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Шановні колеги та студенти!
Новий рік – це яскраве, урочисте і веселе свято. Зустрічаючи Новий рік, побажаємо
один одному щастя, радості, гараздів. Подаруємо найдорожче, найцінніше – любов і тепло
наших сердець, увагу і турботу нашим близьким, аби в наступному році щасливих людей
стало більше.
Бажаю усім вам, щоб наступний рік приніс мир, спокій та здоров’я, радість і
впевненість у завтрашньому дні. Прийміть у цей знаковий час вітання з Новоріччям та
Різдвом Христовим. Нехай ваші серця повняться теплом, життєві ниви колосяться
добром. Нехай ці чудові свята будуть радісними і щедрими, додадуть життєвих сил,
окрилять душу. Хай завжди будуть з Вами вірні друзі, удача й успіх, а в домі – світло та
радісно від любові і добрих новин. Нехай не хворіють Ваші батьки, розуміють кохані,
радують діти, підтримують друзі.
Бажаю у новому 2014 році творчої наснаги і завзяття в роботі, миру і благополуччя в
родинах, здоров’я, оптимізму, мудрості у житті, віри, надії і любові в серці!
Успіхів вам, щастя і благополуччя!
З Новим роком та Різдвом Христовим!
Анатолій Палаш, директор технікуму

ТИЖДЕНЬ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ СПЕЦДИСЦИПЛІН
" ЗБЕРІГАННЯ, КОНСЕРВУВАННЯ ТА ПЕРЕРОБКА М'ЯСА"
Початок тижня циклової комісії
учасники конкурсу були нагороджені призами
спецдисциплін "Зберігання, консервування та
та отримали багато позитивних емоцій.
переробка
м'яса"
відразу
привернув
увагу конкурсом газет «М'ясні традиції», що
відбувся 18 листопада 2013 року. У конкурсі
взяли
участь
чотири
групи
спеціальності "Зберігання, консервування та
переробка м'яса".
Оцінювання газет відбувалося за
такими
критеріями:
оригінальність
оформлення
страви,
оригінальність
оформлення
газети,
розкриття
теми,
представлення композиції.
За результатами оцінки журі перше
Фортуна обирає молодих, розумних ,
місце у конкурсі виборола група 31-Т,
успішних. Саме такими бачить своїх
вразивши всіх креативними та новими ідеями.
випускників - технологів м’яса - колектив
викладачів Полтавського технікуму харчових
технологій
Національного
університету
харчових технологій.
20 листопада 2013 року відбувся
науково-практичний
конкурс
«Кращий
технолог», організаторами якого були: Тетяна
Круміна,
Ольга
Москаленко,
Таміла
Михайлик.
А
позмагатися
за
звання
Друге місце посіла група 21- Т, а третє місце кращого
технолога
за групою 41-Т. Всі учасники конкурсу були
зібралася
нагороджені призами та отримали багато
команда
позитивних емоцій.
студентів
Тиждень
циклової
комісії
групи 41-Т у
спецдисциплін "Зберігання, консервування та
складі
переробка м'яса": продовжило Свято галушки,
Руслани
що відбулося 19 листопада 2013 року.
Берлінової,
Участь у святі взяли чотири групи зі
Владислава
Стронського,
Людмили
спеціальності "Зберігання, консервування та
Мирошниченко, Інни Харитонової, Оксани
переробка м'яса" 11-Т, 21-Т, 31–Т і 41-Т.
Радисюк, Вікторії Блажко, Оксани Білки, Яни
Кожен учасник представив свою страву:
Чобітько, Альони Лебідь, Ірини Сініченко.
галушки з куркою, галушки з м’ясом, галушки
Студенти закінчують теоретичний курс
з печінкою і галушки зі шкварками. Свято
навчання, мають фундаментальний запас знань
відбувалося в українському стилі, де панувала
і умінь, готуються до переддипломної
весела та дружня атмосфера.
практики. Кожний із них – це особистість, яка
За результатами оцінки журі перші
презентує себе, свій життєвий досвід, свої
місця у конкурсі вибороли групи 31-Т та 41-Т,
погляди на посаду технолога в умовах
вразивши всіх креативними та новими ідеями.
виробництва. Їхні виступи супроводжувалися
Друге місце отримали групи 11-Т і 21-Т. Усі

віршами, гумористичними сценками, піснями
Ось і фінал: звучить клятва технологів,
на технологічну тематику.
кращим технологом м’яса обрано Людмилу
Членам журі було не просто визначити
Мирошниченко.
кращого. Тому лідерам перегонів було
Переможцю та студентам-учасникам
запропоновано відповісти на запитання з
вручаються призи.
Викладачі комісії
технології м’яса, що і визначило кращого
технолога року.
ТИЖДЕНЬ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ СПЕЦДИСЦИПЛІН СПЕЦІАЛЬНОСТІ
«ВИРОБНИЦТВО ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ»
02.12.13 року в рамках тижня циклової
циклової комісії «Виробництво харчової
продукції».
До
конкурсу
всі
учасники
підготувалися ґрунтовно: ретельно підбирали
меню, сервірували стіл та презентували
українські страви.
Свою
кулінарну
майстерність
учасники продемонстрували в таких стравах:
11ТХ- борщ з гречаними галушками,
зрази картопляні з м’ясним фаршем, узвар;
21ТХ- капусняк з пампушками, короп
запечений з овочами, калиновий мікс; 22ТХборщ з пампушками, голубці, трав’яний чай;
комісії
спецдисциплін
спеціальності
31ТХ- юшка по-полтавськи з галушками,
«Виробництво харчової продукції» відбувся
картопля по-домашньому з цибулею та
виховний захід -конференція на тему
грибами, ковбаса домашня, компот; 41ТХ«Харчування сучасної людини»», який
козацький куліш, картопля запечена попровели студенти груп 11-ТХ та 11 –
домашньому,
узвар
із
сухофруктів.
Т, під керівництвом
викладача Лесі
Оцінювання конкурсу відбувалося за такими
Соловей.
критеріями:
відповідність
тематиці,
На
конференції
висвітлювалися
актуальні питання харчування людини в
сучасних
екологічних
та
соціальноекономічних умовах. Студенти підготували
репортажі, що стосувалися ролі вітамінів у
життєдіяльності людини, вмісту ГМО та
харчових добавок. Також досліджувалися
основні аспекти дієтичного харчування та
особливості харчування різних народів.
Цікавий матеріал для проведення
підготували Аліна Мирна, Олег Ткаченко,
Тетяна Мисюра, Діана Гармаш, Юлія Лейко,
Анастасія Костенко, Наталія Ситник, Євгеній
Косенко, Марія Коротченко, Анастасія
оформлення та подача страви, презентація
Посохова, Ангеліна Власенко,
Лоліта
страви, сервірування столу, смакові якості
Баган, Тетяна Віревська.
виготовлених страв. За результатами оцінки
3
грудня
2013
року конкурс
журі І місце посіла група 31-ТХ, ІІ місце
«Українські страви» продовжив тиждень
розділили групи 21-ТХ, 41-ТХ, ІІІ місце – 11ТХ, 22-ТХ. Усі учасники конкурсу були

нагороджені солодкими призами та отримали
багато позитивних емоцій.
4 грудня 2013 року в актовій залі
технікуму відбувся конкурс «Кращий за

професією».
Участь
у
конкурсі
взяли
студенти 4-го курсу Сергій Олійник, Дмитро
Ставищенко, Владислав Родик та Олексій
Романов.
Конкурсанти
повинні
були
виконати теоретичні завдання із фахових
дисциплін
«Технологія
виготовлення
кулінарної продукції», «Обслуговування в
закладах ресторанного господарства» та
«Устаткування
закладів
ресторанного
господарства» і показати навички, набуті в
процесі практичного навчання. Також
студенти представляли домашнє завдання –
виготовлення піци, яке виконували в

лабораторії
«Технологія
кулінарної продукції».

виготовлення

Боротьба за звання «Кращий за
професією» була напруженою. Кожен із
конкурсантів хотів довести, що його знання

та вміння, набуті під час навчання в
технікумі, заслуговують перемоги.
Журі в складі директора технікуму
Анатолія Палаша, заступників директора
Олени
Дарюги,
Наталії
Гавриленко,
викладачів спецдисциплін Надії Надточій,
Оксани Палаш, Юрія Копильця, Таміли
Михайлик за
підсумками проведених
конкурсів визначили найкращого. Ним став
Дмитро Ставищенко. Друге місце посів
Сергій Олійник, третє – Олексій Романов,
четверте – Владислав Родик.
У той час, коли конкурсанти
виконували поставлені перед ними завдання,
студенти
спеціальності
«Виробництво
харчової
продукції»
гостям
заходу
представляли найкращі номери художньої
самодіяльності, чим викликали у присутніх
море позитивних емоцій.
5 грудня 2013 року відбувся останній
захід тижня циклової комісії спеціальності
«Виробництво
харчової
продукції»
–

спортивне свято, в якому активну участь
брали дві команди студентів групи 11-ТХ.
Було проведено ряд веселих, дотепних
конкурсів: «Вдала рибалка» , «Висаджування
картоплі», «Паровозики», «Фут – Бас» та
інші. Спортивні конкурси підготували та
оцінювали викладачі фізичного виховання
Олександр Шерстюк, Олег Шерстюк, Надія
Гагаєва.
Змагання проходили в напруженій
боротьбі. Перемогу
отримала команда
«зелених». Команди були нагороджені
солодкими призами.
Викладачі комісії

ОДИН ДЕНЬ З ЖИТТЯ ГРУПИ
День 20 листопада 2013 року в групі 31-М мав бути дуже напруженим. Дев’ята година
ранку – почалися заняття.
Перша пара – вища фізика. Еліна Романішина проводить заняття з використанням
приладів, моделей, макетів.
На другій парі набували навички в комп’ютерному класі.

На останній парі знайомилися з
теоретичними
поняттями
дисципліни
«Взаємозамінність,
стандартизація
і
технологічні вимірювання».

Після
занять
у
технікумі
проходило
генеральне
прибирання.
Хлопці
мили
вікна,
готуючи навчальний корпус
до зими.
А потім усіх чекав цікавий відпочинок. Група разом із куратором
Іриною Бобровською організували і провели турнір з боулінгу в міському
розважальному
центрі
Турбіна. Дехто вперше
спробував себе в цій грі.
Весело,
з
жартами,
відпочили хлопці.
Але завтра знову робочий день і
ввечері готувалися до занять на завтра.
Отаке воно насичене студентське життя!
Ірина Бобровська, куратор групи 31-М

У Полтавському технікумі харчових технологій НУХТ більше місяця
тривав передноворічний турнір із шахів на Кубок
Директора.
У змаганнях взяли участь 16 спортсменів –
це викладачі, співробітники та студенти технікуму.
В одноколовому турнірі, втративши ½ очка,
переміг викладач інформатики Павло Гак. Трійку призерів замкнув
студент третього курсу Зуйков Станіслав.
Єдина представниця прекрасної половини
людства – Біла Іванна, студентка групи 21-М,
набравши 6 очок, посіла 12 місце.
Змагання пройшли в цікавій та напруженій
боротьбі, тому учасники виявили бажання, щоб цей турнір став традиційним.
Після закінчення турніру директор технікуму Анатолій Палаш
нагородив переможця та призерів грамотами та вручив перехідний кубок.
12-13 грудня у спортивному залі Полтавського політехнічного коледжу
відбулася першість Полтавської області з гирьового спорту серед ВНЗ І-ІІ
рівня акредитації.
Команда технікуму здобула п‘яте загальнокомандне місце.
Студенти Валентин Бобрицький (група 21-Т) та Андрій Слюсенко (група 41-М) стали
бронзовими призерами в особистому заліку.
Вітаємо призерів змагань та бажаємо їм нових успіхів!
Олександр Шерстюк, керівник фізичного виховання.

У листопаді відзначили свої ювілейні Дні народження завідуюча бібліотекою
Чубарова Ніна Миколаївна та викладач спецдисциплін предметної комісії спеціальності
«Виробництво харчової продукції»
Копелець Юрій Олексійович.
Вітаємо їх з Днем народження та зичимо всього найкращого!
Бажаєм щастя і достатку,
Ясного неба і тепла,
В житті Вам згоди і порядку,
Щоб доля світлою була.
В роботі – успіхів, везіння,
У справах – вічного горіння!
Від душі любові вам бажаєм
І хай Вам Господь допомагає.
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