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Шановні співробітники та 

студенти! 
2014 рік невпинно поспішає до свого 

завершення. Невдовзі він відійде в минуле. 

Кінець року – саме той час, коли ми 

підбиваємо підсумки, аналізуємо зроблене за 

цей рік. Ще є час завершити невиконане. 

Хоча цей рік був важким для всіх нас, але 

треба з оптимізмом дивитися в майбутнє. 
 Сердечно вітаю з Новим роком та Різдвом Христовим! 

Щиро бажаю здоров’я, щастя, добра, оптимізму та незгасної життєвої енергії. 
Нехай Новий рік принесе радість, благополуччя, мир і спокій у ваші родини. Нехай усі 

негаразди, забере старий рік, а позитивні настрої та справи твердою ходою 

крокують у новий рік! Нехай ці свята – вісники оновлення, мрій і сподівань – 
принесуть Вам і Вашій родині добро, мир і достаток. Бажаю, щоб у новому році Ви 

зробили все те, про що так давно мріяли. Вірю, що у новому році Ви відчуєте 

турботу з боку колег, тепло друзів та близьких. Щастя Вам, міцного здоров’я, 

здійснення найзаповітніших бажань.  

З повагою,  директор технікуму,  к.т.н. Анатолій Палаш 
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ТИЖДЕНЬ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ СПЕЦДИСЦИПЛІН ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
«ЗБЕРІГАННЯ, КОНСЕРВУВАННЯ ТА ПЕРЕРОБКА МОЛОКА» 

11 листопада 2014 р. у Полтавському технікумі харчових технологій НУХТ у рамках тижня 

циклової комісії спецдисциплін зі спеціальності «Зберігання, консервування та переробка молока» 

викладачем Людмилою Васецькою був проведений 

майстер-клас «Шоколадні фантазії». Присутнім студентам 

та викладачам були представлені цікаві факти про 

шоколад та історія створення цього продукту. А про 

перетворення какао-бобів у смачний шоколад присутні 

дізналися, переглянувши цікаве та змістовне відео. 
Людмила Васецька продемонструвала майстер-

клас із виробництва шоколадних виробів для 

прикрашання борошняних кондитерських виробів. 

Студенти з цікавістю спостерігали за процесом їх 

створення, а всі бажаючі змогли  власноруч спробувати виготовити шоколадні прикраси. 
Набуті практичні навички стануть у пригоді не тільки як кулінарний досвід, але й у майбутній 

професійній діяльності для прикрашання тортів та тістечок з морозива. 
 12 листопада відбувся відкритий виховний захід 

на тему «Суд над молочними продуктами» на базі 

випускної групи 41-ТМ під керівництвом викладачів 

спецдисциплін технологічного циклу Ніни Василевської 

та Ірини Гузевської . 
Студенти представляли сторони звинувачення і 

захисту молочних продуктів щодо їх шкідливого  і 

корисного впливу на людський  організм. На «суді»  були 

розглянуті такі продукти: сири тверді сичужні, сири 

плавлені, сиркові вироби, масло вершкове. 
Учасники  «судового засідання»  обґрунтували з 

професійної точки зору експертні висновки про придатність продуктів до споживання. 
Для підготовки експертних висновків студенти вміло використали знання з таких фахових 

дисциплін: «Технологія молока і молокопродуктів», «Технохімічний контроль виробництва», «Біохімія 

молока і молокопродуктів». 
Мама… Найдорожча на Землi людина. 13 листопада  викладачем хiмії Полтавського технікуму 

харчових технологій  НУХТ Галиною Острійчук проведено виховний захiд.  У проведеннi заходу взяли 

участь студенти 3-го курсу технологiчного вiддiлення. Аудиторiя, в якiй вiдбулася виховна година, була 

красиво оформлена газетами, плакатами. Учасники переглянули вiдеосюжети, присвяченi матерi. 

Розмова велася про найдорожчу для нас людину, яку ми вшановуємо в другу недiлю травня, коли цвiтуть 

сади, розквiтають яскравi квiти, дзвенить пташиний 

спiв, теплий весняний вiтер приносить до нас 

прекрасне i свiтле свято Матерi. Ведучими виховної 

години були студенти К. Сахарова  та Ю. Сокирко. 

Заполонила душу легенда про матiр, яку розповiла Д. 

Рудик. На заходi читали проникливi в душу i 

тривожні до слiз вiршi, співали пiснi про матiр, 

студенти Л. Кузьменко, Д. Рудик, Н. Ганжа, Ю. 

Рахімова, А. Якимовська,         А. Дацій, А. Пустовар, 
А. Гребінченко, Т. Скоростецька. Проведення таких 

заходiв дозволяє молодi зрозумiти, що таке справжнi 

життєвi цiнностi, пiдвищити роль сiм’ї в життi кожного та в суспiльствi, в цiлому, вони вчать цiнувати 

матiр, родину і рiдну Батькiвщину.   
Викладачі циклу 



 

З 4 по 5  листопада 

2014 року у приміщенні 

Аграрного коледжу 

управління і права Полтавської 

державної аграрної академії проведено першість 

Полтавської області з шахів.  

У змаганнях взяли участь 8 команд вищих 

навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації міста 

Полтави, серед яких і команда Полтавського 

технікуму харчових технологій НУХТ. 
Змагання відбувалися за коловою системою 

у сім турів. Тому кожна команда мала можливість 

проявити не лише інтелект, а й витримку, 

сконцентрованість та командний дух. Зустрічі 
відбувалися у форматі 2 + 1. На перших двох 

дошках грали хлопці, на третій – дівчина. 
У першому ж турі в суперники нашій 

команді дісталися чемпіони області, студенти 

Полтавського політехнічного коледжу 

Національного технічного університету «ХПІ». На 

третій дошці вдалося відібрати очки в наших 

опонентів. Навіть поразка господарям змагань у 

другому турі не вибила з колії наших шахістів, але 

й додала їм спортивної злості. 
У результаті запеклих баталій команда з 

шахів ПТХТ НУХТ виборола достойне 4 місце та 

поступилися бронзовим призерам лише одним 

очком. Бронзу на першій дошці здобув Станіслав 

Зуйков, який подає надії, щоб вирости у гарного 

шахіста. 
Честь нашого технікуму на змаганнях 

представляли: Зуйков Станіслав (41-Х), Бережняк 

Єгор  (31-Х) та Біла Іванна (31-М); 
І наостанок… Є надія, що одна з самих 

інтелектуальних ігор світу поверне свої втрачені 

позиції, особливо серед молоді. І, зайшовши в 

кімнату гуртожитку до студентів, ми побачимо не 

гру в «танчики» чи «доту», а гру за шахівницею. 
*** 

Студент Полтавського технікуму харчових 

технологій Національного університету харчових 

технологій групи 41-А Олександр Луцків став 

переможцем Всеукраїнського Кубку зі 

швидкісного спуску на велосипеді 2014 року. 
Змагання з mini DownHill Ukrainian CUP 

2014 в категорії юніори проходили в п’яти містах 

України,  де Олександр завоював такі місця: 
Полтава -  

ІІІ місце, Кривий 

Ріг – І місце; Одеса 

– ІV місце, 

Запоріжжя – VІ 

місце, 

Дніпропетровськ - 
ІV місце. 

Сума 5 

етапів принесла 

бажану перемогу. 
Вітаємо Олександра 

і бажаємо 

подальших успіхів.  
*** 

З 20 по 23 жовтня 2014 року у спортивному 

залі Полтавського технікуму харчових технологій 

Національного університету харчових технологій 

проведено першість Полтавської області з 

волейболу серед дівочих команд. У змаганнях 

взяли участь 6 команд вищих навчальних закладів 

І-ІІ рівнів акредитації міста Полтава. 
Пройшовши усю дистанцію без поразок, 

перемігши почергово спортсменок Полтавського 

комерційного технікуму, Полтавського базового 

медичного коледжу, Полтавського аграрно-
економічного коледжу з рахунком 2 : 0 та  

Аграрного коледжу управління і права 2 : 1, у 

фінальній грі наші волейболістки здолали сильну 

команду Полтавського кооперативного технікуму. 
Про напруження у цій грі свідчить рахунок 

партій: 26 : 24, 14 : 25; 15 : 11. 
Переможці та призери нагороджені 

грамотами Полтавського обласного відділення 

Комітету з фізичного виховання та спорту. 
Нагороди вручали почесні гості: директор 

технікуму, к.т.н. Анатолій Палаш та начальник 

обласного відділення Комітету з фізичного 

виховання та спорту Олена Кучеренко. 



Кращим гравцем першості оргкомітет 

визнав студентку групи 11 - ТХ Полтавського 

технікуму харчових технологій Національного 

університету харчових технологій Вікторію 

Морозову. З рук директора технікуму Вікторія 

отримала особисту нагороду. 
Команда виступила у такому складі: 

Морозова Вікторія - 11-ТХ; Кабаненко Анастасія - 
11-Т; Вовк Руслана - 21-Т; Даниленко Оксана         - 
21-Т – капітан команди; Гармаш Діана - 21-Т; Лупу 

Крістіна - 21-Т; Стукун Наталія - 11-ТХ; 
Скоростецька Тетяна - 31-ТХ; Рудик Дар’я  - 31-
ТМ; Грицан Влада -  41-ТХ. 

Підготував команду до змагань керівник 

фізичного виховання Олександр Шерстюк. 
Поздоровляємо спортсменів із заслуженою 

перемогою та бажаємо нових успіхів! 
*** 

Майже три тижні не вщухали запеклі 

баталії в спортивному залі Полтавського технікуму 

харчових технологій Національного університету 

харчових технологій. 
Спочатку першість розіграли 7 команд 

студентів, що вступили до технікуму у 2014 

році,  та збірна дівчат. Змагання проходили за 

коловою системою. Про напруженість боротьби 

свідчить хоча б той факт, що відразу 4 команди 

фінішували з однаковою кількістю очок. За 

додатковими показниками місця розподілялися 

слідуючим чином: 
ІІІ місце – група 11-К (куратор Павло Гак); 
ІІ місце – група 11-А (куратор Людмила 

Хименко); 
І місце – група 11-Х (куратор Наталія 

Гайворонська). 
Кращими гравцями визнано Піхулю 

Олександра – група 11-Х та Петрик Наталію – 
група 11-Т. Переможці та призери відзначені 

грамотами адміністрації та профспілкового 

комітету технікуму. Змагання, що пройшли на 

високому організаційному та спортивному рівнях, 
проведені викладачами фізичного виховання на 

чолі з головним суддею Олегом Шерстюком. 
*** 

Замінили баскетболістів у спортивному залі 

волейболісти. 14 збірних груп юнаків та 3 збірні: 

збірна технологів, технологи зі спеціальності 

«Виробництво харчової продукції», збірна дівчат 

технікуму – сперечалися за «Кубок Директора». 
До фінальних поєдинків дійшли найбільш 

підготовлені спортсмени. 
Гра за ІІІ місце не проводилася. Збірна 

дівчат та волейболісти групи 11-Х (куратор 

Наталія Гайворонська) поділили призове місце. 

Цікаво, що у товариській грі цих суперників 

сильнішими виявилися дівчата. 

Фінальна гра, у якій зустрічалися 

минулорічні переможці -  студенти групи 41-М та 

студенти групи 31-А, пройшла в напруженій 

боротьбі. Хоча рахунок 3:0, емоцій та чудових 

комбінацій вистачало. 
Спортсмени групи 31-А (куратор Аліна 

Кметь) у підсумку стали другими. 
Переможцями, до речі, втретє стали 

спортсмени групи 41-М (куратор Ірина 

Бобровська), які отримали перехідний красень-
кубок. 

Переможці та призери нагороджені 

грамотами адміністрації. Кращими гравцями 

визнані Стріленко Сергій (група 41-М) та 

Морозова Вікторія (група 11-ТХ). 
*** 

З 9 по 14 листопада в спортивному 

комплексі Національного університету харчових 

технологій проведено «Кубок Ректора» з фут залу. 

Вперше в змаганнях у столиці взяли участь 

футзалісти з ПТХТ НУХТ. 



10 технікумів та 11 факультетів, що 

являються структурними підрозділами 

університету, були розділені на 6 груп. 
Перемігши команду з Вінниці з рахунком 

5:2, а потім поступившись з таким же рахунком 

футзалістам зі Львова, наша команда, посівши 

друге місце в групі, закінчила виступи, 

фінішувавши в загальному заліку п‘ятою. 

Товариська зустріч зі спортсменами зі Сміли 

завершилася з рахунком 5:0 на користь нашої 

команди. 
Змагання проходили в чудовому Палаці 

спорту. На відкритті змагань були присутні почесні 

гості та ректор Національного університету 

харчових технологій. 

Змагання пройшли на високому 

організаційному рівні та засвідчили високу 

спортивну майстерність учасників. 

 
 

 

 
ПРАВОВИЙ КУТОЧОК 

ТОП АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ,  
ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ЩОДНЯ 

1. Куріння в громадських місцях. 
2. Безквитковий проїзд у транспорті. 
3. Забруднення навколишнього середовища. 
4. Порушення правил дорожнього руху. 
5. Нецензурна лексика в громадських місцях. 
6. Розпивання спиртних напоїв в громадських місцях. 
7. Відвідування неповнолітніми нічних розважальних закладів. 
8. Продаж алкогольних і тютюнових виробів неповнолітніми. 
9. Нехтування правилами перебування в лісі. 
10. Азартні ігри. 
11. Порушення правил перевезення пасажирів. 

ВИТЯГ З КОДЕКСУ УКРАЇНИ 
ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

Стаття 173. Дрібне хуліганство 
Дрібне хуліганство, тобто нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та 

інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян, - тягне за собою накладення 

штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк 

від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням 

двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб. 
Стаття 175-1. Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях 
Куріння тютюнових виробів у місцях, де це заборонено законом, а також в інших місцях, визначених 

рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради, - тягне за  собою попередження або накладення 

штрафу від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті,  за  яке 

особу  вже  було піддано адміністративному стягненню, - тягне за  собою  накладення штрафу від п'яти до 

семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
Стаття 178. Розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і поява в громадських місцях у 

п'яному вигляді 
     Розпивання  спиртних  напоїв  на  вулицях,  на  стадіонах,  у скверах, парках, у всіх видах 

громадського транспорту та  в  інших громадських  місцях,  крім  підприємств  торгівлі  і  громадського 

харчування, в яких продаж спиртних  напоїв  на  розлив  дозволений виконавчим  органом сільської, 

селищної, міської ради, або поява в громадських  місцях у п'яному вигляді, що ображає людську гідність і 

Олег Шерстюк, викладач фізичного виховання 
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громадську мораль, - тягне за собою попередження або накладення штрафу від  

одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
     Ті  самі  дії,  вчинені  повторно   протягом року після застосування заходів 

адміністративного стягнення, - тягнуть  за  собою  накладення  штрафу  від  трьох  

до   семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
     Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яка двічі 

протягом року піддавалась адміністративному стягненню за розпивання спиртних  

напоїв  у  громадських  місцях  або  появу  в громадських місцях у п'яному 

вигляді, -  тягнуть за собою накладення штрафу в  розмірі  від  шести  до восьми 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян  або  виправні роботи на  строк  

від  одного  до  двох  місяців  з  відрахуванням двадцяти процентів заробітку, а у  виняткових  випадках,  

якщо  за обставинами справи і з урахуванням  особи  порушника  застосування цих заходів буде визнано 

недостатнім, - адміністративний арешт  на строк до п'ятнадцяти діб. 
Стаття 180. Доведення неповнолітнього до стану сп'яніння 
    Доведення неповнолітнього до стану сп'яніння батьками неповнолітнього, особами, які їх замінюють, 

або іншими особами - тягне за собою накладення штрафу від шести до восьми неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 
 

 
 

10 ГРУДНЯ – МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ 
До Міжнародного Дня прав людини у групі 11-А викладач Людмила Грінченко провела семінар-

конференцію, присвячену конституційним правам та свободам в Україні.  
Студенти дослідили історію прийняття та  зміст Декларації 

прав людини та Декларації прав дитини.  
Окремим  питанням прозвучала історія прийняття 

Конституції України.  
Але найбільше уваги було приділено характеристиці прав і 

свобод людини і громадянина в Україні. Спочатку виступаючі 

охарактеризували громадянські права людини. Потім звернули увагу 

на соціально-економічні права, що проголошує Конституція України. 

А на завершення обговорили політичні права громадян України. 
Конституція України – одна із найдемократичніших у світі. 

До такого висновку прийшли студенти у ході конференції. Однак ще 

є проблеми з реалізацією проголошених прав і свобод.  
«Лиш той достойний  честі   і свободи, хто кожний день іде за ними в бій!» 

 
 
 
 

20 листопада відзначив свій ювілей викладач соціально-економічних 

дисциплін 
Танчин Михайло Степанович. 

Цю приємну, чуйну людину щиросердечно вітаємо з Днем 

народження. Бажаємо й надалі залишатися таким енергійним і невтомним, 

завзятим і неспокійним душею, щирим і турботливим, щедрим на добро. 

Нехай Господь Бог щедро дарує Вам щастя, здоров’я, світлу радість та 

родинні гаразди.  
З повагою, колеги. 

 

 

 


