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ВИПУСКНИЙ ВЕЧІР 

02 лютого 2015 року в технікумі відбулося свято 

прощання з випускниками технологічного відділення. В 

урочистій обстановці директор, кандидат технічних наук 

Анатолій Палаш вручив дипломи випускникам та 

привітав їх із цією визначною подією. Гордістю 

технікуму є студенти, які закінчили навчання з 

відзнакою: Дарина Брильова, Вікторія Іщенко, Надія 

Переходько, Анна Іщук, Катерина Колодязна, Любов 

Панова. Їх імена занесені у Книгу пошани технікуму. 
За активну участь у громадському житті технікуму 

та студентському самоврядуванні випускники були 

нагороджені почесними грамотами та подяками. 
Багато добрих слів та щирих привітань знайшлося у кураторів випускних груп. На прощання 

вони вручили своїм студентам короваї. Випускники  дякували викладачам за науку, обіцяли високо 

нести знамено рідного навчального закладу та берегти його честь. 
СВЯТО УСІХ ЗАКОХАНИХ 

День закоханих - зовсім нове свято, яке увійшло до нашого побуту лише в останні десятиліття. 

Та попри свою "молодість" в Україні, воно активно 

підтримується нашою молоддю. 11 лютого 2015 року 

актова зала  технікуму тимчасово "перетворилася" на 

кав'ярню для закоханих сердець. Затишну, романтичну 
та веселу атмосферу для студентів технікуму створили 

художній керівник Рената Кириченко, яка підготувала 

концертну програму, присвячену Дню закоханих, а 

також учасники вокального й хореографічного гуртків. 

Протягом святкового вечора зі сцени лунали мелодії 

кохання у виконанні солістів вокального гуртка (Іллі 

Антоненка), вокальних дуетів (Марини Бойченко і Дмитра Струця, Анастасії Бондаренко і Дмитра 

Шила, Віталія Моргуна і Ярина Таран), ансамблів (Анастасії Твердохліб, Тетяни Жолонки, Віталія 

Моргуна). Під ніжні звуки чарівного вальсу романтичний настрій навіяли учасники хореографічного 

гуртка "Драйв". Нікого не залишив байдужим запальний "Моряцький танець" у супроводі чарівного 

голосу Василини Кохан. Мовою танцю розповіли про кохання хореографічний дует "Алянже". У 

магічну атмосферу Сходу занурив глядачів східний танець 

у виконанні Маргарити Солов’янової, Анни Єщенко, 

Андрія Романюти. 
Розважальна програма концерту складался з 

конкурсів "Відгадай казку" та "Інтелект-пара", які були 

проведені з глядачами. Учасники отримали солодкі призи. 

Антон Зелений, Євген Романець та Олексій Жакун до сліз 

насмішили глядачів гумористичною сценкою "Перше 

побачення". Особливо важливу роль у створенні 

атмосфери кохання у нашій імпровізованій "кав'ярні" 

відіграли ведучі - Тетяна Скоростецька та Максим Вергелес, які, як завжди професійно, справилися 

зі своїми обов'язками, проводили конкурси та переконливо зображували закохану пару. Можна із 

впевненістю сказати, що свято вдалося, і глядачі налаштувалися на романтичне проведення 

найближчих вихідних, коли, власне, і святкується День закоханих.  
Рената Кириченко, керівник гуртка 

художньої самодіяльності 
Э  



ТИЖДНЬ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ СПЕЦДИСЦИПЛІН ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МОНТАЖ І     
ОБСЛУГОВУВАННЯ ХОЛОДИЛЬНО-КОМПРЕСОРНИХ МАШИН ТА УСТАНОВОК» 

02.02.2015 року в рамках тижня  під керівництвом викладачів Тетяни Таран та Павла Гака  був 
проведений турнір  «Швидкі шашки». 

У конкурсі взяли участь студенти Ушенін Максим і 

Забережний Максим (група 11-Х), Корольков Олександр і 

Жадан Віктор (група 21-Х),  Гузій Роман і Мантров Артем 

(група 31-Х), Зуйков Станіслав і Сакун Станіслав (група 41-Х), 
Вергелес Максим і Федоренко Станіслав (група 11-К). 

Змагання проводилися на п’яти ігрових дошках за 

швейцарською системою. На турнірі використовувалася сучасна 

комп'ютерна програма Swiss Master 5.5, яка підбирала 

суперників за спеціальним алгоритмом. 
Після проведених п’яти турів визначився переможець змагань. Ним став студент групи 11-К 

Вергелес Максим. У підсумку він набрав 4,5 бали із 5 можливих. Друге місце виборов студент групи 

21-Х Корольков Олександр, а бронзовим призером став студент групи 31-Х Гузій Роман. 
Переможці були нагороджені грамотами та солодкими 

призами. 
У вівторок, 3 лютого 2015 року, відбувся турнір 

«Кращий геймер» між студентськими командами 

спеціальності «Монтаж і обслуговування холодильно-
компресорних машин та установок». 

Змагалися гравці із захватом, демонструючи вміння 

швидко орієнтуватися у віртуальній реальності. Турнір 

проводиться не перший рік і став уже традиційним. Команду переможців групи 21-Х нагородили 

солодким призом, але головне, що всі учасники отримали справжнє задоволення від змагання.  
5 лютого 2015 року в спортивній залі технікуму відбулися змагання з 

баскетболу між командами викладачів та студентів спеціальності «Монтаж 

і обслуговування холодильно-компресорних машин». Команди ретельно 

готувалися до змагань, тому під час гри учасники продемонстрували цікаві 

ігрові комбінації. Вболівальники дружніми оплесками підтримували 

спортсменів. Перемогла команда викладачів, друге місце посіла команда 

групи 31-Х, третє місце - команда групи 11-Х.  
6 лютого 2015 року в рамках тижня фахової комісії зі спеціальності 

«Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та 

установок» викладач фізики Еліна Романишина  в групі 11 – Х провела 

пізнавальний захід «Ой мороз, мороз…». Метою проведення заходу було 

прагнення зацікавити студентів, збільшити інтерес до вивчення фізики. 
Студенти дослідили проходження такого природного явища, як утворення снігу, відповіли на 

питання: чому не має жодної однакової сніжинки? Присутні виявили факт, що на практиці сьогодні 

досить часто використовується штучний сніг, зокрема у снігових гарматах, вуглекислотних 

вогнегасниках, або він використовується як декоративний елемент. 
 Учасники заходу з’ясували, що для отримання штучного снігу використовують  гідравлічні, 

компресорні системи. 
 Студенти зрозуміли, що знання з фізики допомагають давати відповіді на багато різних питань 

і часто використовуються при фаховій підготовці, у повсякденному житті, у побуті. Захід сприяв 

активізації пізнавальної діяльності студентів. 
 

Викладачі комісії 
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ТИЖДНЬ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ СПЕЦДИСЦИПЛІН ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МОНТАЖ І 
ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАСОБІВ ТА СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ» 

З 16.02.2015 року по 20.02.2015 року в ПТХТ НУХТ 

проходив тиждень циклової комісії електромеханіків. 
16 лютого під керівництвом викладачів комп’ютерних 

дисциплін Миколи Павленка та Людмили Хименко був 

проведений конкурс «Кращий знавець комп’ютерної техніки». В 

конкурсі взяли участь студенти груп :   11-А, 11-К, 21-А, 31-А. 
Під час виконання завдань конкурсу студенти продемонстрували 

знання стандартних і спеціалізованих програмних засобів, 

вміння швидко і правильно виконувати завдання на комп’ютері. Переможцями конкурсу стали: І 

місце  - Файрушин Іван , група 21-А; ІІ  місце - Крутських Антон, група 11-К; III місце - Винарчук 

Володимир , група-31-А. 
17 лютого за результатами проходження технологічної 

виробничої практики на базових підприємствах: ПАТ 

«Глобинський м’ясокомбінат», «Ясні Зорі-Полтавщини», ПАТ 

―Полтавпиво‖, Полтавський олійно-екстракційний завод «Кернел 

груп», ПАТ «Полтавакондитер», ПАТ «Яреський цукровий 

завод» було проведено науково-технічну конференцію на тему: 

"Автоматизація   виробництва". З доповідями виступили Бондар 

Станіслав, Дубік Олександр, Іконніков Владислав, Маначинський 

Андрій,  Мацько Олександр, Салимоненко Сергій. Доповідачами було проведено аналіз стану 

автоматизації виробництва на даних підприємствах, використання сучасних технологій та 

обладнання із застосуванням мікропроцесорних контролерів та SСADA - систем в управлінні 

технологічними процесами. З заключним словом виступив голова фахової комісії Олександр 

Примаченко. 
Також  17 лютого були проведені  військово-патріотичні ігри 

«Ану-мо, хлопці». В заході брала участь група 21-А. На іграх були 

присутні голова фахової комісії Олександр Примаченко, викладач 

Дмитро Єчкалов   і викладачі фізичного виховання. 
18 лютого в переповненій актовій залі технікуму відбувся 

конкурс  «Кращий електромеханік». Цей конкурс став 

традиційним у технікумі, а розпочали проводити його 

електромеханіки у далекому 1981 році. Першим переможцем конкурсу був Микола 

Лопатко.  Кращого електромеханіка  2015 року визначало журі, яке очолила Олена Дарюга - 
заступник директора з навчальної роботи. Члени журі : заступник 

директора з виховної роботи Наталія Гавриленко, голова фахової 

комісії Олександр Примаченко, викладачі Сергій Петров, Микола 

Павленко. Традиційно зал бурхливими оплесками зустрів 

виступи студентів - електромеханіків. Журі отримало останні 

відповіді  і підвело підсумки: кращий електромеханік 2015 року і 

перше місце - Микола Лесковець,  друге місце - Владислав 

Гречко, третє місце розділили Ігор Лобода і Ростислав Іванченко. 
Сценарій конкурсу розробила викладач фахової комісії Надія Примаченко. Ведучі конкурсу: 

студенти групи 41-А Руслан Курбанов та Сергій Івашина.  
19 лютого 2015 року  в технікумі проводився День здоров’я. Цей захід, організований 

викладачами Надією Примаченко, Дмитром Єчкаловим і Тетяною Єчкаловою, був запланований  у 

межах проведення тижня електромеханічного відділення. 
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Студенти групи 31-А заздалегідь підготували яскраві агітаційні плакати, що закликали до 

здорового  способу життя і попереджували про небезпеку тютюнопаління, вживання наркотиків, 

алкоголю, в тому числі, й пива. Також група студентів розробила 

на дану тему презентацію, що  увесь день демонструвалася  на 

моніторі, встановленому на першому поверсі технікуму.  
Після занять у студентських групах були проведені бесіди 

про те, як важливо зберігати здоров’я змолоду. Наприклад, для 

студентів групи 21-А був 
проведений захід, на якому 
викладач Тетяна Єчкалова 

провела бесіду про шкоду тютюну, алкоголю, наркотиків та 

закликала студентів до здорового способу життя. Викладач 

розповіла про те,  як саме впливає на організм людини тютюн. 

Було наведено кілька прикладів із життя відомих людей. 

Студентам було презентовано відеолекцію  професора Жданова 

про вплив алкоголю на людину. У кінці зустрічі багато 

студентів групи виявили бажання відмовитися від шкідливих залежностей і перейти до здорового 

способу життя.  
20 лютого був проведений конкурс «Кращий геймер».  Конкурс організували  та  провели 

викладачі електромеханічного циклу Дмитро Єчкалов, Микола Павленко  і Людмила Хименко. У 
конкурсі взяли участь студенти груп  11-А, 21-А,  31-А, 41-А, 42-А. Переможцями конкурсу 

стали  студенти гр. 21-А. 
 

СВЯТО КРАСИ 
У переддень жіночого свята вже традиційно в нашому технікумі проводиться конкурс «Міс 

Технікуму». Цього року він відбувся 4 березня.  
За почесне звання першої красуні нашого 

навчального закладу боролися чарівні красуні: Катя 

Михайлик (11-ТХ), Таміла Буряк (11-Т), Віка Морозова (11-
ТХ), Аня Ковальова (11-ТХ), Катя Колесник (11-ТХ), Ксенія 

Науменко (11-Т). 
Дівчина — це багатогранний діамант, і в кожному 

конкурсі глядачі могли спостерігати, як учасниці 

виблискують своїми кращими гранями. В першому та 

другому конкурсах «Вихід» і «Знайомство» дівчата змогли 

продемонструвати свою граціозну поставу, легку ходу, 
вміння підбирати одяг та макіяж, а також грамотно 

розповісти про себе. Потім конкурсантки розкрили свої 

розумові здібності у конкурсі «Ерудит». Танцювальний хист претендентки на звання «Міс Технікуму» 

продемонстрували під час виконання казкового танцю «Музична шкатулка». Конкурс на створення сукні з 

підручних матеріалів довів, що дівчата мають безмежну фантазію та естетичний смак.  А конкурс талантів 

розкрив той факт, що кожна з  конкурсанток має свою «родзинку».  Не можна не згадати і те, які прекрасні 

наші учасниці були в бальних сукнях, в яких вони танцювали вальс: вишукані, граціозні, як справжні 

принцеси на балу. 
Для журі, напевно, стало справжнім випробуванням вибрати кращу. Та першою могла стати лише 

одна. Титул «МІС ПТХТ – 2015» здобула Катя Михайлик. «І Віце –міс ПТХТ» стала Катерина Колесник, «ІІ 

Віце-міс ПТХТ» – Вікторія Морозова, титул «Міс Оригінальність» отримала Ксенія Науменко, «Міс 

Чарівність» -- Таміла Буряк, «Міс Артистичність» -  Анна Ковальова. Глядачі віддали свої симпатії Вікторії 

Морозовій. Отже, першу красуню визначено!  
Тож,  з нетерпінням будемо чекати на конкурс «Містер технікуму». 

 

Викладачі комісії 

Організатори конкурсу 
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4 березня свій ювілей святкує директор нашого технікуму, кандидат технічних наук  
Анатолій Анатолійович Палаш. 

Здається, зовсім недавно, у серпні 1998 року, молодий випускник  Національного 

університету харчових технологій, інженер-механік Анатолій Палаш переступив поріг Полтавського 

технікуму харчових технологій, обійнявши посаду викладача спецдисциплін механічного циклу. І 

одразу перші випробування: кураторство в групі студентів третього курсу. Ще недосвідчений 

куратор  одразу зумів знайти спільну мову зі студентами. А далі наполеглива праця, стажування у 

Франції, робота над собою допомогли пройти шлях від викладача до завідувача відділення, 

заступника директора з навчальної роботи, виконуючого обов’язки директора і, нарешті, директора 

Полтавського технікуму харчових технологій Національного університету харчових технологій.  
Технікум Анатолій Палаш очолює майже 10 років – з 2006 року. Не дивно, що наш 

навчальний заклад став для нього і дітищем, і другою домівкою. Саме на роки керівництва Анатолія 

Анатолійовича припадає період докорінних змін у технічному оснащенні лабораторій, відкриття 

нових спеціальностей, залучення до викладання молодих, перспективних спеціалістів. Він став 

першим з викладачів технікуму, що отримав наукову ступінь кандидата технічних наук. Анатолій 

Палаш  залучає колектив до реалізації нових завдань з комп’ютеризації навчального процесу. В 

складний період реформ  в галузі освіти навряд чи доля технікуму складалася б так успішно, якби не 

вправний і натхненний його керівник. Анатолій Анатолійович завжди сповнений ідей, нових планів і 

проектів, які активно втілює в життя за підтримки колективу. Інколи 

дивуєшся, звідки в нього  береться стільки енергії і творчого потенціалу. 
А потім розумієш: він черпає їх зі своєї роботи, яку так щиро любить. 

У День народження бажаємо Анатолію 

Анатолійовичу міцного здоров’я, оптимістичного 

світосприйняття і лише весняного настрою. Щоденно 

Ви натхненно робите велику справу просвіти. Наснаги 

Вам у цьому, ентузіазму і творчих амбіцій, а також їх 

неодмінного втілення.  Прожиті роки принесли 

багато хорошого. Ви можете пишатися своєю 

сім’єю. Саме це – Ваше найбільше багатство і 

нагорода. 
Хай збуваються всі Ваші мрії та задуми! 

 
З повагою, колектив Полтавського технікуму харчових технологій НУХТ. 
 
28 лютого відзначила свій ювілей досвідчений викладач, спортсменка та просто красуня  

Кметь Аліна Григорівна. 
Щиро вітаємо її зі святом, зичимо всього найкращого та даруємо ці рядки: 
 

 

Хай здоров'я, радість і достаток, 

Сипляться, немов вишневий цвіт. 

Хай малює доля з буднів свято, 

І дарує Вам багато літ! 

 

Добра Вам і щастя бажаєм багато 

Хай дім Ваш минає біда,  

І будуть веселими будні і свята, 

Як чиста джерельна вода! 

 


