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КРАЩІ КІМНАТИ СТУДЕНТСЬКОГО ГУРТОЖИТКУ 
24 вересня 2013 року в нашому технікумі було проведено конкурс на кращу студентську кімнату 

гуртожитку. У конкурсі взяли участь всі його мешканці. 

За результатами оцінки комісії було визначено по три кращі кімнати хлопців та дівчат. 

Кращі кімнати хлопців:1 місце: 415 к. – 328 балів  (Опухлий Олег (31-М), Проніченко Євгеній (31-

М), Трикоз Олег (31-М); 2 місце: 806 к. – 326 балів (Лесковець Віктор (32-А), Лесковець Микола (32-А), 

Клочко Вадим (11-А); 3 місце: 511 к. – 323 бали   (Здендяк Ярослав (31-А), Левішко Владислав, Олексюк 

Сергій (31-Х). 

Кращі кімнати дівчат: 1 місце: 601 к. – 334 бали (Больбот Марія (31-ТМ), Антіпіна Олена (31-ТМ), 

Свинаренко Валерія (21-Т); 2 місце: 909 к. – 313 балів (Радисюк Оксана (41-Т), Харитонова Інна (41-Т);  3 

місце: 616 к. – 304 бали (Петраш Валентина (22-Т), Литвиненко Яна (41-ТМ), Кайдаш Лідія (22-ТХ).

                             01 вересня 2013 року 

Полтавський технікум харчових технологій 

НУХТ вкотре гостинно відкрив двері для 

студентів та викладачів. Традиційно в цей день 

пройшла урочиста  лінійка, присвячена початку 

нового навчального року та Дню знань.  

На адресу викладачів та студентів 

технікуму прозвучали привітання від директора 

технікуму, кандидата технічних наук Анатолія 

Палаша. 

З відкритим серцем і щирим словом 

прийшли привітати педагогічний та 

студентський колектив декан факультету 

інженерної механіки та пакувальної техніки 

Національного університету харчових 

технологій, доцент Сергій Блаженко та завідувач 

кафедри машинобудування, стандартизації та 

сертифікації обладнання Національного 

університету харчових технологій, доктор 

технічних наук, професор Євгеній Штефан.  

Вони виголосили слова привітання від 

ректора НУХТ, професора Сергія Іванова та 

нагородили грамотами та подяками університету 

кращих працівників технікуму.   

 

Музичні вітання звучали й від учасників 

художньої самодіяльності. Символічний 

студентський квиток, залікову книжку вручили 

старшокурсники студентам нового набору. 

Ті, в свою чергу, присяглися бути 

гідними свого навчального закладу, гордо нести 

ім’я студента через усі роки навчання. 

Мелодійний звук дзвоника сповістив викладачів 

та студентів про початок нового навчального 

року. 

 

   Наталія Гавриленко, заступник 

директора з виховної роботи 

 



ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ 

ДОРОЖНЬОГО РУХУ 
Одна з найвідповідальніших ролей у житті 

людини – це роль пішохода. Від його 

пильності та 

уважності залежить  

власне життя та 

благополуччя і 

життя оточуючих. 

Необхідно 

виконувати прості 

правила, які 

допоможуть 

уникнути нещасних 

випадків. 

  Пішоходам забороняється:  

   а) виходити на проїзну частину, не 

впевнившись у відсутності небезпеки для себе 

та інших учасників руху;  

   б) раптово виходити, вибігати на 

проїзну частину, в тому числі на пішохідний 

перехід;  

   в) допускати самостійний, без нагляду 

дорослих, вихід дітей дошкільного віку на 

проїзну частину;  

   г) переходити проїзну частину поза 

пішохідним переходом, якщо є розділювальна 

смуга або дорога має чотири і більше смуг для 

руху в обох напрямках, а також у місцях, де 

встановлено огородження;  

   ґ) затримуватися і зупинятися на 

проїзній частині, якщо це не пов'язано із 

забезпеченням безпеки дорожнього руху;  

   д) рухатися по автомагістралі чи 

дорозі для автомобілів, за винятком 

пішохідних доріжок, місць стоянки і 

відпочинку.  

У разі причетності пішохода до 

дорожньо-транспортної пригоди він повинен 

подати можливу допомогу потерпілим, 

записати прізвища та адреси очевидців, 

повідомити орган чи підрозділ міліції про 

пригоду, необхідні дані про себе і перебувати 

на місці до прибуття працівників міліції.  

Пішохід має право:  

   а) на перевагу під час переходу 

проїзної частини позначеними 

нерегульованими пішохідними переходами, а 

також регульованими переходами за наявності 

на те відповідного сигналу регулювальника чи 

світлофора;  

   б) вимагати від органів виконавчої 

влади, власників автомобільних доріг, вулиць і 

залізничних переїздів створення умов для 

забезпечення безпеки дорожнього руху. 

Наталія Гавриленко, заступник 

директора з виховної роботи  

 

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ТУРИЗМУ 
27 вересня 2013 року студенти нашого 

технікуму святкували Всесвітній день туризму 

в Національному університеті харчових 

технологій. 

У заході взяли участь студенти всіх 

факультетів університету та відокремлених 

структурних підрозділів університету, 

зокрема: Волинський технікум (м. Луцьк), 

Коледж ресторанного господарства (м. Київ), 

Івано-Франківський технікум ресторанного 

сервісу і туризму, Львівський технікум м’ясної 

та молочної промисловості, Смілянський 

технікум харчових технологій і Свалявський 

технічний коледж. 

Команда нашого технікуму була 

активним учасником кулінарних конкурсів 

«Трофей туриста» (на кращий шашлик) та 

«Рибна юшка», туристичної естафети, 

змагання з арм-реслінгу. 

Дипломи учасника фестивалю й солодкі 

призи отримали всі команди. 

Юлія Калашнікова, студентка групи 21-

Т нашого технікуму, виборола 3-е місце у 

змаганні з арм-реслінгу серед дівчат. 

У конкурсі «Трофей туриста» команда 

нашого технікуму отримала спецприз журі «За 

новаторство у оформленні туристичних страв».  

 



КАЛИНОВА МОЯ ПОЛТАВА! 

23 вересня 2013 року у Полтавському 

технікумі харчових технологій НУХТ відбулася 

виставка на тему: «Калинова моя Полтава!», 

присвячена Дню міста та 70-ій річниці визволення 

м. Полтави від німецько-фашистських загарбників. 

У виставці брали участь студенти всіх 

курсів та відділень. Кожна композиція була 

неповторною та яскравою.  Журі оцінювало 

роботи за такими критеріями: оригінальність, 

відповідність тематиці, естетичне оформлення та 

презентація. 

І місце   -  група 31-М, куратор Бобровська 

І.С. та група 21-ТМ, куратор Василевська Н.П.;  

ІІ місце – група 21-ТХ,  куратор Надточій 

Н.І. та група 31-А,    куратор Єчкалова Т.Є.; 

ІІІ місце – група 41-ТХ,  куратор Васецька 

Л.В. та група 41-Т,   куратор Михайлик Т.О.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Любов Панова, член прес-центру 

студради  

ПОЛТАВА ВИШИВАНА 
22 вересня 2013 року студенти 

технікуму долучились до міського Параду 

«Полтава вишивана». Цей захід відбувся з 

нагоди відзначення Дня міста, 70-ї річниці 

визволення м. Полтави від фашистських 

загарбників. 

Захід проводився з метою пропаганди 

української культури, національних традицій 

та звичаїв, підняття суспільної свідомості 

щодо збереження культурної спадщини 

народу. 

У Параді «Полтава вишивана» взяли 

участь загальноосвітні заклади, вищі навчальні 

заклади І-ІV рівня акредитації, підприємства та 

організації міста. 

Студенти та викладачі технікуму гідно 

представили наш навчальний заклад перед 

полтавцями та гостями міста. Близько 50 

юнаків та дівчат, одягнувши вишиті сорочки, 

презентували колону технікуму. 

Адміністрація технікуму виносить 

подяку студентам груп 31-М і 11-ТХ, 

кураторам груп Ірині Бобровській та Наталії 

Аксюк за активну участь у Параді «Полтава 

вишивана». 

 



НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК – НОВІ 

СПОРТИВНІ СТАРТИ 

У нашому технікумі стало доброю 

традицією зустрічати День фізичної культури та 

спорту на спортивних майданчиках. 

Міні-футбольна команда юнаків провела 

товариську зустріч з командою Полтавського 

музичного училища. Гра закінчилася з рахунком 5:1 

на нашу користь. Хороший рівень гри 

продемонстрували: капітан команди – студент 21-А 

групи Козубець Віталій та воротар – студент 21-А 

групи Агєєв Антон. 
 

Не менш цікаво пройшли змагання з 

настільного тенісу серед юнаків та дівчат, в яких взяли 

участь відповідно 30 та 20 спортсменів.

 
Призерами серед юнаків стали: 

ІІІ – місце  - Піка Роман – 31-Т група; ІІ – місце - 

Холоденко Олег – 21-М група; І – місце- Дековець 

Віталій – 31-М група; 

Серед дівчат: 

ІІІ – місце - Калінько Снежана – 31-ТХ група; ІІ – 

місце  - Кісіль Анастасія – 31-Т група; І – місце  - 

Деменська Неля – 31-ТХ група. 

Переможці та  призери нагороджені грамотами. 

Студентка 21-Т групи Калашнікова Юлія, 

ставши бронзовим призером Чемпіонату Світу з 

армспорту, виконала норматив Майстер спорту 

України. 

КУБОК ДИРЕКТОРА З МІНІ-

ФУТБОЛУ 

З 16 вересня 2013 р. розпочалися 

змагання з міні-футболу на Кубок 

Директора. Взяли участь 16 команд. У 

запеклій боротьбі визначилися фіналісти і 

переможці змагань: 

І – 31-М;  ІІ – 21-А;   ІІІ – 21-М. 

Вітаємо переможців і бажаємо нових 

звершень! 

 
Шерстюк О.М., викладач фізвиховання 

 

 

ПОДАРУНОК ДО ДНЯ ФІЗИЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 
З 1 по 8 вересня 2013 р. у місті Гдиня 

(Польща) проходив Чемпіонат Світу з армспорту. 

Студентка Полтавського технікуму харчових 

технологій Національного університету харчових 

технологій 21-Т групи Калашнікова  

Юлія взяла участь у цьому Чемпіонаті. Вона 

виграла бронзову нагороду у номінації юніорів. 

Поздоровляємо 16-річну спортсменку зі 

значним досягненням, а всіх фізкультурників з їх 

професійним святом.  
 

 



 

СЛОВО ВДЯЧНОСТІ 

         “Друзів пізнають у біді” – глибинну сутність цього народного прислів’я я 

зрозуміла, коли мою сім’ю спіткало нещастя. 

           Негайно, без вагань та роздумів прийшли на допомогу багато людей і серед них 

мої колеги по роботі – викладачі та співробітники технікуму; в скрутний для мене час 

люди виявили справжні християнські риси чуйності, доброзичливості та готовності 

допомагати.  

           Хочу висловити глибоку вдячність моїм колегам за допомогу в скрутний для 

мене час; особливу вдячність за енергійну та швидку організацію допомоги висловлюю 

директору технікуму Анатолію Палашу, заступникові директора Олені Дарюзі, голові 

профспілкового комітету Ларисі Копил. 

           Низький уклін Вам усім, дорогі колеги. 

                                                                     Олена Паніхіна  

 

 

 

1 жовтня відзначила свій ювілей людина, яка 

присвятила майже все своє життя роботі в нашому 

навчальному закладі, прекрасна жінка та чудовий 

педагог, Примаченко Надія Олександрівна. 

Бажаємо Вам у роботі натхнення, 

У колі сім'ї - тепла і доброти, 

Серед друзів - любові і поваги, 

А в житті щоб збувалися мрії. 

 

    З любов’ю та повагою, студенти та колеги  

 

 

 

 

 

 

 

1 червня відзначила свій ювілей фізик за 

професією та лірик у душі, чарівна 

Романишина Еліна Євгеніївна. 

Хай здоров'я, радість і достаток,  

Сипляться, немов вишневий цвіт,  

Хай малює доля з буднів свято  

І дарує Вам багато літ! 

Редакційна колегія:  

Голова редакційної ради:      Наталія Бессараб  

 Літературний редактор:        Наталія Гавриленко                Коректор:           Ірина Жук  

Комп'ютерний  набір:             Світлана Прихожай        Комп’ютерна верстка :  Микола Павленко  

Члени редакційної ради:       Іван Бокоч,  Валентин Федоров  

 


