
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ ТА СТУДЕНТИ! 

У житті кожної української людини величне і світле свято 

Воскресіння Христового особливо шановане та значиме. Це, 

насамперед, символ перемоги життя над смертю, добра над 

злом, світла над пітьмою, віри над безнадією. 

Великодній час зазвичай спонукає кожного з нас по-новому 

побачити й відчути себе в світі, оцінити чистоту своїх 

помислів, бажань та вчинків. А ще – бути добрішими, 

милосерднішими, терплячішими один до одного. Пам’ятайте про 

це повсякчас і повсюди! 

Хай любов Господня щодня супроводжує Вас і Ваших рідних, 

наповнюючи душу весняним теплом і сонячним промінням. 

Нехай повсякчас панує відчуття свята і Боже благословення  

приносить успіх та щастя у кожну домівку, даруючи Вашій 

родині радість, злагоду й добробут. 

Христос воскрес! 

Директор Полтавського коледжу харчових технологій НУХТ, к.т.н. Анатолій Палаш 
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ЧОРНОБИЛЬ НЕ МАЄ МИНУЛОГО ЧАСУ 

                                                                                                        Ми  -  атомні заложники прогресу. 

                                                                                                  Вже в нас нема ні лісу, ні небес. 

                                                                                                      Так і живем од стресу і до стресу, 

                                                                                            Абетку смерті маємо - АЕС. 

Л.Костенко 

26 квітня 2016 року в актовій залі Полтавського коледжу харчових технологій Національного 

університету харчових технологій відбулася зустріч-спомин «Чорнобиль не має минулого 

часу», присвячена 30-річчю аварії на ЧАЕС. Поринути у спогади про Чорнобильську трагедію 

запросила усіх викладач соціально-економічних дисциплін  Наталія Гайворонська. Студенти та 

викладачі коледжу згадали, як розвивалися події тридцятирічної давності, переглянули 

документальний фільм «Чорнобиль. Загублений світ», вшанували пам'ять тих, хто віддав своє життя 

заради наступних поколінь. 

Минуло 30 рокiв, а чорний день Чорнобильської трагедiї продовжує хвилювати людей: i тих, кого вiн 

зачепив своїм недобрим крилом, i тих, хто пiзнiше народився далеко вiд покривдженої землi. Цей 

день не минув  безслiдно, вiн розплодив по свiту багато трагедій, але в той же час вiн буде завжди 

об'єднувати всiх одним спогадом, однiєю печаллю, однiєю надiєю. 

Врятований світ — найкращий пам'ятник тим, хто загинув у чорнобильському пеклі. Пам'ятаймо про 

них і робімо усе, щоб ніколи не падала на землю гірка зірка Полин... 

  

 

 

ПАРА-BEST 2016 

 

21 квітня 2016 року студенти нашого коледжу взяли участь у міському конкурсі талантів та краси 

«Пара – BEST». Захід проходив за ініціативою Полтавського міського центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Полтавської міської ради уже вчетверте. За перемогу у 

конкурсі змагалися 8 пар, учасниками яких були 

студенти технікумів та коледжів міста Полтави. Наш 

навчальний заклад представляли Анатолій Гуліка 

(група 11-К) та Марина Бойченко (група 41-М). 

Конкурсанти брали участь у 4 конкурсних епізодах: 

конкурс «Знайомство» (дефіле та представлення), 

конкурс «Талановитий дует» (демонстрація творчості 

кінкурсантів), конкурс «Аборигени» (дефіле та 

танцювальна постановка), конкурс «Вечірнє дефіле» 

(у вечірніх сукнях та ділових костюмах). 

Кожен виступ нашої пари закінчувався шаленими 

оплесками вболівальників. Анатолій  та Марина 

продемонстрували граціозність, артистичність, витонченість, яскравість та індивідуальність. 

За підсумками журі Анатолій Гуліка та Марина Бойченко вибороли перемогу в номінації «Містер та 

Міс граціозність», а також отримали спеціальний приз від газети «Полтавський вісник».  
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ВЕЛИКДЕНЬ: ТРАДИЦІЇ СВЯТКУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 

 

Головним святом християнського світу є Великдень. Світле свято Воскресіння Господнього у 2016 

році православні відзначають 1 травня.  

Пасха не тільки найголовніше свято всіх християн, але і найдавніше християнське свято. Щороку 

дата його проведення різна, обчислюється вона за місячно-сонячним календарем. Найсвітлішому 

святу передує найсуворіший піст - сорок днів утримання, молитов і покаяння. 

У кожного народу за тисячоліття святкування склався цілий ряд традицій і звичаїв. Наприклад, в 

Африці люди одягають традиційні костюми, відвідують нічну службу і готують традиційну святкову 

їжу. Головною стравою є смажений рис з куркою, яка в багатьох країнах Африки коштує недешево, а 

тому це справжній великодній делікатес. 

В Індії на Великдень обмінюються різнокольоровими ліхтариками та пасхальним печивом. Індійці не 

розфарбовують яєць, хоча в магазинах їх можна купити разом з пасхальним зайцем. 

У багатьох західних країнах великодній кролик приносить шоколад і ховає яйця. На цьому тлі 

виділяється Австралія, в якій роль пасхальної тварини бере на себе білбі. Вухате звірятко 

відноситься до зникаючих видів у країні, тому однією з причин є те, що австралійці намагаються 

поширити обізнаність серед населення про білбі. Іншою ж причиною є нелюбов австралійців до 

кролів, які знищують посіви в країні. В Угорщині на Великдень прийнято обливати водою. В Україні 

теж є ця традиція, тільки хлопці обливають водою дівчат в понеділок після свята. 

У Мексиці в Страсну п'ятницю починається Великодній карнавал, в рамках якого проходять розкішні 

постановки страстей Христових. Наступного дня на вулицях вивішують ляльки Іуди з пап'є-маше, які 

до кінця дня підривають з допомогою петард. Після богослужіння в неділю проходять фінальні 

постановки страстей Христових, після яких сім'ї розходяться по домівках або ж танцюють прямо на 

вулицях. 

У Фінляндії святкування Великодня чимось схоже на Хеллоуїн. Діти вдягають костюми відьом і 

виходять на вулиці, щоб пограти. Фіни розпалюють багаття, щоб відігнати відьом, оскільки 

вважається, що в цей час вони стають більш могутніми. У Чехії і Словаччині на Великдень жінки 

можуть отримати наганяй. Б'ють їх чоловіки саморобними прикрашеними хлистами. Така 

«прочуханка» робить жінок більш здоровими і красивими. Згідно зі звичаєм, удари несильні, тому 

дівчата не бояться бути битими. 

До Великодня віруючі готуються сім тижнів Великого Посту – одного з найсуворіших постів – саме 

стільки провів в пустелі Ісус Христос до свого розп’яття. Вважається, що у ці дні душа віруючого 

повинна «прислуховуватися» до Страстей Господніх, останніх днів Ісуса Христа в людській подобі.  

Особливе значення має Страсний Четвер – день, коли Ісус разом зі своїми учнями на Таємній Вечері 

розділив святкову трапезу. Цей день ще називають Чистий Четвер, і всі православні по можливості 

намагаються причаститися. Ввечері в церкві читають 12 Євангелій, де розповідається історія 

Страстей Христових. Також в цей день всі прибирають та очищаються від бруду.   

У Страсну П'ятницю з церкви виносять плащаницю – шматок тканини, в яку було загорнуто тіло 

Христа, де він зображений у гробу. В цей скорботний день приписується нічого не їсти.  

У давніші часи християни після суботньої літургії не йшли з церкви, а залишалися там до ночі, 

харчуючись хлібом і вином. Під час служби священики міняють буденний одяг на святковий.  

Великодня служба Божа триває всю ніч. Її найурочистіший момент настає опівночі, коли священик 

сповіщав, що Христос воскрес, а всі присутні з трепетом відповідають: «Воістину Воскрес!». Після 

служби процесія тричі обходить навколо церкви, а потім починає процес освячення обрядових 

пасхальних страв: пасок, крашанок, ковбас, сала тощо. Великодній тиждень – Світлий тиждень. А 

закінчується він Провідною неділею, або Антипасхою. Це день відвідин померлих. Мало не всі 

родичі тих, хто відійшов у вічність, збираються на цвинтарі, щоб згадати рідних і сповістити радість 

воскресіння: «...Христос воскрес із мертвих і смертію смерть подолав!». 



ПАМ’ЯТАЄМО. ПЕРЕМАГАЄМО 

Протягом попередніх років незалежна Україна відзначала 9 травня День Перемоги за усталеним 

радянським зразком. Святкування за цим зразком не відповідало історичній пам’яті українського 

народу і загальноєвропейським традиціям, призводили до ігнорування трагічних сторінок ІІ світової 

війни, закріплювали в свідомості культ війни.  

Завдяки Указу Президента «Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над 

нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни» та Закону «Про увічнення 

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років» Україна розпочала нову традицію 

святкування 8 та 9 травня в європейському дусі пам’яті та примирення. 

22 листопада 2004 року Генеральна Асамблея ООН прийняла Резолюцію №A/RES/59/26, в якій 

проголосила 8 і 9 травня Днями пам’яті та примирення. Нею державам-членам ООН, неурядовим 

організаціям, приватним особам, крім святкування своїх Днів Перемоги чи Визволення, 

рекомендовано також щороку відзначати один або два дні як данину пам’яті всім жертвам Другої 

світової війни. У Великій Британії та країнах Співдружності відзначається «День Перемоги в 

Європі»; у Вірменії – «День Миру»; у Норвегії – «День визволення»; у Словаччині – «День перемоги 

над нацизмом»; у США – «День Пам’яті»; у Франції – «День Перемоги»; у Чехії – «Національний 

День». 

Новий зміст відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги включає в себе: 

- переосмислення подій ІІ світової війни, руйнування радянських історичних міфів, чесний діалог 

навколо складних сторінок минулого; 

- рівне вшанування пам’яті кожного, хто боровся з нацизмом, підкреслення солідарності та 

бойового братерства усіх Об’єднаних Націй, як держав, так і бездержавних тоді народів (євреїв, 

українців та ін); 

- перенесення акценту з історії військових дій на історії конкретних людей, а відтак відмову від 

святкування на користь вшанування. 

Символ  відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги — червоний мак. 

Гасло ―1939—1945. Пам’ятаємо. Перемагаємо‖ 

 

ТИЖДЕНЬ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ГУМАНІТАРНИХ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН 

Тиждень циклової комісії гуманітарних та соціально економічних дисциплін був насичений 

різноманітними цікавими та пізнавальними заходами. 

25 квітня 2016 року в рамках тижня циклової комісії у коледжі пройшла науково-теоретична 

конференція «Проблеми економічної безпеки України».  

26 квітня під керівництвом викладача Наталії Гайворонської було проведено зустріч-спомин 

«Чорнобиль не має минулого часу», присвячену 30-й річниці жахливої трагедії в історії не тільки 

нашої країни, а й усього світу. 

27 квітня 2016 року студенти групи 21-Х разом з викладачем комісії гуманітарних та соціально-

економічних дисциплін Наталією Гайворонською відвідали Полтавську обласну бібліотеку для 

юнацтва ім. О.Гончара. Їх гостинно зустріла завідуюча відділом періодики Валентина Матяш, яка 

запропонувала згадати героїв Небесної сотні, зокрема Устима Голоднюка, який був однолітком 

студентів. Зустріч пройшла під гаслом: «Рабів до раю не пускають». Учасники заходу згадали події 

2014 року на Майдані, вшанували пам'ять героїв Небесної сотні. 

У переддень Великих свят у нашому коледжі проведено свято писанки «Барви Великодня». Свято 

підготували та  провели студенти перших курсів і викладачі циклової комісії. А в п’ятницю наші 

студенти взяли участь в обласному молодіжному проекті «Полтавщина Великодня». 

 



 

 

 

 

ЛЕГКОАТЛЕТИ НА ВИСОТІ 

26 квітня в легкоатлетичному манежі стадіону «Ворскла» було проведено першість області з легкої атлетики 

серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. 

Легкоатлети Полтавського коледжу харчових технологій НУХТ успішно 

виступили, зайнявши третє загальнокомандне місце. 

В естафеті 4х200м команда в складі: Анатолія Дарнопиха, Сергія Галушки, 

Миколи Лавренка та Артема Хмельницького посіла друге місце. 

Чемпіоном змагань з бігу на 60м став Микола Лавренко з результатом 7,2 

секунди. 

Готував команду до змагань викладач фізичного виховання Олександр 

Шерстюк. 

Вітаємо команду з успішним виступом. 

 

 

ОБЛАСНИЙ МІЖВУЗІВСЬКИЙ МИСТЕЦЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС «СТУДЕНТСЬКА 

ВЕСНА – 2016» 

06 квітня 2016 року у Полтавському коледжі харчових технологій НУХТ пройшов обласний 

міжвузівський мистецький фестиваль студентської 

молоді «Студентська весна - 2016». Ініціювали захід 

Департамент освіти і науки, управління культури, 

управління у справах сім'ї, молоді та спорту 

Полтавської облдержадміністрації та Рада директорів 

ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Метою його проведення 

фестивалю є пропаганда українського народного 

мистецтва, світової класики, кращих творів сучасних 

поетів та композиторів, розкриття творчого 

потенціалу студентських аматорських колективів. 

Кращі колективи та кращих виконавців 

демонстрували студенти Полтавського коледжу 

харчових технологій НУХТ, Полтавського 

політехнічного коледжу НТУ «ХПІ»,  Полтавського 

комерційного технікуму, Полтавського нафтового 

геологорозвідувального технікуму Полтавського 

національного технічного університету, Полтавського кооперативного технікуму.  

Студенти нашого коледжу у черговий раз показали свою творчу майстерність. Концертна програма була 

досить насиченою: художнє читання, вокал, народні, бальні, естрадно-спортивні танці,  гра на 

музичному інструменті. Журі конкурсу відзначили творчий підхід, артистизм наших студентів, високий 

рівень організації конкурсу. 

Кращі номери фестивалю - конкурсу «Студентська весна-2016» будуть включені в гала-концерт, який 

відбудеться 27 квітня 2016 року у приміщенні Полтавського музично-драматичного театру                 

ім. М. Гоголя.    
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БІЛЕ РАБСТВО 

Серед найголовніших порушень прав людини в сучасному світі актуальним є злочин, який має 

багато назв – «біле рабство», «торгівля людьми», «контрабанда людьми». За оцінками експертів 

щорічно 1-2 млн. людей стають «живим товаром». Наприкінці ХХ сторіччя з його проявами 

зіткнулась і Україна. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ 

А для тих, хто мріє отримати гарну роботу за кордоном, слід звернути увагу на наступну 

інформацію: торгівці людьми діють через агенції з працевлаштування, фірми шоу-бізнесу та служби 

знайомств. Також вони розміщують брехливі оголошення в газетах та на стендах, звертаються з 

пропозиціями просто на вулиці, допомагають матеріально, щоб затягнути людину в боргову кабалу. 

Часто торгівцями живим товаром виявляються добрі знайомі чи друзі, причому значний відсоток 

серед них – жінки. Найчастішими формами експлуатації є нелегальна секс-індустрія, примусова 

праця, сурогатне материнство, втягнення в злочинну діяльність та примусове донорство. Пам’ятайте, 

що жертвами стають як жінки, так і чоловіки, а також неповнолітні діти.  

Якщо Ви або Ваші знайомі вирішили поїхати за кордон, пам'ятайте наступні рекомендації:  

1. Ніколи нікому у жодному разі не віддавайте свої ідентифікаційні документи, крім офіційних 

службовців! Завжди отримуйте та сплачуйте за свій закордонний паспорт, візи та проїзні документи 

самі. Це врятує Вас від боргової кабали та стане на перешкоді торгівцям людьми використати Ваші 

документи для вчинення інших злочинів.  

2. Обов'язково візьміть із собою копію внутрішнього та закордонного паспортів. В разі необхідності 

ці копії можуть спростити процедуру отримання документів на повернення в Україну.  

3. Ви можете отримати додаткову інформацію, зателефонувавши до громадських організацій, що 

протидіють торгівлі людьми в Україні. 

4. Переговори про працевлаштування за кордоном, навчання, туристичні подорожі чи шлюб не 

ведіть наодинці з агентом. Запросіть взяти участь у переговорах свою довірену особу, члена сім'ї чи 

близьку людину. Перевірте, чи має агент або фірма ліцензію на посередництво у працевлаштуванні 

за кордоном. Таку інформацію можна перевірити в Державному центрі зайнятості Міністерства праці 

та соціальної політики України за телефоном 8-044-289-50-97 щоденно після 17:00. 

5. З метою працевлаштування за кордоном необхідно укласти трудовий договір зрозумілою для вас 

мовою. Такий договір оформляють у двох примірниках, один з яких залишається у Вас.  

6. Якщо Ви їдете за кордон законно працювати, необхідно отримати робочу візу. Туристична або 

гостьова віза не дає права на роботу. Ви можете стикнутися з нелегальним становищем, 

експлуатацією та принизливою депортацією із країни.  

7. Термін законного перебування на території іноземної держави вказаний у візі. Не користуйтесь 

послугами незнайомців, які пропонують послуги щодо подовження цього терміну.  

8. Залиште своїм родичам та друзям декілька копій наступних документів: внутрішнього паспорту 

України, закордонного паспорту, візи, контракту, свідоцтва про народження, проїзних документів та 

фотографії. До того ж, повідомте їм телефонні номери свого роботодавця, своїх друзів за кордоном, 

консульства (посольства) України та місця потенційного проживання. 

9. Якщо за кордоном Ви потрапили у важку ситуацію, зверніться по допомогу до посольства або 

консульства України в країні перебування або зателефонуйте до Міністерства закордонних справ 

України. 

 

 

 

 


