
 

 

 

 

 

 

                                                   

 

                   

 

 

 

 

Дорогі працівники освіти! 

 
Вітаю вас із вашим професійним святом – Днем працівників 

освіти. 

Всіх нас об’єднує головна мета нашої спільної праці - 

допомагати молоді пізнавати навколишній світ, здобувати необхідні 

знання, а найголовніше – обрати вірний життєвий шлях. Наша глибока 

повага вам, дорогі колеги, за високий професіоналізм,  та життєву 

мудрість, невтомний творчий пошук і прагнення виростити яскраві 

особистості, соціально активних громадян, справжніх патріотів 

України. 

Бажаю міцного здоров’я, життєвої сили, енергії, наснаги для досягнення нових успіхів у 

професійній діяльності, нових творчих звершень, міцного здоров’я, людської поваги та довголіття. 

Нехай здійснюються найзаповітніші мрії, а також щоб у ваших родинах завжди панували тепло, 

радість та затишок. Хай над вами завжди сяє зірка людської вдячності всіх тих, кого ви вивели в 

самостійне життя і кому дали найнеобхідніше – знання. Невичерпної наснаги й оптимізму у 

помислах і справах, добробуту, життєдайної сили та безхмарних, 

мирних, світлих днів! 

З професійним святом! 

 

                                                    Анатолій Палаш, директор коледжу 

 

    

 

Газета Полтавського коледжу харчових технологій 

   Національного університету харчових технологій 

 

 

№1(61) 

 

 

 

 

 

5 жовтня 

2018 року 

 

 



 

 

КРАСА ВЛАСНИМИ РУКАМИ 

19 вересня 2018 року у коледжі пройшов конкурс композицій з 

природних матеріалів, присвячений Дню міста та річниці визволення Полтави 

від нацистських окупантів. Готуючись до цього заходу, студенти виявляли 

неабияку фантазію, здібності, уміння 

творити  красу своїми руками. Всі групи 

ретельно готувалися до конкурсу, прагнули 

створити якнайкращі роботи. Всі роботи були 

яскравими, неповторними, відзначалися 

красою та вишуканістю. Композиції студентів кожної групи подарували 

естетичне задоволення усім учасникам виставки. Приємно усвідомлювати, 

що ми творимо красу власними руками. 

     ПОЛТАВА ВИШИВАНА 

Уже всьоме у Полтаві з нагоди відзначення Дня міста, 

пройшов великомасштабний арт-проект  «Парад «Полтава вишивана». 

Щороку цей захід об’єднує дітей, молодь та жителів міста. Тисячі 

полтавців одягають вишиванки з метою збереження та популяризації 

українських звичаїв і традицій. Цього року арт-проект  «Парад 

«Полтава вишивана» відбувся 22 вересня 2018 року. У ньому взяли 

участь викладачі та студенти нашого коледжу. Одягнувши вишиті 

сорочки, вони пройшли святковою ходою вулицями міста разом з 

представниками інших закладів освіти, підприємств, організацій.  

СВЯТО «ФЕСТИВАЛЬ ПОЛТАВСЬКОЇ 

КУХНІ» 

22 вересня 2018 року   у  Полтаві 

відбулося святкування Дня міста.  З цієї нагоди 

було проведено  фестиваль полтавської  кухні. 

Студенти групи 41-ТХ разом із викладачами 

спецдисциплін Оксаною Палаш та Надією 

Надточій взяли активну участь у цьому заході. 

Для участі у цьому заході навчальним закладом 

було обрано  один із старовинних рецептів козацького кулішу і 

представлено  його на дегустацію полтавцям.  Страва прийшлася до смаку 

гостям свята. Приготування кулішу супроводжувалося виступами 

колективів художньої самодіяльності коледжу. Студенти, які брали участь  

у фестивалі полтавської  кухні, були нагороджені цінним подарунком. 

23 ВЕРЕСНЯ – ДЕНЬ МІСТА ПОЛТАВА 
У читальному залі коледжу експонується 

виставка «Моя любов - Полтава», присвячена 75-

ій річниці визволення Полтави від нацистських 

окупантів та Дню міста. Нелегка, але щаслива доля судилася нашому місту. Воно не 

раз опинялося у вирі політичного і воєнного протистояння, не раз ставало на шляху 

ворогів, які йшли в Україну, піддавалося жорстокій руйнації, але щоразу 

відроджувалося знов. Завдяки звитяжній праці, творчості багатьох поколінь 

полтавців, Полтава і Полтавщина стали потужним центром формування нації, її 

духовних цінностей, менталітету українського народу. 

Матеріали виставки знайомлять з історичним минулим нашого міста, його 

здобутками, прекрасними архітектурними пам’ятками, проблемами сьогодення. 
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КОЛЕДЖУ, ТИ ЗМІНИВ МОЄ ЖИТТЯ! 
Знаєте, як на початку жовтня розпізнати першокурсників? Вони так поспішають на пари, що стають 

просто нестримними й можуть відповідати на запитання майже на льоту. Такої тяги до знань нема більше ні в 

кого! 

Минуло лише трохи більше місяця, а першокурсники вже майже адаптувалися. Ну, і майже зрозуміли, 

куди потрапили. Хоча вони ще досі ходять натовпами чи невеликими групами. Величезною перевагою саме 

першокурсників є зацікавленість у навчанні. Звичайно, щось не зрозуміле, щось – трохи складне, та переважає 

все-таки цікавість. А ще – прагнення показати всі свої найкращі сторони. Місце проживання – єдине, що 

різнить першокурсників: одні – у гуртожитках, інші – на орендованих квартирах, а найщасливіші – вдома. 

Хоча, повірте, більшість усе-таки переконана, що саме їхнє місце проживання – далеко не найліпше й іншим 

значно комфортніше чи бодай веселіше та незалежніше.  

      Володимир Безніс, студент групи 11- А:  

 
 

«Цього року я став студентом коледжу. Коли я 

навчався у дев’ятому класі мені захотілося змінити 

щось в своєму житті, додати яскравості, 

спробувати щось нове, на кінець здобути 

професію, щоб працювати у майбутньому. Коли я 

став студентом, я навчаюся не тільки жити, а і 

дружити з багатьма різними людьми, як 

ровесниками, так із новими викладачами. В школі 

ми знали один одного з першого класу, а тут нові 

люди зі своїми поглядами та вподобаннями. 

Потрібно вчитися прислухатися до інших думок, 

не бути егоїстом. Життя та навчання в коледжі для 

мене - це рух вперед, до отримання професії, 

майбутньої роботи». 

 

Артем Дзьох, студент групи 11-А: 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

«В коледжі мені подобається більше, ніж у школі.  

 

 

 

Нові знайомства, нові друзі, нові враження. На 

відміну від школи, у коледжі пари, а не уроки. Це 

дає можливість вчити не сім предметів, а чотири, 

тобто краще підготуватися до занять. Я живу у 

гуртожитку, там дуже весело. Викладачі всі 

адекватні, з радістю пояснюють незрозумілий 

матеріал. Великий плюс в тому, що я отримую 

стипендію. Це дає стимул гарно навчатися. Я 

приїхав із села в місто. І тут набагато цікавіше 

проводити свій вільний час. Коледж - невід’ємне 

продовження навчання. Сподіваюся, в мене все 

буде добре».  
 

Владислав Палаш, студент групи 11-А: 

 
 

«Я вважаю, що коледж змінив моє життя назавжди, 

бо тому що я став менш залежний від батьків, 

отримую стипендію. Також у мене багато нових 

вражень та завдань. В коледжі я познайомився з 

новими цікавими людьми. В нас дуже спокійна 

група порівняно зі школою (це був жах). За часом 

вісім уроків та чотири пари однакові, але заняття в 

коледжі для мне 

проходять набагато 

швидше. Мені дуже 

подобається навчатися в 

коледжі».  

 

 

 

 

 



 

 

 

Ігор Мороз, студент групи 11-Х: 

  

 
 

«Як коледж змінив моє життя? Моє життя 

змінилося на краще після того, як я вступив до 

коледжу. Тут я вперше побував на виборах голови 

студентської ради, познайомився з новими людьми 

- це як і одногрупники, так і викладачі. За місяць 

навчання я зрозумів, що в коледжі краще, цікавіше, 

веселіше, ніж у школі. Пари набагато цікавіші, ніж 

уроки у школі, тому вчитися легше». 

 

Антон Ляшенко, студент групи 11-Х: 

 

 
 

«Навчання в коледжі змінило моє життя, а саме: 

 нове соціальне оточення; 

 нові предмети, нові знання; 

 по дорозі з дому до коледжу я краще 

вивчаю місцевість; 

 нові знайомства; 

 я стаю більш самостійним; 

 мої оцінки трохи покращилися в порівнянні 

зі шкільними; 

 

 

 

 

 

 

 

 я почав старанніше готуватися і виконувати 

домашнє завдання. Я вважаю, що це через 

те, що в коледжі подають інформацію 

цікавіше, ніж у школі. 

А висновок я можу зробити такий: мені 

подобається навчатися у коледжі більше, ніж у 

школі». 

 

Віталіна Перекопна, студентка групи 11-ТХ: 

 

 
 

 «Вибір професії є важливим кроком у самостійне 

життя. До цього питання треба поставитися 

серйозно. Яке твоє покликання? Треба врахувати 

свої здібності, вподобання, мрії. Коли я навчалася у 

дев’ятому класі, до нас завітала Наталія Іванівна 

Гавриленко, вона розповіла про Полтавський 

коледж харчових технологій і які професії можна 

здобути, навчаючись у ньому. Я мрію стати 

кухарем. Мені дуже подобається готувати, і завжди 

приваблювало місто Полтава, а тут така нагода 

навчатися і здобути улюблену професію.  

Хвилювання, екзамени - і ось я студентка. Я 

неймовірно щаслива, як і багато інших дівчат і 

хлопців. За недовгий час навчання, який я вже 

провчилася, дуже вдячна викладачам за їх працю. 

В коледжі у мені з’явилися нові друзі, нові 

предмети, нові захоплення. Я вважаю, що зробила 

правильний вибір і докладу багато зусиль, щоб 

досягти поставленої мети  – отримати професію. В 

цьому мені 

допоможуть 

кваліфіковані 

викладачі коледжу». 

 



ПОВИНЕН ЗНАТИ КОЖНИЙ! 

ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ 
 5. Обов'язки і права пасажирів 

5.1. Посадку (висадку) дозволяється здійснювати пасажирам після зупинки транспортного засобу лише з 

посадкового майданчика, а в разі відсутності такого майданчика — з тротуару чи узбіччя, а якщо це 

неможливо, то з крайньої смуги проїзної частини (але не з боку суміжної смуги для руху), за умови, що це 

буде безпечно та не створить перешкод іншим учасникам руху. 

5.2. Пасажири, користуючись транспортним засобом, повинні: 

а) сидіти або стояти (якщо це передбачено конструкцією транспортного засобу) в призначених для цього 

місцях, тримаючись за поручень або інше пристосування; 

б) під час пересування на транспортному засобі, обладнаному пасками безпеки, бути пристебнутими, а на 

мотоциклі і мопеді — в застебнутому мотошоломі. 

в) не забруднювати проїзну частину та смугу відведення автомобільних доріг; 

г) не створювати своїми діями загрози безпеці дорожнього руху. 

5.3. Пасажирам забороняється: 

а) під час руху відвертати увагу водія від керування транспортним засобом та заважати йому в цьому; 

б) відчиняти двері транспортного засобу, не переконавшись, що він зупинився біля тротуару, посадкового 

майданчика, краю проїзної частини чи на узбіччі; 

в) перешкоджати зачиненню дверей та використовувати для їзди підніжки і виступи транспортних засобів; 

г) під час руху стояти в кузові вантажного автомобіля, сидіти на бортах або в не обладнаному для сидіння 

місці. 

5.4. У разі дорожньо-транспортної пригоди пасажир причетного до пригоди транспортного засобу повинен 

подати можливу допомогу потерпілим, повідомити про пригоду орган чи 

уповноважений підрозділ Національної поліції і перебувати на місці до 

прибуття поліцейських. 

5.5. Пасажир під час користування транспортним засобом має право на: 

а) безпечне перевезення себе і багажу;  
б) відшкодування завданих збитків; 

в) отримання своєчасної і точної інформації про умови і порядок руху.  
6. Вимоги до велосипедистів 

6.1. Рухатися по дорозі на велосипедах дозволяється особам, які досягли 14-річного віку. 

6.2. Велосипедист має право керувати велосипедом, який обладнаний звуковим сигналом та 

світлоповертачами: спереду - білого кольору, по боках - оранжевого, позаду - червоного. Для руху в темну 

пору доби і в умовах недостатньої видимості на велосипеді повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар 

(фара). 

6.3. Велосипедисти, рухаючись групами, повинні їхати один за одним, щоб не заважати іншим 

учасникам дорожнього руху. Колона велосипедистів, що рухається по проїзній частині, повинна бути 

розділена на групи (до 10 велосипедистів у групі) з дистанцією руху між групами 80-100 м. 

6.4. Велосипедист може перевозити лише такі вантажі, які не заважають керувати велосипедом і не створюють 

перешкод іншим учасникам дорожнього руху. 

6.5. Якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям, велосипедисти зобов'язані дати дорогу 

іншим транспортним засобам, що рухаються по дорозі. 

6.6. Велосипедисту забороняється: 

а) керувати велосипедом з несправним гальмом, звуковим сигналом, а в темну пору доби і в умовах 

недостатньої видимості - з вимкненим ліхтарем (фарою) чи без світлоповертачів; 

б) рухатися по автомагістралях і дорогах для автомобілів, а також по проїзній частині, коли поряд 

облаштовано велосипедну доріжку; 

в) рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках (крім дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом 

дорослих); 

г) під час руху триматися за інший транспортний засіб; 

ґ) їздити, не тримаючись за руль, та знімати ноги з педалей (підніжок); 

д) перевозити пасажирів на велосипеді (за винятком дітей до 7 років, які перевозяться на додатковому сидінні, 

обладнаному надійно закріпленими підніжками); 

е) буксирувати велосипеди; 

є) буксирувати причеп, не передбачений для експлуатації з велосипедом. 

6.7. Велосипедисти повинні виконувати вимоги цих Правил, що стосуються водіїв або пішоходів і не 

суперечать вимогам цього розділу. 

Еліна Романишина, голова ради кураторів 

 



 

 

 

 
 

ЗМАГАННЯ З ВОЛЕЙБОЛУ 
11 та 12 вересня  2018 було проведено змагання з волейболу 

серед збірних команд спеціальностей, присвячені Міжнародному дню 

студентського спорту . За підсумками змагань місця розподілилися 

наступним чином : I  місце посіла 

збірна студентів спеціальності 

‖Компь’ютерна інженерія ―; 

                II  місце – збірна студентів 

спеціальності ―Харчові технології‖; 

                III  місце – збірна студентів  

                                                             спеціальності ―Галузеве машинобудування‖. 

 ФЛЕШ – МОБ З ЧИРЛИДИНГУ  

20 вересня на стадіоні «Динамо» 

відбувся захід, присвячений 

Міжнародному дню студентського спорту. Наш коледж був 

представлений збірною командою груп 31-ТХ, 31-К, 31-Т, яка взяла 

участь у флеш - мобі з чирлидингу. Підготували команду викладачі 

фізичного виховання Олег Шерстюк та Надія Гагаєва.  

 

Викладачі фізичної культури 

 

КРАЩІ СТУДЕНТСЬКІ КІМНАТИ ГУРТОЖИТКУ - 2018 

20 вересня 2018 року в гуртожитку Полтавського коледжу 

харчових технологій НУХТ  пройшов традиційний щорічний конкурс на 

кращу студентську кімнату. 

Комісія у складі викладачів коледжу та представників студентської ради 

гуртожитку оцінювала житлово-побутові умови студентів, санітарно-

гігієнічний стан кімнати, організацію та проведення ремонтів, а також 

естетичне оформлення кімнати. Призові місця серед дівчат та хлопців 

розподілилися таким чином: 

 серед хлопців 

І місце –кімната №808: Максим Дацій, Олександр Хожій (31-Х), Борис Мироненко (31-М); 

ІІ місце –кімната №812: Максим Возний, Максим Левенко (11-ТХ), Едуард Вергуш (11-К);  
ІІІ місце – кімната №414: Валентин Коваль (11-Х),Олександр Шищак (11-К)  

та  кімната №815:  Ян Половинка (21-Т), Леонід Бабенко, Іван Іванцов (11-ТХ); 

 серед  дівчат 

І місце –кімната № 604: Ірина Артюх (41-Т); 

ІІ місце –кімната № 801:Анна Олексієнко, Валентина Кича (41-Т); 

ІІІ місце –кімната № 912: Юлія Кайдаш (41-Т), Вікторія Самойленко, Віта Собко (21-ТХ). 

                                     Інна Панченко, вихователь гуртожитку 

 

 

Редакційна колегія: 

Голова редакційної ради:     Еліна Романишина              Член редакційної ради: Андрій Букша 

Літературний редактор:        Наталія Гавриленко     Коректор:                       Марина Радченко 

Комп'ютерний  набір:           Оксана Бортнік      Комп’ютерна верстка :  Микола Павленко  

 

http://www.ptxtnuht.pl.ua/images/pages/news/2018_09_14_2.jpg
http://www.ptxtnuht.pl.ua/images/pages/news/2018_09_14_1.jpg
http://www.ptxtnuht.pl.ua/images/pages/news/2018_09_21_3.jpg

