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07.10.2012 — День працівника освіти! 
 

Вітаємо колектив технікуму з 

професійним святом, Днем працівника 

освіти! Нехай вам завжди всміхається 

доля, дарує вам міцне здоров'я та 

довголіття .  Бажаємо  здійснення 

найзаповітніших мрій, щоб у ваших 

родинах завжди панували тепло, радість 

та затишок. Пам'ятайте, що без вас цей 

світ буде набагато гіршим, адже саме 

освітяни дають надію людству на 

подальший розвиток! 



1. Посвята в студенти 

 Ось і закінчилася вступна кампанія, суєтлива 
біганина і шалена радість з приводу вступу до 
навчального закладу. 31 серпня на абітурієнтів чекало 
серйозне випробування — посвята в студенти 
Донецького індустріально-педагогічного технікуму. 
Актова зала вмістила всіх гостей: абітурієнтів, їхніх 
батьків, студентів і викладачів. Відбулося знайомство 
з адміністрацією, завідувачами відділень, класними 
керівниками груп нового набору. За безпосередньою 
участю директора технікуму Джантімірова А.Ю. 
здійснилася  урочиста  передача  символів 
студентського життя — Факел знань, Ключ знань, 
Студентський квиток — з рук випускників                  
2012 року у руки студентів-новачків. Масова клятва 
студентів-першокурсників, яку зафіксувало фото і 
відео, зворушила не одне серце в залі. На обличчях 
батьків сяяли усмішки, а в очах студентів — 
розуміння того, що віднині вони — студенти 
омріяного технікуму, гордість від того, що вони є 
справжніми синами і дочками країни ДІПТ.  

Сім кроків студента-першокурсника 

Донецький індустріально-педагогічний технікум 

 Тож рушайте у плавання — бурхливе і 
цікаве студентське життя! Успіхів Вам, 
майбутнє наше, нове покоління ДІПТян! 

Випуск 1 Вересень/Жовтень 2012 

2. Урок знань 

За традицією перший день навчального року для 
студентів-першокурсників починається з Уроку 
знань. Студенти поринають в історію технікуму та 
дізнаються про діяльність студентського 
самоврядування, про здобутки гуртків художньої 
самодіяльності і наробки студентів і викладачів з 
технічної творчості.   

3. День 
визволення 
Донбасу 

8 вересня кожний 
донеччанин віддає шану 
загиблим захисникам 
нашої батьківщини — 
Донеччини.     

Гремели над миром  
победные залпы,  
Страна ликовала в цветах и слезах.  
И каждый почувствовал  
яростный запах  
Не пороха, - нет! -  
а цветов на полях.  
Не пули, а пчелы жужжали и пели,  
Не мины взрывались, а почки берез.  
И не грохотала земля, как в апреле,  
А тихо стонала от боли и слез.  



 Первую среду октября 
в ДИПТе провели под знаком 
здоровья, бодрости и отдыха.  
На стадионе состоялся празд-
ник "День здоровья", собрав-
ший на одном поле сотрудни-
ков и студентов  техникума. 
Важность здорового образа 
жизни переоценить невозмож-
но. Руководство техникума, 
преподаватели и сами студен-
ты занимаются спортом, и 
главное - поддерживают эти 
инициативы, поэтому мы ста-
раемся проводить такие меро-
приятия как можно чаще.   

 По итогам соревнований были опре-
делены лучшие, которых наградили почет-
ными грамотами, медалями и сладкими 
призами. 1 место в командном зачете заня-
ла группа 1ОК-12/9 (кл. рук. Рогова М.С.). 

Несмотря на дождливую осень, в этот день 
погода порадовала организаторов и участ-
ников мероприятия. Внесены предложения 
дополнить программу игровыми видами 
спорта. 

Щорічна виставка і конкурс чекали на 
студентів  технікуму .  Вестибюль 
наповнений пахощами осіннього листя, 
яскравими барвами квітів. У композиціях 
використовувася природний і штучний 
матеріал. Пікантна нота вітала у повітрі. 
Кожен з експонатів охороняється. 

 

4. День здоровья подарил студентам Донецкого 
индустриально-педагогического техникума массу 
положительных эмоций.  

5. Виставка квіткових композицій, конкурс плакатів (газет) 

Подготовили и провели «ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ» 
преподаватели  физической культуры Сергей 
Николаевич Марчук, Николай Яковлевич 
Маркевич, Олег Викторович Блохин и Татья-
на Александровна Пожидаева.  



 Учитель — професія, яка має 
тисячолітню  історію ,  одна  з 
найшановніших  у  суспільстві . 
Учитель — людина, яка з дитинства 
знаходиться  поряд ,  допомагає 
дізнаватися  нове ,  розкривати 
здібності, знайти свій шлях. Педагог 
першим помічає і перші досягнення, і 
першу любов. Він працює і з 
дитиною,  і з  підлітком ,  і  зі 
студентами, і з тими, хто підвищує 
кваліфікацію. 
 Це свято для всіх, хто так чи 
інакше  пов 'язаний  з  освітою . 
Колектив  технікуму  отримав 
привітання до Дня працівника освіти 
від студентів і колег в Донецькій 
області і по Україні. 
 І кожен з нас — першокурсник чи 
досвідчений викладач — у цей день 
при г ад а в  першу  вчит ел ьку , 
поздоровив улюбленого викладача чи 
привітав колегу.  

 Урочисте привітання працівників 
технікуму з професійним святом 
розпочалося в актовій залі. Справжньою 
несподіванкою виявилося вітання 
викладачів студентами у “живому 
киродорі”. Вбрана у національні 
костюми молодь, щира, усміхнена, 
дарувала від душі жовті троянди. 
Адміністрація технікуму відзначила 
Грамотами педагогічних працівників. 
 Неоднозначні почуття викликав 
підготовлений концерт. Артистичність 
колективу художньої самодіяльності 
викликала цілу гаму почуттів: від сліз до 
радості. Ведучі Рижук Вікторія та 
Сальников Ігор заряджали зал 
позитивом. У цьому вбачається дружня 
співпраця художньої ради, кураторів 
груп, старост груп нового набору. 
Хочеться висловити подяку студентам і 
в и п у с к н и к а м  т е х н і к у м у , 
культорганізатору Русинській В.І. та 
кер івнику  вокального  гуртка           
Головешко А.А. за організацію свята.  
 

Члени журі побували в парку квіткових композицій, але 
особливо виділилися такі: 

6. Привітання до Дня вчителя 
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1. Вишивання – мистецтво, що викликає 
поклоніння. Картини з вишитими 
стрічками квітами – це «фішка» групи 
1БТ-12 (класний керівник Ларіна О.І.) 
(Зайняте І місце). Запам’ятаймо своїх 
майстрів і майстринь! (У 2011 році – 
квіткові композиції були виконані з 
бісеру). Хочеться, щоб у музейній 
кімнаті ДІПТу були експонати не тільки 
з металу, а й ті, що відображають 
захоплення студентів у вільний час.  

2. Квіткова композиція «Планета  
ДІПТ» – оригінально, яскраво,  
космічно – це виклик групи 2 СК 11/9 
(класний керівник Шакель Г.В.) 
(Зайняте ІІ місце). Спадає на думку: а й 
дійсно, ми живемо на планеті, планеті 
ДІПТ, своїм життям студентським. 
Кольорові вогники на «Планеті ДІПТ» – 
це ви, студенти, наші зірочки, що 
спалахують, отримуючи знання. 

3. «Лісні мешканці» - композиція, яка 
здивувала своєю креативністю.   
Настала якась дивна пора року! Їжаки 
групи 1КД-12 (класний керівник 
Скворцова Р.В.) (Зайняте ІІ місце) – 
замість сірих голок і звичного нам 
барвистого листя та яблук на них – 
вбраний у рожеві, бузкові, білі квіти. І 
сам він «народжений з квітів».   

4. Група 2 ЗВ 11/9 (класний керівник 
Шевцова Н. В.) (Зайняте ІІІ місце) 
презентувала букет з цукерок і 
подарувала підбірку віршів про квіти. 
«Краса не потребує жертв!» - ось 
гасло цих студентів-винахідників. 
Ідеш на побачення… твоя дівчина не 
любить зірвані квіти… хочеш підняти 
настрій…здивувати маму – 
використай ідею зварників.  

 

5. Цікаво, на чиєму городі виріс 
гарбуз та-а-акої форми?  

 

 

 

 

 

 

На городі студентів 1БТ-09/9 
(класний керівник Чернишова О.П.).  
Мабуть, і він [гарбуз] тягнеться до 
знань, любить ласкаве слово. 
 Шановні студенти! Зверніть 
увагу і на своє середовище. 
Знайдіть і ви інші експонати! 

6. «Цукерочка» від бухгалтерів, 
група 1БО-11/9 (класний керівник 
Ананьєва О. М.), – незвична форма 
квіткового букету від студентів, які 
розвивають економічне мислення. 

7. Японська культура прийшла до 
нас! Парк в стилі орігамі групи 
2МР-12 (класний керівник    
Гоняєва І.С.) вражає довершеністю  
і чіткістю ліній! 



26 сентября в Ясиноватском лесу на территории детского оздоровительного лагеря 
«Данко» прошел туристический слет. Студенты 5 курса провели незабываемый уик-
энд с пользой для здоровья и развития личности. Организаторы приготовили участни-
кам интересные конкурсы по туризму: 

 Разжигание костра; 

 Установка палатки; 

 Приготовление походной еды; 

 Укладывание себя в спальный мешок; 

 Конкурс экибано; 

 Конкурс туристической песни. 

Одна из основных целей поездки — волонтерская акция по уборке территории лагеря 
«Трудовой десант», о чем свидетельствует выставка фотогазет! 

В продолжении темы туризм… 
 Уже устоявшаяся команда техникума 
«АВАНГАРД» 27 сентября отправилась на 
очередной туристический слет в Свято-
горье. 4 дня наши туристы доказывали, 
что им под силу техника пешеходного и 
водного туризма, спортивное ориентиро-
вание, приготовление пищи на костре, вы-
живание вдалеке от цивилизации,  участие 
в творческих конкурсах. В результате — 
мы вернулись с почетным третьим местом 
в общем зачете среди 14 команд Донецкой 
области. 
 Спонсор туристического слета экипи-
ровочный центр «Вертикаль» наградил 
«авангардистов» за оказанную помощь су-
дейской коллегии дисконтом на приобре-
тение спортивно-туристического снаряже-
ния. 

Туристический слет! Випуск 1 Вересень/Жовтень 2012 



 З 22 жовтня 2012 року починається творчий конкурс 
“Дебют” — презентація першокурсниками своєї групи. З 
числа студентів 2-5 курсів були обрані куратори, саме 
вони допомогають новачкам презентувати себе.  

 Найцікавіше чекає нас попереду — завзята боротьба, 
гарячі суперечки, найгостріший гумор, найоригінальніші 
ідеї… Все, все — для нас! Хто любить запеклу боротьбу, 
ласкаво просимо в актову залу на “Дебют”. 

Храни, Господь, любовь мою 

За все мои страдания, 

За то, что я его люблю, 

За все мои терзания, 

Храни его и в темный час, 

И в тусклом свете блеска, 

Храни, Господь, его сейчас, 

Храни везде и где-то 

Пусть будет жизнь его чиста  

И долог его путь,  

Пусть не узнает никогда,  

Что значит — “не вернуть”. 

Храни, Господь, любовь мою, 

Когда хранить нельзя,  

И душу в длительном бою  

Спасет моя слеза. 

 Диброва Екатерина 

7. “Дебют” - перше 

знайомство з групами  

Поэтические строки... 
Душа романтика всегда для нас — 
загадка. 

Нам не понять, что надо ей. 

О будущем она расскажет кратко. 

Но машет ей свет вчерашних дней, 

Она не ищет тех, кто обгоняет, 

Она сама готова обогнать. 

Порой по пустякам страдает, 

Порою хочет убежать. 

Она непокорна и чудесна, 

Как холодный дождь в июльский 
суховей! 

Лишь в ней рождаются те песни, 

Которых в мире нет родней. 

И ты романтик сердцем и душою, 

Что в этом мире будет песни петь. 

Как я хотела бы найти себе такую, 

Какая бы могла с тобой лететь. 

Я верю, где-то есть такая,  

Которой нужен только ты. 

Наивная, совсем не злая,  

И чтоб весь мир — её мечты.  

Ты будешь петь ей серенады, 

Она тебе — стихи в ответ, 

И мира целого не надо, 

Ведь мира без тебя ей нет. 

Вы будете звездой такою, 

Что всех согреет на земле. 

 Диброва Екатерина 
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Донецький індустріально-педагогічний технікум вже вдруге 

визнано одним з кращих представників у сфері освіти і 

науки України. 

 Нашому технікуму, як лауреату, було вручено: 

ФЛАГМАНИ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 З метою гідного 

представлення позитивного 

іміджу кращих навчальних  

закладів та наукових 

установ України, діячів 

науки і освіти, видатних 

особистостей, у 2012 р. 

з а п о ч а т к о в а н о 

Загальнонаціональну акцію 

“Флагмани освіти і науки 

України”.  

Медаль «Флагман освіти і науки України» 

 Організаторами заходу є 

Міністерство освіти і науки, молоді 

та спорту України та Український 

видавничий центр “Галактика - С” 

на  чолі  з  Почесним  головою , 

спеціальним уповноваженим прем'єр-

міністра України , заслуженим 

прац івником  осв іти  Укра їни 

Анатолієм Толстоуховим. Проект 

п р о в о д ить с я  з а  п і дтр имки 

Адм ін і страц і ї  Президента  й 

Верховної Ради України.  

Грамоти за вагомий внесок  у 
розвиток освіти і науки України 

Книгу, в якій зібрано лауреатів проекту 
«Флагмани освіти і науки України» 



Новые силы 

 В сентябре коллектив  
ДИПТа принял с радостью 
в свои ряды новых сотруд-
ников: библиотекаря Ан-
тоненко Елену Ивановну, 
преподавателей инженер-
ной и компьютерной гра-
фики: Коношенко Елену 
Михайловну и Кравцову 
Любовь Викторовну, пре-
подавателей иностранного 
языка Мозную Светлану 
Ивановну, Бухаркова Иго-
ря Сергеевича, Козлюк 
Викторию Валентиновну.  

Каждый из них имеет свою 
историю и причины, которые 
привели их в систему обра-
зования. Каждый имеет свой 
профессиональный опыт и 
свой почерк в работе. Мы 
задали им вопросы, которые, 
как нам кажется, являются 
наиболее важными на пер-
вом этапе их профессиональ-
ной адаптации в нашем кол-
лективе: В чем предназначе-
ние преподавателя? Продол-
жите фразу: «образование – 
это …» Что для Вас источ-
ник вдохновения? Ваши по-
желания студентам. 

Свежие идеи 

Успешное сотрудничество 

Антоненко Елена Ивановна: «Образование – это знания и мудрость, это украше-
ние человека. Источник вдохновения для меня – хорошая работа и взаимопонима-
ние в коллективе. Студент, сделай действительностью мечты своей Юности!» 

Бухарков Игорь Сергеевич: «Преподаватель-это спичка, зажигающая свечу чело-
веческого познания. Образование – это формула «преподаватель плюс ученик, мно-
женное на знания». Источник моего вдохновения – жена Евгения и доченька Алек-
сандра. Студентам желаю найти свой путь и, шествуя по нему, не растерять свои 
прекрасные качества, что отличают Личность от Посредственности». 

Мозная Светлана Ивановна: «Преподаватель помогает студентам подготовиться 
к взрослой жизни. Образование – это сложный многогранный процесс. Источник 
моего вдохновения – это положительный результат от проделанной работы. Сту-
дентам желаю многих достижений и хороших результатов в учебе, а также умение 
применить знания в будущей профессии».    

Козлюк Виктория Валентиновна: «Предназначение преподавателя заключается в 
неугасаемом стремлении подобрать ключик к каждой «закрытой двери», уметь най-
ти индивидуальный подход и быть готовым принять активное участие в развитии 
потенциала каждого отдельного студента. Как сказал Джон Дж Гиббен, ректор 
Принстонского университета: «Образование – это, в первую очередь, умение встре-
чать жизненные ситуации». Как преподавателя меня вдохновляет интерес к моему 
предмету и успехи студентов. Я хочу, чтобы каждый студент был личностью с 
сильным характером, чтобы его не покидала сила духа, исполнительность и способ-
ность отдавать себя тому делу, к которому он призван и которое он делает».  

Коношенко Елена Михайловна: «Образованный человек – это человек думаю-
щий, знающий и умеющий.  А преподаватель – это Проводник во взрослую жизнь. 
Источник моего вдохновения – это взаимопонимание с коллегами и студентами. 
Желаю, чтобы у студентов слова и дела не расходились, чтобы они не останавлива-
лись на полпути, а полученные знания и опыт в техникуме были полезными в их 
жизни». 

Кравцова Любовь Викторовна: 
«Преподаватель  переводит моло-
дое поколение из детства во взрос-
лую жизнь. Образование – это 
сумма знаний, которое еще надо 
уметь применить. Источник моего 
вдохновения в солнце, в природе, 
в процессе получения новых зна-
ний. Студентам пожелаю найти 
себя во взрослой жизни и расши-
рить свою область познания». 



Лаконічному, стриманому та доброму керівнику  
Філю Віталію Григоровичу 
Організованій, самостійній, грамотній  
Ємельяновій Оксані Вікторівні  
Пильній та уважній Змєєвій Ользі Іванівні  
Справедливій, чуйній та юридично підкутій  
Касьяновій Олені Іванівні 
Діловій бізнесвумен та веселушці  
Гончаренко Любові Геннадіївні  
Бухгалтеру з чарівною усмішкою  
Євсюковій Тетяні Вадимівні 
Відповідальному зварнику та успішному рибалці  
Гокову Роману Юрійовичу 
Надійній, веселій  та творчій Черних Ганні Вікторівні  
Усміхненій, світлій та  турботливій  
Терещенко Наталі Миколаївні 
Етичній та  моднявій Бєліковій Юлії Анатоліївні  
Чистюлі Шепелевій Ірині Миколаївні  
Танцюючому вусатому легеню Гливці Георгію Васильовичу 
Жартівнику з «золотими руками»  
Смирнову Антону Володимировичу 
Стильній мандрівниці Безус Тетяні Вікторівні 
Казковій Златовласці Баркаловій Наталі Олександрівні 
Вірній та слухняній Романовій Олександрі Олександрівні 
Активній, не люблячій папери Скворцовій Риті Вікторівні 
Незамінному Гончарову Олександру Дмитровичу 
Співаючій різні стилі, голосистій  
Головешко Анжеліці Анатолівні  
Пристрасній брюнетці Малиш Ганні Миколаївні  
Тихоні-велосипедистці Сотниковій Дар’ї Олександрівні 
Міс «Заразительный смех» Чуй Ользі Василівні 
Мрійниці-математику Трохимюк Ользі Володимирівні  

Педагогічний колектив технікуму сердечно вітає колег, які 

народилися у вересні та жовтні!   

Щиро бажаємо 

Бути здоровими та терплячими! 

Зберігати творче натхнення! 

Радувати нас успіхами та новаторством! 

Ніколи не засмучуватись, незважаючи  на сюрпризи погоди, настрій оточуючих, нерадивих 

студентів та багато роботи! 

Зберігати душевну та фізичну красу та приумножувати її!  



Редакційна колегія 

Джантіміров А.Ю. — директор  
Донецького індустріально- 
педагогічного технікуму,  
кандидат педагогічних наук 

Кирилович Ірина Броніславівна  
 
Писакіна Тетяна Іванівна  
 
Колеснікова Ірина Миколаївна  
 
Первих Тетяна Юріївна  
 
Козлюк Вікторія Валентинівна 
 
Коваленко Олексій Миколайович 

Засновник і видавець  
методичний кабінет  
Донецького індустріально- 
педагогічного технікуму 
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Передрук, будь-яке цитування та публікація 
анатованих оглядів матеріалів газети 
ДІПТЯНОЧКА допускається лише з письмового 
дозволу Видавця. 
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