
 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

У перший день літа в багатьох 
країнах відзначається Міжнародний день 
дітей. Це свято усім відоме як 
Міжнародний день захисту дітей. Це 
одне з найстаріших міжнародних свят. 
Рішення про його проведення було 
прийнято в 1925 році на Всесвітній 
конференції, присвяченій питанням 
благополуччя дітей, в Женеві. Історія 
замовчує, чому це дитяче свято було 
вирішено відзначати саме 1 червня. За 

однією з версій, у 1925 році Генеральний консул Китаю в Сан-Франциско зібрав групу 
китайських дітей-сиріт і влаштував для них святкування Дуань - у цзе (Фестивалю 
човнів-драконів), дата якого якраз припала на 1 червня. За щасливим випадком, день збігся 
із часом проведення «дитячої» конференції в Женеві.  Після Другої світової війни, коли 
проблеми збереження здоров'я і благополуччя дітей були як ніколи актуальні, у 1949 році в 
Парижі відбувся конгрес жінок, на якому прозвучала клятва про невпинну боротьбу за 
забезпечення міцного миру як єдиної гарантії щастя 
дітей.  

У Міжнародного дня дітей є прапор. На зеленому 
тлі, що символізує зростання, гармонію, свіжість і 
родючість, навколо знаку Землі розміщені стилізовані 
фігурки — червона, жовта, синя, біла і чорна. Ці людські 
фігурки символізують різноманітність і терпимість. 
Знак Землі, розміщений в центрі, — це символ нашого 

спільного 
дому.   День 

захисту 
дітей — це не тільки веселе свято для самих 
дітей, це і нагадування суспільству про 
необхідність захищати права дитини , щоб усі 
діти росли щасливими, вчилися, займалися 
улюбленою справою і в майбутньому стали 
чудовими батьками та громадянами своєї 
країни.  
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ТИЖДЕНЬ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ГУМАНІТАРНИХ ТА                    

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

«Здорове харчування як складова здорового способу життя» 

 
11 квітня 2017 року відбулася зустріч студентів груп 11-ТХ та  12-ТХ з волонтерами загону «Єдність», 

які є  студентами ІІ курсу ВДНЗУ «УМСА» Глібом 

Розмовенком та Олександром Помилоєм. Студенти 

коледжу ознайомилися з основними принципами 

здорового харчування та усвідомили необхідність їх 

дотримання. 

 

Гроші і податки в нашому житті 

 
12 квітня під керівництвом викладача Анастасії 

Нижник студенти групи 31-ТХ взяли участь у «круглому» 

столі «Гроші і податки в нашому житті». Учасники 

розповіли про походження термінів «гроші», «гривня», 

розкрили функції та види  грошей, розказали про 

еволюцію зовнішнього вигляду гривні, познайомили з основними правилами правильного використання 

грошей, розкрили суть податків, податкової системи та їх видів,  познайомили з найдивнішими податками в 

історії. Для всіх бажаючих представлена виставка «Історія української гривні», на якій відображена історія 

змін нашої національної валюти за час незалежності. 

 

Науково-теоретична конференція 

 
13 квітня 2017 року у коледжі пройшла науково-

теоретична конференція «Відмивання «брудних» грошей - одна 

з головних загроз для економічної безпеки України». Цей захід 

організував та провів викладач Михайло Танчин.  Під час своїх 

виступів студенти показали не тільки знання матеріалу за 

обраними темами, 

а й уміння 

працювати з науковою літературою, аналізувати матеріал, 

робити висновки. Економічна освіта студентів покликана 

послідовно формувати у майбутніх фахівців харчової та 

переробної промисловості економічне мислення та свідомість, 

виховувати розумні потреби, озброювати теоретичними 

знаннями та практичними навичками щодо культури праці, 

формувати потреби економічного аналізу, бачення 

перспективи; вчити оволодівати основами наукової організації 

праці в умовах ринкових відносин, формувати у студентів 

бажання та потребу повсякденно поліпшувати результати своєї праці у навчальній та суспільно-корисній 

діяльності, брати участь в економічному житті країни, виховувати в собі якості бережливості, ініціативності, 

діловитості, дисциплінованості. 

                                Про здоров’я треба знати, про здоров’я треба дбати! 
 

13 квітня у Полтавському коледжі харчових технологій НУХТ викладачами фізичного виховання 

проведено флешмоб  «Про здоров’я треба знати, про здоров’я треба дбати!» Кращі спортсмени і студенти-

активісти своєю майстерністю та умінням заохочували  усіх бажаючих до занять фізичною культурою, 

ведення здорового способу життя, відмови від шкідливих звичок. Флешмоб проведений під керівництвом 

викладачів фізвиховання Надії Гагаєвої, Аліни Кметь, Олега Шерстюка та Олександра Шерстюка. 

                         

                                                         Викладачі циклової комісії гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 

                           



 

    ТИЖДЕНЬ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ДИСЦИПЛІН 

 
Науково-теоретична конференція «Математична компетентність у повсякденному житті» 

15 травня 2017 року у коледжі пройшла науково-

теоретична конференція «Математична компетентність у 

повсякденному житті». Захід був організований викладачем 

Світланою Лейко. У роботі конференції взяли участь студенти 

груп 11-Т, 12-ТХ. Математична компетентність відіграє важливу 

роль у формуванні ключових компетентностей як 

висококваліфікованого спеціаліста, так і взагалі освіченої 

людини.  

"Професійно-орієнтована комунікація - запорука 

успішної професійної діяльності" 
16 травня на базі Полтавського коледжу харчових 

технологій НУХТ було проведено ІV науково-практичну 

конференцію серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації 

Полтавської області. У конференції взяли участь студенти 

та викладачі 14 навчальних закладів Полтави та області. 

Наш навчальний заклад представили студент групи 31-К 

комп‘ютерно-технологічного відділення Микола Лавренко з 

доповіддю «Професійне спілкування в ІТ- індустрії» та його 

науковий керівник, викладач англійської мови Наталія 

Бессараб. У організації конференції взяли участь викладачі 

Наталія Бессараб, Марина Радченко та Тетяна Сергєєва. 

Європа – наш спільний дім 
17 травня з нагоди святкування Дня Європи  

проведено брейн-ринг на тему «Європа – наш спільний 

дім». Захід проходив за сприяння Управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Полтавської 

міської ради.  Турнір відбувся між командами 

комп’ютерно-технологічного та електромеханічного 

відділень.                                                           

             Європейські науковці 
18 травня 

2017 року за 

сприяння 

управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого 

комітету Полтавської міської ради пройшов виховний захід на 

тему «Європейські науковці». Організатори заходу викладачі 

Еліна Романишина та Тетяна Сергєєва ставили за мету 

пробудити у студентів  прагнення до безперервного 

вдосконалення своїх знань, почуття відповідальності за спільне 

майбутнє європейського простору, виховати повагу до 

національних, культурних надбань європейських народів.  

                   

                     Я поділяю європейські цінності! 
Студенти цього року спільно з викладачем «Основ 

правознавства» Людмилою Грінченко провели дослідження під 

загальним гаслом : «Що є для мене європейські цінності». 

Студенти дійшли висновку, що ЄС засновано на повазі до 

людської гідності, свободи, демократії, рівності, верховенства 

права та повазі до прав людини, зокрема осіб, що належать до 

меншин. Ці цінності є спільними для всіх держав-членів у 

суспільстві, де панує плюралізм, недискримінація, 

толерантність, правосуддя, солідарність та рівність жінок і 

чоловіків.                      

                                                                                      Викладачі  циклової комісії  загальноосвітніх дисциплін  
 

 



 
ДЕНЬ ЗУСТРІЧІ ВИПУСКНИКІВ 

 
3 червня 2017 року коледж гостинно 

зустрів випускників минулих років. Щорічно 

на початку літа на гостину до своєї альма-

матер приїжджають колишні студенти. До 

коледжу їх ведуть спогади про незабутні 

студентські роки, перші самостійні кроки на 

шляху до обраної професії. 

Традиційно зустріч почалася з 

урочистого зібрання в актовій залі коледжу. З 

вітальним словом виступив директор 

коледжу, кандидат технічних наук Анатолій 

Палаш. Він подякував випускникам за те, що не забувають навчальний заклад, і побажав приємного вечора та 

добрих, теплих спогадів. 

Під час заходу випускники разом з ведучими згадували історію створення навчального закладу, 

найважливіші дати та події. Чимало випускників 

виявили бажання взяти слово та поділитися своїми 

спогадами про студентське життя. Вони дякували 

викладачам за вимогливість, терпіння, 

професіоналізм, що допомогли їм у майбутньому 

само вдосконалитися та професійно зрости. 

Хвилиною мовчання вшанували й тих, хто 

вирушив у дорогу, з якої немає вороття. 

Пісні, вірші, танці у виконанні учасників 

художньої самодіяльності створювали святкову 

атмосферу. Це було справжнє свято душі, яке 

надовго зарядило випускників та студентів 

позитивною енергією.  
Після закінчення святкової програми випускники відвідали музей коледжу та продовжили спілкування 

у дружньому колі. 

  Тепла атмосфера зустрічі надихнула учасницю літературного гуртка, студентку групи 11-Т, Марію 

Телятник до створення вірша про роки навчання, які залишають теплі спогади у серці назавжди. Допомагала 

студентці у творчій роботі керівник гуртка Лора Орлова. 

                                  У цей світлий, ясний день, 

                                  Під червневе різнобарв’я, 

                                  Всіх вітаєм від душі 

                                  В стінах, де пройшло навчання. 

                                  Тут дорослішали ви,  

                                  Сил життєвих набирались. 

                                   Знов до коледжу прийшли,  

                                   Мовби з ним не розлучались. 

                                   Ви зібрались знову разом,  

                                   І років як не бувало.  

                                   В серці спогади живуть, 

            Скільки б часу не минало. 

            Колись були єдиною родиною, 

            Тепер у кожного свої шляхи. 

            І тільки спогади про юність і про коледж 

            Сюди вас переносять крізь роки.  

            Давайте ж пам’ятати слова викладачів,  

           що душу в нас вкладали, чекаючи плодів:    

            «Знання лиш допоможуть 

             Змінити цілий світ!»   

             За це, наш рідний коледж, 

              Від нас усіх – ПРИВІТ!

 

Підготувала Ірина Павлик,  

голова сектору зв я́зків з громадськістю студради колежду 



                   

ЗАВЖДИ ПАМЯТАЙ: У ТВОЇХ РУКАХ  ЗБЕРЕГТИ СВОЄ ЖИТТЯ 

Людина - не товар 
Ви амбіційні? Ви хочете отримати добру роботу і заробляти пристойні гроші? Ви бажаєте подорожувати? Ви 

сподіваєтесь на краще життя? Якщо на будь-яке з цих питань ви відповіли «так», ви можете стати жертвою торгівлі 

людьми.                                                                      РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ  

   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!  

2. Обов'язково візьміть із собою копію внутрішнього та закордонного паспортів. У 

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. 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 за допомогою до посольства або консульства 

України в країні перебування або зателефонуйте до Міністерства закордонних справ України.  

   ЯКЩО ВИ СТАЛИ ЖЕРТВОЮ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ, ТЕЛЕФОНУЙТЕ:  

Національна "гаряча лінія" з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної 

дискримінації 0 800 500 335 або 386 (короткий номер з мобільного) 

Національна дитяча “гаряча лінія”  0 800 500 225 або 772 (для дзвінків з мобільного) 

                                           Небезпечне селфі 
Слово "селфі", яке отримало формальне затвердження в Оксфордському 

словнику у 2013 році, досить швидко увійшло в наше повсякденне життя. Проте 

в гонитві за цікавим ракурсом і лайками в соціальних мережах, фотографи 

продовжують забувати про небезпеку, яка приховується за захоплюючими 

пейзажами і спробами стати популярним в інтернеті. За інформаційними 

даними, в Україні від селфі вже загинули 50 осіб.  

В селі Смільне Львівської області 13-річна школярка залізла на дах 

потяга і попросила подружок сфотографувати її на камеру. Замість красивих 

знімків дівчинка отримала потужний удар струмом. Дитина отримала опіки I-II ступеня 70% тіла. 21-річний 

хлопець випав з вікна четвертого поверху через невдалу спробу зробити селфі. За інформацією медиків, 

молодий чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння, у результаті чого оступився і випав з вікна. 

"Селфіст" отримав закриту черепно-мозкову травму, забій лівої гомілки, закриту травму правого гомілково-

стопного суглобу та численні садна обличчя. Фото ціною в життя згубило молодого хлопця у Карпатах. У м. 

Яремче загинув 20-річний Олександр. Намагаючись зробити селфі на тлі бурхливого водоспаду, хлопець не 

втримався і впав у воду. Тіло загиблого знайшли тільки через добу.  

У Києві за добу двоє хлопців загинули від удару струмом під час спроби зробити селфі на потягах. 24-

річний житель Києва поліз на дах електропоїзда на станції залізничного вокзалу. Але сфотографуватися не 

встиг, оскільки, торкнувшись до дротів електричної напруги, отримав потужний розряд. У той же день на 

іншій залізничній станції 18-річний киянин піднявся на цистерну поїзда, щоб зробити селфі. Хлопець загинув 

на місці від ураження електрострумом. Бажання зробити екстремальне селфі закінчилося для 12-річного 

хлопця трагічно – його вразило електрострумом на потязі. Дитина з 95% опіків шкіри померла в 

реанімаційному відділенні лікарні. 

З початку цього року електрострумом було травмовано 29 осіб, із них – дев'ять смертей (шість смертей 

сталися в Києві та області). Майже всі з них постраждали при спробі зробити селфі. Ті, хто вижив, як 

зазначають у ПЗЗ, потім кажуть, що хотіли зробити знімок для того, щоб похвалитися перед друзями; а інші – 

що захотілося адреналіну. 

                                                                                                      Еліна Романишина, голова ради кураторів 



 

 

Сильні люди 

 
13 квітня в Полтавській державній аграрній академії проведено 

чемпіонат області з гирьового спорту серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. 

Гирьовики Полтавського коледжу харчових технологій Національного 

університету харчових технологій досить успішно виступили в цих змаганнях, 

посівши друге загальнокомандне місце. 

Віталій Довгаль – 42-ТХ група -  та Володимир Сипко – 41-А група – стали 

срібними призерами, а Анатолій Сидорчук – 31-Х група – став чемпіоном. 

 

Змагаються майбутні захисники Вітчизни 
 

У Полтавському коледжі харчових технологій Національного 

університету харчових технологій проведено першість з кульової стрільби 

серед допризовної молоді, 

приурочена до Дня охорони 

праці. У змаганнях взяли участь 

більше 30 студентів–

першокурсників. 

За підсумками змагань переможцями та призерами стали: 

третє місце - Михайло Белей - група 11-А; друге місце – Микита 

Простак – група 11-К; перше місце – Антон Дивенець – група 

11-К. Провели змагання керівник фізичного виховання 

Олександр Шерстюк та інженер з охорони праці Сергій Крамар. 

 

                            7 квітня – Всесвітній день здоров’я 

 
Щорічно 7 квітня відзначається Всесвітній день здоров’я. З цієї 

нагоди в бібліотеці коледжу експонується виставка «Молодь обирає 

здоров’я». Мета святкування — підкреслити важливість здоров’я кожної 

людини і людства в цілому. У наш час здоров’я — це не відсутність хвороб, 

а фізична, психологічна, соціальна гармонія людини, її доброзичливе 

ставлення як до інших людей, так і до навколишнього середовища. Природа 

наділила людину досконалим функціональним організмом із універсальним 

захистом від усіляких зовнішніх і внутрішніх негативних впливів. Життєво 

важливо для кожної людини не тільки знати, як бути здоровим, але й уміти 

зберігати своє здоров’я на довгі роки. Життя і здоров’я – найдорожче, що є у 

людини, тому підхід до них повинен бути найсерйознішим. Здоровий спосіб 

життя є однією з найвагоміших умов та важливим чинником формування, 

збереження і зміцнення здоров’я навіть у складних екологічних і соціально-

економічних умовах, він забезпечує високу працездатність, добре 

самопочуття, ефективну адаптацію до змін довкілля. 

                                                                      Викладачі фізичної культури 
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