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Шановні викладачі та студенти!
Щиро вітаю вас із Великоднем. Чудо Христового Воскресіння об’єднує всіх нас вірою у
перемогу світла над темрявою, добра над злом, життя над смертю.
Сьогодні ми відкриваємо Богові свої душі, просимо наповнити їх
Пасочки духмяні,
духовною силою і надією.
У цей день ми дякуємо Господу Богу за те, що у дні
Крашанки червоні.
випробувань ми відчували його захист і підтримку. В
Сонечко в сіянні
найскладніші часи ми непохитно вірили – Господь не залишить
нас. Великдень нагадує нам про духовне відродження, яке
Виграє сьогодні.
потрібне всім нам, всій українській нації.
Воскресіння свято
Бажаю всім душевної чистоти і гармонії, миру та спокою в
сімейних оселях. Нехай Чудо Воскресіння Христового надихає нас
Радістю зігріте.
на добрі та праведні справи. Нехай Пасхальне Свято стане для
Нас іде вітати
кожного початком нового життя - кращого і добрішого.
І нехай царюють у ваших
Сам Володар світу.
серцях
радість і
душевний
спокій!Нехай до Вашої оселі
прийде здоров’я, любов, щастя, добробут, душа нехай
світлішою стає, серце пломеніє любов’ю, а помисли
стануть щирими та добрими. Запашною нехай
буде Великодня Паска
І до віку буде з Вами світла Божа
ласка!
Христос Воскрес!
Палаш А.А.,
директор технікуму

СВЯТО ПРОЩАННЯ І НАДІЇ
29 лютого 2012 року в технікумі відбувся урочистий вечір, присвячений врученню дипломів студентам технологічного
відділення. Хвилюючі почуття переповнювали випускників, адже вони почали дорогу у нове, доросле та самостійне життя.
Зі словами привітання до випускників звернувся директор технікуму, кандидат
технічних наук Палаш А.А.
Під час вручення дипломів особливу увагу приділили
студентам, які мали відмінні успіхи у навчанні: Авраменко Л.,
Городнича А., Злепко Л.,
Лепетуха Є., Онищенко О.,
Резніченко А. Їх імена занесені у Книгу пошани технікуму.
Студенти, які брали активну участь у громадському житті
навчального закладу, займалися спортом, отримали почесні
грамоти та подяки.
У цей день зі сцени лунали теплі слова вдячності
Вручення дипломів

випускників своїм педагогам, подяка батькам за навчання і

Найкращим - подяка
виховання. Випускники «знмонтували» фільм про своє студентське життя. У ньому були серії,
присвячені викладачам, кураторам, батькам та своїй Альма Матер - технікуму. Ліричні та веселі
пісні, запальні та романтичні танці, щирі та теплі слова створили чуттєву атмосферу свята прощання з випускниками. Бажаємо їм
щастя!

ОБЛАСНИЙ МІЖВУЗІВСЬКИЙ МИСТЕЦЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС
«СТУДЕНТСЬКА ВЕСНА – 2012»
29 березня 2012 року на базі Полтавського технікуму харчових технологій
НУХТ пройшов обласний міжвузівський мистецький
фестиваль студентської молоді Полтавщини «Студентська
весна - 2012». Ініціювали захід Головне управління освіти і
науки облдержадміністрації, управління культури та Рада
директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.
Свої кращі колективи та кращих виконавців
демонстрували студенти Полтавського політехнічного
Танцювальний колектив «Драйв»
коледжу ХПІ, Полтавського технікуму харчових технологій
НУХТ, Полтавського комерційного технікуму, Полтавського
нафтового технікуму, Полтавського кооперативного технікуму.
Бандуристка – Іщук А.,
Студенти нашого технікуму у черговий раз продемонстрували свою творчу майстерність.
гр.11-ТМ
Концертна програма була досить насиченою: художнє читання, вокал, народні, бальні, естрадноспортивні танці, парна акробатика, гра на музичному інструменті.
Незмінні ведучі усіх концертних програм Стронський В. (гр.21-Т) та Берлінова Р.
(гр. 21-Т). відкрили виступ нашого навчального закладу віршем
«Полтава» поетеси, викладача технікуму Жук І.А.
Зворушливими звуками бандури зачарувала Іщук А. (гр. 11ТМ), виконуючи інструментальну композицію «Вечір надворі».
Веселими ритмами українського народного танцю та вальсу
привітав глядачів танцювальний колектив технологічного
відділення «Драйв». Шквал емоцій та оплесків зірвали Белоус
Мирошниченко Л.,гр. 21-Т, Козачок Я.,гр. 11-ТХ
та учасники свята

Д. (гр.21-ТХ) та Козачок Я. (гр. 11-ТХ), які виконали пісні
«Смерека» та «Карпати». Чудову естрадно-хореографічну
композицію «On the floor» продемонстрував хореографічний

колектив технологічного відділення «Rhythm аnd dance». Незабутнє враження у глядачів залишив
Акробати - Яресько Р. та
виступ акробатів Ремиги М. (гр. 11-Х) та Яресько Р. Завершили концертну програму технікуму
Ремига М., гр. 11-Х
Мирошниченко Л. (гр. 21-Т) та Козачок Я. (гр. 11-ТХ) піснею «Одна калина».
Журі конкурсу відзначили творчий підхід, артистизм, виконавчу майстерність наших студентів, високий рівень організації
конкурсу. Остаточні результати будуть оголошені у травні 2012 року. Кращі номери будуть включені в гала-концерт «Студентська
весна -2012», який відбудеться 19 травні 2012 року.

Гавриленко Н.І., заступник директора з виховної роботи

ТИЖДЕНЬ ПРЕДМЕТНОЇ КОМІСІЇ МЕХАНІЧНОГО ЦИКЛУ
20.02.2012 року відбулася конференція «Модернізація технологічного
обладнання». Метою проведення конференції був обмін досвідом щодо модернізації
технологічного обладнання на підприємствах переробної галузі. Організували та
провели цей захід заступник директора технікуму з навчально-виробничої роботи
Хоруженко В.М. , завідувачка механічним відділенням Жаголкіна В.О., голова циклової
комісії механічних дисциплін Ястреба С.П. та викладач спецдисциплін механічного
циклу Єременко С.Г.
На конференції виступає студент
Студенти групи 41-М виступили із доповідями про сучасне обладнання на
гр.41-М Тимошенко М.
підприємствах м. Полтави: Тимошенко М. - ВАТ «Полтавакондитер» , Давиденко А. ПРАТ ПОЕТ «Кернел груп». Кузьменко М. та Кандиба Д. висвітлили проблеми
технічного переоснащення на КП «Полтавський м’ясокомбінат», Калашников І. ділився враженнями про підприємство
ТОВ «НОРМА-ТРЕЙД».
Виступаючі відзначили, що останнім часом відбуваються помітні зрушення у напрямку активізації роботи
харчових підприємств України. А це означає, що спеціалісти - механіки потрібні нашій державі, тому робочі місця для
майбутніх молодших спеціалістів будуть. У конференції взяли участь і студенти молодших курсів механічного
відділення.
21.02.2012 р. механічну майстерню технікуму заповнили учасники конкурсу «Кращий
слюсар», їх вболівальники, викладачі. Організатори конкурсу (викладач Родіонов В.Д. та майстри
виробничого навчання Крумін В.М., Андрущенко В.І) підготували цікаві завдання для конкурсантів,
необхідний інструмент, потурбувались про техніку безпеки. Студенти групи 21-М –- безпосередні
учасники конкурсу виявили вміння і навички , набуті ними під час начальної практики.
Місця серед учасників розподілились таким чином:
перше місце - Пухліч С., друге - Тарасенко В., а третє
поділили Верпета В. та Личман Ю.
Конкурс стінних газет серед груп механічного
відділення, що проходив у вівторок 21 лютого, був
присвячений Дню захисника Вітчизни, оскільки проводився Кращий слюсар – Пухліч С.
напередодні цього свята. Протягом дня
всі студенти
технікуму мали можливість ознайомитись із газетами. Творчі доробки майбутніх
захисників Вітчизни цього заслуговували: малюнки, фотографії, вірші та інші
Переможці конкурсу стінних газет
цікаві і дотепні ідеї були втілені у стіннівках. Журі визначило переможців
гр..41-М
студентської творчості: 1 місце – 41-М (куратор Романишина Е.Є.) , 2 місце –
21-М (куратор Бессараб Н.В.),3 місце – 11-М (куратор Бобровська І.С.) та 31-М (куратор Сергеєва Т.В.).
22 лютого механіки продовжили свій тиждень у спортивній залі технікуму. Тут
відбувався конкурс «Ану-мо, хлопці». Змагання підготували та провели викладачі
фізичного виховання, куратори груп механічного відділення, викладачі циклової комісії
механічних дисциплін. Змагались дві команди з групи 21-М (куратор Бессараб Н.В.). У
дванадцяти завданнях, із яких складався конкурс, учасники виявляли спритність, гарну
фізичну підготовку та справжню волю до перемоги.
Були задоволені і глядачі - вони одержали заряд бадьорості та позитивних емоцій.
У спритності змагаються студенти
Традиційно найяскравішою подією в тижні спеціальності циклової комісії
гр.21-М
механічних дисциплін став конкурс
«Кращий
механік», який відбувся 23 лютого 2012 р. І це не
дивно. Адже змагались старшокурсники.
Вони перевіряли самих себе і демонстрували
набуті знання, вміння і навички. У завданнях були
питання
з
дисциплін
«Інженерна
графіка»,
«Матеріалознавство», «Деталі машин», «Будова та
експлуатація обладнання харчових виробництв.» Крім
того, і це вже також традиція, доки учасники готували
відповіді, глядачі із задоволенням дивилися виступи
Виступ групи 41-М
самодіяльних акторів з груп механічного відділення.
Вільних місць у залі майже не було.
Місця між конкурсантами розподілились таким чином : 1 місце – Гуня Олександр, 2 місце
Кращий механік –
– Калашніков Ігор, 3 місце – Петров Валерій і Куць Євгеній.
Гуня О.
Цим святом закінчився тиждень циклової комісії механічних дисциплін.
Викладачі комісії

ТИЖДЕНЬ ПРЕДМЕТНОЇ КОМІСІЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ДИСЦИПЛІН
1 березня 2012 року студенти групи 11-А разом з викладачем світової літератури Орловою Л.Я. взяли участь у
круглому столі, організованому Полтавським літературно-меморіальним музеєм І.П. Котляревського напередодні 160-річчя від
дня смерті геніального письменника М.В. Гоголя. Зустріч розпочалася з виступу Р.А. Смирнової – дослідника творчості М.В.
Гоголя та Т.Г. Шевченка. Студентів зацікавила її розповідь, яка всупереч усталеній
традиції, котра заперечує факт особистого знайомства Гоголя і Шевченка, переконливо
доводить протилежне, підтверджуючи це виставковою експозицією. Не залишила
студентів байдужими і розповідь провідного наукового співробітника Полтавського
літературно-меморіального музею І.П. Котляревського Є.В. Сторохи про дитячі роки
майбутнього генія, пов’язані з Полтавою: тут він навчався у повітовому училищі,
готувався до вступу у гімназію.
Студенти технікуму ставили запитання виступаючим, жваво обмінювалися
На виставковій експозиції
враженнями. Насамкінець вони ознайомилися з літературною експозицією музейного
комплексу.
1 березня 2012 р. студенти першого курсу нашого технікуму разом з викладачем Грінченко Л.Я. відвідали
Полтавську обласну бібліотеку для юнацтва ім. О. Гончара.
У затишній літературно-мистецькій вітальні студенти переглянули фільм про
решетилівське килимарство, а потім з великою цікавістю і задоволенням ознайомилися з
експонатами виставки декоративно-вжиткових виробів Решетилівської майстерні художніх
промислів «Подих самобутності». Адже до експонатів можна було доторкнутися, щоб
відчути їх магічну силу, їх можна було сфотографувати на згадку. Екскурсія наочно
познайомила студентів з сучасним українським декоративно-вжитковим мистецтвом та
У бібліотеці ім. О.Гончара
викликала неабияке естетичне задоволення.
У бібліотеці
ім.
О.Гончара
5 березня 2012року викладач Сергєєва Т.В. разом зі студентами груп 31-М, 11-Т, 11-ТХ,
провела відкриту виховну годину « Мистецтво орігамі для чарівних жінок»
Студенти ознайомили присутніх з історією виникнення старовинного японського мистецтва
орігамі. Були продемонстровані різноманітні фігурки, які виготовили студенти Рохманко А.(11-Т),
Сніцаренко В., Калінько С.(11-ТХ), Ставниценко Д., Міщук А.(21-ТХ). Особливе зацікавлення
викликало слайд-шоу зі зразками фігурок орігамі, виготовлених майстрами всього світу за
допомогою різних технік.
Прекрасні вироби з
Зустріч напередодні 8 Березня закінчилася по-особливому: студенти Пухліч С., Тарасенко В.,
орігамі
Личман Ю., Данченко О.(31-М) продемонстрували уміння прикрашати святковий стіл за допомогою орігамі з
серветок, Незвицька К. (11-Т) прочитала свій вірш «Матуся»; кожен студент виготовив троянду для матусі, щоб квіткою,
зробленою власноруч, створити святковий настрій.
Девізом конкурсу краси «Міс технікум – 2012», який відбувся 6 березня 2012 року став вислів «Краса врятує світ!».
Під шквал аплодисментів на сцену вийшли учасниці конкурсу: Микитенко Катерина (група 11-ТМ), Данілова Ольга
(група 11-ТМ), Ткалун Алла (група 21-ТХ), Козачок Яна (група 11-ТХ), Сніцаренко Валерія (група 11-ТХ) та Федій Віталіна
(група 11-ТХ).
Перший конкурс називався «Візитка». Дівчата розповідали про свої захоплення та досягнення. Наступний конкурс мав
назву «Розумниця». Тут дівчата мали можливість продемонструвати свої розумові та акторські
здібності, шукаючи вихід із непередбачуваних ситуацій. Відповідаючи на запитання ведучих,
учасниці підтвердили народну мудрість: «Зустрічають по
одягу,
а
проводжають
за
розумом».
Конкурс
«Найталановитіша» дав змогу конкурсанткам розкрити їхні
приховані таланти. Усім сподобалося прекрасне виконання
пісні учасницею №3 Козачок Я., а малюнки Сніцаренко В.,
учасниці №2, вразили своєю природністю.
По-особливому пройшов конкурс «Сукня з
підручних
матеріалів».
Учасниці
продемонстрували
Конкурсантки з директором технікуму
Міс технікуму 2012 – Ткалун А.
різноманітні
оригінальні
сукні,
які
виготовили
власноруч
Палашем А.А.
із підручних матеріалів.
Пластику та грацію продемонстрували учасниці конкурсу під час спільного виконання сучасного танцю із
парасольками.
А визначальний конкурс «Грація» дав змогу глядачам оцінити вечірні сукні та аксесуари конкурсанток, а поважний
ритм полонезу не залишив байдужим жодного глядача в залі. Учасниць підтримували піснями студенти Юкалов А., Какічев П.,
Неізвецький В., Білоус Д. та художній керівник
І нарешті церемонія нагородження! Перше місце, корону і титул «Міс технікум – 2012» отримала Ткалун А., «Перша
віце-міс технікуму – 2012» стала Козачок Я., Федій В. отримала стрічку «Друга віце-міс технікуму – 2012», Сніцаренко В. стала
«Міс артистичність», Микитенко К. – «Міс оригінальність», а Данілова О. – «Міс чарівність».

Викладачі комісії.

21-25 лютого 2012 року збірна команда юнаків технікуму брала участь у першості Полтавської області
з волейболу. Ці змагання ідуть у залік Спартакіади ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.
Команди, які потрапили до фінальної частини, були розподілені на дві
групи по п’ять команд. Перемігши почергово волейболістів транспортного
технікуму, коледжу управління і права, аграрно-промислового коледжу з
рахунком 2:0 та поступившись педагогічному коледжу 0:2, наші спортсмени посіли друге місце в
групі, що дало право зустрітися з командою іншої групи за 3-4 місце.
Наші волейболісти
Нашими суперниками в боротьбі за третє місце стали представники Хорольського
аграрно-промислового коледжу. Проявивши волю до перемоги та високу спортивну майстерність, волейболісти нашого
технікуму перемогли з рахунком 3:1.
Команда виступала в такому складі: Стріленко Сергій (гр. 11-М), Трикоз Олег (гр. 11-М),
Лобода Ігор (гр. 11-А), Кучірко Віталій (гр. 21-А), Кіндер Станіслав (гр. 31-М), Олійник Юрій (гр. 31М), Курилко Микола(гр. 31-М), Лиходід Андрій (гр. 31-М), Козуб Андрій (гр. 41-М), Давиденко
Анатолій( гр. 41-М).
Готував команду до змагань Шерстюк О.М.
Студент технікуму Трикоз Олег взяв участь у Чемпіонаті області з лижних перегонів. Йому
допомагала готуватися до змагань куратор групи Бобровська І.С., яка забезпечила
тренувальний процес лижним спорядженням. Олег віддячив, зайнявши друге
Трикоз О., гр. 11-М
місце у категорії юніорів.
1 березня юнаки груп 11-А та 21-А взяли участь у змаганнях з кульової стрільби. 30 юнаків
виконували вправу зі стрільби з пневматичної гвинтівки.
Друге та третє місце розділили студенти групи 11-А Мацько О. та Бойченко О., які
показали однаковий результат. Чемпіоном став студент цієї ж групи Дорош В.
Команда волейболісток
27-30.03.2012 р. збірна команда технікуму взяла участь у першості області з волейболу
Команда баскетболісток
серед дівочих команд у залік обласної спартакіади ВНЗ I-II р.а. Дівчата посіли 6 місце. Команда виступила в такому
складі: Олепір І., Станіславенко А., Старжевська І. – 21-ТМ, Тягній І. – 21-ТХ, Радисюк О. – 21-Т, Коляда І., Луц Ю.31-ТМ, Бровко А. – 31-ТМ, Грицан В. – 11-ТХ.
Готував команду до змагань Шерстюк О.М. 28 березня члени команди та їх тренери, поздоровили гравця
команди – Станіславенко Анжелу, у цей день їй виповнилось 18 років.
24 березня проведено першість міста з кульової стрільби серед студентів ВНЗ
Підтвердила свій високий клас студентка групи 11-Т Незвицька Катерина , яка вдруге
поспіль стала чемпіонкою, з результатом 45 очок з 50 можливих . Слід відмітити, що у
змаганнях брали участь виключно юнаки. Приємно, що саме Катя – єдина представниця
прекрасної половини людства, стала переможницею.
9 квітня проведено змагання з кульової стрільби в програмі тижня комісії
Незвицька К., гр.11-Т
гуманітарних та соціально-економічних дисциплін серед студентів групи11-Х. У
змаганнях взяли участь 20 студентів. Переможцями та призерами стали: 3 місце –
Ремига Микола – 37 очок, 2 місце – Прихожай В’ячеслав - 42 очка, 1 місце – Кібальніков Владислав – 44 очка.
Відповідальні за проведення змагань викладачі фізичного виховання Шерстюк О.М. та Шерстюк О.О.
Щиро вітаємо усіх спортсменів із досягненнями!
Викладач фізичного виховання Шерстюк О.О.

Прихожай В., Кібальніков В.,
Ремига М.

МОЛОДЬ ЗА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ
21 березня 2012 року студенти нашого технікуму брали участь у V ювілейному турнірі з боулінгу серед студентів
вищих навчальних закладів міста Полтави на тематичний Кубок «Молодь обирає здоровий
спосіб життя».
Захід організували органи студентського самоврядування ВНЗ, виконавчий
комітет Полтавської міської ради, управління у справах сім’ї, молоді та спорту та
адміністрація розважального центру «Турбіна». Змагання було проведено з метою
популяризації здорового способу життя, залучення молоді до активного відпочинку.
Ми – за здоровий спосіб життя
Студентська рада технікуму визначила найбільш активних студентів, з яких сформували
команду хлопців «Happy», команду дівчат «Іжаки» та групу підтримки.
У турнірі брали участь студенти з 20 навчальних закладів. Команди нашого технікуму показали хорошу гру. За
підсумками конкурсу команда дівчат посіла 5 місце, команда хлопців -7 місце.
Гайдар Б., кореспондент студради.

15 березня Полтавський технікум харчових технологій
НУХТ привітав з поважним ювілеєм завідувача заочного
відділення Круміну Тетяну Іванівну.
Майже 40 років Тетяна Іванівна щодня крокує до
технікуму, який став її другою домівкою. У цьому навчальному
закладі працює її чоловік – завідувач механічними майстернями
Крумін В.М. Тут вчився і отримував путівку в життя і їх син
Олександр.
Весь свій досвід, життєву мудрість та натхнення Тетяна
Іванівна віддає своїм студентам, а особливо студентам заочної форми навчання. У своїй роботі вона керується
девізом : «Урок – це передача своєї любові дітям», намагається не залишати без уваги жодного студента.
Від колег та від себе особисто хочу привітати Круміну Т.І. з визначною датою. Ми бажаємо Вам,
Тетяно Іванівно, щоб Ваше серце було завжди переповнене любов’ю, очі ніколи не були засмученими і не
втрачали блиску, а з обличчя ніколи не сходила посмішка!
Хай же багато років, як шовкова трава, стелиться ваша життєва дорога, а педагогічна криниця
наповнюється чистою джерельною водою добра, мудрості, любові, вічного поклику молодих сердець.
З нагоди урочистої події – усмішки, квіти, поцілунки, привітання! Хай втілюються в життя
найсміливіші мрії!
За дорученням колег Москаленко О.І.
04 квітня 2012 року на базі Лубенського фінансово-економічного коледжу
ПДАА відбувся Фестиваль поетичної творчості «Поетична весна 2012».
Полтавський технікум харчових технологій Національного університету
харчових технологій представив своєю творчістю юний поет-аматор, студент
групи 11-ТМ Гайдар Богдан, який розповів власний вірш «Козаки».
Поетичний доробок був достойно оцінений членами журі і Гайдар Богдан
отримав диплом в номінації «Козацькому роду нема переводу».
Щиро вітаємо учасника Фестивалю!
28 березня 2012 року в Полтавському
технікумі
будівництва було проведено ІІ обласний
етап
Гайдартранспортного
Богдан
Всеукраїнської олімпіади з математики серед студентів перших курсів ВНЗ І-ІІ
рівнів акредитації.
Студентка нашого технікуму Колодязна Катерина (група 11-ТМ
спеціальності «Зберігання, консервування та переробка молока») виборола в
цьому конкурсі почесне ІІІ місце.
Педагогічний колектив та студенти технікуму щиро вітають Катерину з
досягнутим результатом та зичать їй успіхів у подальшому.
Колодязна Катерина
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