаметное…
…Когда Лучик рядом, Бабочка не боится хокак будто боятся куда-то опоздать. Тогда, когда
лодов
и туманов, грусти и разочарований. Она
ветер, поднимая листья, закружил их в весёлый
лишь
замечает,
что жизнь прекрасна, что не
хоровод, тогда, когда дыхание осеннего ветра
бывает
плохой
погоды,
что зима, весна, осень
впервые показалось тёплым. Почему??? Может
и
лето
–
лишь
проявление
разнообразия прибыть, эта осень чем-то особенна, может ветер и,
роды…
правда, тёплый и нежный. А может…
викладач вищої та дискретної математики
…Бабочка, как никогда, обрадовалась первому
О. Іщенко
снегу, приходу зимы. Воздух наполнился свеже-

Ноябрь

Політ інженерної думки

Політ інженерної думки, рівно
як і політ фантазії, безмежний.
Адже саме наші конструктори
змогли створити такі машини,
що при надзвичайних розмірах
та масі усе одно підіймаються в
повітря і роблять це не гірше,
ніж аналогічні винаходи більш
розвинених держав, а подекуди навіть і краще. Ймення цим
машинам – літаки. А робить з
ними дива не що інше, як розум наших українських вчених, визнаних у всьому світі.
Щоб особисто переконатись у справедливості
такого захоплення українською авіацією і набратись вражень, побачивши близько ті літаки,
що все життя літають в небі у нас над головами,
студенти першого, другого та третього курсів під
проводом Соломахи Тетяни Анатоліївни вирушили до Державного музею авіації України, що
в Києві. Декілька годин в дорозі, поряд з друзями, і ось ми прибули до аеропорту «Жуляни»,
а точніше до тієї його частини, де й зібрані всі
ті експонати, що колись перевозили пасажирів
найвищого класу, ставили рекорди чи то просто
були першими в чомусь.
Час там йшов швидко, особливо, коли наш
гід розповідав різну
цікаву інформацію, а
ми із захопленням дивились літаки та фотографували їх, бо саме

тут уперше грізні машини з картинок ожили
і стояли перед нами, ніби уособлення величі
української науки та техніки. Дуже сподобалось те, що ми побували у багатьох літаках та
гелікоптерах, навіть посиділи за пілотськими
кріслами, проте в повітря нам їх підняти не дозволили.
Опісля, поповнившись тієї енергетикою, ми,
щасливі та збудженні, перебуваючи в стані
ейфорії, зробили кілька групових фотографій
на пам'ять та вирушили дивитись містогерой Київ. Спочатку спустились в метро, а
потім вийшли до Хрещатика, де, як завжди, відбувались якісь дійства та святкування.
Ось воно, серце столиці нашої Батьківщини!
Трішки метушливе, проте гарне, зі старовинними будівлями – ще одними пам`ятками, але
вже архітектурної думки. Було б нерозумно
не наробити ще фотографій, тому ми, знову
озброївшись фотоапаратами, пройшлись по
Майдану Незалежності, побачили знаменитий Монумент Незалежності й піднялись до
квіткового годинника. Вражень залишилось
безліч.
І ось настав час вирушати додому. Зробивши
останнє групове фото на фоні нового стадіону
«Олімпійський», ми сіли в автобуси та, будучи приємно втомленими
й щасливими, вирушили додому. Прощавай,
Києве, студенти ЧПТ колись ще знову завітають
в гості!

Владислав Висоцький,
ПС 2-1
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ПСИХОЛОГІЧНА СТОРІНКА

Особливості адаптаційного періоду студентів ЧПТ

Після вибору професії наступним важливим кроком на шляху
професійного становлення молодої
людини є навчання. 15-17 років
– це вік, що вважається найважчим у плані виховання. Проблема загострюється ще й тому, що
саме в цей час підліток вимушений
змінити звичний ритм життя: школу
– на технікум, дім – на гуртожиток.
Педагоги не раз зіштовхувались із
тим, що проблеми підліткового віку
переростали у психологічні кризи, що загрожує формуванню соціально неадаптованої з неадекватною поведінкою
молодої людини. Протягом усього періоду навчання
підліток проходить кілька етапів, які характеризуються типовими кризами. Однією з найскладніших, з психологічного
погляду, є адаптація або криза адаптації до умов навчання у вищому навчальному закладі (її ще називають „криза
першого курсу").
Термін «адаптація» (лат. adapto – пристосовую) у
літературних джерелах розглядають як процес активного
пристосування організму або особистості до змінних умов
середовища.
Адаптація – це діяльність, спрямована на засвоєння
умов оточуючого середовища.
У Черкаському політехнічному технікумі було проведено соціально-психологічне дослідження адаптації студентів
груп нового набору до умов навчання в технікумі за допомогою анкети «Особливості проходження соціальної,
психологічної адаптації студентів груп нового набору»
(розроблене викладачами Н.І. Кириченко та М.О. Заболотною).
У ході дослідження за допомогою анкетування виявлено ряд питань, які є значущими для подальшої
ефективної адаптації студентів. З’ясовується свідомість
вибору навчального закладу, вплив оточуючих на зроблений студентом вибір, подальші цілі та плани першокурсника, сформованість чи несформованість почуття
відповідальності за власну успішність у навчанні.
Пропонуємо до вашої уваги результати психологічного
тестування студентів нового прийому (М.О. Заболотна)
В опитуванні взяли участь 291 (261 – І курсу, 30 – ІІ
курсу) студентів груп нового набору. Серед студентів нового набору навчається 40 дівчат та 251 хлопців віком від 15
до 20 років.
За результатами тесту самооцінки психічних станів
(Айзенг) було з'ясовано, що студентів, які мають:
підвищену тривожність - 3%, відзначили стан фрустрації
(стан пригніченості, що, зазвичай, пов'язаний із низькою самооцінкою) - 4,3%, підвищену агресивність - 13%,
ригідність (повільна адаптація нервової системи) - 9%, завищену самооцінку - 25%, занижену – 4,3%, решта – середня адекватна самооцінка.

Сьогодні ми продовжимо наше самодослідження. І
пропоную до вашої уваги психогеометричний тест, який
є досить популярною сучасною методикою визначення
особливостей характеру людини.

ПСИХОГЕОМЕТРИЧНА ТИПОЛОГІЯ
Розташуйте запропоновані геометричні фігури в порядку їх переваги для вас. Звичайно, це потрібно робити
до того, як ви прочитаєте роз’яснення до тесту)

За фігурою, яку розташовано на першій позиції, можна визначити основні психологічні потреби особистості
та особливості її поведінки.

Квадрат: організованість, пунктуальність, чітке дотримання
інструкцій, аналітичне мислення, увага до деталей, орієнтація на
факти, надання переваги письмовому спілкуванню, охайність,
чистоплотність, раціоналізм, обережність, сухість, холодність,
практичність, економність, наполегливість, впертість, твердість
в рішеннях, терплячість, працелюбство, професійна ерудиція,
слабкий політик, вузьке коло друзів і знайомих.
Трикутник: лідер, прагнення до влади, честолюбство,
установка на перемогу, прагматизм, орієнтація на суть проблеми, впевненість в собі, рішучість, імпульсивність, сила
почуттів, енергійність, сміливість, схильність до ризику, висока працездатність, потяг до розваг, нетерплячість, чудовий
політик, гострий розум, широке коло спілкування, вузьке коло
найближчих друзів.
Прямокутник: мінливість, непослідовність, невизначеність,
позитивна установка на усе нове, допитливість, сміливість, низька самооцінка, невпевненість в собі, довірливість; нервозність,
швидкі, різкі коливання настрою, уникнення конфліктів,
забудькуватість, схильність губити речі, не пунктуальність, нові
друзі, імітація поведінки інших людей.
Коло: висока потреба в спілкуванні, контактність,
доброзичливість, турбота про інших, щедрість, схильність до
співпереживання, розвинута інтуїція, спокій, схильність до самозвинувачення, емоційна чутливість, довірливість, орієнтація
на думку оточуючих, нерішучість, слабкий політик, говірливість,
схильність вмовляти, переконувати інших, сентиментальність,
потяг до минулого, схильність до суспільної праці, гнучкий розпорядок дня, широке коло друзів і знайомих.
Зигзаг: жага змін, креативність, жага знань, чудова інтуїція,
одержимість власними ідеями, мрійливість, направленість
на майбутнє, позитивна установка на усе нове, ентузіазм,
захопленість, безпосередність, непрактичність, імпульсивність,
мінливість настрою, поведінки, прагнення працювати на самоті,
відраза до паперової роботи, душа компанії, гострота розуму,
неохайність у фінансових питаннях.
І, як резюме, хочу вам нагадати, що тест – це стандартизована методика дослідження, а кожен з нас – унікальна та неповторна особистість. Тож продовжуйте навчатись й пізнавати
себе та світ навколо! До наступного номера «Політехнік»)

М. Заболотна

ПЕРЛИ ПОПЕРЛИ
Ідеальний ранок для Посного: прокинувся, потягнувся, посміхнувся,
перевернувся і... заснув!

Викладач:
- Посний, ну скільки можна базікати?!
Вийди замість мене і продовжи
лекцію!
Студент виходить і каже:
Студент ЧПТ - це єдина люди- Усім дякую за увагу, лекція
на в світі, яка здатна згадати на
контрольній те, чого зроду не знала. закінчена!

Найдовший сон зареєстрований на парі
з історії,
студент заснув в ХІХ столітті, а прокинувся у ХХІ
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Викладач запитує студента:
- Прізвище?
- Чиє, моє!?
- Ну не моє ж!
- А чиє!!?
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Говорять двоє студентів в гуртожитку в період адаптаційного періоду, сумуючи за домом, рідним селом:
- Слухай Андрію, а давай заведемо в
кімнаті порося.
- Та ти сказився. Всюди сморід, лайно на кожному кроці.
- Ну то й що? Звикне, ми ж звикли.
На якій стадії твоя курсова?
- На стадії: "Ой, блі-і-ін, ще ж
курсова ..."
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