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Д е н ь  е н е р г е т и к а

Привітання від редколегії 
«Політехнік інформ»

Енергія і світло, і тепло…
Як в цих словах душі багато!

Серцям, які дарують всім добро,
Бажаєм щастя і вітаєм з професійним святом!

Робота – для держави необхідність,
Важливість і престижність в наші дні.

Хай ЧПТ електриків навчає 
Й дарує людям і тепло, й вогні.

В гармонії здобутки, ветеранів прагнення,
Запал є в молодого покоління.

Нехай Вам сяють творчості досягнення,
Як радісні серця, душі проміння.

Хай вітер ловиться, а гордість є, поправу,
В ім’я народу, який отут живе,

Примножуйте і ви імідж держави,
Впроваджуйте ідеї, все нове.

Здоров’я, щастя, і достатку, і добра,
Світла, любові, і тепла з родини,

Оцього вічного натхнення джерела,
Яке вам світить щохвилини!

Привітання директора
Символічно, що саме 

взимку, коли всі особли-
во потребують затишку 
в домівках, служителі 
енергії, вершителі світла 
і тепла відзначають своє 
свято.

Люди, які присвятили 
себе енергетиці – стійкі 
характером, мужні і 
віддані обраній професії. 

Нехай завжди їм світить родинний теплий вогник – 
вічне джерело наснаги і любові! Від щирого серця 
бажаю енергії у вирішенні життєвих і виробничих 
завдань, подальшого зростання, творчих досяг-
нень, гармонійного поєднання здобутків ветеранів-
енергетиків з енергією молодого покоління!

Прийміть щирі вітання з професійним святом – 
Днем енергетика!

Висловлюємо глибоку вдячніть долі за те, що ми, 
енергетики, вибрали цей непростий, але важли-
вий і цікавий шлях. Пишаючись шляхетним покли-
канням, вкладали і продовжуємо вкладати у свою 
працю частину душі.

Бажаю  добробуту, достатку, здоров’я і колосальної 
енергії. Бажаємо, щоб те тепло і світло, які завдяки 
енергетикам панують у домівках, випромінювали і 
зігрівали людські серця і душі, пробуджуючи в них 
живий вдячний відгук.

Д.В. Галат

ви Дня енергетика в Україні сягає 
своїм корінням 60-х років минулого 
століття, коли був започаткований 
День енергетика СРСР. Його при-
значили на 22 грудня на честь ухва-
лення в 1920 році державного плану 
електрифікації.

День енергетика в Україні відзначається разом 
із іншими країнами колишнього Радянського Со-
юзу: Росією, Вірменією, Білорусією, Киргизста-
ном. 

Символічно, що саме взимку, коли всі особли-
во потребують затишку в домівках, служителі 
енергії, вершителі світла і тепла відзначають 
своє свято.

22 грудня своє професійне свято відзначають 
енергетики. День енергетика в Україні святку-
ють у найбільш короткий світловий день року, 
що можна вважати досить символічним, зважа-
ючи на роль працівників галузі енергопостачан-
ня в сучасному суспільстві. Робота енергетиків 
полягає в забезпеченні одного з найважливіших 
благ цивілізації – тепла і світла. Завдяки їхній 
щоденній праці в наших будинках,  школах,  
лікарнях та дитячих садках створені умови 
для комфортного перебування. Історія поя-
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Електротехнічне відділення

ЕП11
Хандусь Владислав
Лобода Світлана
Ткач Олександр

ЕП21
Випірайло Іван
Обараз Ольга
Тітенко Максим

ЕП22 Бойченко Аліна
Данченко Євгеній

ЕП23
Сущенко Михайло
Коломієць Олег
Стась Дмитро

ЕП31
Мещанінова Анна
Курбака Тетяна
Воробйов Павло

ЕП32

Титаренко Тарас
Шелег Максим
Цибуля Альона
Марцьоха Володимир
Осипенко Ярослав

ЕП41
Нестеренко Роман
Здор Євгеній
Сапієнко Вікторія

Спортивна гордість
Баскетбол 

Шимуля Андрій   ЕС31
Хандусь Віталій   ЕП32

Волейбол
Любаненко Назар   ЕС31
Тегін  Антон   ЕП21
Зибай Євгеній   ЕП22
Войчишина Вікторія  ЕП22

Мініфутбол
Лукій Денис   ЕС31
Курінний Андрій   ЕС32
Мигаль Ігор   ЕС32
Мамієнко Максим   ЕС22
Литвиненко Сергій  ЕП41
Бондаренко Віталій  ЕП22

Кращі студенти

Наші таланти
Рябошапко Олексій 

ЕС41 гітара
Левандовський Владислав 

ЕС32 вокал
Мохуренко Владислав 

ЕС31 гітара, вокал
Хонько Артем 

ЕС31 танці
Бублик Євгеній 

ЕС11 танці
Жирний Віталій

 ЕС12 танці
Каленеченко Валерій

ЕС12 труба
Боримський Дмитро 

ЕП31скрипка
Мельник Олексій

ЕП32 танці
Зінченко Валентин 

ЕП21 вокал
Несененко Сергій 

ЕП21 танці
Хандусь Владислав 

ЕП11 танці

ЕС11
Слинько Олександр
Козинець Андрій
Небензя Євгеній
Бублик Євгеній

ЕС12
Жирний Віталій
Виприцька Інеса
Дмітрієв Вадим
Каленеченко Валерій

ЕС21
Андрейко Юрій
Боднарук Василь
Трофіменко Юрій

ЕС22
Бондаренко Денис
Відняк Олег
Сисоєнко Антон

ЕС31
Мохуренко Владислав
Лукій Денис
Голуб Євгеній

ЕС32

Боровик Анна
Бут Максим
Левандовський 
Владислав
Порхун Володимир

ЕС41
Царенко Віктор
Кісельов Андрій
Тукаленко Богдан

ЕС42
Гордієнко Сергій
Рябошапко Олексій
Паламаренко Андрій

Березова алея
В рамках відзначення 90-річчя Черкаського політехнічного 

технікуму навчальна група ЕС 2-1 (наставник групи Н. Б. 
Хлєбнікова) проявила ініціативу та виконала ряд робіт з облаш-
тування території технікуму. Так, зокрема, в жовтні студенти за-
клали Березову алею електротехнічного відділення. 30 молодих 
берізок були вміло посаджені та підготовлені до зими.

Адміністрація технікуму, профспілковий комітет, рада студентсь-
кого самоврядування щиро дякують Наталі Борисівні та студен-
там групи за проведену роботу та вітають студентів з майбутнім 
професійним святом – Днем енергетика, зичучи міцного здоров’я, 
успіхів у навчанні та в опануванні спеціальності.      

Молодці! Так тримати!

Вітаємо!!!
С т у д е н т к у 

групи ОМ31 
Н е с т е р е н -
ко Оксану з 
п р и з н а ч е н -
ням Стипендії 
П р е з и д е н т а 
України та 
студента гру-

пи РА41 Приза Олега з 
п р и з н а ч е н -
ням Стипендії 
В е р х о в н о ї 
Ради України. 
Бажаємо но-
вих здобутків 
у навчанні та 
життєвих пе-
ремог!!!
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На сторінках 
нашої газети 
оголошується  но-
вий конкурс «Об-
личчя «Політехніка».

Для участі у ньому 
студенти технікуму 
повинні корот-
ко розповісти про 
себе і свою мету у 

житті, а також надати фото 
в редакцію газети. Вкінці 
року буде обрано перемож-
ця шляхом голосування на 
сайті ЧПТ polytechnic.ck.ua. 
Переможець отримає в пода-
рунок професійну фотосесію 
та оприлюднення найкращих 
фото на сторінках нашої газе-
ти. Для того, щоб проголосу-
вати Вам необхідно здійснити 
вхід на сайт за допомогою 
соцмереж (__________________) і 
віддати свій голос За. У кожно-
му номері «Політехнік інформ» Ви 
будете знайомитись з новими 
кандидатами на перемогу.

Зима – пора року, коли  все просте здається складним,  
і навпаки. Сніжинки такі маленькі, пухнасті, легенькі, 
але вкриваючи гілки дерев, нахиляють їх під своєю ва-
гою. Ожеледиця прискорює рух, ніби полегшуючи його, 
зменшує тертя, і саме це спричиняє уповільнення  гро-
мадського руху та аварії. 

Чому грудень такий неоднозначний? Так багато 
метушні, так багато роботи, яку необхідно завершити до 
початку нового року, і, водночас, так багато сподівань 
на новорічну ніч, романтика ялинки та купа подарунків. 
Чому так? Чому люди такі заклопотані? – питала себе 
крапелька води, на яку перетворилася сніжинка, що опу-
стилася на вітрину магазину та розтанула. Вона стала ма-
леньким дзеркальним відображенням всього, що коїлось 

навколо магазину. 
– Зупиніться! – подумала сніжинка. 
– Подивіться навколо! Це ж так красиво! 
І дійсно, чомусь люди у справах по підготовці до Нового року, забувають 

милуватися розмаїттям пейзажів, намагаються будь-що завершити справи, 
часто це викликає поганий настрій, а іноді навіть депресію. А можливо, в 
цьому немає такої необхідності? Можливо, на Новий рік мало снігу і через те, 
що ми не помічаємо його краси весь грудень. В нас мільйон справ,  і тільки 
в новорічну ніч нам так важливо побачити вкриту сніжною павоттю землю.

Сніжинка подумала про те, що люди наближаються до свята дуже 
заклопотані, і не всі розуміють ніжність, чарівність та чудесність новорічної 
ночі. 

А може… Може просто має сенс переглянути свої плани, організувати себе 
так, щоб був час на прогулянки, милування пейзажами, адже, саме в такі 
миті ми можемо врівноважено, усвідомлено будувати плани на новий рік, 
загадувати бажання і просто бути такими, якими ми є насправді.

А до новорічної ночі необхідно готуватися не тільки наряджаючи ялинку 
чи готуючи багато смачних страв, а й усвідомлюючи те, що загадані бажан-
ня і мрії можуть здійснитися. І саме тому до вибору своїх мрій необхідно 
ставитися з найбільшою відповідальністю.

А ще, – подумала сніжинка, – немає жодного свята, романтичнішого 
за Новий рік. Піднесений настрій, очікування дива, неймовірна кількість 
феєрверків, яскравість ялинок в оселях, посмішки, побажання щастя кож-
ному і для всіх. Все це робить ніч такою незабутньою, такою прекрасною, 
такою святковою, що радість охоплює все навкруги. І дуже хотілося, щоб 
радість, яка оселяється в наших серцях в Новий рік, супроводжувала кожно-
го з нас протягом року. 

Нехай цей Новий рік принесе для кожного з нас стільки щастя, щоб ви-
стачило до наступного грудня. Нехай романтика ночі, сподівання на краще 
залишаться в наших серцях на цілий рік. Нехай добро та удача стануть су-
путниками кожного з нас кожного дня! 

З прийдешнім Новим роком! З Новим щастям! З новими злетами та успіхами! 
викладач вищої мптематики О. Іщенко

Нарешті 
став 

студентом 
я.

Оці роки завжди бажав.
Навчання прагнув та життя

Серед студентів я!
Щодня у технікум ступав,

І для душі науку брав.
Мій технікум мене навчає
Та шлях в життя мені дає.

Життя своє науці я присвячую,
Та технікуму в цьому я завдячую!

А. Посніков  та Я. Коник (ПС11)

Я, Мельник Олексій Вален-
тинович, проживаю в селі 
Свидівок Черкаського райо-
ну. Мені навчання дуже 
подобається, бо в ЧПТ працю-
ють та  навчають  професіонали.

Половину свого життя при-
святив танцям. Завдяки ним 
я побачив багато нового та 
цікавого у світі. Брав участь у 
багатьох конкурсах обласного 
рівня, в яких неодноразово за-
ймав першість.

Прагну вдало закінчити 
технікум і працювати за 
спеціальністю.

Я, Жоноватюк Світлана 
Василівна, народилася в ма-
льовничому містечку Умань.

З раннього дитинства захо-
плююсь малюванням й ство-
ренням екібано. 

За час навчання в ЧПТ я 
встигла спробувати себе в 
акторській майстерності. На-
магаюсь брати активну участь 
у культурному житті нашого 
навчального закладу.

У майбутньому планую запи-
сатися на курси водіїв й мрію 
створювати власні програми.

Мельник Олексій 
ЕП32

НАША ТВОРЧІСТЬ

Жоноватюк Світлана  
ПС11

КОНКУРС ОБЛИЧЧЯ «ПОЛІТЕХНІКА»

Малюнок
Ступаючи по сходах 

без взуття -
не дихай

ти вже і так потри-
вожив тишу.

Запалюючи свічку -
не знаєш ,що порушив спокій тіні, а 

малюючи малюнок -
розпочав війну з собою.

війну без куль, гармат і бомб
а з пензлем, кольором,  думками 

що як зимою,
коли сніг  - то є той папір білосніжний, 

який лиш не блистить під сонцем
як сніг, сніг, сніг, заметіль…
мов помисли в голові  твоїй

тому малюй свій витвір -
з кольором зелені , як трави 

і голубизни, як небо…
бо тиша і тінь створені для 

звуків твого сміху,
і для тепла і світла ,

що від твого серця 
йде.

В. Видовський (ПС11)
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ПЕРЛИ ПОПЕРЛИ       (Дню енергетика присвячується)

Сидять троє хлопців, базікають:
– Мій дід, - говорить перший, - у війну 
був танкістом !
– А мій, - говорить другий, - льотчи-
ком.
Третій: - А мій був електриком !
– Кинь заливати, немає таких військ !
Третій: - Точно говорю, у нього навіть 
на касці дві блискавки намальовано !

Електрик, хімік, механік і програміст їдуть ра-
зом в машині. Раптом затихнув мотор.
– Електрик говорить: «Напевно, акумулятор 
сів». Хімік говорить: «Ні, швидше за все –  не 
той бензин».  Механік: «Я думаю, що це пере-
дача не працює.»
Всі поглянули на програміста і запитали, що 
він думає.
– Програміст: «Може виліземо з машини і 
заліземо назад?»

Табличка на дверях 
трансформаторної будки: 
«Не лізь! Уб’ю! Електрик»

Якщо вам пеpебігла доpогy 
чоpна кішка, а за нею чоpна 
мишка, а за нею чоpна жyчка, 
а за нею чоpна внyчка, то дід 
викопав не pіпкy, а високо-
вольтний кабель

В театрі плавно гасне світло. 
Син запитує батька (інженера-електрика) : 
«А чому світло плавно згасає ?» 
Батько : «Це черговий електрик плавно 
витягує штепсель з розетки».

Електрик студенту-стажору:
- Візьми який-небудь провід із тих двох.
- Взяв.
- Ти нічого не відчуваєш?
- Нічого.
- Тоді інший провід не чіпай, там 220 
Вольт.

На іспиті з електричних машин 
викладач  запитує студента: 
– Як працює трансформатор ? 
Студент: 
– ууууууууууууууууууууууууу.

До початку зимової сесії 
залишається все менше часу. Як 
зробити підготовку до іспитів макси-
мально ефективною й стати власни-
ком заліковки, розмальованої одними 
позитивними оцінками?  Чи можна 
обійтися без головних сувенірів сесії 
- безсонних ночей і зубріння - мішків 
під очима й головного болю?

1. Дотримуйся дієти 
відмінника

Кращий друг 
студента-відмінника 

-правильне, повноцінне харчуван-
ня. Щоб знання укладалися в голові 
по поличках, а мозок працював на 
всі сто відсотків, дотримуйся під час 
сесії й тим більше підготовки до неї 
спеціальної дієти. Головне - більше 
білків (тобто м'яса й риби) і вуглеводів 
(фруктів, овочів і круп)!

Вітамін С, що міститься в лимо-
нах, апельсинах, шипшині, 
журавлині й бананах, допо-
може розправитися зі стре-
сом. Ананаси поліпшують 
пам'ять. Морква активізує 
обмін речовин. Капуста 
знімає дратівливість. А мо-
репродукти (кальмари, 
креветки, мідії) корисні для 
мозку.

Між основними прийомами їжі по-
балуй себе сухофруктами й горішками 
- вони надають енергії краще штуч-
них енергетичних напоїв і дозволя-
ють організму не перевтомлюватися.

Незайвим буде й шоколад (краще 
екстра чорний) - він допомагає боро-
тися зі стресом, надає впевненості у 
своїх силах і змушує дивитися на мир 
позитивно.

2. Не забувай 
про режим дня

Намагайся 
спати не мен-
ше 8 годин 
на добу. По-
перше, щоб ак-

тивно готуватися, організм повинен 
добре відновлюватися. А по-друге, 
під час сну інформація, що ти вивчив 
за день, осяде в пам'яті й перейде в 
розряд довгострокової.

Не забувай про те, що кращий 
відпочинок - зміна діяльності. Знай-
ди годину-дві в день, щоб прогуля-
тися по парку, подихати повітрям, 
сходити в спортзал, покататися на 
ковзанах. Не забувай і про короткі 
паузи: щогодини-півтори варто на 5 

- 10 хвилин відволікатися від 
книжок і конспектів. Можна 
пройтися по кімнаті, поди-
витися у вікно, розім'ятися й 
зробити гімнастику для очей.

3. Склади графік занять
Із самого почат-

ку підготовки, скільки б 
часу не залишалося до 
відповідальної дати - місяць 

або два дні, оціни масштаб нещастя. 
Визначся, скільки предметів треба 
вивчити, які квитки ти знаєш добре, 
а які не дуже. Незайвим буде скласти 
план підготовки - на яку тему скільки 
часу ти витратиш. Якщо відмахнешся, 
мол, просто позаймаюсь, це не дасть 
результатів, а заняття пройдуть не-
продуктивно.

4. Не відволікайся на дрібниці
Одна з розповсюджених поми-

лок багатьох студентів - вивчати 
не конкретні питання, намагаючись 
підготувати відповіді по кожній темі 
або кожному квитку, а обкладати-
ся всілякими книжками й читати всі 
підряд.

На початковому етапі підготовки 

найкраще використовувати конспек-
ти. Як правило, інформація там ви-
кладена коротко, схематично й до-
ступно. А викладачі, запитуючи на 
іспиті, найчастіше вимагають знати 
те, про що вони розповідали студен-
там на лекціях. Якщо залишиться час 
і в тебе прокинеться інтерес до яко-
гось окре-
мого пи-
т а н н я , 
- прочитай 
главу, при-
с в я ч е н у 
цій темі, у 
підручнику 
або на-
у к о в о м у 
журналі.

5. Думай про позитив
Навіть якщо предмет чи викладач 

тобі дуже не подобається, намагайся 
відкинути суб'єктивні емоції й змусь 
себе хоча б під час іспитів ставитися 
до нього позитивно.

У хвилини розпачу уявляй у голові 
майбутній іспит, у деталях проду-
май кожну деталь. Ось ти входиш в 
аудиторію, вибираєш квиток, упев-
нено відповідаєш і... одержуєш гарну 
оцінку. Будь упевнений: як тільки ти 
почнеш думати в правильному руслі, 
робота закипить, а суворий викла-
дач буде не раз ставити твій виступ у 
приклад іншим студентам.

М. Заболотна


