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ШАНОВНІ СТУДЕНТИ! 

Прийміть щирі вітання з нагоди Міжнародного дня студентів. 

Бажаю вам творчого натхнення, наполегливості та успіхів у 

всіх добрих починаннях, гармонійного духовного та фізичного 

розвитку.  

Нехай щастить вам на життєвому шляху. Нехай завжди з 

вами будуть вірні друзі, мудрі наставники, досвідчені колеги, надійні 

партнери. Нехай збудуться всі ваші мрії та назавжди збережеться 

у ваших серцях романтика студентських літ. 

Нехай ваше життя наповниться святковим настроєм і 

радістю! 

Директор технікуму А.А.Палаш 



ЯРМАРОК ТАЛАНТІВ -2012 

17 жовтня 2012 року в нашому технікумі 
відбувся довгоочікуваний традиційний огляд-

конкурс художньої самодіяльності серед студентів 

нового набору «Ярмарок талантів-2012». 

Студенти продемонстрували свої творчі 
здібності, художню майстерність. Виступ кожної 

групи був яскравим та неординарним. 

Серед феєрії талантів членам журі було 
важко визначити переможця, та в кінцевому 

результаті призові місця розподілились наступним 

чином: 

1-е місце-група 11-ТХ (куратор Надточій Н.І.); 
2-е місце - група 11-Т (куратор Василевська Н.П.);  

3-е місце – група 11-М (куратор Романишина Е.Є.). 

Кращими виступами у номінаціях визнано: 

«Кращий танець» - група 21 – М (куратор 
Бобровська І.С.); 

«Краще художнє читання» - об’єднана група 

технологічного відділення (21-Т, 21-ТМ, 21-ТХ) 

(куратори Грінченко Л.Я., Погребняк І.А., Жук 
І.А.); 

«Краща інсценізація» - група 22-А (куратор 

Примаченко Н.О.); 
Учасники нагороджені грамотами, 

подяками та солодкими призами від адміністрації 

та профспілкової організації технікуму. 
 

Давиденко Ю., член студради

КОЗАЦЬКІ ПЕРЕГОНИ

18 жовтня 2012 року в гуртожитку 

Полтавського технікуму харчових технологій 

Національного університету харчових технологій 
пройшла конкурсна інтелектуально-спортивна 

програма «Козацькі перегони»,  присвячена святу 

Покрови Пресвятої Богородиці – покровительки 

козацтва. За звання найкращих, найспритніших, 

найкмітливіших змагалися 2 команди хлопців 

«Запорожці» та «Січовики».   
   До складу команди Запорожці» увійшли 

студенти групи 21-М: Ульянов Р., Волошин О., 

Бацман В., Пухліч В., Тритяк С. 

До складу команди «Січовики» - студенти 
групи 22-А: Лесковець В., Лесковець М., 

Гаркавенко С., Насіковський В., Маначинський А. 

Новоспечені козаки пройшли перевірку на 
кмітливість в інтелектуальній вікторині, показали 

фізичну підготовку в конкурсі з армреслінгу, бігу в 

мішках, підійманні гирь, проявили спритність в 

одяганні із зав’язаними очима, захопили глядачів 

своєю танцювальною майстерністю. 

За ходом змагання слідкували досвідчені 
«козаки» Михайловський І. (група 21-ТМ) та 

Моргун В. (група 11-Т). А у перервах між 

конкурсами глядачів розважали піснями 
Гребінченко А. (група 11-Т), Кохан В. (група 11-

Т),  Халда В. (група 31-Т), Петухова О. (група 21-

Т). 
У результаті запеклої боротьби перше місце 

посіла команда «Січовики». Всього декількома 

балами поступилася переможцям та посіла друге 

місце команда «Запорожці» . 
Усі учасники та переможці конкурсної 

програми «Козацькі перегони» отримали солодкі 

подарунки та подяки від адміністрації та 
профкому. 

Панченко І.С., вихователь гуртожитку
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ТИЖДЕНЬ ФАХОВОЇ КОМІСІЇ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

"ЗБЕРІГАННЯ, КОНСЕРВУВАННЯ ТА ПЕРЕРОБКА МОЛОКА"
29.10.12р. увага студентів, викладачів та співробітників технікуму 

була прикована до стенду з газетами, який оформили студенти 

спеціальностей "Зберігання, консервування та переробка молока". 

Газети висвітлили цікаво, у 
віршованій формі професію техніка-

технолога, творчо обґрунтували 

вибір професії. В них 
навчання вміло поєднується із 

відпочинком, який зафіксовано на 

фото під час участі студентів у 
спортивних змаганнях, загальнотехнікумівських конкурсах, гуртках; 

проживанням у гуртожитку. 

Кожну газету представляли студенти групи. Журі оцінювало 

володіння українською мовою, висвітлення мети газети, відповідність 
тематиці. 

Також до уваги журі була подана страва власного приготування з використанням молока та молочних 

продуктів. 
За результатами конкурсу журі визначило переможців: група 41-ТМ – І місце; група 11-Т – ІІ місце; 

група 21-ТМ – ІІІ місце; 

У цілому газети сприяють розкриттю творчих здібностей студентів, згуртовують їх, що так необхідно 
для першокурсників, прищеплюють любов до майбутньої професії, розкривають її роль у переробній 

промисловості нашої держави.

У вівторок, 30 жовтня 2012 року, у рамках проведення тижня циклової комісії зі спеціальності 

5.05170111 «Зберігання, консервування та переробка 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 науковій площині, а 

обґрунтування їхньої думки з цього приводу 
було максимально чітким і впевненим. 

Під час другого конкурсу переможцям 

попереднього конкурсу довелося відповідати 
на фахові запитання усіх членів журі. 

Підбивши результати конкурсів, журі, у складі директора технікуму 

Палаша А.А., заступника директора з виховної роботи Гавриленко Н.І., 
заступника директора з навчально-виробничої роботи Хоруженка В.М., 

завідувача технологічним відділенням Деряги Н.О., викладача спеціальних 

дисциплін Васецької Л.В., визнало «Кращими за професією технологами молока» Бондаренка Вадима та 

Демчук Катерину. 
1 листопада викладачем циклової  комісії зі спеціальності «Зберігання , консервування  та переробка 

молока» Острійчук Г.А. проведена виховна година «Рідне місто моє» 

У проведенні заходу брали участь студенти 3-го курсу технологічного відділення. Ведучою виховної 
години була студентка 31-ТХ групи Горайко В. 

На заході було почуто вірші і пісні про Полтаву, які виконали Ткалун А.,  Мирошниченко Л., 

Берлінова Р., Лаленко Т., Білоус Д., Романов О., Ставищенко Д., Олійник С., Міщук А.   
Під час підготовки і  проведення виховної години студенти ознайомилися з історією нашого 

стародавнього і вічно молодого міста. Понад 

тисячу сто років слава про нього розходиться 

близькими і далекими світами.  
Полтава – це величезний музей під 

відкритим небом, де кожен метр землі – свідок 

героїчних подій , в яких виборювалося сучасне 
нашого міста. 

Проведення таких заходів сприяє 

розширенню знань студентів про рідне місто, вихованню почуття гордості за 

свою Батьківщину , її людей.  
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ТИЖДЕНЬ ФАХОВОЇ КОМІСІЇ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

«ВИРОБНИЦТВО ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ» 
5 листопада 2012 року розпочався тиждень фахової комісії зі 

спеціальності «Виробництво харчової продукції». Відкриттям тижня 

стало спортивне свято «Веселі перегони», у якому взяли участь 

студенти груп 11-ТХ та 21-ТХ. Протягом усього свята вирувала 
гострота відчуттів жаги до перемоги. Азартні вболівальники 

підтримували свої команди. Результатом свята стала перемога 

команди групи 21-ТХ. Вітаємо переможців!
6 листопада 2012 року в 

рамках тижня фахової комісії зі 

спеціальності «Виробництво 
харчової продукції» було 

проведено «Хімічний квест», 

участь у якому взяли студенти групи 11-ТХ. Учасники вирішували 

складні хімічні задачі, кросворди, ребуси, проходили складними 
лабіринтами знань. Переможцем стала команда «Блискавка» в складі: 

Ткачука Георгія, Волохової Анастасії, 

Скоростецької Тетяни, Антоненка Іллі, 
Пашко Наталії. Учасники отримали 

солодкі подарунки.  

7 листопада 2012 року в рамках тижня фахової комісії зі 
спеціальності «Виробництво харчової продукції» було проведено захід 

«Млинцевий рай», на який були 

запрошені учні однієї з полтавських 

шкіл з метою профорієнтаційної 
роботи. Студенти приготували млинці 

з різноманітними начинками і показали майстер-клас по їх 

виготовленню. Учням було цікаво почути про походження млинців, про 
різні рецепти приготування цієї страви в різних країнах світу. Свято 

закінчилося дегустацією млинців. Гості були задоволені. 

8 листопада 2012 року комісією фахових дисциплін 

спеціальності «Виробництво харчової 
продукції» було організовано свято-

виставку «Національні страви світу», на яку запросили учнів 9 класів 

Полтавської ЗОШ №38 та Полтавської гімназії №30. З метою 
профорієнтаційної роботи учнів ознайомили 

з матеріально-технічною базою технікуму, зі 

спеціальностями, за якими здійснюється 
підготовка молодих фахівців у навчальному 

закладі. На завершення заходу студенти 

технікуму презентували виставку 

«Національні страви світу», де були 
представлені страви Франції, Росії, Грузії та 

Китаю. Гостям було запропоновано 

скуштувати солодощі, які приготували 
студенти спеціальності «Виробництво 

харчової продукції». 

Фіналом тижня фахової комісії зі спеціальності «Виробництво 
харчової продукції» став конкурс газет на тему «Безпечне харчування». 

Студенти груп своїми дописами в 

газетах розкрили актуальність 

поставленої теми. Газети були представлені дотепно, оригінально, з 
використанням продуктів харчування. Для визначення переможця були 

запрошені студенти механічного відділення. Оцінювання конкурсних 

робіт проводилося об’єктивно. I місце посіла група 31-ТХ,  II місце – 
42-ТХ,  III місце – 21-ТХ, IV місце – 11-ТХ. Всі учасники конкурсу 

були нагороджені солодкими призами. 
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ТИЖДЕНЬ ФАХОВОЇ КОМІСІЇ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

"ЗБЕРІГАННЯ, КОНСЕРВУВАННЯ ТА ПЕРЕРОБКА М’ЯСА" 
Початок тижня фахової комісії зі спеціальності «Зберігання, консервування та переробка м'яса» 

відразу привернув увагу конкурсом газет, що відбувся 12 листопада 2012 року на тему «Я люблю свою 

майбутню професію». За результатами оцінки журі перше місце у конкурсі 

вибороли групи 31-Т та 41-Т, вразивши всіх креативними та новими ідеями. 
Друге місце отримала група  21-Т, а третє місце посіла група 11-Т. Всі 

учасники конкурсу були нагороджені призами та отримали багато 

позитивних емоцій.  
13 листопада 2012р. було проведено відкритий виховний захід під 

керівництвом викладачів спецдисциплін Москаленко О.І., Іщенко Л. М., 

Круміної Т.І, “Моя професія - технолог м’яса” з метою формування у 
студентів любові і поваги до обраної професії. За почесне звання «Кращий 

технолог м’яса»  змагалася студенти групи 41-Т Мазепа Л., Балакіна К., 

Барабан Д., Вівсяник А., Рахімова А., Новодворська Т.,Гаврищук А., Андрійко С., Кусова В., Мотренко Ю., 

Осіння В., Штанько Я., Соскова Л. 
  Студенти розповіли про  посадові обов’язки працівників  підприємств м’ясної галузі і представили 

зразки м’ясних продуктів. Їхні виступи були вичерпні і супроводжувалися відповідними слайдами та 

дотепними жартами про українське сало, ковбасу, яка росте на міфічних 
деревах, консервні порожні бляшанки, якими прикрашали навіть весільні 

кортежі. Новий тип керівника підприємства презентував, читаючи реп, 

студент Барабан Д., а бадьорий настрій та музичні паузи забезпечував 
студент Юкалов А. 

  Комісія прийшла до висновку, що  одними із кращих технологів 

курсу є: Мазепа Л. Балакіна К., Кусова В., Новодворська Т., за 

результатом окремого  конкурсу найсильнішими  визнані Мазепа Л. і 
Балакіна К. Вони отримали сувеніри тематичного призначення, а решта 

учасників – заохочувальний солодкий приз. 

Мета заходу досягнута, а студенти-випускники, даючи клятву 
технолога, запевнили всіх  присутніх у тому, що наші технологи гордо 

ідуть в майбуття. 

Кульмінацією тижнів комісій спеціальних дисциплін 

технологічного циклу став конкурс „Краща, весела, кмітлива команда 
технологів”. У конкурсі брали участь групи 31-ТМ і 31-Т. 

Відповідальними за проведення конкурсу були викладачі 

Гузевська І.І., Василевська Н.П., Іщенко Л.М., Михайлик Т.О. 
За результатами конкурсу, журі у складі голови ради кураторів 

Бесараб Н.В., голови об’єднаної профспілки Копил Л.А., куратора 

групи 41-А Орлової Л.Я., куратора групи 41-М Сергєєвої Т.В., 
куратора групи 42-ТХ Аксюк Н.В. визначило переможцем конкурсу 

команду групи 31-Т. 

Під час конкурсу студенти обох команд продемонстрували злагодженість, ерудицію, вміння знаходити 

яскраві рішення, дотепні відповіді. Усі номери конкурсу супроводжувалися активною підтримкою 
вболівальників.  

15 листопада відбувся відкритий захід  на тему «Молодь обирає 

здоровий спосіб життя»,  мета якого -  це пропаганда здорового способу 
життя,  девіз «Станьмо на  варті власного  майбутнього».  Активну участь 

взяли  студенти перших курсів  груп 11Т і 11ТХ. Студенти показали свої 

знання  щодо профілактики  здорового способу життя  та ще раз наголосили  
про шкідливий вплив на організм нікотину, алкоголю, наркотичних речовин, 

пива біоенергетичних напоїв. У номінації  «Світ моїх захоплень» виступили 

студенти другого курсу  Шугай І.(21Х), Полінець Д. (21М),  які показали 

трюки на велосипедах. У  виконанні студентів  групи 11ТХ Солов’янової М. і 
Єщенко А. -  східний танок, акробатичний  етюд показали Сахарова К. (11Т) і 

Ремига М. (21Х),  хлопці групи  21М і 21Х виконали спортивний  танок. Кульмінацією  дійства  був показовий  

виступ  борців нашого технікуму: Гончарова  Володимира, першорозрядника, призера Полтавської області  та  
Звіздуна  Владислава , кандидата в майстри  спорту,  багаторазового чемпіона  області,  срібного призера 

України.  Під музичний супровід  проведені  змагання  на спритність (стрибки  в мішках,  вправи з  обручем, 

конкурс « Гавайка» та інші). Бінарний  виховний захід  підготували і провили викладач хімії  і біології 

Матвієнко Л.І.  та викладач фізичного виконання  Гагаєва Н.В.   
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 ПЕРШІСТЬ З ВОЛЕЙБОЛУ СЕРЕД 

ЮНАЦЬКИХ КОМАНД  
У технікумі з 30 жовтня по 9 листопада 

проведено першість з волейболу серед юнацьких 
команд. 

У змаганнях взяли участь 14 команд – 

близько 150 учасників. 
За підсумками першості, що пройшла у цікавій напруженій 

боротьбі, у фіналі зустрілися студенти-волейболісти групи 41-М 

(куратор Сергеєва Т.В.) і  групи  21-М (куратор Бобровська І.С.). 
Перемогу з рахунком 3:2 здобули спортсмени 41-М групи. 

Переможці нагороджені дипломом І-ого ступеня та перехідним Кубком, призери - грамотами. 

 

 

МИЛОСЕРДЯ В ПОШАНІ
Не переведеться рід український, якщо ми будемо пам′ятати наше минуле, будемо берегти здобутки 

нашого народу, поважати старше покоління, вшановувати подвиг учасників Великої Вітчизняної Війни. 
Ось і в нашому технікумі завжди проводяться бесіди зі студентами про історію нашого 

навчального закладу, завжди пам′ятаємо людей, які багато років працювали у нашому 

технікумі, пережили лихо війни. Студенти  радо відгукуються на прохання про допомогу 

людям, яких спіткало лихо,   і тому, коли близькі родичі колишнього директора технікуму 
Домненка Леоніда Митрофановича звернулися  до студентів технікуму, з проханням  

допомогти  знайти донорів для лікування Леоніда Митрофановича, який потребував 

термінового переливання крові, студенти відгукнулися  і попрямували до станції 
переливання крові.  

            Після проведеного лікування,  шановний ветеран, учасник бойових дій  Домненко Л.М. 

зателефонував  і  дякував студентам :      
Василенку Віталію   31-М, Денисенку Юрію  31-М, Клопоті Миколі 31-М, Кадучці Андрію 31-М, Костюку 

Олександру 42-А, Радченку Івану 31-М, Русанівському Владиславу 42-А, Тарасенку Станіславу 42-А, 

Хоменку Владиславу 31-М, Хоменку Андрію 42-А, Червоному Руслану 31-М за щиросердний вчинок  -  

добровільну, безкоштовну здачу крові, а  заввідділенням Жаголкіну Вікторію Олексіївну, кураторів  Бессараб 
Наталію Василівну, Орлову Лору Яківну  за організацію. 

Донорство – це почесна благодійна місія, вкрай необхідна нашому суспільству. Кров потрібна для 

лікування анемії, у планових і екстренних операціях. Донори рятують життя людей, постраждалих у ДТП, а 
також хворих зі вродженими захворюваннями крові. Кров не замінити і не зробити штучним шляхом, тільки 

кров людини та її компоненти можуть бути використані в лікувальних цілях. Донорську кров розділяють на 

компоненти, пацієнт отримує саме той, якого потребує, тому кожен донор може врятувати не одну людину, а 
відразу кілька життів. 

Статистика свідчить, що на одного жителя в Україні зараз у запасниках припадає 9,1 мл крові, тоді як 

для нормального функціонування донорської системи необхідно 15 мл. На 1 тисячу населення в нашій державі 

припадає 18 донорів, а в Європі – 55, в ЗША – понад сотню.  
Приємно за наших студентів, що не залишаються осторонь, коли в  іншої людини сталася біда. У 

цьому навчальному році також брали участь у цій почесній акції – здачі донорської крові – студенти групи 41-

М: Верпета Віталій,  Гайко Юрій, Штана Сергій, а інші відгукувались, коли потрібна була їхня допомога.

Пишаємося ними та дякуємо куратору, Сергеєвій Т.В., що виховує їх чуйними та небайдужими.                            

 

         Копил Лариса Андріївна, голова профспілкового комітету технікуму  
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