
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Від сесії до сесії 

Живуть студенти весело, 

Співають і танцюють, 

На парах не нудьгують.  

 

Газета Полтавського технікуму харчових технологій 

   Національного університету харчових технологій 

 

 

№ 2 (34) 

17 

листопада

2013 року 

 

 

Гризіть граніт науки 

Хапайте хвіст комети, 

Без втоми і без муки, 

Хай будуть ваші злети. 

 

Шановне студентство,  
щиро вітаю вас зі святом! 

Студентські  роки – цікавий та 

незабутній період в житті людини, час 

мрій, сподівань, невичерпної енергії, час 

першого кохання та перших серйозних 

досягнень. 
Саме в студентські роки формується 

громадянська та життєва позиція, 

світогляд майбутнього спеціаліста. 

  Дозвольте побажати вам в цей день, щоб отримання нових знань приносило вам 

задоволення, ваші таланти розкривалися повною мірою, щоб ви знайшли визнання в 

нашому суспільстві, стали гідними будівниками нашої незалежної держави, а 

адміністрація та викладацький колектив нашого навчального закладу робитиме все 

можливе для реалізації вашого невичерпного потенціалу. 
 Нехай ваші молоді серця сповняться святковим настроєм та радістю. Щастя 

вам, миру і добра! 
З повагою,  директор технікуму Анатолій Палаш 

 

 

 

Студентом гарним  бути - 

Знання міцні здобути. 

Корисного пізнати 

Як вчила рідна мати. 



В переддень студентського свята ми вирішили поцікавитися, а як же пройшли  
студентські роки у директора нашого навчального закладу. 

 - Анатолій Анатолійовичу, чи сподобалися 

Вам студентські роки і чим вони найбільш 

запам`яталися? 
- Я думаю, що кожній людині свої студентські роки 

запам`яталися. Я навчався у Національному 

університеті харчових технологій, що знаходиться у 

Києві, тому отримав дуже багато вражень. А ще у 

мене залишилося після закінчення навчального 

закладу багато друзів, з якими я і зараз підтримую 

дружні стосунки. Тому я вважаю, що студентські 

роки – найпрекрасніші роки в житті людини і вони 

запам’ятовуються назавжди. 
- У Вас були улюблені предмети? 

- Звичайно, що були. Взагалі, я ще зі школи дуже 

полюбляв фізику, математику. А при навчанні в 

університеті вивчав такі фундаментальні 

дисципліни як опір матеріалів, теорія машин і 

механізмів, технологічне 

обладнання галузі, які 

були моїми 

найулюбленішими 

предметами. Тому я радий, 

що деякі з цих дисциплін я 

зараз викладаю в нашому 

технікумі. 
- Розкажіть, чи 

було навчання складним?  
- На той час, коли я навчався, був досить великий 

відбір студентів, бо нас на першому курсі у групі 

було 30 чоловік, а на п‘ятому - 12. Тому багато хто 

не витримав, не зміг навчатися далі. Вони знайшли 

себе в інших сферах діяльності. Ми завжди 

відвідували заняття, не пропускали пар. Студент, 

який хоче навчатися, не повинен зупинятися на 

досягнутому. Тому я хотів би порадити студентам 

нашого технікуму не пропускати занять і це буде 

запорукою отримання гарних оцінок. Пропущений 

матеріал дуже важко самостійно засвоїти, це 

призводить до певних проблем. А з тим, що «від 

сесії до сесії живуть студенти весело» я згодний – я 
сам жив у гуртожитку і вдячний за це, бо живучи 

там, готуєшся до самостійного життя, вчишся 

планувати свій час.  
 - Чим Ви займалися у вільний від навчання 

час? 
- У вільний від навчання час ми з друзями ходили в 

кіно, театри (звичайно, якщо була така можливість). 

Та, правду кажучи, багато вільного часу і не було, 

бо навчання передбачало виконання великої 

кількості курсових робіт, тому більшість часу ми 

проводили в бібліотеці. Ще, звичайно ж, займалися 

спортом, а коли була нагода, ми присвячували час 

вивченню історичних пам‘яток міста Києва, бо це 

місто з великою, глибинною історією. Там є на що 

подивитись. 
 - А чи мріяли Ви коли-небудь стати 

директором навчального закладу? 
- Коли був студентом - ні, не мріяв. За фахом я 

інженер-механік, тому думав, що буду працювати 

на одному із переробних підприємств. Але коли я 

навчався на 5 курсі, до нас в університет приїхав 

один з викладачів технікуму і запропонував роботу. 

Я погодився. Так тут і залишився. Відомо, що перед 

тим, як стати директором, потрібно пройти всі 

щаблі: від викладача до 

завідувача відділенням, потім 

заступника директора. Бо 

бути директором не так вже і 

легко. Перед тим, як давати 

людям якесь завдання, 

потрібно знати, як його 

виконувати. Потрібно, щоб в 

колективі тебе сприймали 

толерантно, з повагою. І це 

важливо не лише для директора навчального 

закладу, а й для керівника будь-якого підприємства. 

Він має чітко знати всі функціональні задачі і 

завдання своїх підлеглих, щоб підказати їм дещо, 

допомогти. 
- Напевно, у технікумі ще важче, до дітей 

треба знайти особливий підхід? 
- Так. Найважча робота не з машинами та 
апаратами, а з людьми. Особливо, коли ці люди – 
молодь, а у молоді завжди є якісь проблеми. Тому 

до них потрібно ставитися з розумінням, 

допомагати їм, підтримувати. І до кожного студента 

шукати індивідуальний підхід. Цим займаються 

куратори груп, а особливу увагу приділяють 

питанню адаптації студентів-першокурсників до 

навчання в технікумі. Звичайно, спочатку їм важко, 

але всі ми через це проходили.  
- Дякуємо Вам, було дуже цікаво з вами 

спілкуватися. 

 Члени сектору зв`язків з громадськістю Любов Панова та Ольга  Самофал  



НАШІ СТУДЕНТИ 
Не секрет, що в нашому технікумі навчається багато обдарованих студентів. У цьому 

навчальному році в наших рядах з`явилися нові таланти. Знайомтеся: 
   Урізченко Олександр – студент групи 21-А. 

Він почав займатися 

футболом ще з 
дитинства. Його 

взірцем став батько – 
в юності він грав за 

збірну селища. У 8 

років і Олексанра 

взяли до юнацької збірної, яка в обласних і 

районих турнірах здобула багато перемог. У 14 

років він почав грати за районну команду 

м.Кобеляки. Разом зі своєю командою здобули 2 

місце в районній першості. На  турнірі з міні-
футболу 2011 року, присвяченому  пам’яті 

Миколи Касяна, серед 12 дитячо-юнацьких 

команд змогли здобути 3 місце. Завдяки активній 

участі команди в селищі прийняли рішення 

збудувати штучне міні-поле, на якому зараз 

проводяться обласні та районні змагання. 
Згодом Олександр перейшов у дорослу 

лігу. Йому випала честь грати за збірну селища. 
Одного разу команда отримала путівки у 

Словаччину, де на них чекав нелегкий турнір - 
грали матчі зі збірними Словакії, Білорусії, Росії, 
Греції та іншими. Змогли здобути лише 5 місце з 

10, але це гравців не засмутило, тому що грати 

на такому рівні і з такими командами - це вже 

перемога! 
«Я дуже радий, що я у спорті, адже 

завдяки йому можна побачити весь світ. Я з 

цього зрозумів одне: життя без спорту- це не 

життя!», говорить 

студент. 
Представник 

екзотичного 

бойового мистецтва 

Сходу тепер і в 

нашому технікумі! 
Так-так, серед «першачків» є представник 

доволі-таки незвичайного бойового мистецтва 

Сходу – кендо, яким володіє та постійно 

вдосконалює свої бойові навички студент групи 

11-М Євген Романець. «Кендо – це японське 

бойове мистецтво фехтування на мечах. Метою 

кендо є вдосконалення людської природи через 

розуміння 

принципів роботи 

з мечем», - 
говорить Женя.  

Цього року 

в Донецьку буде 

проходити 

Чемпіонат України 

з кендо, в якому візьмуть участь майстри меча з 

багатьох міст України, Росії, Польщі, Чехії та 

Нідерландів. Звичайно ж, у цьому турнірі 

братиме участь і наш кендоїст, тому побажаємо 

йому успіхів, терпіння та нових звершень у 

непростому, але цікавому та захоплюючому 

різновиді фехтування.  
А це - Луценко Антон, 

студент групи 22-ТХ. Він 

народився у Кременчуці. 

Навчався у Кременчуцькому 

колегіумі №25. В 14 років 

почав займатися боксом у 
спорткомплексі «Легіон», де 

тренувався під чуйним 

наглядом своїх тренерів. В 

перших поєдинках Антон зазнавав поразки, але 

це стало тільки поштовхом для подальшого 

розвитку своїх умінь, і от у 2011 році він став 

призером чемпіонату області в м. Миргород, а в 

2012 році - чемпіоном області в місті Полтава у 

ваговій категорії 64-69кг. На даний момент 

Антон тренується під керівництвом Миколи 

Семеняги в ДЮСШ №4 в місті Полтава. 
А от його одногрупниця Ельвіра Багірова,  

яка народилася в місті Карлівка, до вступу до 

нашого технікуму і не знала, що в неї є талант. 

Свій перший вірш написала для виступу на 

"Ярмарок талантів". «Мене настільки вразила  та 

надихнула краса 

цього навчального 

закладу! Раніше я 

навіть і не могла 

подумати, що зможу 

написати вірш», - 
ділиться студентка.   

Наталія Бессараб, голова ради кураторів 



ЯРМАРОК ТАЛАНТІВ - 2013 
24 жовтня 2013 року в нашому технікумі відбувся щорічний огляд-конкурс художньої 

самодіяльності серед студентів нового прийому «Ярмарок талантів – 2013». 
Студенти нового прийому 

презентували свої групи, 

демонстрували свої таланти, 

творчі здібності, художню 

майстерність і доводили, що саме 

вони – найкращі! 
Кожен виступ був по-

своєму цікавий та яскравий. Всі 

групи були  відзначені грамотами та солодкими призами від профспілкової організації технікуму. 
Призові місця розподілились наступним чином: 

1-е місце-група 11-А (куратор Єчкалов Д.В.); 
2-е місце - група 11-М (куратор Довгий А.В.); 
3-є місце – група 11-Т (куратор Гузевська І.І.). 
Кращими виступами у номінаціях визнано:  
«Кращий танець» - група 11 – ТХ (куратор 

Аксюк Н.В.); «Краща гра на музичному 

інструменті» - збірна груп 21-ТМ, 21-Т 

технологічного відділення (куратори 

Василевська Н.П., Танчин М.С.); «Краще художнє читання» - 22-ТХ (куратор 

Шерстюк О.О.); «Краща інсценізація» - збірна груп 21-М, 21-Х, 21-А 

механічного та електромеханічного відділень (куратори Сергеєва Т.В., 

Романишина Е.Є., Трохимець О.В.); «Краща пісня» - група 11-Х (куратор Таран Т.М.) 
Наталия Гавриленко, заступник директора з виховної роботи 

КОНКУРС «КРАЩА, ВЕСЕЛА, КМІТЛИВА КОМАНДА ТЕХНОЛОГІВ»  
   Кульмінацією тижнів комісій спеціальних дисциплін технологічного циклу став конкурс 

«Краща, весела, кмітлива команда технологів». У ньому взяли участь групи 31-ТМ, 31-ТХ і 31-Т. 
   До уваги  глядачів були представлені конкурси: 

привітання, розминка, домашнє завдання: інсценізація на 

студентську або виробничу тематику. 
   Під час конкурсу усі команди продемонстрували 

злагодженість, ерудицію, вміння знаходити яскраві рішення, 

дотепні відповіді. Найбільш яскравим конкурсом, на думку 

глядачів, став конкурс-інсценізація на студентську або 

виробничу тематику. 
   За результатами конкурсу журі визначило переможця 

- команду групи 31-ТХ. Друге місце посіла команда 31-ТМ і 

третє місце зайняла команда 31-Т. 
   Директор технікуму Анатолій Палаш подякував 

учасникам за чудову, злагоджену командну гру і вручив їм 

солодкі призи. 
   З метою профорієнтаційної роботи серед шкільної 

молоді на КВК технологів були запрошені випускні класи 

ЗОШ №8 міста Полтави. Викладачі технікуму Ніна Василевська та Ірина Гузевська розповіли 

школярам про технікум та пригостили молочними продуктами, виготовленими студентами-
технологами. 

Викладачі комісії 
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ТИЖДЕНЬ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ СПЕЦДИСЦИПЛІН ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

«ЗБЕРІГАННЯ, КОНСЕРВУВАННЯ ТА ПЕРЕРОБКА МОЛОКА» 
4 листопада 2013 р. у Полтавському технікумі харчових технологій НУХТ 

розпочався тиждень циклової комісії спецдисциплін зі спеціальності «Зберігання, 

консервування та переробка молока».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перед початком робочого дня у холі 

технікуму студенти-технологи радо пригощали 

молочними продуктами усіх, хто йшов на роботу 

та навчання. На дегустацію були запропоновані 

два види продукції: сир «Фета» та масло вершкове 

власного виробництва. 
         Усі, хто смакував продукцією, залишилися 

задоволеними її якістю.   

 
  У цей же день відбувся перший захід з 

плану тижня циклової комісії: конкурс 

студентських газет «Моя спеціальність – 
«Зберігання, консервування та переробка молока». 

На конкурс свої газети представили групи 11-Т, 

21-ТМ, 31-ТМ, 41-ТМ. Також увазі журі було 

запропоновано страву власного приготування з 

використанням молока та молочних продуктів. 
   За результатами конкурсу журі визначило 

переможців: 
групи 21 ТМ та 31 ТМ – І місце; 
група 11 Т – ІІ місце; 
група 41 ТМ – ІІІ місце; 

 
5 листопада Галина Острійчук  провела 

виховну годину «Рідне місто моє». 
   У проведенні заходу брали участь студенти 3-го 

курсу технологічного відділення. Ведучими 

виховної години були студентки групи 31-ТХ 

Сніжанна Колінько  і Єлизавета Шкода.  
                                         Викладачі циклової комісії 
 
 

 
На заході багато пісень і віршів про 

Полтаву майстерно виконали студенти Ірина 

Соколенко, Любов Панова, Ольга Самофал, 

Ілона Жмурченко, Людмила Мирошниченко. 
Під час підготовки до  проведення 

виховної години студенти також відвідали 

краєзнавчий музей, де ознайомилися з історією 

нашого міста та біографією видатних 

природодослідників Володимира Вернадського, 

Миколи Вавілова. 
7 листопада відбувся конкурс «Кращий за 

професією», який організували та провели 

викладачі: Ніна Василевська і Ірина Гузевська. У 

конкурсі брали участь дві команди студентів гр. 

41 ТМ. Команда «Капітошка» складалася з 

учасників Ірини Олепір, Аліни Кропивної, Ірини 

Редчиць, Альони Кропивки та Вікорії Труш. 

Команда «Мілки» складалася з учасників Ірини 

Старжевської, Ольги Комлик, Юлії Денисенко, 

Валерії Машиної, Віти Йовенко, Анжели 

Станіславенко. 
Під час першого раунду конкурсу 

«Молочні продукти – за і проти» студенти 

продемонстрували свої знання зі спецдисциплін. 

За результатом виступу в цьому раунді журі 

обрало по одному з кращих студентів обох 

команд. Цими студентами стали Анжела 

Станіславенко та Ірина Олепір, які взяли участь 

у наступному раунді конкурсу. 
За підсумками обох раундів конкурсу 

звання «Кращий технолог» отримала Анжела 

Станіславенко. 

 



НА ПОЕТИЧНОМУ КРИЛІ 
24 жовтня 2013 року в Полтавській 

обласній універсальній науковій бібліотеці ім. 

І. П. Котляревського 

пройшов творчий вечір, 

присвячений поетичному 

надбанню викладача 

Полтавського технікуму 

харчових технологій 

НУХТ Ірини Жук. 
У затишній 

атмосфері відбулося 

знайомство аудиторії з 

творами авторки. Прозвучали вірші з вуст 

студентів, колег та самої поетеси.  Ірина Жук 

розповіла про свої попередні збірки «Сім 

кольорів веселки» та «Солов’їні трелі», а також 

презентувала нові поезії, які увійшли до третьої 

збірки «Білим по білому». 

Прийшли підтримати свого куратора на 

творчому вечорі студенти групи 31-ТХ. 
Із вуст Яни Козачок 

прозвучала пісня «Посіяла 

мати…», а Єлизавета Шкода 

зачитала вірш Ірини Жук «Що це – 
Україна?». 

Поділилися своїм 

поетичним досвідом та дали кілька 

цінних порад молодій авторці 

метри поезії Галина Вовченко та 

Михайло Любивий. 
У всіх присутніх викликала щиру 

симпатію донечка Ірини Жук – Валерія, яка 

розповіла віршик «Проліски». 
Сподіваємося, що творча криниця Ірини 

Жук не зміліє і буде частувати життєдайною 

силою поезії! 
 

Член сектору зв`язків з громадськістю Любов Панова 

 

У жовтні відзначили свої ювілейні Дні народження викладачі предметної комісії 

загальноосвітніх дисциплін: 
Лора Яківна Орлова, улюблений викладач багатьох студентів, яка віддає 

частинку свого серця, знайомлячи молодь з культурою минулого та сучасності, 

допомагає сформувати найкращі риси характеру на зразках героїв світової 

літератури;  
та молодий викладач Олександр Володимирович 
Трохимець, який успішно відшліфовує свою професійну та 

педагогічну майстерність у нашому колективі. 
Ми вітаємо їх та даруємо ці поетичні рядки:

Нехай пливе щасливо Ваш життєвий човен 

І минає легко береги круті, 

І любові буде хай завжди він повен, 

То найголовніше у людськім житті. 

 

    Нехай в душі завжди горять 

    Іскринки радості й чекання, 

    Нехай не знає серце зрад, 

    А тільки радість і кохання!

                                                                                                                       З любов‘ю та повагою, викладачі комісії 
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