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Дорогі друзі!
Щиро вітаю педагогічний, студентський колективи та співробітників з 90-річчям від
дня заснування Відокремленого структурного підрозділу «Полтавський фаховий коледж
Національного університету харчових технологій».
Висловлюю слова вдячності за ваш внесок у розвиток освітньої галузі та виконання
важливої справи - підготовки висококваліфікованих фахівців, від яких залежить майбутнє
нашої країни. Наш заклад - це велике родинне коло, де кожна людина огорнена теплом і
турботою, особливо студентська молодь.
Наш коледж займає гідне місце серед професійних навчальних закладів нашої
держави.
З нагоди ювілею прийміть щирі вітання та побажання творчої наснаги й успіхів!
Бажаю, щоб ваш досвід і професіоналізм, творчий та інтелектуальний потенціал у підготовці
фахівців й надалі служили зміцненню нашої держави! А Ваші випускники добрими справами
підтримували авторитет нашого коледжу!
Переконаний, що ви і надалі будете зберігати і примножувати традиції своєї «Альма
матер» робити достойний вклад у розвиток освіти та держави.
Анатолій Палаш, директор коледжу

НОВИНИ СТУДЕНТСЬКОГО ЖИТТЯ
ПРАГНЕМО МИРУ
Традиційно 21 вересня в усьому світі відзначається
Міжнародний день миру. Він встановлений
резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 30
листопада 1982 року. З цієї нагоди студенти кожної
групи власноруч виготовили паперових голубів як
символ миру та духовного розвитку нації. З них
була створена виставка «Прагнемо миру».
В останні роки Міжнародний день миру
набув для українців особливого значення. На Сході
України триває боротьба за мирне існування, за
право жити у власній державі.
Відзначення Міжнародного дня миру
покликане змусити кожного не тільки задуматись,
але й зробити щось дієве заради спокою на Землі.
Адже мир - це найбільше у світі щастя.
Наталія Гавриленко, заступник директора з виховної роботи

ГОЛІВ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ КОЛЕДЖУ ТА ГУРТОЖИТКУ ОБРАНО
17 вересня 2020 року відбулися вибори голови студентської ради
коледжу та голови студентської ради гуртожитку.
За даними студентської виборчої комісії
голоси виборців за голову студентської ради
коледжу розподілилися так:
Лебеденко Корній - 30,71 %
Ліненко Денис
- 43,82 %
Не підтримали жодного кандидата – 25,47 %
За даними студентської виборчої комісії
голоси виборців за голову студентської ради
гуртожитку розподілилися так:
Вергуш Едуард - 61,62 %
Коваленко Аліна - 11,11 %
Моцак Артем
- 22,22 %
Не підтримали жодного кандидата – 5,05 %
Вітаємо Ліненка Дениса та Вергуша Едуарда з перемогою!
Студентська виборча комісія

27 ВЕРЕСНЯ – ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ТУРИЗМУ
У бібліотеці коледжу експонується виставка «Полтавщина
туристична», присвячена Всесвітньому дню туризму.
Всесвітній день туризму — свято, що відзначається щорічно 27
вересня з метою пропаганди туризму, висвітлення його внеску
в економіку світової спільноти, розвитку зв'язків між народами різних країн.
В наші дні туризм став явищем, що увійшло до повсякденного життя сотень
мільйонів людей світу.
Полтавщина – один із найбільш цікавих та загадкових куточків
України. Жодна область України не може стати врівень з нею по
насиченості історичними подіями і пам’ятками. Розвиток туризму і
екскурсій на Полтавщині сприяє вихованню любові до рідного краю, рідної
мови, до традицій своїх дідів і прадідів, до рідної країни.
Ірина Толмачева, зав.бібліотеки

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.
٭٭٭
Дмитро Іваненко, студент групи 11-К:

«Після закінчення 9 класу у мене був вибір:
вступати до коледжу або залишитися у 10 класі.
Над цим я думав досить довго. Але все таки
вирішив вступати до коледжу. Які зміни відбулися
в моєму житті? Знайшов нових друзів. Задоволений
нашим місцем проживання – гуртожитком. Там я
мешкаю зі своїми одногрупниками, з якими ми
потоваришували. Ми всі разом виконуємо домашні
завдання. Незабаром отримаю стипендію. Чекаю
цього, розмірковую, на що її потратити».

коледж НУХТ». Мої друзі та знайомі закінчили цей
коледж і не пожалкували. Я гадала, що довго
звикатиму до нових обставин, викладачів,
одногрупників, боялася проявляти себе, але ні! За
місяць навчання у коледжі, моя думка та моє життя
змінилося на краще. Атмосфера в коледжі приємна,
а викладачі привітні. У коледжі я почуваю себе
краще та комфортніше, ніж у школі. Навчання
розвиває мою самостійність, адаптивність та
світогляд. Дає змогу зрозуміти, що важливо
здобувати освіту, щоб у подальшому отримати
успішну роботу».
٭٭٭
Олексій Хоменко, студент групи 11-А:

٭٭٭
Вікторія Сергєєва, студентка групи 11-ТХ:

«Зробивши одне з найважливіших рішень – вибір
професії, я обрала ВСП «Полтавський фаховий

«По-перше, це зміна мого оточення, тут я
познайомився з гарними людьми, з якими цікаво не
тільки вчитися, а й товаришувати за межами
навчального закладу. Це оточення дає гарний
вплив та мотивацію вчитися. Студент – це не
тільки звання, а й ставлення оточуючих до тебе, не
як до школяра, а як до дорослої людини. Друге –
стипендія, вона надає додаткові можливості. Це
також як у дорослому житті: додаткова
відповідальність та мотивація навчатися. Цього не
було у школі і це також змінює ставлення до
навчання. Третє – це відкритий світ з більшими
можливостями, де можна і вийти на перерву,
подихати свіжим повітрям. І цього не було у школі.
Четверте – нова дорога до місця навчання

допомагає вивчити своє рідне місто, територію,
шляхи, яким можна швидше дістатися на навчання.
Ось як зміна навчального закладу може вплинути
на життя».
٭٭٭
Ліза Запоріжець, студентка групи 11-ТХ:

«Коли я вступила до коледжу, моє життя дещо
змінилося. Перше що я помітила, це те, що зовсім
не жалкую про те, що обрала саме цей навчальний
заклад. В перші ж дні навчання я знайшла нових
друзів, часто проводжу з ними свій вільний час.
Навчаюсь не гірше ніж у школі, викладачі гарно
пояснюють предмет, можна швидко знайти спільну
мову. Не можу сказати, що в рідній школі мені
було гірше, але в коледжі мені подобається
набагато більше. Я рада, що обрала саме цей
коледж».
٭٭٭
Любов Сухова, студентка групи 32-ТХ:

«Я хочу розповісти про велику зміну у моєму
житті. Доки я ще навчалася у школі, мені було
нудно, і я не мала великого бажання вчитись. Коли
я пришла до коледжу, мені було страшно, що я не
знайду друзів, не буду вчитись, бо я люблю увагу.
1 вересня я стала знайомитись з одногрупниками, а
вони зі мною. Я знайшла дуже багато нових друзів.
Я виконую обов’язки старости групи, а це була моя
мрія ще зі школи. Я почала отримувати гарні
оцінки 10 б., 9 б. і це реально круто, тому що таких
оцінок у школі я не мала. А ще мені дуже
сподобались викладачі, не те, що у школі.
Викладачі тут розумніші, добріші, люблячі й
розуміючі. Тому підхід викладачів у коледжі інший
до нас, і це реально класно».
٭٭٭
Анастасія Сирбу, студентка групи 11-ТХ:

«Минув місяць як я навчаюсь у Відокремленому
структурному підрозділі «Полтавський фаховий
коледж НУХТ». Якщо згадати, то багато чого
змінилося. Я почала жити в гуртожитку й
познайомилася з багатьма новими людьми. Серед
навчальних предметів сподобалися правознавство,
екологія, БЖД, фізичне виховання. На заняттях
фізичного виховання навчилася грати у волейбол,
хоч раніше і не вміла. Були й тяжкі часи, коли було
багато самостійних, але ми з групою їх пережили,
за цей короткий час ми встигли згуртуватися й
плідно працювати на парах. Цей місяць минув
добре, я вважаю, що я стала звикати до швидких
темпів навчання, до великої кількості інформації і
до людей, які оточують».

ПОВИНЕН ЗНАТИ КОЖНИЙ!
ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ
8. Регулювання дорожнього руху
8.7 Світлофори призначені для регулювання руху транспортних засобів і
пішоходів, мають світлові сигнали зеленого, жовтого, червоного і біломісячного кольорів, які розташовані вертикально чи горизонтально.
Сигнали світлофора можуть бути з нанесеною суцільною чи контурною
стрілкою (стрілками), із силуетом пішохода, Х-подібні.
На рівні червоного сигналу світлофора із вертикальним розташуванням
сигналів може встановлюватися табличка білого кольору із нанесеною на
ній стрілкою зеленого
кольору.
8.7.1 У світлофорах з
вертикальним розташуванням сигналів сигнал червоного
кольору — зверху, зеленого — знизу, а з
горизонтальним: червоного — ліворуч, зеленого —
праворуч.
8.7.2 Світлофори з вертикальним розташуванням
сигналів можуть мати одну або дві додаткові секції з
сигналами у вигляді зеленої стрілки (стрілок), що
розташовуються на рівні сигналу зеленого кольору.
8.7.3 Сигнали світлофора мають такі значення:
a) зелений дозволяє рух;
б) зелений у вигляді стрілки (стрілок) на чорному фоні дозволяє рух у зазначеному напрямку (напрямках). Таке
саме значення має сигнал у вигляді зеленої стрілки (стрілок) у додатковій секції світлофора.
Сигнал у вигляді стрілки, що дозволяє поворот ліворуч, дозволяє й розворот, якщо він не заборонений
дорожніми знаками.
Сигнал у вигляді зеленої стрілки (стрілок) у додатковій (додаткових) секції, увімкнений разом із зеленим
сигналом світлофора, інформує водія про те, що він має перевагу в зазначеному стрілкою (стрілками)
напрямку (напрямках) руху перед транспортними засобами, що рухаються з інших напрямків;
в) зелений миготливий дозволяє рух, але інформує про те, що незабаром буде ввімкнено сигнал, який забороняє
рух.
Для інформування водіїв про час (у секундах), що залишився до кінця горіння сигналу зеленого кольору,
можуть застосовуватися цифрові табло;
г) чорна контурна стрілка (стрілки), нанесена на основний зелений сигнал, інформує водіїв про наявність
додаткової секції світлофора і вказує інші дозволені напрямки руху ніж сигнал додаткової секції;
ґ) жовтий забороняє рух і попереджає про наступну зміну сигналів;
д)жовтий миготливий сигнал або два жовтих миготливих сигнали дозволяють рух і інформують про наявність
небезпечного нерегульованого перехрестя або пішохідного переходу;
е) червоний сигнал, у тому числі миготливий, або два червоних миготливих сигнали забороняють рух.
Сигнал у вигляді зеленої стрілки (стрілок) у додатковій (додаткових) секції разом з жовтим або червоним
сигналом світлофора інформує водія про те, що рух дозволяється у вказаному напрямку за умови
безперешкодного пропуску транспортних засобів, які рухаються з інших напрямків.
Стрілка зеленого кольору на табличці, встановленій на рівні червоного сигналу світлофора з вертикальним
розташуванням сигналів, дозволяє рух у зазначеному напрямку при ввімкненому червоному сигналі
світлофора з крайньої правої смуги руху (або крайньої лівої смуги руху на дорогах з одностороннім рухом) за
умови надання переваги в русі іншим його учасникам, які рухаються з інших напрямків на сигнал світлофора,
що дозволяє рух;
є) поєднання червоного і жовтого сигналів забороняє рух і інформує про наступне вмикання зеленого сигналу;
ж) чорні контурні стрілки на червоному і жовтому сигналах не змінюють значення цих сигналів та інформують
про дозволені напрямки руху при зеленому сигналі;
з) вимкнений сигнал додаткової секції забороняє рух у напрямку, вказаному її стрілкою (стрілками).
8.7.7 Якщо сигнал світлофора має вигляд силуету пішохода, його дія поширюється лише на пішоходів, при
цьому зелений сигнал дозволяє рух, червоний — забороняє.
Для сліпих пішоходів може бути ввімкнено звуковий сигнал, який дозволяє рух пішоходів.
Еліна Романишина, голова ради кураторів

ГУРТОЖИТОК- НАШ ДІМ
БЛАГОУСТРІЙ ЗАКЛАДУ – ВИМОГА
СЬОГОДЕННЯ
До початку нового навчального року на сьомому
поверсі гуртожитку було зроблено поточний ремонт на
кухні, у житлових кімнатах, блоках, санвузлах: замінено
двері, вікна, відновлено підлогу новим кахлем.
Гуртожиток – це друга домівка для кожного з мешканців
протягом навчання в коледжі. Тут вони відпочивають,
готуються до занять, змістовно проводять вільний час.
Тому
покращення
санітарно-побутових
умов
проживання є вимогою сьогодення для адміністрації
закладів освіти, які піклуються про своїх студентів.

КРАЩІ КІМНАТИ СТУДЕНТСЬКОГО ГУРТОЖИТКУ
22 вересня 2020 року в гуртожитку коледжу пройшов
традиційний щорічний конкурс «Краща студентська кімната
гуртожитку». Під час визначення переможців оцінювалися житловопобутові умови проживання здобувачів освіти, санітарно-гігієнічний
стан, естетичне оформлення кімнат, організація та проведення
ремонтів. Призові місця серед мешканців гуртожитку розподілилися
наступним чином:
 кімнати юнаків:
І місце – кімната № 812 Максим Возний (група 31-ТХ), Максим
Левенко (група 31-ТХ), Едуард Вергуш (група 31-К)
ІІ місце – кімната № 714 Максим Алещенко (група 11-А), Роман Борис (група 11-А)
ІІІ місце – кімната № 715Володимир Скубак (група 11-ТХ),
Олексієнко Артем (група 11-ТХ)
 кімнати дівчат:
І місце – кімната № 810 Ольга Крюк (група 31- ТХ), Анна Кравченко
(група 31-ТХ)
ІІ місце – кімната № 916 Віта Співак (група 31-Т) Катерина Сухонос
(група 31-Т)
кімната № 508 Олександра Філіпова (група 31-Т), Людмила
Призь (група 42-ТХ)
ІІІ місце –кімната № 814 Єлизавета Панова (група 31-ТХ), Аміна
Чорна (група 31-ТХ)
Вихователі гуртожитку

СПОРТИВНІ НОВИНИ
ЗМАГАННЯ ДО ДНЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ
11 вересня 2020 року на території ВСП
«Полтавський фаховий коледж НУХТ» відбулися
змагання з волейболу до Дня фізичної культури та
спорту. Перемогу здобула команда групи 31-А. Бажаємо
успіху та перемог в подальшому!
Викладачі фізичної культури
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