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Кожний новий рік, що настає, приносить щось особливе всім
людям.
2017 рік буде вдалим для тих, хто вирішив радикально змінити
своє життя. Півень — це символ прагнення до ідеалу, прямування до мети,
тож він не забуде про тих, хто жадає змін та нового вектору розвитку свого
існування. Вогняний Півень наповнений жагою до авантюр, тож, як
свідчить характеристика 2017 року Півня,цей час - найвдаліший, щоб
втілювати в життя найсміливіші свої задуми. Тварина - покровитель року дуже смілива та вимагає від себе багато чого. Тож треба протягом року
виховувати в собі вміння планувати свою діяльність, чітко слідувати
вибудуваному плану та ставити індивідуальні цілі, направлені на
самовдосконалення. Будь-які вдосконалення життя будуть успішними
протягом року і Півень буде допомагати вам у цьому. Також покровитель
року ратує за щирість та правду в будь-якій її формі. Керуйтесь розумом
передусім, і тоді ваш рік буде успішним.

Новорічні прикмети на 2017 рік Півня










Перед Новим роком купіть на ринку новий саморобний віник, перев’ яжіть його красивою червоною
стрічкою і поставте в кут мітелкою вгору, щоб притягнути в будинок благополуччя на весь рік.
Якщо зустрічати Новий рік в новій сукні, весь рік будете ходити в обновках.
Перед Новим роком виберіть в гаманці найсимпатичнішу вам купюру і покладіть на новорічний стіл для
«підзарядки». Після свята знову приберіть її в гаманець окремо від інших грошей. Тоді вона весь рік буде
приносити удачу.
Брати в борг або давати в борг у Новий рік вважається поганою прикметою.
Щоб в новому році було менше метушні і турбот, напередодні святкування потрібно зробити в будинку
генеральне прибирання.
Якщо під бій курантів на кожен удар з’ їдати по одній виноградині, то все задумане в новому році
збудеться.
Погана прикмета – викидати у відро для сміття залишки частувань з новорічного столу. Разом з їжею ви
викинете все хороші побажання.
Чим багатший і різноманітніший ваш новорічний стіл,
тим ситніше буде життя в новому році.

Тиждень циклової комісії зі спеціальності “Зберігання, консервування та
переробка м’яса”
Зв’язок з виробництвом
Тиждень розпочався з підсумкової конференції за результатами проведення технологічної практики.
Для дискусії обрано три базових підприємства:ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат», Полтавська ковбасна
фабрика «Заря» та Товариство «Агрофірма Маяк» (селище міського типу Котельва). Як зустрічали студентів
керівники базових підприємств, чи вдалося реалізувати програму практики, познайомитися в цілому з
виробництвом, новинками техніки і технології, чи застосовували для студентів матеріальне заохочення та які
були умови проживання – всі ці питання студенти висвітлили у своїх доповідях-презентаціях. Представлені
відеоматеріали переконали присутніх, що студенти одержали якісну практичну підготовку на передових
базових підприємствах області та отримали розряди згідно з переліком робітничих професій.
Помічники технолога
9 листопада 2016 року студентами груп 41-Т і 21-Т під керівництвом
викладачів спецдисциплін Таміли Михайлик та Ніни Деряги був
проведений
навчально-виховний
захід
«Помічники технолога». Студенти групи 41-Т
познайомили глядачів із цікавим, дещо
загадковим світом помічників технологів –
світом спецій. Адже їх використання може
надати одному і тому ж продукту різні
органолептичні
властивості.
Майбутні
технологи підготували цікаві презентації,
загадки, вірші про «героїв» заходу, переглянули уривки з фільмів. Сподобалася
виставка незвичного використання спецій: плакати, аплікації, композиції, вишивки,
букети, зроблені руками студентів.
Адміністративна і кримінальна відповідальність
8 листопада 2016 року
пройшла інтерактивна лекція
«Адміністративна і кримінальна відповідальність». Психолог
Полтавського міського центру соціальних служб для сім’ї та молоді
Тетяна Величко в ході бесіди зі студентами розповідала про ситуації,
при яких настає адміністративна та кримінальна відповідальність, а
також про правила поведінки при зустрічі з працівником поліції. Зі
студентами обговорювалися ситуації ризику та варіанти їх вирішення.
Акцентувалася увага підлітків на відповідальності батьків за своїх
неповнолітніх дітей у разі вчинення ними неправомірних дій.
«Смачна отрута»
11 листопада 2016 року зі студентами групи 11-Т проведено предметний виховний захід хімікобіологічного спрямування «Смачна отрута». На заході досліджувався один з найулюбленіших продуктів
харчування сучасної молоді – «смачні» та хрусткі картопляні чипси
різних марок: Lay’s, Люкс, Своя Лінія. Дослідження даної теми є
важливим аспектом сьогодення, адже стрімко розвивається харчова
промисловість, і кожен
новий
продукт,
що
з’являється на магазинних
вітринах, потребує якісного
дослідження та вивчення
його
компонентного
складу. В складі будь-якого
харчового
продукту
міститься велика кількість сполук як природного, так і штучного
походження, які по різному впливають на здоров’я та самопочуття
людини. Метою заходу було дослідити за допомогою хімічного
експерименту якісний вміст речовин, що входять до складу
досліджуваних продуктів, а саме: олії, крохмалю, солі та підсилювачів смаку.
Викладачі циклової комісії зі спеціальності “Зберігання, консервування та переробка м’яса”

Тиждень циклової комісії зі спеціальності «Зберігання, консервування та
переробка молока»
14 листопада 2016 року , прийшовши в коледж, студенти, викладачі та співробітники були вражені
тим, що на навчальних аудиторіях, лабораторіях та
кабінетах красувались у віршованій формі нагадування
про те, що без молока прожити неможливо. Так у
Полтавському коледжі харчових технологій НУХТ
розпочався тиждень фахової комісії зі спеціальності
«Зберігання, консервування та переробка молока».
Довершила враження виставка газет на тему «Молоко в
нашому житті», представлених студентами
цієї
спеціальності.
Родзинкою
тижня
фахової комісії спеціальних
дисциплін
зі
спеціальності
«Зберігання, консервування та
переробка молока» став конкурс „Кращий технолог молока і молокопродуктів‖. У
конкурсі брали участь кращі студенти групи 41-ТМ: Анастасія Твердохліб, Анастасія
Снітко, Тетяна Жолонка, Тетяна Мисюра, Тетяна Костенко.
Конкурс складався з трьох раундів. Під час першого раунду конкурсу учасники
представили характеристику одного молочного продукту. Другий раунд вимагав від
учасників конкурсу ґрунтовних фахових знань з технології виробництва молочних
продуктів. Вирішальним був третій тестовий раунд, що визначив переможця. Ним
стала Тетяна Мисюра.
За результатами конкурсу, журі у складі заступників директора коледжу Олени Дарюги та Наталії
Гавриленко, викладачів фахової комісії зі спеціальності «Зберігання, консервування та переробка молока»
відзначило гарну теоретичну підготовку майбутніх спеціалістів молокопереробної галузі.
Викладачі циклової комісії зі спеціальності «Зберігання, консервування та переробка молока»

Тиждень циклової комісії зі спеціальності «Виробництво харчової продукції»
Хімія - наука майбутнього
21 листопада 2016 року проведено виховний захід «Хімія
– наука майбутнього». Студенти групи 12-ТХ разом з
викладачем
Лесею
Соловей
висвітлили
перспективи
використання досягнень хімічної науки у наступних питаннях:
«Хімія і медицина», «Хімія та енергетика», «Хімія у створенні
нових матеріалів», «Хімія і харчування».
Допоможемо один одному!
Милосердя — це прагнення всім серцем допомогти
іншим, підтримати матеріально й духовно, грошима й доброю
порадою,
підтримати в радості та втішити у біді. Саме на
милосердя
направлена
діяльність
громадської
організації м. Полтава «Світло надії». В час, коли наша
країна переживає важкі часи, члени організації
допомагають
ВІЛ-інфікованим,
бездомним,
переселенцям із Донбасу, людям із важкими
захворюваннями, жертвам різних форм торгівлі
людьми.
22
листопада
2016
року
була
проведена інтерактивна лекція на тему «Торгівля
людьми» за участі громадської організації «Світло
надії». Проведення цього заходу спрямоване на підвищення обізнаності вразливих дітей та молоді щодо
безпечної міграції та працевлаштування. Член громадської організації «Світло надії» Юлія Северин провела зі
студентами групи 21-ТХ тренінг «Безпечна міграція та протидія торгівлі людьми». Студенти переглянули
відеофільм «Життя на продаж».

Імідж ділової людини
23 листопада 2016 року викладач Валентина Басок та куратор
Надія Примаченко провели виховну годину на тему ―Імідж ділового
спілкування‖ для студентів груп 41ТХ та 42-ТХ. Мета заходу виховати у студентів
людяність,
гуманізм у стосунках,
доброзичливість, повагу до людей, навчити мистецтва спілкування
та сформувати у свідомості студентів уявлення про імідж ділової
людини.
Свято майстерності
Україна славиться своєю національною кухнею, яка створювалася
протягом сторіч, багата на традиції, вирізняється розмаїттям страв та їх
високими смаковими й поживними властивостями.
Саме традиційній українській страві – вареникам – був присвячений
захід «Свято їжі», підготовлений викладачем спецдисциплін Надією
Надточій разом зі студентами гр. 41-ТХ.
Студенти розповіли дуже багато цікавого про одну з найулюбленіших
страв українців - вареників, а саме: історію їх виникнення, основні рецепти
приготування, застосування новітніх технологій у закладах ресторанного
господарства, показали майстер-клас виготовлення тіста для вареників.
Порадувала запрошених також виставка карвінгу, яку створила
викладач спецдисциплін Оксана Палаш разом із членами гуртка «Карвінг».
Викладачі циклової комісії зі спеціальності «Виробництво харчової продукції»
Конкурс «Кмітливий, веселий, креативний технолог»
Кульмінацією тижнів комісій спеціальних дисциплін технологічного циклу став конкурс «Кмітливий,
веселий, креативний технолог». Змагалися між собою дві команди: «Зі смаком» та «Список на відрахування».
До уваги глядачів були представлені такі конкурси: вітання, гумористичний біатлон, відеоконкурс на
тему: «Студент – зірка youtube», домашнє завдання інсценізація на тему «Важкі, дітки, заробітки».
За результатами конкурсу авторитетне журі
визначило переможцем конкурсу команду «Список
на відрахування».
Під час конкурсу студенти обох команд
продемонстрували
злагодженість,
артистизм,
ерудицію, вміння знаходити яскраві рішення,
дотепно жартувати. Найбільш яскравим конкурсом,
на думку глядачів, став конкурс-інсценізація на
тему «Важкі, дітки, заробітки».

Перед початком КВК з нагоди Дня студента
директор коледжу Анатолій Палаш від імені адміністрації
навчального закладу привітав усіх студентів зі святом і
нагородив студентські групи та колективи почесними

грамотами.Подарунком студентам до їх свята став виступ запрошеної
зірки – популярного українського репера, учасника талант–шоу «Хфактор» Артема Лоїка.

Ірина Гузевська, викладач

Тиждень циклової комісії зі спеціальності «Монтаж і обслуговування
холодильно-компресорих машин та установок»
Турнір «Швидкі шашки»
19 грудня 2016 року під керівництвом викладачів Тетяни
Таран та Павла Гака був проведений турнір «Швидкі шашки».
Змагання проводились на трьох ігрових дошках. Кожна партія
тривала 10 хвилин. У разі затримки суперника вмикався електронний
годинник. Після проведених п’яти турів визначився переможець
змагань. Ним став студент групи 31-К Євгеній Білий.
Спорт – запорука здоров’я
20 грудня 2016 року в спортивній залі коледжу відбулися
змагання з баскетболу. До
змагань команди ретельно готувалися, тому під час гри учасники
продемонстрували цікаві комбінації. Вболівальники дружніми
оплесками підтримували спортсменів. Перемогла команда викладачів,
друге місце посіла команда групи 11-Х, третє місце – команда групи
41-К.
Кращий знавець холодильної техніки
21 грудня 2016 року проведено конкурс «Кращий знавець холодильної
техніки».
У
конкурсі
брали
участь студенти випускної
групи
Валерія
Саєнко,
Артем Матяш та Владислав
Галян. Учасники конкурсу
виконували завдання, що
максимально відображають
виробничі ситуації. При
цьому
необхідно
було
виявити
знання
зі
спецдисциплін, провести теплотехнічні розрахунки, прочитати схему
холодильної машини, надати характеристику діючому обладнанню, розв’язати
задачі. Виконання робіт оцінювали викладачі спецдисциплін Тетяна Варакіна та
Тетяна Таран. Перемогу одержала Валерія Саєнко.
Екскурсія на ПАТ «Фірма «Полтавпиво»
Цікавою та пізнавальною для студентів-третьокурсників стала екскурсія
на підприємство ПАТ «Фірма «Полтавпиво». Майбутніх
спеціалістів з холодильної техніки ознайомили з роботою
холодильного господарства, а також з виробничими
процесами, що відбуваються в ємкісному обладнанні. При
цьому використовуються процеси охолодження аміаком та
водою. Екскурсанти відвідали компресорний цех, де
побачили роботу компресорів. Ознайомлення з виробництвом
наблизило студентів до розуміння особливостей майбутньої
професії.
Кращий геймер
У п’ятницю, 23 грудня 2016 року, відбувся турнір «Кращий геймер». Змагання проводились по відомій
комп’ютерній грі Counter Strike 1.9. Кожна з команд представила по 4 учасника. Грали студенти із захватом,
демонструючи вміння швидко орієнтуватись у віртуальній реальності. Перша стадія пройшла за олімпійською
системою. У фінал пройшли групи 11-К, 41-К та 41-Х. Основна інтрига заключалась в тому, чи зможуть
геймери із групи 41-Х залишитись непереможними четвертий рік поспіль. У фінальній сутичці зійшлися
студенти групи 41-К та 41-Х. І можна сказати, що комп’ютерщики чинили гідний опір опонентам. Але всетаки 41-Х на класі виграли, чим встановили рекорд,на який будуть орієнтуватись нові чемпіони.
Викладачі циклової комісії зі спеціальності «Монтаж і обслуговування холодильно-компресорих машин та
установок»

Всеукраїнський тиждень права
На виконання Указу Президента України від 8 грудня 2008 року №1149 «Про Всеукраїнський тиждень
права», Програми правової освіти населення Полтавської області на 2016 - 2020 роки з 05 грудня 2016р. по 09
грудня 2016р. у коледжі проходив Всеукраїнський тиждень права.
Паління – це не для нас!
8 грудня 2016 року було проведено акцію «Паління – це не для нас!».
Студенти коледжу, прибічники здорового способу життя, долучилися до
організатора акції, практичного психолога, Інни Аміньєвої. З метою
пропаганди відмови від паління та заохочення студентів коледжу до
прийняття свідомого вибору між здоров’ям і залежністю, організатори та
учасники акції обмінювали сигарети на смачні цукерки. Кожен учасник
отримав інформаційну брошуру про шкідливі звички, їхній згубний вплив
на молодий організм та адміністративну відповідальність за паління в
громадських місцях.
Життя – це вибір…
Говорять, що життя – це ланцюг рішень, які ми приймаємо. Кожне
наше рішення і кожен вибір впливає на подальше майбутнє. Вихователі
гуртожитку Інна Панченко та Ольга Джурка організували та провели
перегляд фільму на правову тематику «Життя – це вибір…» з його
подальшим обговоренням. У кожного в житті є свій шлях… І свій вибір… Від твого вибору залежить твоє
майбутнє! Не помились!
Молодь і право
У читальному залі коледжу з 5 по 9 грудня 2016 року експонувалася виставка «Молодь і право».
Перегляд документів, представлених на книжковій виставці,
допоможе читачам уміло користуватися своїми правами і добре
виконувати свої обов'язки, адже від обізнаності молоді з
правових питань залежить те, наскільки ефективно молоді люди
будуть користуватися своїми законними правами та не
порушувати
законні інтереси
інших.
Корупція в Україні очима студентів
7 грудня 2016року викладач Людмила Грінченко організувала виставку
творчих робіт студентів перших та других курсів під загальним гаслом
«Корупція в Україні очима студентів». Умовами участі в проекті були
дослідження проблеми, а саме, проявів корупції в тій чи іншій сфері
суспільного життя, її формалізації. А головне - пропозиція власних думок щодо
подолання корупції. Звичайно, враховувався естетичний вигляд проекту та його
креативність. Учасники виставки продемонстрували обізнаність з проблеми та зацікавили своїми роботами
студентів.
Свої права ти добре знай, їх шануй і захищай
З нагоди Міжнародного дня захисту прав
людини у групі 21 – М було проведено заняття
«Свої права ти добре знай, їх шануй і захищай». У
інтерактивній формі студенти ознайомилися з
Декларацією
прав
людини,
ухваленою
Генеральною асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року.
Наступним
кроком
було
дослідження
конституційних прав та свобод громадян України.
Також студенти дослідили динаміку розширення
прав громадянина України від народження до
повноліття.
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