
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Шановне студентство! 
 

Прийміть щирі вітання з нагоди цього свята. Воно об’єднує молодих людей усього 

світу, бо це, насамперед, день студентської солідарності, що не має меж та кордонів. 

Студентство є найбільш прогресивним прошарком суспільства. Ці роки залишаться у 

вашій пам’яті як час пізнань і звершень, а молодість і талант гарантують прекрасне 

майбутнє. 

Бажаю вам творчого натхнення, наполегливості та успіхів в усіх добрих починаннях, 

здійснення заповітних мрій та життєвих планів. Нехай ваші молоді серця наповнюються 

святковим настроєм і радістю. Щастя вам на життєвому шляху, вірних друзів, мудрих 

наставників, досвідчених колег, надійних партнерів. Хай збудуться ваші мрії та 

назавжди збережеться у ваших серцях романтика студентського життя. 

Щастя, злагоди й любові, дорогі студенти! 

 

Директор Полтавського технікуму харчових технологій НУХТ, к.т.н. Анатолій 

Анатолійович  Палаш 
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СТУДЕНТСЬКІ РОКИ НЕЗАБУТНІ 
Ми запитали у працівників технікуму, чим саме їм запам’яталося їхнє студентське життя. Ось які враження нам пощастило почути. 

Тамара Михайлівна Шугай: «Перш за все, вітаю всю молодь технікуму з Днем студента! Бажаю, щоб студентські 

роки були цікавими і змістовними, щоб ви ніколи не пошкодували, що були студентами Полтавського технікуму харчових 

технологій НУХТ. 

Свої студентські роки згадую часто, бо це найкращі роки мого життя. Що найбільше запам’яталося зі студентського 

життя? Багато було цікавого, але незабутні враження залишилися про студентські будівельні загони. Наш загін 

«Северянка» щоліта працював на Півночі в Тюменській області. Там ми випробовували себе на самостійність, 

відповідальність, товариськість. Без таких загонів не уявляю справжнього студентського життя! 

Великим здивуванням було викладання майже всіх навчальних дисциплін російською мовою, хоч навчалася на українському 

відділенні Харківського держуніверситету. Багато дисциплін ми тоді вивчали: і старослов’янську мову, і латинь, і 

польську мову… Але багато зусиль доводилося докладати на вивчення німецької мови та медицини. 

Часто згадую екзаменаційні сесії і слова про них: «Від сесії до сесії живуть студенти весело, а сесія всього два рази в 

рік!» Пригадую, як складали іспит з фразеології професору Медведєву Ф. П.: на екзамен потрібно було приходити у 

вишиванці, без прикрас і макіяжу, і тоді він ставив «4» або «5».  

Цікавим було і життя у гуртожитку. Отже, студентські роки – найкращі!» 

 Людмила Яківна Грінченко: «Студентські роки – прекрасна пора. І в пам’яті назавжди залишаються свіжі і яскраві 

враження. До навчання ми ставилися сумлінно. Після занять бігли до читального залу та кабінетів. І щиро раділи, коли 

сесію вдавалося здати легко. 

Та наше життя було насичене різноманітними подіями. Після першого курсу ми роз’їхалися на археологічну практику по 

всій Україні. На зимових канікулах встигли відвідати Ригу, Москву, Ленінград (Санкт-Петербург)… Ми були дружні, бо 

тривалі поїздки до колгоспів давали змогу пізнати один одного і цінувати спілкування. 

Що ми тільки не робили: пололи кілометрові рядки буряків у Чорнухинському районі, збирали картоплю в Сахновщині 

Машівського району, рвали яблука та черешню в с. Щербані. А вечорами гітара, пісні, спілкування, перші захоплення… 

Багато студентів нашого курсу працювали в студентських загонах. Мені довелося будувати вівчарник в 

Решетилівському районі. Провели ми там усе літо, бо будівельні матеріали підвозили невчасно, але до кінця літа об’єкт 

здали. Заробили по 500 крб. (стипендія була 50 крб.). Тепер, коли їду в напрямку Києва, завжди дивлюся на нашу будову. 

Завжди в пам’яті наші весняні походи на природу, до річки (зазвичай під час літньої сесії). Взимку ходили кататися на 

санчатах з гірки, що біля Співочого поля. А зимові забіги до Монастиря під час занять фізкультурою – це окрема історія. 

А ще були капусники, вечори відпочинку, дискотеки. З великим задоволенням відвідували кінотеатри і просто гуляли 

вулицями улюбленої Полтави. 

А якщо на студентські весілля – то всім курсом! Як було весело!..» 

Валентина Вадимівна Басок: «Найяскравішим періодом юнацького життя є студентські роки, роки амбіцій, реалізацій 

та переживань. Нові знайомства, друзі, життя в гуртожитку, смішні життєві історії, згуртований відпочинок, часте 

недосипання… 

Спогади… Позаду – шлях, що заклав основу, фундамент буття молодої людини. Іноді хочеться повернутись у минуле і 

змусити себе ретельніше «збирати» мудрість, наполегливіше гризти граніт науки, та час не повернеш назад. 

Своїми мудрими думками, наочними прикладами викладачі намагалися посіяти у душах кожного з нас зернята істини, 

мудрість та досвід. Кожен із нас виніс ціннісні орієнтації, які не перечать принципам і нормам моралі та якими ми 

керуємося протягом усього життя». 

Світлана Вікторівна Коваль: «Студентські роки є найяскравішими, як стверджують люди, і я з не можу не 

погодитися з ними. Виокремити якийсь один момент неможливо, тому що багато речей траплялося вперше. 

Зустрічалися нові люди, які стали вірними друзями, але були і ті, яких краще взагалі не зустрічати… Були перші 

закоханості, радості і розчарування. Море змішаних емоцій. Хіба можна порівняти за важливістю задачу вступних 

випробувань до технікуму зі здачею комплексного екзамену на кваліфікацію молодшого спеціаліста! Або радість першої 

стипендії з радістю здачі курсових робіт, які, як у справжніх студентів, дописувалися в останню ніч перед їх захистом! 

А хвилюючі моменти випускного вечора, коли ти розумієш, що вчора ти був студентом, а завтра чекає незвідане 

майбутнє… 

Звісно, не можна залишити без уваги й гучні вечірки, з якими проходили здачі сесій та студентські свята. Отримували 

ж ми після них на горіхи від куратора та батьків! Було інколи важко, але весело. Головне для себе запам’ятала на все 

життя: кожен день треба проживати із задоволенням». 



ТИЖДЕНЬ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЗБЕРІГАННЯ, КОНСЕРВУВАННЯ ТА 
ПЕРЕРОБКА МОЛОКА» 

Кожного року у нашому технікумі традиційно проводяться тижні циклових комісій спецдисциплін. 
Викладачі та студенти з відповідальністю підходять до підготовки та проведення заходів, 

демонструючи свою креативність, вправність та майстерність. 
02 листопада 2015 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 приготування шоколадних фігурок  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. 
   

3 листопада в ауд. 201 технікуму 

відбувся виховний захід на тему: 

«Алкоголь – ворог здоров’я», мета 

якого – розкрити негативну дію 

алкоголю на людину, пропагувати 

здоровий спосіб життя. 

У проведенні заходу активну участь 

брали студенти групи 32–ТХ  

Наталя Биченко, Марія Бабенко, 

Сергій Синжер, Влад Пранничук. 

Ведучими виховної години були 

Ірина Матюшова і Максим 

Радченко. 

Під час підготовки до виховної години студенти написали реферати на теми: 

«Алкоголь – наркотична речовина», «Вплив алкоголю на організм людини», 

«Алкоголь і жінка», «Алкоголь і дитина». 

Проведення таких заходів сприяє профілактиці вживання алкоголю, 

формуванню ціннісного ставлення до свого здоров’я. 

Кульмінацією тижня фахової комісії став 

науково-теоретичний конкурс „Кращий 

технолог молока і молокопродуктів”. У 

конкурсі брали участь кращі студенти групи 

41-ТМ: Мамон Ліна, Сахарова Катерина, 

Сокирко Юлія і Рахімова Юлія. 

Конкурс складався із двох раундів. Перший 

раунд – «Молочні продукти: користь і 

шкода» дозволив розкрити якість 

теоретичних знань студентів з спеціальних 

дисциплін, їх ерудицію та вміння виступати 

перед журі і присутніми. 

За результатами першого раунду журі 

визнало найкращими студентками Мамон 

Ліну і Сокирко Юлію. 

Другий раунд – «Вирішення тестових 

завдань» визначив найкращого технолога 

серед студентів 41 ТМ групи – Мамон Ліну. 

Паузи між раундами заповнили художні номери у виконанні Кохан 

Василини і Твердохліб Анастасії. 

За результатами конкурсу журі у складі голови директора ПТХТ НУХТ Анатолія Палаша, заступника 

директора з виховної роботи Наталії Гавриленко та викладачів фахової комісії зі спеціальності «Зберігання, 

консервування та переробка молока» відзначило гарну теоретичну підготовку майбутніх спеціалістів 

молокопереробної галузі. 

Викладачі циклової комісії спецдисциплін «Зберігання, консервування та переробка молока» 
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ТИЖДЕНЬ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЗБЕРІГАННЯ, КОНСЕРВУВАННЯ 

ТА ПЕРЕРОБКА М’ЯСА» 

9 листопада 2015 року розпочався тиждень циклової комісії зі спеціальності 

«Зберігання, консервування та переробка м'яса». Цього дня відбулося 

відкрите заняття викладача хімії Ірини Ліхоліп на тему «Амінокислоти та 

білки». Під час заняття було зроблено наголос на значення вмісту білків та їх 

вплив на харчову цінність м’ясопродуктів. На задану тему студенти 

підготували доповіді про вміст білків і їх значення у харчових продуктах. 

Цього ж дня у лабораторії по виробництву м'ясних продуктів студенти 

спеціальності «Зберігання, консервування та переробка м'яса » під 

керівництвом викладача спецдисциплін Таміли Михайлик провели 

технологічний процес виробництва копчених м'ясних продуктів, якими 

пригостили всіх викладачів та співробітників технікуму. 

  10 листопада 2015 

року відбувся виховний 

захід на тему «Праця є 

життя людини». Захід 

підготували студенти 

групи 11-Т та 21-Т груп 

під керівництвом 

викладачів Таміли 

Михайлик та Ірини Ліхоліп. Метою заходу було 

формування у студентів свідомого і відповідального 

ставлення до обраної професії, збагачення інтелекту, 

розвиток уваги, пам'яті, світогляду студентів, виховання 

у них поваги до праці. Крім того студенти отримали поради як уникнути помилок в обраній професії. 

  У групі 11-Т було створено дві команди, які висвітлили 

найважливіші технологічні процеси , що відбуваються 

завдяки людській праці на підприємствах м'ясної та 

молочної промисловості. Всі доповіді були представлені 

у вигляді мультимедійних презентацій, з використанням 

відеофільмів. 

           Але на цьому захід не закінчився, і студенти групи 

21-Т підготували веселі випробування. За допомогою 

міміки, жестів та допоміжного інвентарю показували 

деякі операції, які виконуються під час виготовлення 

м'ясних та молочних продуктів. Студентам групи 11-Т 

потрібно було відгадати, про які саме операції йшла мова. 

11листопада 2015 року відбувся виховний захід «Моя професія –технолог». Захід підготували студенти групи 

41-Т під керівництвом викладача спецдисциплін Тетяни 

Круміної. Мета заходу – виховати у студентів любов до 

обраної професії, повагу до людської праці, а також 

підсумувати здобутки за роки навчання. Студенти IV 

курсу завершують теоретичний курс свого навчання. 

Попереду підсумкова сесія, переддипломна практика, 

державний іспит. 

Як підготувались студенти до цього останнього, 

вирішального етапу навчання, якими спеціалістами вони 

хотіли б працювати у виробництві, про що мріють 

студенти - випускники… Саме це вони і 

продемонстрували у своїх виступах. 

Доповіді «Я – майстер», «Я – технолог», «Я – лаборант», «Я – контролер» супроводжувались презентацією із 

застосуванням відеофільмів. Виступи змінювались жартівливими віршами, піснями на визначену тему. На 

заключному етапі зустрічі прозвучала клятва технологів, з якою наші студенти-випускники «гордо йдуть у 

майбуття». 

Викладачі циклової комісії спецдисциплін «Зберігання, консервування та переробка м'яса» 
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ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ – СВЯТО, ЯКЕ ЩОРОКУ 

ВІДЗНАЧАЄТЬСЯ В УКРАЇНІ 9 ЛИСТОПАДА 

За православним календарем – це день вшанування пам’яті Преподобного Нестора- 

Літописця –  послідовника творців слов’янської писемності Кирила і Мефодія. 

Свято встановлено 9 листопада 1997 року, коли Президент України Леонід Кучма на 

підтримку ініціативи громадських організацій видав Указ № 1241/97 «Про День української 

писемності та мови». 

Зазначимо, що цьогоріч студенти встановили рекорд України під час написання диктанту до 

Дня писемності. За традицією, радіодиктант в ефірі Національної радіокомпанії прочитав доцент 

Київського універститету імені Бориса Грінченка, автор шкільних підручникіів з укрваїнської мови 

та літератури Олександр Авраменко. 

В акції взяли участь викладачі та студенти Полтавського технікуму харчових технологій 

НУХТ:  група 11-А (викладач Артем Довгий), група 11-ТХ (викладач Вікторія Жаголкіна), група 21-

ТХ (викладач Тамара Шугай). 

Український диктант особливий і по-святковому врочистий  завжди єднатиме нас! 
Анна Ковальова, студентка групи 21-ТХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПОРТИВНИЙ КАЛЕЙДОСКОП 

Майже три тижні Полтавський технікум харчових технологій Національного університету харчових 

технологій жив волейболом. 

Проведені першості відділень, на яких навчаються 

юнаки. 

Переможцями стали: 
Група 41-М – спеціальність "Експлуатація та ремонт 

обладнання харчових виробництв"; 

Група 41-Х – спеціальність "Монтаж і 

обслуговування холодильно-компресорних машин та 

установок"; 

Група 21-А – спеціальність "Монтаж, обслуговування 

засобів і систем автоматизації технологічного 

виробництва"; 

Збірна дівчат технікуму – спеціальність 

"Обслуговування комп'ютерних систем і мереж". 

Команди - переможці розіграли "Кубок Директора". 

Красень кубок завоювала команда групи 21-А, яка у 

фінальній грі здолала у запеклій, безкомпромісній 

боротьбі команду групи 41-М. Третє місце здобули 

дівчата. Призери нагороджені грамотами адміністрації та 

профспілкового комітету.Вітаємо переможців! 

З 02 по 04 листопада 2015 року у технікумі провели першість області (Полтавська група) серед дівочих 

команд з волейболу у залік Обласної спартакіади ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. 

Волейболістки технікуму завоювали ІІ місце, поступившись у фінальній грі своїм постійним суперницям з 

Полтавського кооперативного технікуму з рахунком 2:1. 
Керівник фізичного виховання 
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ПЕРШОКУРСНИКУ НА ЗАМІТКУ 

Студентські роки – це незабутній та цікавий, проте 

досить нелегкий період у житті. Потрібна неабияка мудрість, 

винахідливість та кмітливість, щоб подолати усі перепони та 

несподівані сюрпризи, що виникають на шляху у студента, 

особливо це відчутно у період екзаменаційних сесій. 

Тож ми поцікавилися у наших випускників, які 

поради вони могли б дати першокурсникам, які ще тільки 

починають пізнавати мистецтво бути студентом. Ось які, 

можливо, трішки жартівливі, але дієві заповіді студента ми 

почули: 

1. Запам’ятовуй імена викладачів своїх, тому, що 

буде відплачено тобі сторицею. 

2. Полюби лекції свої, бо вони іспит твій. 

3. Відвідуй усі семінари, то й запам’ятається 

обличчя твоє та ім’я твоє. 

4. Не відкладай на завтра те, що можна з’їсти сьогодні. 

5. Не провали. 

6. Не попали одногрупника свого. 

7. Не бажай кімнати одногрупника свого, ані конспекту його, ані заліковки його, ані 

порції його в їдальні, нічого, що є в одногрупника твого. 

8. Шануй викладачів своїх… бо сесія не за горами. 

9. Не вихваляйся заліковкою перед побратимами… особливо коли вихвалятися нічим. А 

якщо є чим, також не вихваляйся: халяву випустиш. 

10. Не прогулюй… більше половини занять, інакше на іспиті доведеться доводити, що ти 

– людина, а не НПО (непізнаний прихожий об’єкт). 

11. Не списуй… слово в слово, інакше розсекретять тебе швидше, ніж агента 007. 

12. Не відмовляйся допомогти. Коли ти знаєш про що йдеться, а твій сусід – ні, не будь 

жмикрутом, дай списати. 

13. Не здавай товариша… якщо він прогуляв, а викладач цього не помітив. 

14. Поділися шпорою… і вона до тебе ще неодноразово повернеться. 

15. Старанно дивись в зошит ближнього свого, бо свій зошит завжди побачити 

встигнеш. 

16. Те, що не зрозумів на лекції, зрозумієш на іспиті! 

17. Перевіряй оцінку за роботу, не відходячи від лектора. 

18. Вчись вчитися не навчаючись! 

19. На першому курсі вчитися важко перших кілька років, але потім буде легше! 
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