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Дорогі
працівники
освіти!
Щиро вітаю вас з професійним святом –
Днем працівників освіти.
Ви вносите визначальний вклад у розвиток України, формуєте нове покоління її
громадян, передаючи кожній молодій людині неоціненний скарб високої освіченості,
багатої духовності та прагнення змінювати на краще своє життя і долю своєї країни.
Переконаний, що спільними зусиллями ми в повній мірі реалізуємо нашу мету –
забезпечимо доступну та якісну освіту кожному громадянину, створимо належні
умови для самореалізації особистості. Хай же на цьому благородному шляху вас
завжди супроводжують успіхи. Нехай щедрою буде до вас доля, обминають життєві
негаразди, а ваші серця зігріває людська довіра та любов. Висловлюю вам сердечну
вдячність за вашу працю, невтомний творчий пошук, самовідданість, високий
професіоналізм, життєву мудрість, знання, добро, чуйність і сердечне тепло, які ви
щедро віддаєте студентській молоді.
Бажаю вам невичерпної енергії й оптимізму, натхнення і здійснення
всіх мрій та задумів, щедрих урожаїв на освітянській та профспілковій ниві. Бажаю
вам міцного здоров'я, стриманості та великого терпіння, адже виховання та навчання
ніколи не було легкою справою. Нехай успіхи і перемоги окрилюють вас на нові
звершення і здобутки на благо України.
Щасливої вам долі, родинного затишку, благополуччя і добра.
Анатолій Палаш, директор коледжу

ДО ДНЯ МІСТА
23 ВЕРЕСНЯ – ДЕНЬ МІСТА
У читальному залі коледжу експонується виставка «Моя любов - Полтава»,
присвячена 76-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.
Ірина Толмачева, зав. бібліотеки
КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ПОЛТАВИ
23 вересня Полтава відзначала День міста та День
визволення від нацистських окупантів. З нагоди цієї
знаменної дати в коледжі пройшло ряд заходів. З метою
ознайомлення з об’єктами культурної спадщини міста,
виховання національної свідомості 19 вересня 2019 року
кожна група коледжу взяла участь у виставці групових
фотографій на тему «Культурна спадщина Полтави».
Підготовка до заходу була не лише пізнавальною та цікавою,
але й сприяла згуртуванню групи, вихованню колективізму,
дружніх стосунків між студентами.
КРАЩА СТУДЕНТСЬКА КІМНАТА ГУРТОЖИТКУ
19 вересня 2019 року в коледжі відбувся традиційний
огляд-конкурс «Краща студентська кімната гуртожитку
ПКХТ НУХТ». У ньому взяли участь усі студенти, які
проживають у гуртожитку. До складу журі ввійшли
представники адміністрації, студентської ради закладу, куратори, вихователі. При оцінці кімнат особлива
увага приділялася: санітарно-гігієнічному стану, організації правильної
експлуатації наявної матеріально-технічної бази, забезпеченню умов
для навчання й відпочинку, стану збереження майна, організації і
проведенню ремонтів, естетичному оформленню помешкань.
Журі обрало кращі кімнати серед юнаків та дівчат.
Кращі кімнати юнаків
І місце – кімната № 812: Максим Возний (21-ТХ), Максим Левенко (21ТХ), Едуард Вергуш (21-К); ІІ місце – кімната № 808: Максим Дацій
(41-Х), Олександр Хожій (41-Х), Борис Мироненко (41-М); ІІІ місце –
кімната № 406: Ілля Ляшенко (31-Х), Павло Ляшенко ( 31-Х), Руслан
Дірич (31-М).
Кращі кімнати дівчат
І місце –кімната № 810: Ольга Крюк (21-ТХ), Анна Кравченко
(21-ТХ); ІІ місце – кімната № 402: Наталія Кодаченко (21-ТХ),
Яна Павленко (21-ТХ);
ІІІ місце – кімната № 814: Аміна Чорна (21-Т), Єлизавета
Панова (21-ТХ)
ГОЛОВУ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ КОЛЕДЖУ ОБРАНО
26 вересня 2019 року
відбулися
вибори
голови
студентської ради коледжу. За
даними студентської виборчої комісії голоси виборців у відсотках розподілилися
між кандидатами наступним чином:
Денис Бажан - 29,86 %;
Марія Єщенко - 40,65 %;
Ольга Крюк
- 24,82 %;
не підтримали жодного кандидата – 4,67 %.
Вітаємо Марію Єщенко з обранням головою студентської ради коледжу!
Наталія Гавриленко, заступник директора з виховної роботи

КОЛЕДЖУ, ТИ, ЗМІНИВ МОЄ ЖИТТЯ!
1 вересня - свято Першого дзвоника, і особливим воно є для
першокурсників. День знань - це початок нового навчального року, так що з
Новим Роком ВАС у новому місці – Полтавському коледжі харчових технологій
Національного університету харчових технологій! Ви розпочинаєте зовсім нове
життя, тому свято Знань для них, мабуть, найбільш хвилююче, як і все перше і
нове. 1 вересня - це свято і для тих, хто зробить черговий крок на чудесній дорозі
знань! Дорога до коледжу і розташування їдальні вивчено. Обличчя одногрупників (ну принаймні більшості)
– запам’яталися. Фото на тлі жовтого корпусу зроблені. Уже навіть сформовані перші традиції проведення
часу після та під час пар. Ідеальна нагода трішки розслабитись і пригадати, що десь у жовтні вся країна
святкує День Першокурсника. Тож вітаємо вас з першим святом у нашому коледжі і хочемо почути перші
враження про навчання.
розкладають по поличкам. Взагалі я задоволений,
що вступив до коледжу».
Валерія Чухліч, студентка групи 11-Х: «У моєму
житті багато чого змінилося за декілька місяців
відтоді, як я подала документи до коледжу. Коли я
принесла документи, мене привітно зустріли у
приймальній комісії. На екзаменах викладачі
заспокоїли, навіть хвилювання зникло. Потім коли
почався навчальний рік, я побачила, що викладачі
у коледжі щирі, відверті, гарно пояснюють
навчальний матеріал. Тут у мене з’явилося багато
друзів та й інші студенти теж гарно прийняли до
Олексій Жварницький, студент групи 11- К:
студентського колективу. Я не жалкую, що
«З першого мого дня у коледжі відбулися значні
вступила саме до цього навчального закладу».
зміни. Як на краще так і не дуже. Це зміни
колективу та середовища навчання. Мене обрали
старостою,
що
змусило
мене
стати
відповідальнішим, за що я щиро вдячний. Життя
стало дорослішим, з’явилися нові обов’язки.
Змінилося також моє ставлення до людей, деяких
речей та світосприйняття в цілому. З’явилися нові
друзі. Колектив у групі підібрався теж непоганий –
за короткий термін ми змогли знайти спільну мову.
Варто відмітити, що я став отримувати гроші за
свої знання, що добре мотивує до навчання.
Коледж для мене - це певна сходинка у житті, де
формується доросла людина».

Тимур Шпаньков, студент групи 11-Х: «Коли я
став студентом, моє життя цілком змінилося. У
вересні я поселився у гуртожиток і частково відчув
самостійне життя. Незвичним для мене є інший
колектив, інші викладачі та інші кабінети. У групі
ми всі познайомилися та здружилися. Вже
командою грали у футбол, навіть проти студентів
старших курсів. У гуртожитку за цей час встиг
познайомитися майже з усіма студентами. Не дуже
звично сидіти на парах по 1годині 20 хвилин, але
до цього вже звикаю. Вчителі тут добрі та все

Ілля Устиловський-Даневич, студент групи
11-Х: «Я можу перелічити факти як змінилося моє
життя. По-перше, я почав краще навчатися, бути
більш дисциплінованим та стриманим. По-друге, у
коледжі в мене з’явилося багато друзів. По-третє,
викладачі навчають дуже гарно, дисциплінують
нас. По-четверте, я займаюся спортом, тому одним
із найулюбленіших предметів є фізична культура.
Зовсім недавно був турнір з міні-футболу, наша

команда програла, але мені дуже сподобалося
грати в новій команді. Викладач звернув увагу на
мою гру та запропонував грати за збірну коледжу.
Тому в мене є стимул навчатися далі. По-п’яте,
розпочинаються заняття у зручний час. А також є
буфет, де можна добре пообідати. Отже, в коледжі
мені сподобалося, тому що тут гарна атмосфера».

Ярослав Дрібний, студент групи 11-А: «За цей
рік я із школяра перетворився на студента. А якщо
так, то мушу бути більш відповідальним. Перше
моє враження про коледж: викладачі тут добрі,
привітні, гарно ставляться до своєї праці та до
студентів. Коледж – це перший крок у доросле
життя. Отже, якщо ти хочеш отримати знання,
треба наполегливо вчитися».

Ярослав Юркін, студент групи 11-А: «Після
вступу у коледж моє життя кардинально змінилося.
Незвідане почуття самостійності вже реалізував, бо
живу без батьків, живу у гуртожитку. В школі я
навчався не дуже гарно, але в коледжі я намагаюся
вчитися краще. Крім того, в коледжі я отримав
можливість самореалізуватися – відвідую секції з
волейболу, футболу, буду брати участь у нових
конкурсах та змаганнях серед груп. У школі мені
було соромно за свої оцінки, а в коледжі я ними
задоволений».
Каріна Корж, студентка групи 11-ТХ: «Моє
життя і справді змінилося, коли я вступила до
коледжу. Я стала дорослішою та навчилася реально
оцінювати свої можливості та вчинки. Я живу у
гуртожитку, а це значить, що в мене розпочалося
доросле життя, в якому я самостійно повинна
вирішувати
свої
проблеми
та
правильно
розпоряджатися фінансами. В моєму житті
з’явилися нові чудові люди. Я стала приділяти
більше уваги виконанню домашнього завдання,
уважно слухаю викладачів під час занять. І ось

результат, я почала розуміти ті предмети, які мені
давалися у школі дуже важко».

Дар’я Басенко, студентка групи 11-ТХ: «ПКХТ
НУХТ змінив моє життя повністю і цілком.
Вересень 2019 року. Ось я стою на урочистостях
на подвір’ї навчального закладу, про який мріяла.
Я познайомилася з купою нових людей і побачила
старих знайомих. На першій же парі зрозуміла – це
вам не школа. Майже місяць я навчаюся у коледжі.
Бачу, що кожен викладач у своїй роботі вбачає
життя, готується до кожного заняття. Директор
також склав враження надзвичайно приємної
людини. Я дуже задоволена, що навчаюся в ПКХТ
НУХТ».

Софія Маніліч, студентка групи 11-ТХ: «Цього
навчального року моє життя частково змінилося.
Все тому, що я почала навчатися в ПКХТ НУХТ. Я
не шкодую, що саме зробила такий вибір –
вступила до коледжу. Мені подобається рівень
викладання предметів. Він кращий, вищий і
якісніший ніж у школі. Також я вважаю, що 4 пари
пересидіти легше ніж 7 уроків. У коледжі з’явився
новий колектив, нові можливості, багато нових
друзів та знайомих. Є ще те, що дуже мені
сподобалося - я отримала стипендію і не потрібно
завжди просити у батьків грошей. А так навіть і
дорослішим почуваєшся. А ще у коледжі досить
багато цікавих гуртків, які я можу відвідувати і
реалізовувати свої вміння. І на кінець, можу
сказати, що у коледжі життя справді цікавіше,
веселіше та активніше».

ПОВИНЕН ЗНАТИ КОЖНИЙ!
ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ 2019
4. Обов'язки і права пішоходів
4.1 Пішоходи повинні рухатися по тротуарах і пішохідних
доріжках, тримаючись правого боку. Якщо немає тротуарів,
пішохідних доріжок або пересуватися по них неможливо,
пішоходи можуть рухатися велосипедними доріжками,
тримаючись правого боку і не утруднюючи рух на
велосипедах, або в один ряд узбіччям, тримаючись якомога
правіше, а у разі його відсутності або неможливості рухатися
по ньому — по краю проїзної частини назустріч руху
транспортних засобів.
4.2 Пішоходи, які переносять громіздкі предмети, або особи,
які ведуть мотоцикл, велосипед чи мопед, везуть санки тощо,
якщо їх рух тротуарами, пішохідними чи велосипедними доріжками або узбіччями створює перешкоди для
інших учасників руху, можуть рухатися по краю проїзної частини в один ряд.
4.3 За межами населених пунктів пішоходи, які рухаються узбіччям чи краєм проїзної частини, повинні йти
назустріч руху транспортних засобів. Особи, які рухаються узбіччям чи краєм проїзної частини в кріслах
колісних без двигуна, ведуть мотоцикл, мопед або велосипед, повинні пересуватися в напрямку руху
транспортних засобів.
4.4 У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи
узбіччям, повинні виділити себе, а за можливості мати на зовнішньому одязі світлоповертальні елементи, для
своєчасного їх виявлення іншими учасниками дорожнього руху.
4.6 Організовані групи дітей дозволяється водити тільки по тротуарах і пішохідних доріжках, а коли їх немає
— по узбіччю дороги у напрямку руху транспортних засобів колоною, але тільки у світлу пору доби і лише в
супроводі дорослих.
4.7 Пішоходи повинні переходити проїзну частину по пішохідних переходах, у тому числі підземних і
надземних, а у разі їх відсутності — на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч.
4.8 Якщо в зоні видимості немає переходу або перехрестя, а дорога має не більше трьох смуг руху для обох
його напрямків, дозволяється переходити її під прямим кутом до краю проїзної частини в місцях, де дорогу
добре видно в обидва боки, і лише після того, як пішохід упевниться у відсутності небезпеки.
4.9 У місцях, де рух регулюється, пішоходи повинні керуватися сигналами регулювальника або світлофора. У
таких місцях пішоходи, які не встигли закінчити перехід проїзної частини дороги одного напрямку, повинні
перебувати на острівці безпеки або лінії, що розділяє транспортні потоки протилежних напрямків, а у разі їх
відсутності — на середині проїзної частини і можуть продовжити перехід лише тоді, коли це буде дозволено
відповідним сигналом світлофора чи регулювальника та переконаються в безпеці подальшого руху.
4.10 Перед виходом на проїзну частину з-за транспортних засобів, що стоять, та будь-яких об’єктів, що
обмежують оглядовість, пішоходи повинні впевнитись у відсутності транспортних засобів, що наближаються.
4.11 Чекати транспортний засіб пішоходи повинні на тротуарах, посадкових майданчиках, а якщо вони
відсутні, — на узбіччі, не створюючи перешкод для дорожнього руху.
4.14 Пішоходам забороняється:
a) виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;
б) раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід;
в) допускати самостійний, без нагляду дорослих, вихід дітей дошкільного віку на проїзну частину;
г) переходити проїзну частину поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга або дорога має
чотири і більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження;
ґ) затримуватися і зупинятися на проїзній частині, якщо це не пов’язано із забезпеченням безпеки дорожнього
руху;
д) рухатися по автомагістралі чи дорозі для автомобілів, за винятком пішохідних доріжок, місць стоянки і
відпочинку.
4.15 У разі причетності пішохода до дорожньо-транспортної пригоди він повинен подати можливу допомогу
потерпілим, записати прізвища та адреси очевидців, повідомити орган чи уповноважений підрозділ
Національної поліції про пригоду, необхідні дані про себе і перебувати на місці до прибуття поліцейських.
4.16 Пішохід має право:
a) на перевагу під час переходу проїзної частини позначеними нерегульованими пішохідними
переходами, а також регульованими переходами за наявності на те відповідного сигналу
регулювальника чи світлофора;
б) вимагати від органів виконавчої влади, власників автомобільних доріг, вулиць і залізничних
переїздів створення умов для забезпечення безпеки дорожнього руху.
Еліна Романишина, голова ради кураторів

НАЦІОНАЛЬНО – ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
Іван Котляревський (1769-1838) - автор блискучої «Енеїди», «Наталки
Полтавки» та «Москаля-чарівника». 9 вересня виповнилося 250 років від дня
народження українського письменника і громадського діяча, першого класика
нової української літератури.
Іван Петрович Котляревський народився 9 вересня 1769 року в Полтаві у
родині канцеляриста міського магістрату. Рід Котляревських походив із козацької
шляхти. Іван навчався в Полтавській семінарії, де вивчав латину, французьку й
німецьку мови, загальні предмети. Вважався одним із кращих учнів. Після
закінчення став чиновником Новоросійської канцелярії в Полтаві, але службу
покинув і почав учителювати в панських маєтках Золотоніського повіту.
Закохався в одну свою ученицю, Марію. Але дівчина була обіцяна
іншому, тому Котляревському відмовили. Після цього 27-річний Котляревський
полишає цивільне життя і йде в армію. На військовій службі він перебував 12
років. Брав участь у російсько-турецькій війні 1806-1807 років. Вийшовши в чині капітана у відставку,
оселився в батьківському будинку в Полтаві поряд з Успенською соборною церквою (дід письменника був
там дияконом, він і збудував хату у 1705 році). У 1808 році Котляревський очолив Полтавський дім виховання
дітей бідних дворян. На цій посаді він прослужив понад чверть століття. Крім того, був одним із організаторів
Полтавського професійного театру, брав активну участь у викупі з кріпацтва актора Михайла Щепкіна (треба
було зібрати чималу суму – 8 тис. крб., приміром, за Шевченка взяли 2500). Під час війни 1812 року
Котляревський займався формуванням козацького полку для війни з Наполеоном. Власне саме за громадські
заслуги цар і дав Котляревському звання майора, а не якийсь цивільний чиновницький титул. До своєї
військової кар’єри Котляревський ставився з величезним сентиментом. І про це всі знали.
На його могилі в Полтаві на першому пам’ятнику було написано: «Майор Котляревский, сочинитель
малороссийской «Энеиды» (через 100 років пам’ятник оновили, і згадка про військовий чин зникла). Славетну
«Енеїду», в якій ідеться про мандри запорожців після зруйнування російським царатом Січі 1775 року, він
писав упродовж 26 років. Перші три частини поеми з’явилися у Петербурзі в 1798 році – це було піратське
видання. Повністю «Енеїду» було видано у Харкові вже після смерті автора. Чим була на той час «Енеїда» та
«Наталка Полтавка»? То був чистий і сильний український голос і з’явився він саме тоді, коли його найменше
чекали, коли колонізаторам здавалося, що все українське в «Малоросії» (а з іншого боку в «Малопольщі»)
вмерло. І саме цей голос, голос творів Котляревського поєднав усю Україну, адже його знали і шанували як на
Наддніпрянщині, так і в Галичині.
Еліна Романишина, голова ради кураторів

СПОРТИВНІ НОВИНИ
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ СТУДЕНТСЬКОГО СПОРТУ
20 вересня весь світ відзначає Міжнародний день студентського
спорту. По всіх регіонах України до святкування долучилося майже 40000
студентів. Полтава цього річ стала центром святкування. У Полтавському
національному технічному університеті ім. Юрія Кондратюка відбулась
Генеральна асамблея спортивної студентської спілки України. Від нашого
коледжу на заході були присутні викладачі фізичного виховання Олег
Шерстюк та Валерій Логвиненко разом зі своїми вихованцями - гравцями
збірних команд з баскетболу та волейболу.
КУБОК ДИРЕКТОРА З МІНІ - ФУТБОЛУ
З 17 по 26 вересня 2019 р. в Полтавському
коледжі
харчових
технологій
Національного
університету харчових технологій відбулися змагання
з міні-футболу серед груп коледжу за Кубок
директора. Матчі пройшли в гарному темпі. Кожна
команда продемонструвала віддану гру великою
кількістю голів.
Викладачі фізичної культури
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