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Дорогі колеги, студенти, друзі!
Напередодні Нового року прийнято загадувати бажання і вірити,
що вони обов’язково здійсняться. Нехай прийдешній рік виправдає
всі ваші надії і сподівання, принесе мир, достаток і добробут.
Нехай Новий рік стане щедрим для вас на цікаві плани та
творчі успіхи, принесе із собою смак нових перемог,
впевненість у правильності обраної мети та енергію для її
досягнення.
Рік, що завершується збагатив вас новим досвідом; він
був насичений подіями та напруженою
працею, змістовними рішеннями та
звершеннями; подарував радість
зустрічей, перемог і досягнень, новий
професійний і життєвий досвід.
Яким же буде рік прийдешній – багато в
чому залежить від нас самих. Нехай наші душі
будуть сповнені оптимізмом і радістю, тоді
новий рік стане вдалішим ніж попередній!
Від усієї душі бажаю вам великого
людського щастя, міцного здоров'я, добра й радості,
вірних друзів та близьких людей поруч. Нехай 2019 рік
виправдає ваші надії і прагнення, принесе достаток і
добробут вашим сім'ям.
Нехай Новий 2019 стане черговим кроком на шляху до поліпшення
життя. Нехай здійсняться всі шляхетні бажання і заповітні мрії, а
кожен день Нового 2019 року наповниться добром і щастям!
З Новим роком вас, дорогі друзі!
Анатолій Палаш,директор коледжу

НЕХАЙ УСІ МРІЇ ЗБУДУТЬСЯ
19 грудня 2018 року, в день Святого Миколая,
студенти коледжу поринули у світ казки. Святий Миколай
(Богдан Цись), Янгол (Максим Коляда), Красуня (Марія
Єщенко) допомагали Кікіморі (Аліна Бессараб) потрапити на
новорічний бал. Вони вчили головну героїню співати,
танцювати, підбирати святкове вбрання та робити
мейкап. Учасники танцювального колективу «Драйв» (Артем
Рашин, Артем Чупик, Валентин Кушнір, Олександр Бибик,
Антон Прискок, Валентин Коваль, Анна Ковальова, Поліна
Буга, Карина Олешко, Ярослава Сімбіленко, Анастасія
Литвин, Аміна Чорна) запросили глядачів та Кікімору
приєднатися
до
флеш-мобу
#SkibidiСhallenge
та
продемонстрували запальний танець «Чарлідінг». Вокалісти
Єлизавета Штрикуль, Вікторія Кітіна, Віталіна Перекопна,
Анастасія Кипиченко, Іван Іванцов, Ігор Доля, Євгеній
Луговський вчили головну героїню співати та створювали
святковий настрій новорічними піснями. Завдяки зусиллям
артистів та підтримці глядачів Кікімора змогла здійснити
свою мрію і потрапити на новорічний бал.
Нехай же Новий рік принесе всім сили для втілення
найамбітніших планів, нехай примножаться казкові миті в
нашому житті й усі бажання обов’язково збуваються.

НОВОРІЧНІ ФАНТАЗІЇ
Напередодні
новорічних
свят
в
гуртожитку
Полтавського коледжу харчових технологій НУХТ студентська рада гуртожитку, вихователі Ольга Джурка,
Інна Панченко організували та провели виставку новорічних поробок «Новорічні фантазії». Роботи, виконані
студентами, наповнені новорічним настроєм, щастям, захопленням та позитивом, а деякі роботи виявилися не
тільки гарними, але і смачними!

Наталія Гавриленко, заступник директора з виховної роботи

ТИЖДЕНЬ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
«ВИРОБНИЦТВО ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ»
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 фестивалі навчальним закладом було обрано один із
старовинних рецептів козацького кулішу і представлено його на
дегустацію полтавцям. Приготовлена страва прийшлася до смаку гостям
свята.
ХІМІЧНИЙ КВЕСТ
Хімічного квесту для здобувачів освіти групи 31-ТХ
відбувся в понеділок 1 жовтня. Учасники квесту долали станції
«Експериментальна», «Точка зору», «Чорна скринька», «Колаж»,
«Зважування», на яких демонстрували отримані знання та
навички. Підсумовуючи результати заходу, викладач Леся
Соловей зазначила, що вдосконалення теоретичних знань та
набуття практичних навичок у галузі хімічного аналізу є
актуальним для майбутніх спеціалістів.
ПРАКТИКА – ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ
2 жовтня була проведена технічна конференція за
підсумками проходження навчальної та технологічної практики
студентами. Цього року студенти груп 41-ТХ та 42-ТХ
проходили практику у різних закладах Полтави та далеко за її
межами. Усі присутні викладачі та студенти груп 31-ТХ та 32-ТХ
з цікавістю слухали доповіді та ставити багато питань щодо
проходження практики.
МАЙСТЕР-КЛАС У СВІТЛОГІРСЬКОМУ
3 жовтня
2018
року
викладачі та студенти відвідали базу відпочинку «Берег»,
що знаходиться в смт Світлогірське Кобеляцького району
Полтавської області. Викладачів коледжу ознайомили з
рестораном «Берег», який є базою практики для студентів.
Також викладачі оглянули територію, призначену для
проведення дозвілля та відпочинку. Після цього студенти
провели майстер-клас. Вони показали навички та вміння, які
отримали під час проходження практики. Викладачі та
працівники бази із задоволенням дегустували страви,
приготовлені руками студентів.
МАЙСТЕР-КЛАС ВІД ПРОФЕСІОНАЛА
Майстерність є запорукою професіоналізму. Саме тому
4
жовтня
в
лабораторії
технології
виробництва
кулінарної
продукції
для
студентів
та
викладачів
було проведено майстер-клас за участі шеф-кухаря кафе
«Мохіто»
Божка
Михайла
Івановича.
До
уваги
присутніх було представлено приготування страв: теплий
салат із індички, філе куряче фаршироване, медальйони
із телятини. Всі присутні із великою зацікавленістю
спостерігали за тим, як здавалося б, прості продукти
в
умілих
руках
майстра
перетворювалися
в
кулінарні шедеври. Кожен із присутніх мав змогу не тільки покращити свої знання, але і продегустувати
смачні страви.

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ, КОЛЕДЖУ!
5 жовтня коледж відзначив 88- річницю від дня створення. Цей день є
важливим для всього колективу коледжу. Цього дня свято почалося з
проведення квесту «Коледж – мій дім» для студентів перших курсів.
Викладачі коледжу Надія Надточій та Валентина Басок розробили для
першокурсників спеціальні маршрутні листи, за якими вони повинні
були якнайшвидше відвідати певні підрозділи навчального закладу і
довести, хто ж із них найкраще ознайомився із коледжем. Студенти першокурсники за участь у квесті були нагороджені солодкими
подарунками. У рекреації першого поверху коледжу студентами групи
41-ТХ Олександрою Кривороговою та Наталією Нестеренко разом із
викладачем Оленою Дарюгою була створена святкова привітальна
композиція, де бажаючі могли сфотографуватися та призначити один одному зустріч у цей день.
Поздоровлення з Днем народження навчального закладу та Днем працівника освіти отримав
колектив коледжу від студентів, які підготували концертну програму на честь подвійного свята.
Закінчилося свято дегустацією святкового кулішу, який приготували викладач Оксана Палаш та студенти
груп 41-ТХ та 42-ТХ Максим Галізін, Тетяна Притиск, Олена Ревякіна, Олександра Криворогова, Наталія
Нестеренко.
Викладачі циклової комісії зі спеціальності «Виробництво харчової продукції»

ТИЖДЕНЬ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЗБЕРІГАННЯ, КОНСЕРВУВАННЯ ТА ПЕРЕРОБКА М'ЯСА» ТА
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЗБЕРІГАННЯ, КОНСЕРВУВАННЯ ТА ПЕРЕРОБКА МОЛОКА»
ЦІКАВИЙ СТАРТ
У понеділок, 12 листопада 2018 року, у коледжі розпочався
тиждень фахових комісій зі спеціальностей «Зберігання,
консервування та переробка молока», «Зберігання, консервування
та переробка м’яса». Проводилися одразу кілька заходів, серед яких
фотовиставка «Студент
очима викладача» та
«Виставка студентських
робіт
минулого
століття». «Ідея виставки
«Студент
очима
викладача» полягала в тому, щоб показати наших студентів такими,
якими їх бачать викладачі, щодня приходячи на роботу: веселими і
сумними, слухняними, чемними, а іноді й не дуже.., з живим
інтересом до навчання, бажанням відкрити для себе щось нове, а
іноді й без цього.., – говорить організатор виставки, викладач
коледжу Тетяна Марченко. – Проте всі ми любимо вас такими, які ви у нас є! І щодня ми вас хвалимо і лаємо,
підтримуємо і змушуємо навчатися, бо щиро, всім серцем прагнемо
виховати не лише гарних майстрів своєї справи, а й просто справжніх
людей» До організації виставки студентських робіт минулого століття
долучилися викладачі фахових комісій. На виставці були представлені
студентські роботи різних років – від 1976 до 1990. Сучасним студентам
було цікаво переглянути виставкові експонати, ознайомитися з
особливостями підходу до оформлення робіт, почитати їх та зануритися
у минуле…
ХІМІЯ ТА ЇЖА
Виховний захід «Хімія і їжа» проведений під керівництвом
викладача Галини Острійчук. Головна мета заходу - розкрити студентам наукові основи раціонального
харчування, допомогти глибше зрозуміти значення харчування у життєдіяльності людини. Активну участь в
заході взяли студентки 31-Т групи Поліна Буга, Вікторія Голобородько, Влада Гурба, Анастасія Каплун,
Вікторія Кітіна, Віра Микитюк, Дар'я Олефір, Анна Тригубенко.

УКРАЇНА – НАШ ОБЕРІГ
13 листопада відбувся відкритий виховний захід
«Україна – наш оберіг». Метою його проведення було
виховати у молодого покоління патріотичні почуття, повагу
до Державних та народних символів України, традицій
рідного
краю,
формування
національної
свідомості. Організували та провели свято студенти групи
41-Т під керівництвом викладачів спецдисциплін Ніни
Деряги та Тетяни Круміної. Під час проведення заходу
актуальним
було
підкреслення
значення генетичного коду, головного оберегу нашого народу – рідної
мови, адже 9-го листопада 2018 року ми відзначали День української
писемності та мови. Учасники дійства читали вірші, співали українські
пісні, розповідали легенди, приказки, прислів’я, ставили сценку.
Запрошені на захід дізналися багато цікавого про традиції рідного
краю, про різноманіття вишиванок і рушників, про вінки і стрічки;
славили хліб і рідну домівку; пригощалися калиновим джемом.
Убранство аудиторії відповідало тематиці виховної години.
ТВОЄ МАЙБУТНЄ – У ТВОЇХ РУКАХ
13 листопада відбулася зустріч студентів групи
11ТХ з працівником Полтавського міського центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Євгенією
Татариною. Пані Євгенія провела інтерактивне заняття з
використанням відеоматеріалів на тему «Твоє майбутнє - у
твоїх руках». Метою зустрічі було попередження
правопорушень, уміння зробити правильний вибір у житті,
усвідомити відповідальність за власні дії і вчинки.
СТУДЕНТ – ЦЕ ЗВУЧИТЬ ГОРДО!
Міжнародний день студента відзначається у багатьох країнах
світу 17 листопада. Це свято асоціюється з молодістю, романтикою та
веселощами і є чудовим приводом відволіктися від навчальних буднів
і "відірватися" по повній. 14 листопада у актовій залі коледжу відбувся
концерт, присвячений Міжнародному дню студента. За традицією в
Міжнародний день студента в коледжі вшановують кращих студентів.
Директор коледжу Анатолій Палаш нагородив грамотами і подяками
переможців студентських конкурсів і змагань. Від профспілкового
комітету нагородженим студентам були вручені солодкі призи. У відеопривітанні викладачі коледжу
побажали студентам гарних оцінок у навчанні і успішної реалізації своїх фахових вмінь та знань на користь
собі та Україні в цілому.

Викладачі циклових комісій зі спеціальностей “Зберігання, консервування та переробка м’яса” та
“Зберігання, консервування та переробка молока”

ПОВИНЕН ЗНАТИ КОЖНИЙ
МІФИ ПРО ТОРГІВЛЮ ЛЮДЬМИ
Багато хто знає про проблему торгівлі людьми - з повідомлень у
пресі, соціальної реклами на телебаченні, білбордів... Але мало хто
усвідомлює її масштаби, а тим більше може припустити, що це станеться
саме з ним.
Міф перший: зі мною такого ніколи не станеться
Існує стереотип, що лише малоосвічені люди можуть стати жертвами торговців людьми. "Зі мною
такого не станеться". За статистикою МОМ, 54 % жертв торгівлі людьми мають вищу або неповну вищу
освіту. Сучасні работоргівці стали значно винахідливішими і почали використовувати нові способи
вербування. Загалом у світі від торгівлі людьми потерпає близько 800 тисяч чоловіків, жінок та дітей щороку.
Торгівля людьми - це кримінальна індустрія, яка нині займає третє місце за розмахом і швидкістю зростання.
Міф другий: друзі та родичі не можуть виявитися замішаними в торгівлі людьми
Друзі і родичі - це люди, яким найбільше довіряють. Якщо людина не завжди повірить сумнівному
оголошенню у місцевій газеті, то вона схильна вірити словам своїх знайомих. Іноді вербувальники і самі не
знають, що вони залучені у сферу торгівлі людьми. Останнім часом сформовано нову стратегію вербування,
коли людину, що пропрацювала деякий час на експлуататора, відпускають за умови, що замість себе вона
приведе двох-трьох інших "працівників". Залякані жертви повертаються додому і замість того, щоб сповістити
правоохоронні органи, проводять своєрідну рекламну кампанію серед своїх друзів та далеких родичів. За
інформацією МОМ, в Україні 17 % постраждалих були продані в рабство своїми ж друзями, партнерами чи
колегами.
Міф третій: потенційні жертви експлуатації знають, що їх може очікувати і готові до цього
Така ситуація є поширеною, і рожеві окуляри, через які дивляться на роботу за кордоном, часто
перетворюються на чорну пов'язку на очах у жертви.
Міф четвертий: робота у сусідній Росії є менш ризиковою, ніж у Туреччині
Відсутність візового режиму, володіння мовою і нібито заможніше життя російських громадян,
підштовхує наших співвітчизників погоджуватися на сумнівні пропозиції. Тим не менш, Росія зараз - основна
країна призначення для українських жертв. На її територію припадає 37% потерпілих. Друге місце займає
сусідня Польща (20%). Щоправда підписання договору про легальне працевлаштування між Україною і
Польщею дає надію на зменшення ризику потрапляння до тенет работоргівців, але лише за умови, якщо
майбутній працівник ретельно перевіряє діяльність фірми і всі необхідні документи.
Міф п'ятий: торгівля людьми обов'язково включає перетин державного кордону
Не обов'язково їхати за кордон, щоб впасти в залежність від експлуататора. За статистикою МОМ, 4%
постраждалих від торгівлі людьми потрапили у рабство у межах України. Найбільше від цієї проблеми
страждають діти - одна з найбільш уразливих верств населення. Для того, аби потрапити у неволю, їм не
потрібно перетинати кордон - пройдіться лише вулицями вашого міста і зверніть увагу на дітей-жебраків.
Міф шостий: у рабство потрапляють лише жінки задля сексуальної експлуатації
За статистичними даними МОМ, з 820 випадків торгівлі людьми, 625 постраждалих особи були
жінками, і 195 чоловіками. 24% чоловіків - це досить великий показник, адже чоловіки менш схильні шукати
допомоги, ніж жінки: вони вважають себе сильними і здатними захистити себе, тому пункт перший "зі мною
такого не станеться" стосується їх у першу чергу. Багато тих, хто постраждав від сексуальної експлуатації не
усвідомлюють себе як жертв злочину і вважають, що їм просто не пощастило із працедавцем! Більшість
чоловіків була залучена до трудової експлуатації, але траплялися випадки залучення до жебрацтва,
сексуальної експлуатації, вербовки військовими в гарячі точки і торгівлі органами.
Міф сьомий: довести вину і покарати торгівців людьми неможливо
Торгівля людьми - це кримінальний злочин, що в Україні, як і у багатьох країнах світу, карається
ув'язненням від 5 до 15 років із конфіскацією майна. А у деяких державах, наприклад США та Канаді, довічним ув'язненням.
Міф восьмий: торгівля людьми обов'язково включає застосування сили
Моральний тиск, залякування, погрози вчинити шкоду рідним, вилучення документів, використання
психотропних речовин складають неповний перелік різноманітних засобів впливу на жертву. А сила
застосовується в останню чергу - кажуть фахівці.
Міф дев'ятий: потерпілим від торгівлі людьми ніхто не допомагає
Принаймні тридцять громадських організацій по всій Україні допомагають постраждалим від торгівлі
людьми, надаючи медичну, психологічну та юридичну допомогу. В громадських організаціях працюють
справді небайдужі люди, жертвам забезпечується конфіденційність і безоплатність послуг.
Еліна Романишина, голова ради кураторів

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
БІНАРНЕ ЗАНЯТТЯ
25 жовтня зі студентами-першокурсниками коледжу
(групи
11-А,
11-К)
проведено
бінарне
заняття
з
дисципліни «Захист Вітчизни» в навчально-тренувальному
Центрі підготовки та перепідготовки військовослужбовців військ
зв’язку Збройних сил України. Заняття проводили викладач
коледжу
генерал-хорунжий
УК
Володимир
Дудецький, викладач Центру ЗСУ підполковник В`ячеслав
Єрмачков та ст. солдат Валерій Бромот.
Володимир Дудецький, викладач

НА ВІКНІ СВІЧА ДОГАСАЛА
21 листопада 2018 року в актовій залі коледжу зібралися
студенти, щоб вшанувати 85 роковини голодомору українського народу.
Виховну годину підготували викладач Наталія Гайворонська та
студенти коледжу: Аліна Бессараб, Олександра Криворогова, Владислав
Кучмін, Наталія Нестеренко, Ростислав Чугуй. .
Наталія Гайворонська, викладач

ВОДЖЬ ЧЕРНОКОЖИХ
22 листопада 2018 року група 11-А разом з викладачем історії
Людмилою
Грінченко
відвідала
Полтавську обласну бібліотеку для юнацтва імені Олеся Гончара.
Здобувачі освіти були присутні на презентації книги Євгена Павловича
Бутенка «Доля Героя з Полтавщини», яка перемогла в обласному конкурсі
«Краща книга Полтавщини - 2018» у номінації «Краще прозаїчне видання».
Художньо-історичний роман висвітлює події Другої світової війни,
зокрема долю 25-річного льотчика-аса, гвардії капітана Івана Даценка,
Героя Радянського Союзу, уродженця с. Чернечий Яр Диканського району.
Слід героя зникає в 1944 році, коли його літак був збитий над Львовом, а
льотчик потрапив до німецького полону і несподівано з’явився в Канаді, де
Іван стає вождем ірокезів. Студенти з цікавістю сприймали невідому для
них інформацію про героя-земляка. Розповідь доньки письменника про спогади її бабусі розширила знання
про події Другої світової війни в категорії « події очима очевидця».
ПАТРІОТИЗМ – ЦЕ СИЛА ДУХУ НАЦІЇ!
6 грудня в Україні відзначається День Збройних Сил України. З
цієї нагоди у групі 41-ТХ відбулася відкрита виховна година. Куратор
групи Людмила Грінченко розповіла про стан ЗСУ. За результатами
Британських дослідників 2017 року ЗСУ посіли 30 місце серед 133
армій світу. 21 листопада 2017 року в Україні з’явилося нове свято –
День десантно-штурмових військ (бордові берети). Під час анексії
Криму Україна втратила 75% свого військового флоту, а нещодавно
Росія, порушуючи всі норми міжнародного права, захопила ще 2
військових катери в Керченській протоці. Людмила Грінченко
наголосила що патріотизм — велика духовна сила, яка здатна зміцнити
енергію кожної людини, об'єднати її зусилля з устремлінням всього народу, держави.
Людмила Грінченко, викладач
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