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ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!
У дитинстві всі мріють про те, ким
стануть, коли виростуть. Роки летять, і ось
за плечима залишилася школа, настав час
обирати, ким стати в житті. Для тих, хто
обрав подальше здобуття освіти, попереду роки навчання. Напевно, найвеселіші й діяльні
часи в житті людини - це студентські роки,
роки звершень, закоханостей, поривів і
розчарувань.
У всі часи студентство було
особливим народом, трохи авантюрним,
веселим і безтурботним, охочим до знань,
який подає великі надії! Скільки видатних людей були колись студентами, так чому б і серед
вас не знайтися тим, хто одного разу зробить велике відкриття, і тоді світ стане
світлішим і кращим?
Кожен день несе щось нове, незвичайне, свіже в сприйнятті. І не біда, навіть якщо
вже і не студент зовсім, головне не втратити ту нитку, що пов'язує студентське
братство. Вітаю всіх студентів: колишніх,
нинішніх і майбутніх. І нехай ці роки для тебе,
студент, будуть сповнені нових відкриттів і
досягнень, залишивши тільки хороші спогади, і
нехай твої мрії збуваються!
Зі святом, дорогі студенти, будьте
трішки стараннішими і у вас все вийде, адже за
вами - наше майбутнє!

З повагою, директор технікуму, к.т.н.
Анатолій Палаш

ПОГЛЯД НА ПРОФЕСІЮ
08 жовтня 2014 року в технікумі відбувся
конкурс живих скульптур
«Погляд на професію»,
присвячений
Дню
заснування технікуму.
Конкурсні роботи
відображали студентське
життя, погляд на професію,
майбутню
професійну
діяльність.
Учасники
використовували
грим,
костюми,
реквізит.
Скульптури оживали тоді,
коли глядачі опускали
монетку у скриньку, що
стояла поряд з композицією.
Журі оцінювало конкурсні роботи за такими
критеріями:
оригінальність задуму; виразність
розкриття образу, використання реквізиту, акторська

гра з глядачами. Всі роботи були оригінальними,
відрізнялися
своєю
неповторністю
та
самобутністю.
За
підсумками журі призові
місця
між
групами
розділилися
наступним
чином:
1 місце - група 11ТХ
(куратор
Марина
Радченко),
група 11-Х
(куратор
Наталія
Гайворонська), 2 місце –
група 11-Т (куратор Таміла
Михайлик), група 41-ТХ
(куратор Ірина Жук), 3 місце – група 21-ТМ (куратор
Ірина Гузевська), група 31-Т (куратор Михайло
Танчин). Вітаємо переможців!

ЯРМАРОК ТАЛАНТІВ - 2014
22 жовтня 2014 року в нашому технікумі обов’язкових номінацій: танець, пісня (народна або
відбувся огляд-конкурс художньої самодіяльності сучасна), інсценізація, художнє читання, гра на
серед студентів нового прийому «Ярмарок талантів». музичному інструменті. Журі добряче поламало
голову, визначаючи кращих з кращих.
За
результатами
конкурсу
місця
розподілились наступним чином: 1-е місце-група 11Т (куратор Таміла Михайлик); 2-е місце - група 11ТХ (куратор Марина Радченко); 3-е місце – збірна

Цей захід проводиться з метою культурного та
гуманітарного виховання молоді, розвитку творчої
активності, популяризації студентської творчості,
підвищення інтересу молоді до морально-етичних
форм спілкування та відпочинку, підтримки

талановитої молоді. Кожна група підготувала
концертну програму, що складалася з п’яти

команда груп 21-К, 21-М, 21-Х, 21-А (куратори
Наталія Бессараб, Артем Довгий, Тетяна Таран,
Дмитро Єчкалов). Кращими виступами у номінаціях
визнано: «Кращий танець» - група 11–Х (куратор
Наталія Гайворонська); «Краща гра на музичному
інструменті» - група 11-А (куратор Людмила
Хименко); «Краще художнє читання» - збірна
команда груп 22-ТХ, 21-Т, 21-ТМ (куратори Леся
Соловей, Ганна Прокопенко, Ірина Гузевська).;
«Краща інсценізація» - група 11-К (куратор Павло
Гак) Учасники були відзначені грамотами та
солодкими призами від профспілкової організації
технікуму.
Наталія Гавриленко, заступник директора з виховної роботи

ТИЖДЕНЬ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ «ВИРОБНИЦТВО ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ»
У рамках тижня циклової комісії «Виробництво харчової продукції» Лесею Соловей та Оленою
Дарюгою було проведено турнір «Хімічні перегони» викладачами. У ньому взяли участь студенти груп 11-ТХ,
21-ТХ, 22-ТХ. Хімія як навчальний предмет має величезний
потенціал для розвитку логічного мислення, пам’яті,
спостережливості, творчих дослідницьких здібностей,
емоційної та вольової сфери – якостей, необхідних для
самоосвіти і саморозвитку майбутніх спеціалістів. Турнір
включав наступні етапи: «Буріме», «Розрахунковий»,
«Кросворд», «Фармія», «Хімічні загадки» та створення
колажу «Хімія в нашому житті». Використання під час
заходу творчих завдань та нетрадиційних форм роботи
дозволило студентам застосувати знання з хімії, проявити
свою активність та творчість, згуртованість колективу.
Першість у турнірі отримала група 21-ТХ, друге місце посіла група 11-ТХ, а третє місце – 22-ТХ.
Переможці отримали солодкі подарунки.
30 жовтня 2014 року конкурс «Мистецтво карвінгу» продовжив тиждень циклової комісії зі
спеціальності «Виробництво харчової продукції». Карвінг у кулінарії – це фігурне вирізання з овочів і
фруктів, яке зараз широко використовують у закладах ресторанного господарства. Мистецтво вирізання з
овочів і фруктів виникло на Сході багато століть тому. За допомогою загостреного ножа звичайні овочі і
фрукти перетворюються на букети квітів або ж скульптури людей і птахів.
У конкурсі взяли участь представники всіх
навчальних груп циклової комісії. Студенти ретельно
підготувалися до конкурсу. Журі у складі директора
технікуму Анатолія Палаша, заступника директора з
навчальної роботи Олени Дарюги, заступника директора з
виховної роботи
Наталії Гавриленко,
завідувача
технологічного відділення Людмили Васецької, методиста
Тамари Шугай та членів циклової комісії Надії Надточій,
Оксани Палаш, Юрія Копильця оцінювало композиції за
такими
критеріями:
представлення
композиції,
майстерність виконання, оригінальність. Також мали змогу
віддати свої голоси за композиції, що сподобалися, всі
бажаючі, які відвідали цей захід.
Перше місце посіла група 11- ТХ; друге місце - група 31 – ТХ та третє місце – 41 – ТХ.
Всі учасники конкурсу були нагороджені солодкими подарунками.
Завершальним заходом тижня циклової комісії
зі спеціальності «Виробництво харчової продукції»
став конкурс «Страви полтавської кухні», що відбувся
31 жовтня 2014 року. У ньому брали активну участь
представники всіх навчальних груп спеціальності.
На розгляд членів журі були представлені
страви, приготовані
за старовинними рецептами
полтавської кухні: борщ полтавський з галушками,
борщ з м’ясними вушками, суп полтавський з
галушками, розсольник по–розсошенськи. Також
можна було поласувати дерунами ярмарковими,
печенею по-селянськи, мазуриками. Напої були
представлені різноманітністю узварів, чаїв та квасу.
Перше місце розділили групи 41–ТХ та 11- ТХ; друге місце за групами 31 – ТХ та 21 – ТХ; третє
місце посіли групи 32– ТХ та 22– ТХ.
Усі учасники конкурсу були нагороджені солодкими подарунками.
Викладачі циклу

ТИЖДЕНЬ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ СПЕЦДИСЦИПЛІН ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
«ЗБЕРІГАННЯ, КОНСЕРВУВАННЯ ТА ПЕРЕРОБКА М’ЯСА»
3 листопада 2014 року розпочався тиждень циклової комісії спецдисциплін зі спеціальності
«Зберігання, консервування та переробка м’яса» конкурсом стінгазет на тему «М'ясо - всьому голова».
У конкурсі взяли участь всі групи технологічного відділення, які, крім плакатів із зображенням
певного виду м’яса та його термічного стану і практичного використання, представили зразки готових страв,
сервірували святкові столи та приготували відеоматеріали із рецептурою окремих м’ясних страв. При цьому
студенти використали національну символіку: одяглися у
вишиванки, запропонували традиційні страви української
кухні та елементи декору, а саме: вишиті рушники,
українські тарілки і глечики, мережані серветки та ін. Кожна
група учасників продемонструвала знання з технології,
уміння приготувати одну із смачних м’ясних страв.
Після тривалих дискусій члени журі визначили
переможців:
І місце – група 11-Т; ІІ місце – група 41-Т; ІІІ місце
поділили групи 21- Т і 31-Т.
4 листопада 2014р. в аудиторії 201 відбулася технічна
конференція за результатами виробничої технологічної практики студентів групи 41-Т.
«Теорія без практики – мертва». Під таким девізом було запропоновано студентами проаналізувати
роботу на виробництві, де вони проходили технологічну виробничу практику.
Студенти розповіли про те, яке враження залишилося від самого підприємства, колективу
працівників, матеріальної бази, потужності, асортименту продукції, новітніх технологій та сучасного
обладнання.
Найкращими і найсучаснішими підприємствами, за оцінкою студентів, є Глобинський
м’ясокомбінат, «Кременчукм’ясо», Товариство «Агрофірма «Маяк», Товариство «Ясні зорі - Полтавщина». Ці
бази практики вражали студентів європейським рівнем організації виробництва, застосуванням передових
сучасних технологій та обладнання, потужністю сировинної бази, якістю готової продукції.
Слово від виробників надали випускниці технікуму, а нині майстру термічного відділення
ковбасного цеху Полтавського м’ясокомбінату Світлані Чорновіл. Заключним акордом заходу стала вікторина
для студентів третього курсу на технологічну тематику «Правда чи неправда», яку підготувала Іщенко
Вікторія. Всі учасники залишились задоволеними результатами такої конструктивної зустрічі. Адже сучасний
виробничий процес вимагає вливання нових молодих сил в розвиток підприємств м’ясної галузі.
А студенти, які зуміли добре себе зарекомендувати на практиці, можуть претендувати на
престижні посади в галузі після закінчення навчального закладу.
Викладачі циклу
"КРАЩИЙ , ВЕСЕЛИЙ, КМІТЛИВИЙ"
05 листопада 2014 року в Полтавському технікумі харчових технологій Національного університету
харчових технологій в рамках проведення тижнів циклових
комісій відбувся конкурс «Кращий, веселий, кмітливий»
серед студентів ІІІ-х курсів технологічного відділення. На
свято були запрошені випускники полтавських шкіл.
Цікавими були привітання команд, гумористичний
біатлон. Всі команди гідно проявили себе у домашньому
завданні.
Перемогу здобула команда «Мажорні сири» (група
31-ТМ).
ІІ місце розділили команди:"Курчата Пі" (група
31 Т) та «Хто крайній» (групи 31-ТХ, 32-ТХ).
Група 41-ТХ, яка в минулому році посіла І місце в
КВК, вручила «символ переможця» кращій команді цього року.
Викладачі циклу

ЖИТТЯ, СПОВНЕНЕ МРІЙ
Часто складається таке враження, що викладачі для студентів – це люди з іншої планети. Щоб розвіяти
ці міфи, ми вирішили взяти інтерв‘ю не просто в турботливої завідувачки технологічним відділеням,
улюбленого та шанованого усіма студентами викладача спецдисциплін, і, навіть, не просто в колишньої
студентки, а в випускниці нашого технікуму – Ніни Олексіївни Деряги.
- Коли ви вперше познайомилися з нашим технікумом?
У 1975 році я поступила на навчання в Полтавський технікум м`ясної промисловості (нині ПТХТ
НУХТ). З того часу вже більше ніж 39 років мого життя пов’язано з нашим рідним
технікумом. По закінченню навчання я працювала в навчальній частині, майстром
виробничого навчання, потім викладачем.
За ці роки технікум для мене став не просто місцем роботи, а й рідним
домом, з яким пов’язано майже все, що відбувалося в моєму житті: злети і падіння,
перемоги і поразки. Саме тут я познайомилася з багатьма цікавими людьми, які
навчали мене, передавали свій досвід, надавали допомогу, і я щиро вдячна їм за це.
У 1986 році закінчила Київський технологічний інститут харчової промисловості
(НУХТ).
- Чи пам’ятаєте Ви своїх викладачів?
Це були кваліфіковані спеціалісти,
хороші педагоги, особистості.
Директором технікуму був Л.М. Домненко, завучем –
В.Г. Гуртова, класним керівником – С.А. Татарчук.
Вдячна своїм викладачам: Г.М. Моцан, В.В. Поповій,
О.Л. Бєлкіній,
В.Я. Кисілю,
Л.Т. Гузевській,
В.О. Сєдову,
А.І. Загородному, Н.С. Шевцовій, К.І. Калініченко, Шаповал Н.М,
Л.І. Волозі, О.В. Михайленко, Л.М. Іщенко, Г.С. Мондзелевському, Г.Ф. Клименко, А.М. Пустовару,
А.А. Горшкову та всім іншим, хто не лише навчав своїм дисциплінам, а й ділився досвідом, брав участь у
становленні мене, як людини.
Особлива вдячність Григорію Семеновичу Костенку – добрій порядній людині. Він передав мені як
викладачу естафету: дисципліни, кабінет, знання, вміння - і благословив на викладацьку роботу.
На жаль багато моїх наставників вже відійшли у вічність. Але вони не забуті. Справа їх життя
продовжується в нас – їх учнях.
- Чи пам’ятаєте Ви своїх одногрупників?
Про них нагадують мені старенькі чорно-білі, але такі дорогі моєму серцю, фотографії з
студентського життя, зустрічі випускників. А де
з ким ми підтримуємо дружні стосунки і до
цього часу, спілкуємося сім`ями. Дві мої куми –
це мої одногрупниці.
- Які випадки зі студентського життя Ви
згадуєте?
Студенські роки, мабуть, найкращі в житті
кожної людини. Адже це юність, друзі, кохання,
мрії.
Відірвавшись від рідного дому, від
маминої опіки і татових турбот, потрібно було
навчатися самостійно готувати і прибирати,
планувати свої витрати і правильно розподіляти
свій час. А це не завжди вдавалося. Та головне,
проживаючи у гуртожитку, ми вчилися відповідальності за свої вчинки.
Працюючи в студентських будівельних загонах, збираючи урожаї на полях, здобуваючи робітничі
професії на практиці , ми вчилися переборювати труднощі, перемагати лінощі, допомагати один одному.
Мабуть, саме колективна праця визначила, ``хто є хто``.
І звичайно, як всі студенти, ми любили вечори відпочинку, подорожі, туристичні походи, пісні під
гітару біля вогнища, жарти.

- Хто для Вас в житті є найбільшим авторитетом?
Це мої батьки Олексій Степанович і Любов Варфоломіївна - сільські вчителі. 54 роки прожили вони
разом. Їхнє життя - це приклад не лише для нас - дітей, онуків, правнуків. Вони робили все, щоб наше
дитинство було щасливим, цікавим. Зростали ми з братом в атмосфері любові і взаємоповаги. Головними
вихователями для нас були праця та приклад батьків.
Тато - краєзнавець, літописець, громадський діяч, активний учасник художньої самодіяльності,
керівник драматичного гуртка. Учасник бойових дій, має 23 урядові нагороди. Він створив при сільському
будинку культури ``кімнату бойової слави``. Вона на 30-річчя Перемоги посіла перше місце в Україні. При
школі він організував краєзнавчий музей. А діти знали його як незмінного діда Мороза.
Мама - працелюбна, з сильним характером і ліричною душею. Нам здавалося, що немає такої роботи,
з якою б вона не впоралася. Разом з татом будували дім, а вечорами разом ішли до сільського Будинку
культури - були активними учасниками художньої самодіяльності. Мама гарно шила і навчала цьому ремеслу
дівчат. Маючи багато відзнак, нагород, найбільше пишається словами подяки від своїх учнів. Їх захоплення –
вишивка, написання віршів. Також мама любить старим речам давати нове життя, зовсім в іншій якості.
- А у Вас є захоплення?
Люблю вишивати бісером, особливо квіти, люблю бувати на природі, люблю річку, а ще захоплююсь
театром.
- Про що ви мрієте?
Мрію, щоб був мир у державі, щоб діти були щасливі, рідні – здорові, щоб молодь могла реалізувати
свої здібності. Ну а у мене щоб була можливість подорожувати.
Любов Панова, член редакційної ради

За

КОНКУРС « НАТАЛКА ПОЛТАВКА»
30 жовтня 2014 року відбувся традиційний міський конкурс «Наталка-Полтавка»
серед талановитих дівчат міста. Полтавський технікум харчових технологій Національного
університету харчових технологій представляла студентка групи 21–Т Лобова Марія.
Нинішнього сезону організатори запропонували дівчатам перевтілитися в образ
Наталки-Полтавки. Для цього дівчатам потрібно проявити себе у кількох конкурсних
епізодах, серед яких загальний вихід «Осінній джаз», відео-візитівка «Краса по-полтавськи»,
конкурс талантів «Здивуй нас!», дефіле «Народний стайл».
Кожна учасниця намагалася підкорити глядача своїми дивовижними вміннями,
співаючи, танцюючи, декламуючи вірші, а перед довгоочікуваним оголошенням результатів
вони продемонстрували навики дефіле, демонструючи колекцію вишуканих вечірніх суконь.
Всім дівчатам вручили подарунки від спонсорів, а глядачі отримали позитивні враження від
побаченого дійства.
підсумками голосування в номінації
«Міс стиль» перемогла наша Марія Лобова.

20 жовтня відзначила свій ювілей викладач суспільних дисциплін
Грінченко Людмила Яківна.
Шановна Людмила Яківна! Прийміть сердечні привітання з нагоди
ювілею. Зичимо Вам невичерпної життєвої наснаги, тепла і затишку у Вашій
оселі.
Нехай у Ваших задумах завжди буде мудрість, на роботі –
підтримка, вдома – увага, в серці – світло від людської вдячності.
Бажаємо, щоб кожен новий день був щедрим на успіхи та
перемоги, багатим на радісні звістки, приємні події, особисті досягнення і
благородні справи!
З повагою, члени комісії загальноосвітніх дисциплін.
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