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З ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

Колись ми будучи малими,
Не знаючи ще світу,

Пішли собі у перший клас,
Взяли з собою квіти.

Нас там зустріли вчителі.
І повели в дорогу.

В дорогу, що ішла до знань.
В дорогу світлу й довгу.

Сьогодні вже студенти ми.
Знань маємо багато.

Спасибі ж, вчителю, тобі.
Вітаєм з професійним святом.

І можна безліч говорить
Про цю важку роботу.

Ми просто будем вас любить,
Спасибі за турботу!

Якщо б ми всі пливли в човні.
Ви були б капітаном,

Бо тільки б ви змогли навчить
І бути за штурвалом.

Щоб кожен день і кожну пару
Ви нам все більше знань давали.

Тепер ми знаємо: знання - 
Важливий ключ наш до життя.

Бажаєм більше щастя вам,
Добра, наснаги й втіхи

Низький уклін учителям,
За всі хороші миті.

Економіст ти чи механік,
Студент чи може ще школяр,

Учителя шануй же завжди,
Бо провідник він у світ знань.

Миськів Максим РА 2-1

 Шановне сту-
дентство та 
колеги! Ми раді 
п р е д с т а в и т и 
перший номер 
газети «Полі-
технік-інформ» 
у цьому 2014-
2015 навчально-
му році. У такий 
непростий час 

редакція продовжуватиме висвітлюва-
ти найцікавіше із життя студентства 
та педколективу ЧПТ за вже відомими 
рубриками: «Події технікуму», «Акту-
альне інтерв’ю», «Умій себе зберегти», 
«Наша творчість», «Перли поперли», 
«Психологічна сторінка», «Правова ла-
бораторія ЧПТ», «Наш спорт», «Обличчя 
«Політехніка» та інше. Окрім цього, в 
нашому навчальному закладі створено 
прес-службу, яка об’єднала газету, сайт 
та студентське радіо в межах одного 
підрозділу. 
 Редакція газети за підтрим-
ки адміністрації ще у 2012 році на своїх 
сторінках запропонувала конкурс «Най-
рейтинговіша група ЧПТ». Було розро-
блене відповідне положення, згідно з 
яким та група 1-го курсу, що покаже най-
кращі результати у навчанні, дисциплі-
ні, спортивних змаганнях, предметних 
олімпіадах, різноманітних конкурсах 
та акціях за підсумками навчального 
року, буде нагороджена екскурсійною по-
їздкою до м. Київ. 
 Цього року було вирішено наго-
родити екскурсією не одну групу, а кра-
ших студентів 1-ого курсу згідно з рей-
тингом.
 Любі першокурсники та сту-
денти поповнення! Редакція газети 
«Політехнік-інформ» запрошує Вас до 
співпраці. Якщо Ви талановиті: вмієте 

писати поезії, оповідання, складати ре-
буси, кросворди, малювати карикатури 
або маєте власні ідеї щодо оновлення 
газети – ми чекаємр саме на вас (корпус 
№4, 3-й поверх). 
 Окреме запрошення - для тих, 
хто хоче позмагатися у конкурсі «Об-
личчя «Політехніка». Свої фотографії 
та інформацію про себе можете нада-
вати редактору газети в електронно-
му варіанті. Голосування буде прохо-
дити на сайті ЧПТ, однак віднині лише 
за участі студентів та викладачів 
нашого навчального закладу, інші учас-
ники будуть дискваліфіковані. Вкінці 
навчального року переможець отримає 
безкоштовну фотосесію з оприлюднен-
ням найкращих фото на 1-й сторінці 
останнього номеру газети.
 Пам’ятайте, студентські роки 
– незабутні! Зробіть їх неповторними 
для себе і оточуючих!

 Головний редактор газети 
«Політехнік-інформ» 

Г.А. Волошина

Всі дні, години та хвилини 
Ви віддаєте з вірою у нас.

Із думкою, що це не просто дві годи-
ни,

Для душ це розкриття є час.

І навіть через десять-двадцять років,
Коли вітрець ще стане більш легким.
Ми не забудем кожне ваше сло-

во-дотик,
Що ринув вглиб бездонної душі.

Ми не забудемо тієї щирої усмішки,
Ми не забудемо оте суворе: "два".

Ми пам'ятатимемо всі малесенькі 
дрібнички,

Та тих, хто їх нам з вірою, з надією 
давав.

Лащ Андрій ЕА 2-1
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ПРО ТЕХНІКУМ

УМІЙ СЕБЕ ЗБЕРЕГТИ

 У вересні 2012 року Черкась-
кий політехнічний технікум, один з най-
давніших вищих навчальних закладів 
Черкащини, відзначив 90-річчя свого 
існування. За усі роки існування техніку-
му було підготовлено понад 18000 спе-
ціалістів середньої ланки, які працюва-
ли і працюють в усіх регіонах України та 
за її межами. Тому недаремно на Черка-
щині технікум має славу кузні технічних 
кадрів.
 Історія Черкаського політех-
нічного технікуму бере свій початок з 
першого вересня 1922 року і пов’язана 
з історією виникнення та розвитку Чер-
каської професійно-технічної школи. 
Навчальний план для Черкаської про-
фшколи був розрахований на дворічний 
термін навчання для підготовки кваліфі-
кованих робітників за фахом: слюсарі, 
токарі, фрезерувальники, машиністи, 
формувальники, моделювальними, 
електрослюсарі. Основна маса робіт-
ничої і селянської молоді, за рахунок 
якої відбувалося комплектування про-
фтехшколи, мала освіту 3-4 класи, тому 
лише з 1926 року школа повністю пере-
йшла на прийом учнів на базі 7 класів. 
Профтехшкола розташувалась у будин-
ку колишнього ремісничого училища. 
У 1923 році профтехшколі було переда-
но всі будівлі та споруди Черкаського 
спиртово-горілчаного заводу, де зараз 
і знаходиться ЧПТ. Нині основним бу-
дівлям технікуму вже більше 100 років і 
вони є пам’ятками архітектури!
 З початком колективізації сіль-
ського господарства й організації ма-
шинно-тракторних станцій виникла 
постійна потреба в підготовці фахівців 
середньої ланки техніків. За рішенням 
Ради Міністрів УРСР у 1929 році Чер-
каська профтехшкола, яка мала гарну 
навчально-виробничу базу, була пере-
творена в Черкаський індустріальний 
технікум. Він проіснував до осені 1930 
року і готував робітників за двома спе-
ціальностями: механізація та електрифі-

кація сільського господарства. 
 У 1933 році прийнято рішення 
про перейменування індустріального 
технікуму в Черкаський технікум ме-
ханізації та електрифікації сільського 
господарства. Наприкінці 1933 року 
спеціальність «Електрифікація сільсько-
го господарства» була закрита і техні-
кум перейменовано в Черкаський ав-
тодорожній технікум. З цією назвою він 
проіснував до осені 1934 року, потім був 
перейменований в технікум механізації 
сільського господарства. Заклад працю-
вав до кінця липня 1941 року, до почат-
ку Великої Вітчизняної війни. У серпні 
1941 року за наказом Міністерства сіль-
ського господарства УРСР технікум було 
евакуйовано до Воронезької області в 
місто Острогорськ.
 Усе верстатне й інше устатку-
вання майстерень за наказом начальни-
ка Черкаського гарнізону залишалося в 
технікумі з метою використання для ре-
монту  військової техніки. Пізніше все це 
було передано військовим частинам.
 Більше 900 днів Черкаси зна-
ходилися в окупації і були звільнені 14 
грудня 1943 року. Вже в 1944 році техні-
кум механізації сільського господарства 
відновив роботу.
 1946-1947 – це голодні роки. 
На тракторах учні проходили практику 
і обробляли городи жителів міста, за-
робляли кошти, використовуючи їх для 
потреб технікуму. 
 У 1964 році було відкрито спе-
ціальність «Гідромеліорація», а в 1971 
році, після припинення набору на 
цю спеціальність, було відкрито спе-
ціальність «Промислове та цивільне 
будівництво». У 1966 році технікум пе-
рейменовано на Черкаський технікум 
гідромеліорації і електрифікації сіль-
ського господарства, в 1974 році на 
Черкаський технікум електрифікації і 
сільськогосподарського будівництва. В 
1987 році в навчальному закладі почали 
готувати фахівців зі спеціальності «Мон-

таж і експлуатація електроустаткування 
підприємств і цивільних споруд». 
 У 1989 році технікум перейме-
новано на Черкаський політехнічний 
технікум. 1996 року навчальний заклад 
ліцензував дві спеціальності: «Обробка 
матеріалів на верстатах і автоматичних 
лініях» та «Економіка підприємства». У 
2001 році ліцензовано спеціальності 
«Програмування для електронно-об-
числювальної техніки і автоматизова-
них систем» та «Обслуговування і ре-
монт електроустаткування автомобілів і 
тракторів».
 За кілька років колективом тех-
нікуму створено достатню матеріаль-
но-технічну базу, побудовано навчаль-
ну станцію технічного обслуговування 
автомобілів, забезпечену необхідним 
обладнанням та інструментами. Врахо-
вуючи наявну матеріальну і методичну 
базу, розвиток автомобілебудування в 
Черкасах, а також мережі станцій тех-
нічного обслуговування автомобілів, у 
2004 році відкрито спеціальність «Об-
слуговування та ремонт автомобілів і 
двигунів». А у 2009 році відкрито дев’яту 
спеціальність - «Оціночна діяльність». 
Остання на сьогодні ліцензована спеці-
альність - «Обслуговування та ремонт 
обладнання підприємств хімічної і на-
фтогазопереробної промисловості».
 Колектив технікуму впевнений, 
що нові покоління викладачів і студен-
тів продовжать найкращі традиції од-
ного з провідних технічних навчальних 
закладів у підготовці висококваліфіко-
ваних фахівців для народного господар-
ства незалежної України.

 голова циклової комісії 
дисциплін гуманітарної підготовки, 

викладач суспільних дисциплін 
Н.І.Бондаревська

Всі знають, 
що початок 
осені для 
багатьох оз-
начає поча-
ток сезону 
«тихого по-
л ю в а н н я » . 
Н а п е в н о , 
к о ж н о м у 
з нас ще з 
д и т и н с т в а 

прищеплювалася підозра до лісових 
грибів. У зв’язку з тим, що споживання 
будь-якого гриба, який за своєю суттю 

є важкою їжею, загрожує загостренням 
хвороб травного тракту, а забрудненого 
– отруєнням, виникає необхідність ще 
раз нагадати про небезпеку не тільки 
вашому здоров’ю, а й життю. Сьогод-
ні небезпеку грибів посилюють радіо-
нукліди, пов’язані з аварією на ЧАЕС. З 
часом під впливом природного проце-
су радіоактивного розпаду більшість 
радіонуклідів зникли. Але ще залиши-
лись цезій, стронцій, допустимі рівні 
яких перевищують десятки разів. Вони 
знаходяться у глибинному шарі землі, 
де розташоване коріння рослин, якими 
живляться гриби. Слід зазначити, що 

крім радіонуклідів, гриби (наприклад, 
опеньки) у великих кількостях накопи-
чують важкі метали. Тому навіть їстівний 
гриб може стати отрутою для організму. 
У цьому розумінні найбільш безпечни-
ми для людини є штучно вирощені гри-
би, наприклад, гливи та печериці.

Інженер з охорони праці ЧПТ 
Л.А.Шмаюк

Питання риторичне: їсти чи не їсти?

Наш технікум крізь століття...
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НАШ СПОРТ

 У нашому 
технікумі до Дня 
міста проводи-
лися змагання зі 
стрітболу за уча-
стю збірних команд 
«ЧПТ-1», «ЧПТ-2», 
ЧХТК, ЧПА, ЧПАЛ, 

ЧВПУ. Команду «ЧПТ-1» представля-
ли Ляшенко Андрій, Ситник Ярослав 
, Коваленко Олег, Лановий Сергій. 
Склад «ЧПТ-2» був таким: Красили-

нець Микола, Фарисей Станіслав, 
Ткаченко Ігор. Ми отримали багато 
вражень, хоча було трохи прикро 
через те, що наші команди взяли 
тільки одне призове місце, адже 
ми звикли перемагати. Але  ці зма-
гання стали хорошим тренуванням, 
сподіваємось, що справжній резуль-
тат ми ще покажемо на обласних 
змаганнях.
 Особлива подяка нашому 
тренеру- Фатнєвій Олені Миколаївні, 

яка проводить тренування на висо-
кому рівні. Якби не вона, то ми б не 
показали хороших результатів.  
 Я гордий, що обрав цей на-
вчальний заклад, який дозволяє не 
покидати улюбленої справи - ба-
скетболу! 

Ляшенко Андрій ЕА 2-1

 Мобільні телефони в руках 
студентів - нова проблема виклада-
чів  сучасних навчальних закладів.
 Мелодії, що заважають ви-
кладачeві на парах, відволікаючи 
увагу підлітків, smsки, крадіжки мод-
них моделей телефонів, провоку-
ють конфлікти в групі і, як наслідок, 
скарги батьків. Крім цього шкідли-
ве випромінювання від телефонів 
спричиняє шкідливий вплив на здо-
ров'я зростаючого організму. Про те, 
як вирішують ці проблеми в Україні 
і в світі, а також, що може зробити 
викладач разом з директором ЧПТ, 
розповість ця стаття.

 Можливі шляхи вирішення 
проблеми

 Труднощі з вирішенням цієї 
проблеми обумовлені, в першу 
чергу, відсутністю загального за-
кону, указу або списку правил, що 
регламентували б використання 
мобільних телефонів студентами  у 
стінах навчального закладу. Тому 
на питання чи варто дозволяти ко-
ристуватися студентам мобільними 
телефонами в навчальному закла-
ді, немає однозначної відповіді.  
  Проаналізувавши си-
туацію в нашій країні і не тільки, ми 
можемо сказати, що думки з цього 
приводу діаметрально протилежні. 
Звичайно, студенти в усіх країнах 
виступають проти всіляких заборон 
використання особистих телефонів, 
для нас же особливо цікавими є дум-
ки адміністрації навчальних закла-
дів, викладачів і батьків.   
 Вирішити всі проблеми мож-
на лише спільно, шляхом складання 
чітких правил, які візьмуть до уваги і 
студенти, і батьки, і викладачі. Вони 
можуть бути записані в локальному 
акті або в спеціальних правилах на-
вчального закладу.

ПРАВОВА ЛАБОРАТОРІЯ ЧПТ 

 Права студентів при вилу-
ченні телефону викладачем

 У тих закладах, де не про-
водиться широкого обговорення 
даного питання, викладачі змушені 
вдаватися до вилучення телефонів 
у студентів на час пар. Зазвичай ви-
кладач забирає телефон у студен-
та, що використовував його під час 
пари, і віддає наставнику акаде-
мічної групи. Якщо такий інцидент 
повторюється, наставник академіч-
ної групи віддає засіб мобільного 
зв'язку тільки батькам, що є пору-
шенням Конституції України: теле-
фони належать студентам  на праві 
власності, яке передано батьками 
шляхом дарування, тому телефон 
юридично батькам вже не належить. 
При цьому не має значення вік сту-
дента. Власник має право володіти, 
користуватися та розпоряджатися 
об'єктом власності на свій розсуд, 
крім випадків, передбачених зако-
ном і іншими нормативними акта-
ми. У нашому випадку нормативним 
актом, що обмежує використання 
телефону, може бути локальний акт 
навчального закладу, затверджений 
наказом директора ЧПТ та рішенням 
Ради студентського самоврядуван-
ня, тобто в порядку, передбачено-
му при прийнятті локальних актів 
Статутом навчального закладу. За 
порушення заборони допускається 
застосування заходів дисциплінар-
ного впливу (зауваження, виклик 
батьків, повідомлення батькам, до-
гана тощо), проте вилучення теле-
фону не може бути передбачено 
в якості дисциплінарного впливу. 
Якщо ж порушені права громадяни-
на - власника його тимчасово позба-
вили прав володіння і користування 
шляхом вилучення телефону, то зо-
бов'язані повернути відібране тіль-
ки власнику, тобто студенту.

 Вплив мобільних телефо-
нів на здоров'я студентів

 Поряд з перерахованими 
проблемами існує не менш важли-
ва: вплив випромінювання, яке над-
ходить від мобільних телефонів, на 
здоров'я студентів. Відзначимо, що 
деякі дослідники стверджують, що 
часте використання мобільного те-
лефону може стати причиною раку, 
однак експериментальних даних в 
Україні, що підтверджують або спро-
стовують це твердження, досі пред-
ставлено не було. Відомо, що випро-
мінювання від мобільних телефонів 
дійсно справляє біологічний вплив 
на мозок людини, але поки не пред-
ставлені науково обґрунтовані дока-
зи його негативності. Тим не менш, 
фахівці застерігають батьків і вчи-
телів і рекомендують не дозволяти 
студентам  надмірно користувати-
ся мобільними телефонами. Згідно 
з дослідженнями, проведеними в 
шведському Каролінському інститу-
ті, найбільшому в Європі біомедич-
ному центрі, якому було присвоєно 
Нобелівські премії з медицини та 
фізіології, 10 і більше років користу-
вання мобільним телефоном майже 
подвоюють ризик акустичної невро-
ми - пухлиноподібного розростання 
тканини слухового нерва. Причому 
ризик обмежений тією стороною го-
лови, до якої зазвичай притискаєть-
ся телефон. Експерти рекомендують 
обмежувати використання мобіль-
них телефонів в цілях обережності.

Хріпко Андрій ОВ 3-1

Мобільний телефон у навчальному закладі

Стрітбол у ЧПТ

(рубрику запропонував викладач права Ю.М.Дученко)
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КОНКУРС ОБЛИЧЧЯ «ПОЛІТЕХНІКА»

Веселий, цілеспрямований, енергійний, життєрадісний, люблю жарти. У 
житті хочу досягти успіху. Займаюсь спортом - легкою атлетикою. Пиша-
юсь тим, що навчаюсь в ЧПТ. Тут я знайшов справжніх друзів. Кожного 
дня йду на навчання, як на свято. Живу на повні груди, відчуваю смак 
життя. Упевнений, що успіх посміхається сміливим, щастя приходить до 
життєлюбів.

Андрейко Сергій РА 2-1

Слободянюк Яна ЕК 2-1
Я досить творча, енергійна, амбітна дівчина. Люблю читати книги, по-
дорожувати, пізнавати світ в усіх його різноманітностях. Насолод-
жуюсь кожною миттю життя. Раніше займалась професійно вокалом. 
Тепер радую своїм голосом ЧПТ. По життю йду завжди з посмішкою. 
Люблю нові знайомства, веселих та щирих людей. Всім учасникам ба-
жаю успіху, але і сама не звикла пасти задніх. Не прагну визнання, од-
нак за вашої підтримки - не проти самоствердитись.

Україна то є Ненька Моя,
Україна то є спів солов'я,
Україна то неба блакить,

Україна - Синьо-жовтий стяг майорить,
Україна - то безкрайні поля,
Україна - то є рідна земля!

Микола Батюк РА 2-1

НАША ТВОРЧІСТЬ

Не фашисти ми,
Досить так нас називати!

Прості українці ми
Й не хочем з вами воювати!

Ми хочем мирно жити,
Та важкі зараз в нас часи
І хочемо спокійно спати,
Але ж тривожите нас ви.

Навіщо ви прийшли?
Хочете нас ви роз'єднати?

Чи пролити нашу кров...
Але ж довіку вас будуть проклинати!

Ми за неньку йдемо під кулі
Не за гроші, як ви. А так

Тільки б знати, що Україну
не зачепить Путін кат.

Шкода нам вас!
Ви - жертви російської пропаганди

Зрозумійте й нас,
Ми також - жертви тієї банди!

Від болю серце рветься,
Брат йде з вогнем на брата...

Та слава наша не похитнеться!
За кожну смерть - своя розплата!

Цінуйте ж Україну!
Любіть палко й до нестями!

Не допустіть її розділу!
І коли почуєш "Слава Україні!" 

скажи й ти "Героям слава!"
Юля Овчаренко ЕК 3-1

Так, я все знаю. Знаю все.
Це вибір твій. Я суперечити не стану.

Хто, як не ти. Я розумію й це.
Й за це тобі моя пошана.

Та тільки я благаю про одне.
Вертайсь живим! Живим! Ти мене чуєш?

В свободі прагнення святе.
І вірю - перемогу ти здобудеш.

Та повертайся зі щитом в руках!
Не на щиті, нехай і героїчно.

З тобою я навіки у думках,
За тебе я молюсь богам одвічним.

Ти пам’ятай, яким не був би бій
Тебе чекають твої рідні вдома

І кожен подих, погляд ловлять твій.
Не маєш права ти на біль і втому.

Ти повертайся. Повертайся попри все!
Живим та неушкодженим вертайся!

Пообіцяй! Пообіцяй мені лиш це.
Й дотримай обіцянку, не здавайся!

Ірина Зайчикова ЕК 2-1

Життя одне? Чи то лише здається? 
Що звемо ми сторінками життя?

День в день перетікає, неперервно 
ллється, 

Але в думках, в душі є зони забуття.
Є зони сплесків радості та щастя,
Є зони, де життя горить вогнем, 
А є місця, в які не повернешся, 
Їх можна описати лиш віршем!

Життя живе, поки живе кохання, 
Поки любов окрилює серця, 

Із втратою кохання серце вже не б'єть-
ся, 

І починаєтьсч тоді зовсім нове життя.
Біль втрати, почуття образи, сльози - 

Все те, що необхідно подолать! ......
І доля посміхнеться, стихнуть грози, 

Нове життя почне спочатку розквітать!
І кожна мить по-своєму чудесна, 

І кожен крок, і кожне відчуття, 
Хто не відчув жалю - той не відчує 

щастя, 
Тож хай любов'ю повняться серця!

викладач вищої математики
О.О. Іщенко
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