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Національно-патріотичне виховання
Сьогодні Українська держава та її громадяни стають безпосередніми
учасниками процесів, які мають надзвичайно велике значення для подальшого
визначення своєї долі, подальшого світового порядку на планеті. В сучасних
важких і болісних ситуаціях викликів та загроз і водночас великих перспектив
розвитку, кардинальних змін у політиці, економіці, соціальній сфері
пріоритетним завданням суспільного поступу, поряд з убезпеченням своєї
суверенності й територіальної цілісності, пошуками шляхів для інтегрування в
європейське співтовариство, є визначення нової стратегії виховання.
Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають
патріотичне, національне та громадянське виховання як стрижневі,
основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності,
так і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх
поколінь.
Виховання національної свідомості
В Полтавському національному технічному університеті імені Юрія
Кондратюка приділяється особлива увага питанням національно-патріотичного
виховання. Сьогодні кожен громадянин України відчуває надзвичайний дух
єднання та небувале піднесення патріотизму. Найпрогресивніша молодь
Полтавщини – студенти ПолтНТУ – завжди займала активну життєву позицію,
не залишалася осторонь жодної визначної події сучасної української історії.
Саме тому 24-го серпня 2014 року Полтавський національний технічний
університет імені Юрія Кондратюка, підтримуючи свою креативну молодь,
провів патріотичні заходи до Дня Незалежності України. Ініціаторами проекту
«Патріотична стіна» стали мешканці студентського містечка університету. Цю
ідею активно підтримало керівництво ПолтНТУ і спільно зі студентами втілили
її у життя.

Відкриття проекту «Патріотична стіна» у студмістечку ПолтНТУ
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Ще з часів набуття Україною незалежності у холі центрального корпусу
ПолтНТУ був встановлений стенд із зображенням прапору України. І вже 23
роки поспіль викладачі та студенти, заходячи до університету, можуть
відчувати дух патріотизму, який вирує у ПолтНТУ, і є не одноденною акцією, а
має давні традиції.

Учасники святкування 23-ої річниці Незалежності України у центральному
корпусі ПолтНТУ
З Нагоди Дня міста у Полтаві від Білої Альтанки до Театральної площі
пройшов парад вишиванок. Підтримати подібну акцію вирішили студенти та
адміністрація Полтавського національного технічного університету імені Юрія
Кондратюка, які неодноразово доводили, що вони справжні патріоти України.

Учасники параду вишиванок з нагоди Дня міста Полтави
В університеті проводиться чимало заходів з культурно-виховної роботи.
Серед визначних слід відмітити читацьку конференцію, присвячену 205-й
річниці від дня народження Миколи Васильовича Гоголя; читацьку
конференцію, присвячену 200-річчю від дня народження Тараса Григоровича
Шевченка «Тарас Шевченко, яким я його знаю і яким люблю»; захід «Хай
щастю дитини не буде кінця» − до Міжнародного дня захисту дітей, та багато
інших цікавих і змістовних заходів.
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Читацька конференцію, присвячену 200-річчю від дня
народження Т.Г. Шевченка
До Дня Українського козацтва у ПолтНТУ стартував черговий велопробіг
студентства нашого університету. Організатори акції – представники
студентського самоврядування електромеханічного факультету. Оскільки захід
присвятили Дню козацтва, організатори встановили, що обов’язковим
атрибутом кожного учасника мала стати вишиванка. До цієї патріотичної акції
долучилися студенти усіх факультетів ПолтНТУ та представники структурного
підрозділу університету – Полтавського нафтового геологорозвідувального
технікуму.

Учасники велопробігу присвяченому 200-річчю від дня народження
Т.Г. Шевченка
Подібний велопробіг студентства нашого університету був проведений і у
березні 2014 року. Він був присвячений 200-річчю від дня народження
великого українського поета Тараса Шевченка. Організаторами акції виступив
Студентський парламент ПолтНТУ. Усього у велопробігу взяли участь близько
40 учасників, а завершився велопробіг читанням віршів Кобзаря біля
пам’ятника.
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Урочистості, приурочені до 201-ї річниці від дні народження Тараса
Шевченка, відбулися 9 березня 2015 року біля пам’ятника великому
українському поетові. Віддати шану генію традиційно прибула велика
делегація представників Полтавського національного технічного університету
імені Юрія Кондратюка. Численний студентський актив, адміністрація та
ректор університету, професор Володимир Онищенко поклали квіти до
пам’ятника Тараса Григоровича.

Військово-патріотичне виховання
У 2014 році здійснено 12-й випуск студентів, які закінчили навчання за
програмою офіцерів запасу. На урочистостях, присвячених 23-й річниці
Збройних сил України, за наказом Міністра оборони України 166-ти студентам
ПолтНТУ було вручено погони молодших лейтенантів.
30 липня 2014 року на базі 179-го об’єднаного навчально-тренувального
центру військ зв’язку Збройних сил України відбулось урочисте прийняття
військової присяги курсантами Полтавського національного технічного
університету імені Юрія Кондратюка.
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Студенти-курсанти ПолтНТУ під час урочистої присяги
Це свято майбутніх офіцерів запасу, які протягом двох років вдало
поєднували засвоєння навчальної програми з оволодінням військовою справою.

Студенти-курсанти ПолтНТУ під час урочистої присяги
В цей важкий для нашої країни час, виконуючи свій патріотичний
обов’язок, ПолтНТУ не залишив поза увагою учасників АТО. Зараз
найважливіше – підтримати своїх захисників, забезпечити амуніцією та
обмундируванням, бо для перемоги одного бойового духу замало.
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Вручення допомоги від колективу ПолтНТУ для воїнів – учасників АТО
За ініціативою ректора ПолтНТУ В.О. Онищенка, особовий склад третього
територіального вузла урядового зв’язку Держcпецзв’язку (м. Миргород), який
виконує завдання в зоні АТО, отримав адресну допомогу від ректорату
університету. Учасникам антитерористичної операції – військовослужбовцям
військових частин, які дислоковані у місті Миргород та мають гостру потребу в
обладнанні та спорядженні, ректоратом придбано та передано меру м.
Миргород С.П. Соломасі необхідне військове обмундирування.
У рамках акції «Україна починається з тебе!» відбувся широкомасштабний
благодійний марафон – збір коштів для підтримки бійців в зоні АТО, який був
організований небайдужою громадою міста Полтави. Не залишились осторонь
проблеми й талановиті студенти та випускники Полтавського національного
технічного університету імені Юрія Кондратюка, які прийняли активну участь у
концертній програмі заходу. Цьогорічним гостем свята став багаторазовий
учасник всеукраїнських талант-шоу таких, як: «Україна має талант», «Хфактор», випускник ПолтНТУ Артем Лоїк.

Денис Нагорний, випускник ПолтНТУ 2014 року
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У ПолтНТУ відбулась благодійна акція «Тепло студентських сердець», де
студенти ПолтНТУ під керівництвом студентського парламенту та ЦКіСТ
університету на великій перерві влаштували благодійний концерт та збір
коштів для довгострокової реабілітації воїнів Полтавської області, які
постраждали внаслідок бойових дій у зоні АТО.
Випускник Полтавського національного технічного університету імені
Юрія Кондратюка Денис Нагорний героїчно бере участь у захисті незалежності
та територіальної цілісності України в зоні АТО, за що був нагороджений
орденом «За мужність» III ступеня.
Вже рік воює за нову Україну Юрій Крижберський – випускник
факультету менеджменту і бізнесу ПолтНТУ, котрий зараз опановує за другою
вищою освітою професію фінансиста. Юрій майже з перших днів перебуває у
зоні проведення антитерористичної операції. Його батальйон «Айдар»
знаходиться на самому передовому краю бойових дій, а останнім часом Юрій з
товаришами знаходився поблизу славнозвісної Трьохізбенки.

Юрій Крижберський – боєць батальйону «Айдар» випускник ПолтНТУ
Співпраця з воїнами АТО
Новою благодійною справою за ініціативою ректора В.О. Онищенка
стала спільна діяльність, зазначена у підписаному на засіданні вченої ради
університету 27 лютого 2015 Меморандумі про співпрацю з ПолтНТУ 179
об’єднаним навчально-тренувальним центром військ зв’язку.
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За ініціативою ректора ПолтНТУ Володимира Онищенка спільно зі
студентським профспілковим комітетом та студентським парламентом в
університеті створено Центр підтримки воїнів АТО, метою якого є збір коштів,
закупівля медичного обладнання і ліків, обмундирування, обладнання, техніки.
На базі університету створено Центр юридичної допомоги воїнам та членам їх
сімей. Головне завдання центру – це негайне надання воїнам АТО та членам їх
сімей консультацій, допомоги в оформленні документів та у вирішенні інших
правових питань, прямо чи опосередковано пов’язаних з АТО.
Під час виконання бойових завдань за призначенням у бійців
Миргородського гарнізону виникли складнощі з будівництвом укриттів та
інженерних споруд, необхідних для захисту.
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Керівництво частини звернулося до депутата обласної ради, ректора
ПолтНТУ Володимира Онищенка з проханням допомоги у вирішенні цього
питання. Колектив університету підтримав ініціативу керівництва про
допомогу військовим і придбали необхідний інструмент – високоякісну
бензопилу, яка необхідна воїнам для обладнання бліндажів, блокпостів та
інших інженерних споруд. 7 квітня представники військової частини відвідали
університет, отримали подарунок.
Відповідно до підписаного ректором університету Меморандуму про
співпрацю ПолтНТУ та 179 навчально-тренувальним центром військ зв’язку 15
квітня 2015 року представники трудового колективу та студентського
самоврядування університету відвідали навчальний полігон тренувального
центру де вручили представникам військової частини спеціальне обладнання
для проведення тренувань із стрільби.

За ініціативи ректора ПолтНТУ В.О. Онищенка, актив ректорату, декани
факультетів, завідувачі кафедр, більшість працівників науково-педагогічного
колективу ПолтНТУ на підтримку доброчинної акції вийшли з ініціативою
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участі в благодійному аукціоні «Мистецтво миру». Сума, зібрана працівниками
університету для підтримки української армії та лікування воїнів, поранених у
боях за Україну, склала 10000 гривень, і картина українського архітектора та
художника Юрія Хіміча «Київ. Софійський собор» стала надбанням колективу.
23 січня 2015 року, у Національному культурно-мистецькому і музейному
комплексі «Мистецький арсенал», підбили підсумки патріотичної благодійної
акції «Мистецтво миру», яку здійснили провідні науковці, освітяни,
представники духовенства та інші небайдужі громадяни України з метою
підтримки української армії та воїнів, поранених у боях за Україну, до заходу
долучився і Полтавський національний технічний університет імені Юрія
Кондратюка.

Участь колективу ПолтНТУ у благодійному аукціоні «Мистецтво миру» у
ПолтНТУ, спрямований на підтримку української армії
Зібрані під час акції «Мистецтво миру» кошти дають змогу забезпечити
медичним обладнанням військові шпиталі, медичні автомобілі, придбати
найсучаснішу апаратуру для оперативних військових дій, військової розвідки,
аерофотозйомки тощо.
Під час церемонії нагородження благодійників аукціону особисто
привітала Голова комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти
Лілія Гриневич. Вона вручила подяки найбільш активним учасникам
благодійного аукціону, зокрема ректору ПолтНТУ В.О. Онищенко.
Почесним гостем заходу був перший Президент незалежної України,
Голова Української Ради Миру Леонід Кравчук, який у своїй промові зазначив
необхідність подібних заходів та важливість допомоги бійцям із зони АТО, які
рятують тисячі життів як бійців української армії, так і мирних людей.
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Сьогодні суспільство згуртувалось навколо проблеми захисників нашої
держави. У досить складний військовий час, бійці потребують чималої
матеріальної допомоги. Розуміючи це, Полтавський національний технічний
університет імені Юрія Кондратюка вирішив допомогти постраждалим бійцям
із зони АТО, передавши гуманітарну допомогу місцевому шпиталю.
Полтавський військовий госпіталь за час АТО надав допомогу близько 300
пораненим, на даний момент реабілітацію там проходять більше 40 бійців, яким
конче необхідна увага небайдужих людей. Залучившись підтримкою
адміністрації ПолтНТУ первинний профспілковий комітет передав
лікувальному закладу медикаменти та необхідне обладнання.
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Допомога від колективу ПолтНТУ пораненим бійцям із зони АТО у військовому
шпиталі
15 лютого у Полтаві біля Свято-Успенського собору відбувся благодійний
ярмарок, у якому взяв участь Полтавський національний технічний університет
імені Юрія Кондратюка. Усі зібрані від продажу товарів кошти спрямовані на
допомогу військовим, які несуть службу у зоні АТО.
Студентський парламент, профком студентів та аспірантів та первинна
профспілкова організація викладачів Полтавського національного технічного
університету імені Юрія Кондратюка долучилися до ярмарки, зібравши 3800
грн. Відвідувачі ярмарки щиро підтримували патріотичну акцію, що й дало
можливість назбирати немалу суму коштів.
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До акції залучився ректор університету Володимир Онищенко, який
відвідав ярмарку разом з усією сім’єю, підтримав студентів побажав їм успіхів
та приєднався до збору коштів. Він подякував студентів за небайдуже
ставлення до проблем сьогодення та запропонував зробити співпрацю з
батальйоном небайдужих постійною і регулярною. Цю пропозицію щиро
підтримав настоятель Свято-Успенського собору владика Федір, він
благословив усіх присутніх на добрі справи.
13 квітня у Полтаві біля Свято-Успенського собору відбувся благодійний
ярмарок, у якому активну участь взяв колектив ПолтНТУ.

Спільно із волонтерами Полтавського батальйону небайдужих, які
щороку організовують благодійний ярмарок, викладачі і студенти ПолтНТУ
організували збір коштів на допомогу українським військовим. На торжищі
продавали сувеніри, смачну випічку, картини, вишивку, теплі речі, глиняний
посуд, вироби з дерева, різноманітні сувеніри. Усі зібрані від продажу товарів
кошти спрямовуються на допомогу військовим, які несуть службу у зоні АТО.
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А у переддень величного свята Великодня, 11 квітня представники
колективу університету, студентського самоврядування та студентського
профспілкового комітету здійснили благодійну акцію. Було випечено 100
великодніх пасок, представники університету посвятили їх в СвятоУспенському кафедральному соборі м. Полтави, після того частину було
передано представникам Батальйону небайдужих для передачі воїнам,
біженцям, сиротам. Іншу частину відвезли до Полтавського військового
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шпиталю, де передали лікарям для поранених бійців АТО, котрі лікуються та
проходять реабілітацію.
За активну благодійну діяльність на благо України Полтавському
національному технічному університету імені Юрія Кондратюка було вручено
Подяку ГО «Команда небайдужих».
Адміністрація разом зі студентами університету долучилися до збору
коштів для родин героїв, загиблих в боях АТО. 18 березня в Міському будинку
культури пройшов «Марафон добра» – благодійний концерт, підготовлений
освітніми закладами міста. Виручені кошти, а це понад 37 тисяч гривень,
організатори передали сім’ям загиблих в АТО українських воїнів.

Матеріальна допомога від колективу університету – прояв патріотизму та
небайдужого відношення до долі України, тож подібні благодійні проекти
університет реалізовує постійно. За період військових дій в зоні АТО колектив
університету зібрав понад 70 тисяч гривень на різноманітні речі, медикаменти
та іншу матеріальну допомогу. Ця життєва позиція керівництва та усього
колективу університету відзначена Полтавським міським осередком Товариства
Червоного Хреста днями ПолтНТУ отримав подяку за благодійну діяльність.
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