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ДОРОГІ ЖІНКИ!
Від усього серця вітаю Вас із святом весни, любові та краси – Міжнародним жіночим днем 8
Березня!
Мудреці кажуть: "Царство жінки – це царство ніжності,
тонкості і терпіння", і завдання чоловіка не зруйнувати
його, а захистити від усіх можливих життєвих негараздів.
Свято 8 Березня є символом усього найкращого, що є у
нас у житті – сердечності, доброти, кохання, радості і
тепла. Ми схиляємось перед головним жіночим талантом
– присвячувати себе, віддавати свої найкращі якості
близьким людям. Ви надаєте нам нових сил, допомагаєте
стати кращими, добрішими, впевненішими в собі. Для
цього необхідний особливий жіночий такт, інтуїція,
терпіння, витримка, напруження душевних сил – ті
дивовижні якості, яких часто так не вистачає нам, чоловікам.
Від усієї душі бажаю Вам здійснення усіх життєвих планів, надій і мрій! Нехай кожен день
Вашого життя буде світлим і сонячним, дарує радість творчого натхнення, приємні
несподіванки і душевний комфорт!
Палаш А.А., директор технікуму.

Поети Вам присвячують сонети,
Чоловіки дарують Вам букети.
Кохані, любі, чарівні жінки,
Ви – наші музи, витоки натхнення.
Про Вас всі наші мрії потаємні.
Зі святом Вас, найкращі квіточки !

ЩАСЛИВОЇ ДОРОГИ, ВИПУСКНИКИ!
1 березня 2011 року відбувся випуск студентів технологічного відділення Полтавського
технікуму харчових технологій Національного університету харчових технологій.
У цьому навчальному році дипломи з кваліфікацією техніктехнолог одержали зі спеціальності 5.09170109 «Зберігання,
консервування та переробка м’яса» - 32 випускники, зі
спеціальності 5.05170111 «Зберігання, консервування та
переробка молока» - 40 випускників. Сім студентів одержали
дипломи з відзнакою: Кузьмінська К., Пошна Л.О., Білик А.В.,
Горбатенко В.О., Ляпун В.Ф., Коваленко А.В., Науменко Ю.В.
Випускний вечір розпочався привітанням директора Палаша
А.А. 72 випускники отримували дипломи, стаючи на підкову
щастя.
Привітання кураторів
Проникливою ліричною
піснею
привітали
куратори свої випускні групи. Не залишилися осторонь і
випускники. Вони дали клятву
своїм викладачам та батькам з
честю пронести ім’я студента
Полтавського
технікуму
харчових
технологій
Національного
університету
харчових технологій.
То
ж
хочеться
побажати
Студентська клятва
випускникам знайти свою дорогу
в океані життя, і щоб компасом їм були совість, честь та ті знання,
які вони здобули за часи навчання у своїй Альма-матер.
Гавриленко Н.І., заступник директора з виховної роботи.
ПРОЩАВАЙ, НАШ РІДНИЙ ДІМ!
Здається, що тільки вчора ми вперше переступили поріг технікуму,
Найкращим – подяка
несміливо шукаючи потрібну нам аудиторію, вперше почули слова
«куратор», «пара» і стали студентами 1-го курсу.
А вже сьогодні – ми випускники: красиві, самостійні, серйозні. Позаду чотири щасливих студентських
роки, де були розчарування і радість поразки і перемоги. Роки, за які кожен із нас зумів знайти собі
справжніх друзів,отримати нові знання.
Випускний – свято якого з нетерпінням всі чекали. Але стає так сумно, коли усвідомлюєш, що ти
більше не будеш студентом групи 41-ТМ, бо за порогом технікуму чекає нове доросле життя, у ньому
не буде пар, не буде «двійок» і «п’ятірок», не буде викладачів, які змогли б нам щось підказати. Життя,
в якому ми вже не будемо студентами. У кожного з нас тепер свій життєвий шлях, але ми завжди
будемо пам’ятати чотири щасливих роки, які провели в технікумі. Студентські роки запам’ятаються нам
назавжди, як найкращі роки нашого життя, а знання, які ми отримали в технікумі дуже нам допоможуть.
Пройде багато років, та ніщо не зможе стерти з нашої пам’яті те, що ми були студентами, і завжди з
гордістю ми будемо пам’ятати, що саме ми були студентами Полтавського технікуму харчових
технологій.
Липовата О., випускниця групи 41-ТМ
Як швидко пролетів час! За ці 4 роки навчання в технікумі ми набули значного досвіду та вмінь, добре
засвоїли предмети. Саме тут ми знайшли нових друзів, познайомились з чудовими людьми – нашими
викладачами, які передавали нам знання та досвід. Технікум – наш дім, він навіки залишиться нам
дорогим, близьким. Ми ніколи не забудемо ваших імен, вашої науки, наші дорогі викладачі!
Василенко В., випускник групи 41-Т

ТИЖДЕНЬЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ХОЛОДИЛЬНО-КОМПРЕСОРНИХ МАШИН ТА УСТАНОВОК

З 14 лютого по 18 лютого 2011 року в технікумі тривав тиждень циклової комісії
холодильно-компресорних машин та установок.
Протягом тижня відбулися цікаві заходи, в яких брали активну
участь студенти, викладачі та співробітники технікуму.
Тиждень розпочався зі змагання у механічній майстерні.
Майстри виробничого навчання
Крумін В.М. і Андрущенко В.І.
підготували
завдання,
для
виконання
якого
знадобилися
навички, які студенти отримували
Студенти у механічній майстерні під
під час проходження практики.
час конкурсу «Кращий слюсар»
Брали участь студенти групи 32-Х: Швидкий
Сергій, Савченко
В’ячеслав, Хашиг Олег та Темченко Євгеній. Переможцем став
«Кращий слюсар» Хашиг Олег та
Хашиг Олег.
викладач Ксенженко П.О.

Конференцію «Холодильна техніка у харчовій промисловості» провели студенти груп 32-Х та
42-Х. Вони поділилися знаннями, які отримали під час практик на підприємствах харчової
промисловості. Виступили студенти групи 42-Х: Дрегваль Євген, Пашинський
Олександр, Пустовар Богдан.
У середу, 16 лютого, в актовій
залі відбувся конкурс «Кращий
за професією», в якому взяли
участь студенти групи 42-Х:
Рудченко Дмитро, який зайняв І
місце, Пашинський Олександр,
який зайняв ІІ місце та
Суперники
Ярошинський Максим, який
посів ІІІ місце.
Поки претенденти виконували завдання, інші студенти циклу
Група підтримки
виконували номери художньої самодіяльності: студенти групи
11-Х Гончаров Володимир та Звіздун Владислав виконали танок, також студенти групи 32-Х
виступили з танком «Карлики». Мошинець Богдан читав вірші поетеси Жук І.А. Ведучими
концерту були студенти групи 32-Х Курліщук Альона та Ханіцький Олександр.
Конкурс «Кращий геймер» проходив у комп’ютерному класі, де змагалися студенти груп 11-Х,
32-Х і 42-Х. Переможцем стала група 42-Х.
І наостанок, в п’ятницю, 18 лютого
відбувся конкурс стінгазет, де студенти
представили свої газети на тему: «Холод
в промисловості». Журі в складі: Палаша
А.А., Гавриленко Н.І. та Жаголкіної В.О.
визнали найкращою газету студентів
групи 11-Х.
«Лебеді» Гончаров В. та Звіздун В.
Кращий за професією
Рудченко Д. з трофеєм

Варакіна Т.П., Таран Т.М., викладачі циклової комісії.

ТИЖДЕНЬ ПРЕДМЕТНОЇ КОМІСІЇ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКІВ
З 21.02.2011 року до 25.02.2011 року в Полтавському технікумі харчових технологій НУХТ проходив
тиждень циклової комісії електромеханіків, присвячений Дню Захисника Вітчизни і 40-річчю першого
випуску електромеханіків.
21.02.2011 року був проведений конкурс «Кращий знавець комп’ютерної техніки».
У конкурсі взяли участь студенти груп 31-А, 32-А: Півень М., Кучик І., Кузьменко
В., Заїка Р., Голуб С., Лєгостаєв Д., Шепель Я., Багрій Є., Конотоп С.,
Порохневський С., Полупан В.
Під час виконання завдань конкурсу студенти продемонстрували знання
стандартних і спеціалізованих програмних засобів.
Переможцями конкурсу стали: Полупан Володимир - І місце; Шепель Ярослав ІІ місце; Кучик Ігор - III місце .
Один з етапів конкурсу

23 лютого в актовій залі технікуму викладачі циклової
комісії електромеханічних дисциплін та студенти - випускники провели тридцять перший
конкурс „Кращий електромеханік”.
Конкурс у цьому році був присвячений Дню Захисника Вітчизни і 40-річчю першого
випуску молодших спеціалістів спеціальності „Монтаж, обслуговування засобів і систем
автоматизації технологічного виробництва”. У ньому взяли участь студенти 4-го курсу.
Переможцем конкурсу став Доценко Ігор – студент групи 41-А.
Присутні почули пісні з кінофільму «Білоруський вокзал»,
«Землянка», море гумору.
Наполегливість, теоретичні та практичні навички показали
випускники. Словами вдячності викладачам закінчилось
свято.

„Кращий електромеханік
2011 року” Доценко Ігор

25.02.2011 року був проведений конкурс
«Кращий геймер». В конкурсі взяли участь
студенти груп 11-А, 21-А, 22-А, 31-А,41-А,
Супергеймери
42-А. Переможцями конкурсу стали:
студенти гр. 11-А - І місце; студенти гр. 22-А
- ІІ місце; студенти гр. 31-А - III місце .
22 лютого 2011року була проведена науково-технічна конференція:
"Автоматизація – виробництву" за результатами проходження
технологічної виробничої практики на базових підприємствах: ВАТ
“Полтавахолод”,
Лубенський
ММЗ,
Перемогла дружба
Хорольський
МКК,
Полтавський
олійжиркомбінат, ЗАТ “Полтавпиво”, Гадяцький сирзавод. З доповідями виступили:
Поляков Сергій, Шидогуб Олексій, Петержак Іван, Прохоренко Дмитро, Зуйков
Володимир, Коломієць Олег.
На конференцію були запрошені викладачі технікуму та студенти другого і третього
курсів.
Примаченко О.О., голова циклової комісії.
Учасники конференції

НЕ БУДЬМО БАЙДУЖИМИ ДО ЧУЖОГО ГОРЯ!

До Полтавського технікуму харчових технологій НУХТ звернулось управління в справах сім’ї, та молоді та
спорту виконавчого комітету Полтавської міської ради з проханням допомогти Григорян Наталії Іванівні у зборі
коштів на лікування її сина Григоряна Руслана, з діагнозом: портальна гіпертензія, варикозне розширення вен
стравоходу 3ст., фіброз печінки. Хлопчик виписаний на амбулаторне лікування з направленням до дитячого
хірурга «ОХМАТДИТ» для вирішення питання подальшого лікування, що передбачає вартісне операційне
втручання.
Із співчуттям до горя у родині Григорян віднеслись студенти 1-го курсу електромеханічного відділення (група
11-А), які зібрали та перерахували кошти на рахунок хворого з найщирішими побажаннями одужання.
Не будьмо байдужими до чужого горя, допомагаймо один одному і світ стане кращим!
Конотоп С., голова студради.

«НАШ БІЛЬ – АФГАНІСТАН»
15.02.2011, 12:22 в нашому технікумі відбувся конкурс стінгазет на тему: «Наш біль – Афганістан»,
присвячений 22-й річниці виведення військ СРСР з Афганістану.
Ініціатором конкурсу стала Студентська рада Полтавського технікуму харчових
технологій НУХТ за підтримки управління у справах сім'ї, молоді та спорту
виконавчого комітету Полтавської міської ради.
Студенти технікуму з великою відповідальністю та повагою віднеслися до
поставленого завдання. Взяти участь у конкурсі виявили бажання 16 академічних
груп. Усі вони, працюючи над створенням стінгазет, зуміли розкрити тематику,
дослідити багато матеріалів, почерпнути для себе багато цікавого та корисного
матеріалу.
Першокурсники добре впорались з
Оцінювання газет відбувалось за кількома критеріями. Найвідповідальнішим був
завданням
захист своєї роботи. Коли студенти розповідали про Афганістан, у слухачів на
очі навертались сльози, адже слухати про ті події спокійно неможливо. Перед проведенням конкурсу у нас
виникали сумніви, що студенти-першокурсники не зможуть зрозуміти і
правильно поставитись до цього завдання. Але, на щастя, ми помилились.
Студенти перших курсів, навпаки, зуміли добре підготуватись. Студент
групи 11-М Юкалов Андрій під час представлення газети заспівав пісню
під гітару «Дочка с папой говорит», яка не залишила байдужим нікого.
Ми ніколи не забудемо тих подій, будемо вічно пам’ятати і тих, які
загинули, і тих, хто повернувся з тієї страшної війни.
Після жвавого й тривалого обговорення членами журі конкурсних робіт,
місця розподілилися наступним чином:
І місце – група 21-М і 31-ТМ; ІІ місце – 22-ТМ і 11-М; ІІІ місце – 11-Т і 11Нелегко визначити переможців.
ТМ.
Переможці та учасники отримали солодкі подарунки від управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого
комітету Полтавської міської ради та профспілки Полтавського технікуму харчових технологій НУХТ.
Бичова Анна, член студради.

Збірна технікуму з баскетболу взяла участь у першості Полтавської області серед команд дівчат
в залік Спартакіади ВНЗ I-II рівня акредитації. У нашої команди гарні традиції. В останні роки
вона завжди посідала призові місця. Але два останні роки, у зв’язку зі зміною поколінь та
деякими іншими причинами, участі у змаганнях не брала. Тож були деякі побоювання за
кінцевий результат. У першості, що проходила у педагогічному училищі м. Кременчука, взяли участь спортсмени
з 11 вищих навчальних закладів.
Поступившись у першій зустрічі господаркам змагань, які в підсумку і стали чемпіонками, наші дівчата,
зібравшись, показали гарну гру, і після перемоги інших суперників, фінішували другими у своїй групі. Серед
переможених – студенти-спортсмени Кременчуцького технікуму залізничного транспорту, Кременчуцького та
Лохвицького медичних училищ.
У грі за 3 місце нашим суперником була команда Лохвицького технологічного
технікуму ПДАА. У напруженій боротьбі вони і виявились сильнішими.
Дівчата нашого технікуму посіли почесне 4 місце (враховуючи, що більшість
баскетболісток – студентки нового набору), тож ми їх вітаємо з гарною грою і
сподіваємось на зростання їхньої майстерності та побажаємо інших спортивних
звершень.
Команда виступала в такому складі: Труш В. – 11-ТМ, Турчин Т. – 22-ТМ, Кусова В.,
Собко Л., Соскова Л., Андрійко С. – усі 21-Т, Авраменко Л. – 32-ТХ, Колінько А. –
31-ТМ, Васильченко І. – 41-ТМ, Бублій О. – 41-Т. Готував команду до змагань
викладач фізичного виховання Шерстюк О.О.
Збірна команда юнаків з волейболу провела гру першості міста серед КФК та ВНЗ. Її
Збірна дівчат з баскетболу
суперниками були студенти Полтавського аграрного коледжу. Після перемоги з
рахунком 3:0, наша команда знаходиться в середині турнірної таблиці. Другий склад нашої команди провів
товариську зустріч з волейболістами ПАЕК і також переміг 3:0.
Шерстюк О.М., керівник фізичного виховання

До Бога прийшов чоловік і заявив про свою нудьгу. Бог задумався: "З чого зробити жінку,
якщо весь матеріал пішов на чоловіка?" Але, не бажаючи відмовляти чоловікові, після
довгих роздумів, Бог створив жінку, використавши кілька яскравих променів сонця, усі
чарівні фарби зорі, замислений смуток місяця, красу лебедя, грайливість кішечки,
граціозність бабки, ласкаве тепло хутра, притягальну силу магніту і все це зліпив разом. Аби
зменшити надмірну солодкуватість, додав холодне мерехтіння зірок, мінливість
вітру, сльозоточивість хмар, хитрість лисиці, настирливість мухи, жадібність
акули, ревнощі тигриці, мстивість оси, кровожерливість п'явки, дурман опіуму і
вдихнув у все це життя. У результаті з'явилася справжня жінка. Бог подарував
цю жінку чоловіку, сказавши при цьому: «Бери її такою, яка вона є, і не намагайся
переробити, тому що з цього нічого не вийде.
Блаженствуй із нею все
життя і мучся до самої смерті!»

Що хоче почути жінка 8 Березня і не тільки:
А можна я, крім посуду, помию ще й підлогу?
Запрошуй подружок, а я тортик спечу. Де мій
фартушок?
Люба, ти, мабуть, втомилась? Подивись серіали, а я поки попрасую
білизну.
Мене так дратують мої друзі… з ними просто немає про що
поговорити!
З’їж ще одне тістечко, тобі так пасує повнота.
Я думаю, твої діаманти вже застаріли, пішли купимо нові!!!
Я розумію, що квіти через день – це дуже мало. А вранці та ввечері – це
нормально?
Походи по магазинах, а я тим часом шпалери переклею.
Кохана, та покинь ти все! Поїхали на Канари – я за все заплачу.
Ці бойовики такі всі однакові, пішли краще на новий фільм про кохання.
Все-все, мовчу-мовчу, ти як завжди маєш рацію!!!
Авжеж, я згоден: чемпіонат по футболу проводиться занадто часто.
У мене всього дві години вільного часу, але ти, можливо, зможеш коротко
розказати, як вчора була одягнена Ані Лорак.
Він: — Любий, тобі які жінки більше подобаються,
розумні чи красиві?
Вона: — Ні ті, ні інші, люба! Ти ж знаєш, я кохаю
лише тебе!
Вона: — Ми з тобою ніде не буваємо!
Він: — Добре, завтра піду сміття викидати — візьму
тебе з собою.
Він: — Хочеш я подарую тобі усе: небо, зірки, місяць -- увесь всесвіт.
Вона: — А що, грошей зовсім немає?
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