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Міжнародний День студентів – це день міжнародної солідарності студентів,
символічне об’єднання студентів усіх факультетів і всіх навчальних закладів. Адже вони в цей
день традиційно веселяться, забувши про майбутню сесію, заліки і борги.
Ех, гуляй, брате студенте, веселися і святкуй!
Як в українських, так і в іноземних
Головне, вони завжди намагаються робити те,
студентів є свої особливі традиції святкування.
що їм подобається.
Цей знаменний день був, є і
Для
нашого
залишиться
одним
з
українського
студентства
найулюбленіших для всіх
характерна прикмета: „ Як би
студентів, в усьому світі.
День студента не почався, він
Студентська молодь у
однаково закінчиться так само
Болгарії відзначає своє свято
як і минулого разу!”
8-го грудня. У цей день вищі
У такий день навіть
навчальні заклади у країні
старезні анекдоти і байки зі
закриті, а студенти святкують
студентського
життя
своє
свято
в
гучних
набувають
новизни
й
компаніях.
актуальності.
Співати,
У Бельгії люблять
танцювати,
писати
всякі
збиратися компаніями давніх
римовані й неримовані твори
друзів, найчастіше по 7-8
на вільну тему студенти
чоловік. Найпопулярніше
завжди любили, і День
місце святкування - бари.
студента - саме той день, коли
На природу, точніше, на
можна розкрити у собі нові
пікніки,
бельгійські
таланти.
Для
студенти
виїжджають
святкування молодь збирається
у
украй
рідко.
Що
гуртожитках,
особливою
стосується
проведення
популярністю користуються
верхні
самого свята, то на
поверхи, куди "не ступить нога
відміну
від
наших
коменданта". У малесеньку кімнатку
студентів, бельгійці не дуже люблять співати,
набивається тьма народу й вечірка триває доти,
хоча послухати сучасну музику зовсім не проти.
доки не розженуть. буває, що хтось запрошує
А от студенти в Данії воліють святкувати
всю компанію до себе додому. Або ж усі ідуть у
День студента в колі найближчих друзів.
нічні клуби.
Зазвичай вдень вони збираються в кого-небудь,
Напередодні цього свята навіть у
жартують, співають пісні, іноді під гітару.
колишніх студентів, які зовсім нещодавно
Американці ж у всьому люблять свободу.
покинули стіни рідної Almer Mater і ще не
Можливо,
тому
студентам
в
Америці
оговталися від безсонних ночей держіспитів,
подобається відпочивати зі своїми друзями за
починає щеміти серце від того, що душею вони
містом на природі. Втім багато хто з них воліють
ще у вільному студентстві, а тілом вже належать
ходити в дорогі клуби або ресторани, адже
до зовсім іншого соціального класу. Адже День
більшість
американських
студентів
із
студента – це свято, яке не знає національностей
забезпечених родин. Словом, де і як
і віку, це свято, коли на всій нашій неосяжній
відсвяткувати подію, для них не проблема.
планеті у цей день святкують і веселяться
представники однієї національності-"студенти"

ТИЖДЕНЬ ПРЕДМЕТНОЇ КОМІСІЇ СПЕЦДИСЦИПЛІН
СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ВИРОБНИЦТВО МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ»
"Краще один раз побачити, ніж сто разів почути", – це прислів’я якнайкраще віддзеркалює
проведену виховну годину на тему: "Вся правда про куріння", яка відбувалася 7 листопада у технікумі.
Вона несе експериментально-пізнавальний характер, адже учасники заходу на власні очі змогли
побачити наслідки куріння. Їм було також продемонстровано досліди, які доводять
наявність шкідливих речовин, у складі тютюнового диму. Студенти дізналися, що до
складу диму входить більше трьох тисяч шкідливих речовин, до того ж одна
"страшніша" за іншу. 25% цих речовин осідають в організмі курця, 5% залишається в
недопалку, 20% згорає, 50% потрапляє в повітря.
Детально обговорювалися і наслідки куріння. Юнаки та дівчата дізналися, що у
людей, які палять, поступово розвиваються легеневі захворювання, які можуть
перерости в хронічний бронхіт, астму, туберкульоз і рак
Гернешій М.
легенів. У жінок, що палять, у декілька разів частіше
демонструє дослід
народжуються хворі діти, може розвинутися рак молочної
залози. Як результат – людям, які палять, важче висиджувати на лекціях,
концертах, у кінотеатрах – потяг до сигарети заважає їм зосередитися.
Про ефективність проведеної виховної години можна судити з кількості
студентів, які зізналися, що кинуть палити.
Корисна інформація – в
8 листопада викладачем комісії спецдисциплін
житті знадобиться
технологічного циклу Острійчук Г.А. проведена
відкрита виховна година «Тільки родина, як зірка, єдина».
Мета проведеного заходу – виховувати любов до
найближчих і найрідніших людей – матері і батька.
У проведенні виховної години брали участь студенти
х
х
Виступ дівчат не залишив
3 і 4 курсів технологічного відділення.
байдужими нікого
Ведучими виховної години були Овдієнко М. і
Лінченко І.
На заході було почуто проникливі в душу і тривожні до сліз вірші і пісні про
сім’ю, які виконали Рахімова О. , Городнича Н., Резніченко А., Штанько Я.,
Городнича Н. та
Резніченко А.
Мирошниченко Л.
Проведення таких заходів вчить бути чемним, шанувати батька і матір,
допомагати їм, любити і завжди пам’ятати місце, де народилися, рідну оселю, свій народ, рідну мову і
рідну Україну.
У четвер, 10 листопада 2011 року, у рамках проведення тижня циклової комісії технологів молока
відбувся конкурс «Кращий за професією». Участь брали студенти групи 41-ТМ.
Відповідальні за проведення конкурсу – викладачі
Гузевська І.І. та Василевська Н.П. Студентам було
поставлене завдання представити інформацію про
молочні продукти як здорову, корисну і поживну їжу, а
також висловити свою думку про шкідливий вплив
молочних продуктів на здоров′я споживачів. Аргументи
студентів „за” і „проти” молочних продуктів лежали у
Претенденти на перемогу

Студенти ґрунтовно
підготувались до заходу

науковій площині, а обґрунтування їхньої думки з цього приводу було максимально чітким
і впевненим.
Також, студенти давали відповіді на фахові питання як ведучої конкурсу, так і викладача
«Технології молока і молочних продуктів» Василевської Ніни Петрівни.
Підбивши результати конкурсу, журі, у складі викладачів циклової комісії технологів
молока, визнало Кращим технологом молока – Злепко Ларису. Вітаємо її з перемогою!
Краща за професією
Злепко Л.

Викладачі комісії спецдисциплін технологічного циклу.

ЯРМАРОК ТАЛАНТІВ
26 жовтня у нашому технікумі відбувся довгоочікуваний, який став уже традиційним для нас,
огляд-конкурс художньої самодіяльності серед студентів-першокурсників «Ярмарок талантів». Їх
виявилося чимало, бо першокурсники старалися проявити свої здібності. Незважаючи на
обмеженість часу виступу, вони змогли показати свої таланти.
Кожен виступ був по-своєму цікавий та яскравий. Хоча членам журі було важко визначити
переможця, та в кінцевому результаті призові місця розподілились таким чином:
1-е місце-група 11-ТХ (куратор Жук І.А.);
2-е місце - група 11-Т (куратор Грінченко Л.Я.);
3-є місце – група 11-М (куратор Бобровська І.С.)
Всіх було відзначено грамотами, подяками та
солодкими призами.
Учасникам немало довелося попрацювати, щоб
довести, що вони – найкращі.
Глядачам сподобались номери групи 11-ТХ,
«Циганочка» в інтерпретації гр.
особливо пісня «Мій рідний край», яку заспівала
Танок у виконанні дівчат
гр. 11-Т

11-ТХ

Козачок Яна, запальний танок «Кан-кан» у виконанні
Гамезардашвілі Станіслава, Пилипенка Олексія та Кодриш Вікторії та «Гадалка»
у виконанні Федій Віталіни, Сніцаренко Валерії, Федоряки Альони та
Носенка Валентина.
Не залишив байдужим глядачів і виступ групи 11-Т: душевний
танець у виконанні дівчат, вірш, який написала і виразно прочитала
Свірякіна Катя, та «Інтелектуальний конкурс краси» серед «красунь»
Іллєнка Назара, Коваленка Івана, Юхименка Богдана, ведучим конкурсу
був Кульбашний Ігор.
Одним з наймасштабніших номерів була пісня «Ой у полі
Хор гр. 11-М,
криниченька» у виконанні групи 11-М. Сподобався глядачам і «Танок в
«Ой у полі криниченька»
сучасних ритмах», і соло на фортепіано Шаповаленка Антона, і сучасна
пісня «Постой, посмотри в мои глаза» у виконанні Милогородського Віталія.
Та не можна не відмітити, що групам, які не зайняли призових місць,
теж є чим похвалитися.
Чудовим був виступ студентки групи 11-ТМ Іщук А., яка виконала на
бандурі музичну композицію «Вечір на дворі». Не менш цікавими були
сценка «Зізнання», яку розіграли Кущинська Богуміла та Коваль Ярослав, та
авторський вірш Гайдара Богдана «Зоряне небо».
Затамувавши подих, глядачі спостерігали за майстерним виконанням
трюків
на велосипеді, які виконував студент
Виступ гр. 11-ТМ
групи 11-Х Шугай І. Від щирого серця заспівав
пісню «Катюша» Прихожай В’ячеслав та «Я такой, какой я есть» Ремига
Микола.
Особливо запам’ятався глядачам виступ групи 11-А. Від душі
прочитав вірш «Квітка України» студент Лобода Ігор. Сценка «Червона
шапочка» викликала сміх у всього залу. Не
Танок на велосипеді, гр.. 11-Х
залишили байдужими жіночу аудиторію
пісні у виконанні Іконнікова Влада та
Івашини Сергія. Хочеться відмітити і масовість виступу цієї групи.
Директор технікуму Палаш А.А. та заступник директора з
виховної роботи Гавриленко Н.І. привітали всіх учасників та вручили
заслужені призи. Користуючись нагодою, хочемо ще раз подякувати
учасникам конкурсу за чудове дійство. Сподіваємося, що всі ці
«Червона шапочка», яка так
талановиті студенти і надалі будуть радувати нас своїми виступами.
полюбилася глядачам, гр.. 11-А

Гайдар Б., Давиденко Ю., кореспонденти студради

КОЗАЦЬКІ ПЕРЕГОНИ
13 жовтня 2011 року, напередодні Покрови Пресвятої Богородиці – покровительки козацтва, у
гуртожитку № 2 Полтавського технікуму харчових технологій
Національного університету харчових відбувся конкурс «Козацькі
перегони». За звання найкращих,
найспритніших,
найкмітливіших
змагалися дві команди хлопців
«Запорожці» та «Січовики».
Які тільки завдання не
давали їм ведучі? І презентація
Команди-суперники
своєї команди у конкурсі «Будемо
знайомі», і випробування кислим
лимонним соком у конкурсі
«Гопачок»
Дівчата-баскетболістки
у виконанні Мандзюка Т.
кошових «Зі сльозами на очах», і
пантоміма у конкурсі «Чом ти не прийшов», і художній свист у
конкурсі «Засвистали козаченьки», і битва подушками на «конях» у
конкурсі «Козачий бій», і продаж справжньої улюбленої козацької
їжі у конкурсі «Аукціон», і запальні танці у конкурсі «Гопачок», і
дотепні анекдоти у конкурсі «Козацький жарт», і перегони на
козацькій «чайці» у конкурсі «Хто спритніший», і випробування силових здібностей у конкурсі
«Найсильніший» були для хлопців до снаги.
А «розбавляли» запальний дух чоловічого змагання ліричними піснями «козачки» Денисенко
Ю. (група 21-ТМ), Корецька А. (група 11-ТМ), Довженко І. (група 21-ТМ), Горайко В. (група 21-ТХ)
та досвідчений «козак» Мірошников О. – студент групи 1 АВз НУХТ.
У результаті запеклої
боротьби перше місце посіла
команда
«Січовики»
Коваленко І. (група 11-Т),
Волик Р. (група 21-ТМ),
Костюк Е. (група 21-ТМ),
Іллєнко Н. (група 11-Т), Коваль
Я. (група 11-ТМ). Всього
трьома балами поступилася
переможцям та посіла друге
А тепер можна і потанцювати!
місце команда «Запорожці» Мандзюк Т. (група 11-М),
Лобода І. (група 11-А), Іванченко Р.(група 11-А), Бейгул А. (група 11-ТМ), Олексюк С. (група 11-Х).
Закінчився вечір святковою дискотекою.
Старання не були марними!

Гавриленко Н.І., заступник директора з виховної роботи

З початком нового навчального року відновилось активне спортивне життя нашого технікуму.
Студенти, які займаються спортом, та студенти-новачки з радістю приходять у спортивні секції і
готуються до змагань.
У технікумі працюють секції з таких видів спорту, як волейбол (юнаки та дівчата), баскетбол
(дівчата), настільний теніс (юнаки та дівчата), гирьовий спорт, легка атлетика.

Заняття проводять викладачі технікуму та кращі тренери полтавської області: Мороз О.А. –
заслужений тренер України з гирьового спорту, Матосов В. – легка атлетика.
Але заняття і напружені тренування більш ефективні, якщо вони чергуються зі спортивними
змаганнями. Наші кращі вихованці взяли активну участь у
першості міста з легкої атлетики на призи мера міста Мамая О.Ф.
Хороші результати показали Юсін Сергій (41-Т), Тарасенко В.
(31-М), Глушко Андрій (32-А), Єпіфанович Ярослав (21-М),
Радченко Віктор (21-Х). Ці спортсмени виконали нормативи
третього дорослого розряду. В урочистій обстановці їм були
вручені посвідчення та значки.
Розпочалися змагання в залік спартакіади технікуму серед
груп. Відкривали новий спортивний сезон міні-футбольні
команди. У першості взяли участь 13 команд (117 учасників) – усі
Учасники змагань з легкої атлетики
групи, де займаються студенти-юнаки та збірна команда
технологів. У результаті напружених баталій призові місця
посіли сильніші: 3-тє місце посіли студенти групи 11-М (куратор групи Бобровська І.С.), 2-ге місце –
студенти групи 42-Х (куратор Таран Т.М.), а чемпіонами, перемігши у фіналі з рахунком 4:2, стали
футболісти групи 31-М (куратор Сергеєва Т.В.) Кращими гравцями стали:
воротар – Кандиба Дмитро (41-М),
захисник – Кусайко Руслан (31-М); нападник
– Матвієць Едуард (42-Х); бомбардир –
Олійник Олександр (31-М); кращий гравець –
Штана Сергій (31-М).
Головний суддя змагань з міні футболу
Шерстюк О.О.
Студент групи 41-А Мамасуєв
Михайло посів перше місце серед чоловіків у
Мамасуєв М.
ваговій категорії до 70 кг у першості
Полтавської області з кіокушин карате.
Проведено першість технікуму з настільного тенісу серед дівочих команд. У змаганнях взяли
участь 10 команд (20 учасників). Показавши висококласну гру, переможцями та призерами стали:
1-ше місце – група 21-ТХ (Ткалун Алла та Грабінська Роза, куратор Васецька Л.В.); 2-ге місце –
група 31-Т (Штанько Яна та Кусова Валентина, куратор Гайвронська Н.А.); 3-тє місце – група 11-ТХ
(Колінько Сніжана та Деменська Неля, куратор Жук І.А.)
Відповідала за проведення змагань з настільного тенісу Гагаєва Н.В.
Протягом двох тижнів тривали змагання з баскетболу серед юнацьких груп нового набору та
першої та другої команд дівчат технікуму. З перших турів визначилися лідери турніру, це перша команда
дівчат та юнаки групи 11-М. У запеклій боротьбі перемогу здобули дівчата ПТХТ-1 з рахунком 22-17.
Другими відповідно стали студенти групи 11-М (куратор Бобровська І.С.). Бронзові нагороди здобули
дівчата ПТХТ-2, за кращими показниками у 3 команд. Кращим
гравцем турніру визнано капітана команди дівчат Авраменко Лесю,
студентку групи 41-ТХ.
Змагання проведено на високому професійному спортивному
рівні.
Команда-переможець виступала в такому складі: Авраменко
Леся (41-ТХ), Колінько Ліда (41-ТМ), Кусова Валентина (31-Т), Труш
Вікторія (21-ТМ), Турчин Тетяна (31-ТМ), Соскова Любов (31-Т),
Андрійко Світлана (31-Т), Собко Лілія (31-Т). Готував команду до
змагань Шерстюк О.О.
Дівчата-баскетболістки
Змагання з міні-футболу, настільного тенісу та баскетболу
пройшли на високому спортивному рівні за підтримки адміністрації та профспілкового комітету.
Переможці та призери будуть нагороджені в урочистій обстановці на святі, присвяченому Дню
студента.
Шерстюк О.М., керівник фізичного виховання
Чемпіони з міні-футболу
студенти групи31-М

22 жовтня відсвяткувала свій ювілейний день народження
голова предметної комісії «Монтаж і обслуговування холодильнокомпресорних машин і установок» Варакіна Тетяна Павлівна
Шановна Тетяно Павлівно! Щиро вітаємо Вас з ювілеєм. Нехай доля
шле Вам добро і щастя, міцне здоров’я та достаток, а віра, надія та любов
будуть надійними супутниками на життєвому шляху. Нехай у Ваших задумах
буде
мудрість, у службових справах – підтримка однодумців, у серці – добре і
сонячно від людської вдячності. Бажаємо, щоб Ваш шлях був наповнений новими злетами й
досягненнями, а все добро верталося сторицею. Ваш ювілей – це ще далеко не осінь, а тільки
оксамитовий сезон!
За дорученням колег викладач Орлова Л.Я.

ПІСЕНЬКА СТУДЕНТА
Сьогодні в день осінній
Дощем курличе небо,
І з піснею злилися всі
почуття у нас.
Візьмімося за руки
І сумувать не треба,
Як добре, що зібрались ми
в цей святковий час.

СТУДЕНТИ
Студенти – це такий народ,
Який не може без пригод,
А їх, до речі, вистачає:
Підступна сесія чекає
Чи причепився викладач –
Тоді уже хоч сядь та й плач…
А лекції такі всі схожі –
Нудні. Студент сидіть не може,
Та як приходить семінар,
Студенту враз якийсь тягар:
Його не видно із-за парти,
Йому уже і не до жартів,
Та викладач хоч в окулярах,
Присутніх відміча на парах,
Тоді й приходять перездачі
І знов студент ридає-плаче…
Але всі теми поздає – дивись,
Стипендія вже є.
Професія “студент” – це класно,
Хоча, на жаль, короткочасно:
Десять семестрів чи п’ять років –
Оце для нас законні строки,
Тож я спішу нас всіх вітати:
Із нашим днем! Із нашим святом :))
Автор невідомий

Студентські роки наші –
В житті найкращі роки.
Тож смак відчуйте, друзі,
Студентського буття.
І викладач зітхає
Тихенько, ненароком,
Бо пригада студентську мить
свого ж таки життя.
Запам’ятайте, друзі,
Той день, що ми зібрались,
З тих пір «один за всіх нас
і всі за одного».
Удома іграшки всі
Та пустощі зостались.
Зібрала всіх Полтава вмить
До серця нас свого.
Жук І.А., викладач
німецької мови
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