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Здається, осінь завжди буде для мене часом
підсумків та крапок над і, часом, коли сама
природа скидає важкий тягар, який носила
довгий рік, і немов закликає до спокою та
рівноваги.
Здається, осінь завжди буде для мене
точкою відліку, точкою пошуку та часом
ключових подій, коли пожовкле листя
спадає, і осінь наче демонструє: саме
зараз — пора чистих сторінок.
Здається, осінь завжди буде для мене часом
прозрінь, часом відвертих роздумів, зізнань
та усвідомлень, бо коли холод пробирає до
кісток, а смуток безжально поїдає зсередини,
ти розумієш, що насправді важливі слова,
котрі вимовляєш в моменти щастя, рішення,
які приймаєш в хвилини розпачу, спогади,
котрі зберігаєш глибоко в серці, та імена,
котрі згадуєш в молитвах...
[письменник Іван Байдак]
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ПОЛТАВЩИНА УСЛАВЛЕНА В ВІКАХ
80-річчю рідного краю присвячується

Полтавщина – натхненне
серце рідної України. Мальовнича
природа,
прекрасні
пам'ятки історії, літератури,
архітектури, наукові досягнення її синів, їхня звитяга в
ратних і трудових справах, –
усе це й сьогодні є неповторною особливістю Полтавщини.
Це тут був осередок нашої
першої держави – Гетьманщини. Це полтавський діалект
ліг в основу літературної української мови. Це місцеві
вишиванки, шаровари і чобітки
представляють нашу культуру
на сценах різного рівня. Це тут
досі трапляються хатки –
немов зі сторінок Букваря –
глиняні мазанки під високими
дахами, з невеликими віконечками і канонічними мальвами
за традиційним тином. Це тут
зародилася містика, прославлена гоголівськими творами.
Це тут навіть найбільші
скептики стають романтиками,
споглядаючи красу полтавської

природи. Це тут душа сама
прагне творити ніжні мелодії і
карбувати мудрі добірні слова.
Це тут народжуються найбільші таланти землі української.
Це край пісень і легенд, край
художників і письменників,
край мислителів і учених, чиї
імена
перлами
сяють
в
скарбниці світової мудрості.
Жити на Полтавщині і не
бути поетом, хоча б в душі,
неможливо. Замріяні краєвиди
віковічного степу, блакитні
стрічки тихоплинних, огорнутих вербами річок, напоєне
рослинними
пахощами
та
оповите пташиним співом
повітря, причарують, закохають в себе з перших хвилин.
І таких натхненних і талановитих немало виплекала
полтавська земля. Ще від часів
Сковороди та Котляревського
вона сприймається як символ
українського красного письменства. Проте літературна
Полтавщина геніальна не лише
вчора, вона сповнена творчих
злетів і сьогодні.
Захід, проведений у стінах
нашої бібліотеки та приурочений до ювілею Полтавської
області,
був
присвячений
талановитим
землякам
–
поетам: М. Бойко, Г. Вовченко,
І. Нечитайлу,
Н. Святцевій,
І. Снарській та В. Тарасенку.

Говорили про їхнє життя,
творчість, джерела натхнення,
любов до рідної землі та
переживання за долю України.
Полтавська
письменницька
братія не залишається осторонь
подій, які болять їхній Батьківщині. Вони не лише виражають
це словом (впевнені, що і воно
може бути зброєю), а й
допомагають
чим
можуть
бійцям у приближені миру.
Зокрема, наші митці є членами
«Батальйону небайдужих» –
волонтерської організації допомоги українським військовим у
зоні АТО.
До речі, у фонді нашої
бібліотеки тепер є примірник
збірки поезій «Молюсь за тебе,
Україно», виданої цього року
Полтавським
видавництвом
«Дивосвіт»,
за
ініціативи
І. Снарської. До неї увійшли
ліричні твори 61 автора з усієї
Полтавщини, присвячені подіям на Майдані та війні на
Сході України – бійцям і
волонтерам, пораненим та
загиблим.
Отож, поки є люди, здатні і
словом, і справою возвеличувати та прославляти свій народ
і рідну землю, можна бути
певним: майбутнє Полтавщини
– у надійних руках.

А.О. Челебій, викладач географії
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Новітня бібліотека
Книга – вікно у світ. Це вікно дає тобі
змогу відвідати далекі країни, осягнути
неосяжне, не покидаючи своєї кімнати. І,
взагалі, усі свої секрети людство давно
вирішило сховати у книги. Та, на жаль, все
рідше ми відкриваємо цю скарбницю знань
під назвою «Книга». Проте це можна
змінити. На вулиці Героїв Небесної Сотні
знаходиться
Полтавська
обласна
універсальна наукова бібліотека імені
І. П. Котляревського, яка і допоможе
покращити думку про книгу та переконатись: майбутнє починається у сучасній
бібліотеці.
Сьогодні відбувається перетворення
бібліотеки в багаторівневий інтегрований
інформаційний центр, який поєднує у собі
функції традиційної бібліотеки, нові інформаційні послуги, які потребує суспільство, та
сучасне е-обслуговування користувачів. Це і
обслуговування у спеціалізованих відділах
бібліотеки,
надання
інформації
через сайт
бібліотеки та
віртуальну
довідку,
соціокультурні заходи, які
направлені на
патріотичне
та духовне
виховання
молоді. Про
це нам розповіли працівники обласної бібліотеки, завітавши до нашого
технікуму з метою популяризації книги та
бібліотеки серед студентів.
Ми дізналися, що бібліотека складається з
окремих відділів: відділу обслуговування
користувачів,
бібліографічного
відділу,
абонемента, відділу краєзнавства, мистецтв,
відділу
документів
іноземними
мовами,
науково-методичного відділу та інших.

Крім того, тут на вас чекають і клуби за
інтересами: клуб краєзнавців «Рідний край»,
клуб любителів поезії «Фокус», клуб Європейського кіно та клуб «Цікаві зустрічі».
А для бажаючих вивчити чи підняти рівень
англійської мови існують щотижневі англомовні
клуби
центру
«Вікно в
Америку»,
де раді
кожному:
у середу –
English
Speaking
Club
у неділю –
Movie Club.
Відвідувачі
інформаційного центру мають змогу ознайомитися з літературою на політичну, правову,
економічну тематику, про історію, культуру та
освіту в США, одержати безкоштовний доступ
до ресурсів мережі Інтернет, вдосконалити
англійську мову. Центр «Вікно в Америку» є
місцем
проведення
лекцій,
презентацій,
відеовечорів американських фільмів, літературних вечорів, зустрічей з цікавими людьми, що
сприяє кращому розумінню життя народу
Сполучених Штатів Америки.
І це не все, ще багато чого цікавого є у цій
святині знань, де завжди тобі раді.
Єгор Шапаренко, студент групи 11-Д
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23 листопада в нашому
технікумі відбувся традиційний конкурс краси і таланту.
14 дівчат та хлопців вражали
суддів і гостей своєю грацією,
ніжністю, силою та розумом, аби
довести, що варті титулу «Міс та
Містер ПБТТБ – 2017». Змагалися
вони
у
декількох
виходах:
«Слов’янському», «Ковбойсько-

му», «Спортивному» та «Вечірньому». У цьому році участь
брали досить сильні пари, а тому
була велика конкуренція. Кожна
пара – індивідуальна та цікава.
Врешті, у рівній боротьбі всі
отримали заслужені перемоги у
таких номінаціях: «Міс Фото» та
«Містер Фото», «Містер Мрія
дівчат» та «Міс Грація», «Міс
Чарівна україночка» та «Містер
Справжній козак», «Міс Ніжність» та «Містер Мужність»,
«Міс Спорт» та «Містер Спорт»,
«Міс Артистизм» та «Містер
Артистизм»,
«Міс
Джерело
краси» та «Містер Стиль».
Титул
«Міс
та
Містер
Глядацьких симпатій» здобули
Мосієнко Анна і Опришко
Вячеслав.
Титули «ІІ Віце-містера та
Віце-міс» отримали Петренко
Олександр та Денисова Світлана.
Титул
«І Віце-містер
та
Віце-міс» отримали Опришко
Вячеслав та Сурмач Тетяна.
Міс та Містером технікуму
стали Білослюдцева Олена та
Грицун Владислав.

Юлія Дудка,
студентка групи 31-О
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«Війна – це не тільки поразки і перемоги,
це ще й людські долі, звичайні людські обличчя»
З нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи у нашому
технікумі відбулася персональна фотовиставка військового
журналіста, учасника бойових дій, представника пресцентру штабу АТО, підполковника Володимира Лазарєва.
Це вже третя виставка фоторобіт журналіста, пов’язана
із трагічними подіями на Сході України. Дві перші
відображали військовий побут, життя простих жителів на
Донбасі, наслідки війни: людське горе та руїни. Третя ж –
під назвою «Обличчя передової» – присвячена бійцям, які
наближають мир і перемогу. За словами автора, він
фотографував не стільки обличчя, скільки емоції та
настрої. «Серед різноманіття людських доль, людських
характерів, мені було важко зосередитися на комусь
одному, – зізнається В. Лазарєв. – Та мені щастило на
людей відомих і працьовитих. Проте пізніше один з
командирів сказав: «У нас зайві люди не служать, у нас всі
– герої», і він мав рацію».
В. Лазарєв говорить, що більшість з цих бійців не
хотіли, аби їх фотографували, просто не вважали, що
роблять щось надзвичайне. Єдиним
аргументом
журналіста були такі слова: «Завтра-післязавтра війна
закінчиться, але ж колись ваші діти, онуки та й усі люди
захочуть побачити хто їх захищав». Але іноді таки
доводилося фотографувати потайки, ніби ненавмисне.
Демонструючи фото студентам, підполковник Лазарєв
розповідав про долі тих, хто зображений на представлених
16 світлинах. Тут молодий капітан, який втратив ногу,
рятуючи свій підрозділ, але домігся права залишитися
служити на передовій; неперевершений снайпер, який взяв
участь у обороні Донецького аеропорту, не досягши навіть
18 років; боєць, який врятував з-під обстрілу не менше 300
людей; дівчина, яка після загибелі коханого, пішла
служити санітаркою у той самий підрозділ, що й він;
чоловік, який чи не щодень, іноді самотужки, після
обстрілів противників, відбудовує бліндаж, де зберігається
продовольство для бійців.
«Це обличчя людей, які роблять все для того, щоб ви
посміхалися, навчалися, планували майбутнє. Для того,
щоб ви засинали і зустрічали наступний ранок з хорошим
настроєм і з надією на мирне небо, знаючи, що жодна куля,
жоден снаряд не впаде на наше місто», – звернувся
В. Лазарєв до присутніх наостанок.
Зустріч була організована за сприяння директора музею
авіації та космонавтики імені Ю. Кондратюка полковника
Пушкарьова А.М. та старшого наукового співробітника
полковника Дружиніна С.В. До речі, Полтавський будівельний технікум першим серед освітніх закладів міста та
області прийняв у своїх стінах фотовиставку військового
журналіста.

А.О. Челебій, викладач географії
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Загальновідомий факт: при підготовці
домашнього завдання зі спец. дисциплін
студенти шукають необхідну інформацію за
допомогою мережі Інтернет (часто натикаючись на неструктуровані та зайві дані). Проте
давно вже існують книги, у яких систематизовано викладено увесь потрібний їм матеріал.
З метою ознайомити студентів із новинками
технічної літератури, бібліотека технікуму спільно
із цикловою комісією професійно-практичної
підготовки зі спеціальності «Експлуатація і ремонт
підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх
машин
та
обладнання» провела
щорічну
презентацію книг для студентів-механіків ІІІ курсу.
На заході було представлено основні підручники: «Трактори і автомобілі», «Будівельні машини
та обладнання» за редакцією Лівінського О.М. та
«Технічна експлуатація та обслуговування автомобілів», «Технічне обслуговування і ремонт
автомобілів» Лудченка О.А. Викладачі спец.
дисциплін Березін Д.М., Васільєв Є.О., Зволь І.С. та
Соха С.М. наголосили, що ці підручники стануть у
нагоді при підготовці студентів до предметів «ДВЗ,
автомобілі і трактори», «Експлуатація машин»,
«Дорожні машини, автомобілі і трактори»,
«Машини для земляних робіт», «Деталі машин», а
ще при написанні курсових робіт і дипломного
проекту.
Також були представлені періодичні видання.
Нагадаємо, що у нашій бібліотеці наявні усі
випуски журналів «Автошляховик України»,
«Сучасна автомайстерня», «АвтоМир» та «За
рулём». У них міститься інформація про інновації в
галузі машинобудування.
Про найцікавіші новинки із світу автомобільної
індустрії розповіли присутнім студенти групи
31М – Бондал І., Верещага С., Подорожко Д.,
Серебренников І.

М.М. Мак,
завідувач бібліотеки

Цікавим досвідом, а для когось і випробуванням, стала виробнича практика в групі 31-О.

Кожному студентові було надано маршрут
тролейбуса і автобуса, на якому він зобов’язаний
рахувати пасажиропотоки протягом місяця.
Підрахунки проводилися в години пік: зранку, в
обід та ввечері. Легше було тому, хто відповідально, ввічливо, з почуттям гумору поставився
до завдання. Студенти мали змогу відчути
специфіку роботи працівників депо зсередини.
Насправді їхня праця дуже важка, тому що вони
мають взаємодіяти з старшим поколінням. Інколи
вражає витримка кондукторів. Позаочі вони
називають своїх клієнток «ластівками». Хоча у
дійсності ластівками є самі кондуктори, бо кожен
день прокидаються о пів на четверту ранку. Не
залишилась непомітною наша практика і для
пасажирів. Дехто був приємно здивований, а
дехто навпаки агресивно і з недовірою поставився
до нас.
Депо пропонує студентам нашого технікуму
роботу на літній період. Це дасть змогу попрацювати в транспортній сфері і здобути певний
досвід.
Пасажирам нашого міста хочеться побажати
новеньких тролейбусів та додаткових рейсів, щоб
зробити поїздку комфортною і уникнути тисняви.
Бажаємо приємних поїздок!

Валерія Галаган, Євгеній Клітний,
студенти групи 31-О
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Безпечна подорож
Більшість з нас хоче подорожувати, побачити
світ, можливо, відвідати родичів за кордоном,
дехто має в планах поїздку за кордон з метою
працевлаштування після отримання освіти. Але
ми й гадки не маємо, які небезпеки можуть
чекати нас за межами рідної країни. Для
більшої обізнаності і для того, щоб захистити
себе, пропоную тобі прочитати цю статтю.
Здається досить дивним що сьогодні в ХХІ
столітті, ми змушені говорити про торгівлю
людьми не в історичному контексті, а в
реальному часі. На превеликий жаль, і зараз
мільйони людей у світі перебувають у рабстві.
Звичайно, «нові раби» не носять кайданів, їх не
пропонують відкрито на ринках, як то було у
прадавні часи, на них ніхто не має легальних
прав, тому що у всіх країнах рабство
заборонено. Тим не менш, люди перетворюються на «товар», який можна продавати і
купувати, використовувати як завгодно, а потім
викидати як непотріб. Тому торгівля людьми
вважається сучасною формою рабства, і
розглядається на міжнародному рівні як злочин,
що карається законом.
Світова спільнота намагається боротися з
цим явищем, але не зважаючи на увагу
міжнародних організацій до зазначеної проблеми, торгівля людьми останніми роками набула
надзвичайного поширення у всьому світі.
І навіть освічені люди не застраховані від того,
що їх зможуть ошукати шахраї.
З метою убезпечити наших студентів від
можливих негараздів під час подорожі за
межі країни, у технікумі протягом місяця
відбувалися тренінги відповідної тематики.
Зокрема, були наведені правила, які повинен
дотримуватися кожен. Якщо дотримуватися
усіх порад – твоя подорож стане безпечною
на 99,9 %

ПОРАДИ: ЯК НЕ ПОТРАПИТИ
В ХАЛЕПУ ЗА КОРДОНОМ
1. Перед від’їздом повідом своїм батькам та
друзям куди саме ти їдеш.
2. Зроби копії важливих документів і контракту,
який підписується перед виїздом, і залиши їх
батькам або близьким друзям.
3. Запам’ятай: контракт повинен бути складений саме тією мовою, яку ти розумієш.
4. У контракті повинно бути вказано: медичне
страхування, години праці за 5-6 днів, робоча
віза, сума виплат, ліцензія компанії.
5. Запам’ятай: свій паспорт не віддавай нікому,
крім працівників вищих органі, але й навіть їм
потрібно тільки пред’явити, а не віддати. Бо це
один з головних документів, який ідентифікує
твою особистість.
6. Перед від’їздом придумай зі своїми близькими «кодове слово», яке б змогло повідомити
про те, що ти в халепі, і не привернути
непотрібної уваги.
7. Перед від’їздом дізнайся точне місце роботи,
найближчої лікарні, хостелів та поліцейських
відділків (тощо).
8.Дізнайся якомога більше про закони країни,
до якої подорожуєш.
9. Для отримання більш детальної інформації
щодо будь-якої країни світу телефонуй на
безкоштовну гарячу лінію: 527.

Шановні читачі!
Запрошуємо до співпраці творчих та креативних.
Якщо ви бажаєте поділитися своїми думками,
пригодами чи захопленнями, або давно хотіли
спробувати себе у ролі журналіста,
звертайтесь до редакції нашої газети.
Творімо історію разом!

Єгор Шапаренко, студент групи 11-Д
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