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Шановні колеги,
щиро вітаю вас зі святом!
Ви
є
представниками
найблагороднішої серед професій,
вона об’єднує людей щирих
помислів, сердець, почуттів і,
навіть,
самопожертви.
Ви
прищеплюєте своїм вихованцям
любов до знань, сієте в їх серцях
зерно
прекрасного,
світлого,
вічного, відкриваєте складний
духовний світ буття, даєте мудрі
поради, які для багатьох стають
дороговказом.
Кожен, хто обирає педагогічний фах, бере на себе відповідальність за тих, кого
вчить і виховує, разом з тим відповідає за самого себе, свою професійну підготовку,
своє право носити таке високе й почесне звання. В умовах суперечливого сьогодення все
це здається непросто. Та радує те, що, незважаючи ні на що, свій обов’язок ви
виконуєте гідно, завжди були і залишаєтеся світочем, даруючи тепло свого серця,
скарби своїх знань. Дозвольте побажати вам в цей день, щоб робота приносила вам
задоволення, ваші таланти розкривалися повною мірою, щоб плоди вашої діяльності
знаходили визнання серед колег і студентів. Нехай жодні негаразди не затьмарюють
вашого натхнення. Як ніколи актуальним є побажання мирного неба.
Щастя вам, миру і добра!
З повагою, директор технікуму к.т.н. Анатолій Палаш

НАША ДРУЖНА РОДИНА ЗНОВУ РАЗОМ!
Після літніх канікул студентство
нашого
навчального
закладу
знову
повернулося у стіни рідного технікуму.

Скільки радості від довгоочікуваної зустрічі!
У цьому році 1 вересня випало на
понеділок. Кажуть, це важкий день, але
позитивні емоції допомагали подолати
труднощі адаптації до навчального процесу.
Ранок розпочався урочистою лінійкою,
присвяченою початку нового навчального року
та Дню знань.
На свято до технікуму завітав почесний
гість - декан факультету технології м'ясомолочних
та
парфюмерно-косметичних
продуктів
Національного
університету
харчових технологій Георгій Гончаров. Він
привітав педагогічний та студентський
колектив із Днем знань та початком нового
навчального року, а також передав вітання від
ректора Сергія Іванова. Кращі викладачі
технікуму були нагороджені грамотами
університету.

Успіхів у навчанні та професійних
висот побажав усім присутнім директор
технікуму Анатолій Палаш. Також він
нагородив грамотами, подяками Департаменту
освіти і науки Полтавської обласної державної
адміністрації
та
технікуму
викладачів,
співробітників за добросовісну та плідну
працю за підсумками 2013-2014 навчального
року. Нагороди отримали студенти, які
досягли успіхів у навчанні, художній
самодіяльності, спорті.
Символічний студентський квиток,
залікову книжку та факел знань вручили
старшокурсники студентам нового набору. Ті,
в свою чергу, пообіцяли з гідністю нести ім‘я
студента.
Благословення на працю, навчання
отримали викладачі та студенти від отця
Андрія,
священника
Свято-Андріївської
Української Православної Церкви, і веселий
галас першого дзвінка покликав їх на Перший
урок 2014-2015 навчального року.

Наталія Бессараб, викладач

ЛАСКАВО ПРОСИМО, ПЕРШОКУРСНИКИ!
Перше вересня – довгоочікуваний день для багатьох студентів. Попереду новий навчальний рік,
який несе нові знання та вміння, незабутні враження; друзі-одногрупники, які за літо підросли та
змінилися, що і не впізнати.
Але зовсім особливим цей день є для наших першокурсників. Вони прийшли сюди вперше як
повноправні члени нашої великої родини, плекаючи нові надії і сподівання. У цьому році наша
студентська громада збільшилася на 182 чоловіка. З них 29 вступили на спеціальність «Монтаж,
обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва», по 15 на «Зберігання,
консервування та переробка м‗яса» та «Зберігання, консервування та переробка молока», 18 на «Монтаж
і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок», 16 майбутніх механіків, 37 технологів
харчування та 26 комп‗ютерних геніїв.
Хоча у дівчат замість бантиків модні зачіски, але в душі такий же букет емоцій, як і у першачків.
Що чекає на них у найближчі роки? Пройшов місяць і тепер вони вже готові поділитися своїми першими
враженнями від перебування у технікумі.

Коли я прийшла до технікуму на перше
вересня,
мене
вразила
патріотичність
викладачів та студентів.
Мені
сподобався
гарно
підготовлений
концерт,
виступ
першокурсників
та
благословення святого отця.
Перше знайомство групи з
куратором теж пройшло
доволі енергійно.
Не знаю гарно це, чи ні, але виявилось,
що я – єдина дівчина в групі.
Євгенія Троцька, студентка групи 21-М
***
Мені
подобається
навчатися
у
технікумі. Тут доброзичливі викладачі, вони
дуже гарно проводять заняття. З ними легко
навчатися.
У мене дуже гарний
куратор.
Він
завжди
допоможе,
чим
зможе.
Улюблене заняття для мене –
це
інформатика.
В
гуртожитку дуже весело
жити, бо в мене чудові
сусіди.
Полтавський
технікум
харчових
технологій – найкращий! 
Сергій Яковченко, студент групи 11-К
***
Перше вересня. Святкова лінійка.
Навколо мене багато незнайомих облич. Я
стою і розумію, що позаду залишилися
безтурботні дні. Я дорослішаю, стаю на шлях
самостійного життя. Попереду на мене чекає
цікавий світ нових знань і професійних
навичок.

Переступивши поріг технікуму, я
переконалася, що мій вибір правильний, адже
тут
панує
атмосфера
доброзичливості.
Ми, першокурсники,
плавно влилися до широкого
загалу студентства цього
технікуму. Ми хвилювалися
перед кожною зустріччю з
викладачами, але то було
марно,
бо
вони
всі
виявилися професійними та лояльними до нас.
За час навчання ми побували в різних
аудиторіях, відвідали бібліотеку. Поступово
технікум стає для нас рідним. Сподіваюсь, що
це відчуття другої домівки збережемо до кінця
навчання.
Кристина Леус, студентка групи 11-ТХ
***
Перше,
що
я
зрозуміла, потрапивши до
технікуму, що ніхто не буде
нічого робити за мене. Якщо
потрібна гарна оцінка, ніхто
не підвищить її за якийсь
реферат. Тобто, все в твоїх
руках, друже. Та лише так
можна отримати знання.
Бувають
неприємні
моменти, немає стабільності:
сьогодні,
наприклад, немає першої пари, а завтра замість
трьох – чотири, післязавтра субота – робочий
день.
Але найкраще, що я зрозуміла – все
змінюється: то в гірший бік, то в кращий. Як
би погано не було сьогодні, завтрашній день
буде іншим. Вчора я ходила до школи на вісім
годин, отримувала оцінки «за посмішку» та їла

несмачні булки в буфеті. Зараз же я лише
прокидаюся о восьмій, докладаю якомога
більше зусиль до навчання і, о боже!, яка ж
прекрасна тут їдальня.
Анна Ковальова, студентка групи 11-ТХ
***
Перші враження – неймовірні! Мої
знайомі та друзі, які закінчили технікум, або
ще вчаться у ньому давали
лише позитивні відгуки. І
вони були праві!
Мені
подобається
спортивне життя у технікумі.
Моїм улюбленим предметом
став «Захист Вітчизни», тим
більше зараз цей предмет
дуже важливий у зв‗язку з
нинішньою ситуацією в Україні.
Тут багато викладачів, які завжди готові
прийти на допомогу, вони проводять предмети
цікавіше, подають новий матеріал так, що його
легко запам‗ятати, отже і пари легше висидіти,
ніж уроки в школі.
Я впевнений, що технікум принесе
багато неймовірних вражень і відіграє важливу
роль у моєму житті.
Вадим Кривий, студент групи 11-Х
***
Мої перші враження про технікум позитивні. Перше, що мене вразило – це
спортивна
діяльність
студентів. Багато хто є
чемпіонами з різних видів
спорту. Друге – це аудиторії
технікуму: вони дуже великі,
красиві, затишні, зроблені
свіжі ремонти.
З тих викладачів, що в
нас викладають, мені сподобались найбільше
Чугуєвець Віктор Миколаєвич, Сергеєва
Тетяна Володимирівна, Шерстюк Олександр
Миколайович.
Я думаю, студенти повинні поводити
себе на рівні, щоб бути достойними тут
навчатися. У нашій групі є багато студентів, з
якими можна потоваришувати.
Від технікуму негативних вражень в
мене немає, а от у гуртожитку мені не дуже
подобається.
Віталій Трутень, студент групи 11-Х
***
Мені подобається ходити до технікуму.
Тут доброзичливі викладачі, хороші товариші,

весела атмосфера. Дуже
подобається, що тут є різні
гуртки.
Коли
мене
посвятили в студенти, я
відчув себе більш мужнім і
відповідальним. У їдальні
смачна їжа та напої.
У нас доброзичливий класний куратор,
який буде вести нас по студентському шляху.
Олексій Крючко, студент групи 11-Х
***
Я вважаю, що навчання в технікумі
відіграє важливу роль у формуванні
майбутнього професіонала. У технікумі гарні
уважні викладачі, які завжди
готові допомагати.
Мені
дуже
подобається, що всі тут – як
одна велика сім‗я. кожен день
дізнаєшся щось нове не тільки
у навчанні, але і про
суспільне
життя.
Часто
відбуваються різноманітні заходи.
Мене вражає те, що тут вчилися та
вчаться багато спортсменів, які здобули
перемоги в міжнародних змаганнях.
Євген Білий, студент групи 11-К
***
Мені дуже подобається, що викладачі
всі приємні та переживають
за нас. Вони намагаються
створити нам комфортні
умови для навчання, роблять
все, щоб ми не сумували за
домівкою. Після навчання
можна ходити на спортивні
секції. В гуртожитку ніколи
не буває сумно. Я дуже
щасливий, що зробив такий вибір і вступив до
ПТХТ НУХТ.
Андрій Лазоренко, студент групи 11-Х
***
А
Максима
Вергелеса
та
Влада
Юшкевича дружба, яка
народилася у технікумі,
надихає на написання
римівок:
1 сентября пришѐл в техникум я!
Однокурсники мои, новые друзья
Теперь стали мы, как вторая семья.
Техникум классный, куратор прекрасный!
Любов Панова, член студради

ДАЙДЖЕСТ СТУДЕНТСЬКОГО ЖИТТЯ
20 вересня 2014 року студенти технікуму
долучились до щорічного культурно-мистецького
міського проекту «Парад «Полтава вишивана».
Цей захід проводився з ініціативи Полтавської
міської ради з нагоди відзначення Дня міста, 71-ї річниці
визволення м. Полтави від фашистських загарбників з
метою пропаганди української культури, національних
традицій та звичаїв, підняття суспільної свідомості щодо
збереження культурної спадщини народу.
У «Параді «Полтава вишивана» взяли участь
загальноосвітні заклади, вищі навчальні заклади ІІV рівня акредитації, підприємства та організації міста.
Студенти груп 11-Т та 21-ТХ разом зі своїми кураторами Тамілою Михайлик та Наталією Аксюк
представили наш технікум. Близько 50 юнаків та дівчат, одягнувши вишиті сорочки, гідно презентували
колону навчального закладу перед полтавцями та гостями міста.
***
23 вересня 2014 року у технікумі відбувся конкурс квіткових композицій, присвячений Дню
міста та 71-ій річниці визволення м. Полтави від німецькофашистських загарбників. У ньому взяли участь студенти всіх
курсів та відділень. Журі оцінювало композиції за такими
критеріями: оригінальність назви, ідеї, відповідність тематиці,
естетичне оформлення та презентація. Усі роботи були
яскравими, неповторними, відзначалися оригінальністю, красою
та вишуканістю. Але кращими, на думку журі, були визнані вісім
композиції.
І місце
- гр. 11-Х
(куратор Н. Гайворонська), гр.21-Т (куратор Г.Прокопенко),
гр.31-М (куратор Т.Сергеєва)
ІІ місце – гр. 11-Т (куратор Т.Михайлик), гр. 21-К (куратор
Н.Бессараб),
ІІІ місце – гр. 11-К ( куратор П.Гак), гр. 22-ТХ (куратор
Л.Соловей), гр. 31-ТХ (куратор Н.Надточій)
Вітаємо переможців!
***
Поки на Донбасі й Луганщині триває антитерористична операція, в Україні розгорнувся
волонтерський рух, метою якого є підтримка українських військових. До нього вирішили долучитися й
студенти нашого технікуму.
З ініціативою підтримати волонтерський рух виступила
студентська рада технікуму. У громадській волонтерській
організації «Полтавська Громада», що знаходиться у приміщенні
Полтавської
обласної
державної
адміністрації,
члени
самоврядування дізналися про ті речі, що зараз необхідні нашим
військовим, та оголосили добродійну акцію «Допоможи армії!»
Викладачі та студенти з готовністю долучилися до неї.
Протягом двох тижнів вони здавали кошти на потреби армії.
Зібравши, як то кажуть, ―з миру по нитці‖ студентська рада
закупила каримати, дощовики та палатки та передала волонтерам громадської організації «Полтавська
Громада» для потреб українських військових.

17 вересня 2014 року викладачі та студенти нашого технікуму долучилися до
акції “Ice Bucket Challengе”.
Виклик нашому навчальному закладу кинув
Полтавський нафтовий геологорозвідувальний технікум
Полтавського національного технічного університету.
На
захід
були
запрошені
журналісти
телерадіокомпанії «Лтава». Голова студентської ради
технікуму Сергій Гах дав їм інтерв‘ю та розповів про мету
акції. Спільним рішення педагогічний та студентський
колективи вирішили допомогти студентці групи 21-ТХ
Анастасії Козленко в зборі коштів на проведення операції з
видалення пухлини головного мозку. Вісімдесят сміливців облилися холодною водою на знак підтримки
дівчини, та, в свою чергу, передали естафету Сумському технікуму харчової промисловості
Національного університету харчових технологій, Полтавському кооперативному технікуму,
Полтавському музичному училищу.
Бажаємо їм успіху! А Анастасії Козленко швидкого одужання!
Наталія Гавриленко, заступник директора з виховної роботи

27 вересня 2014 року група 21-ТХ побували на екскурсії у славному місті Києві. Ця подорож
– нагорода від адміністрації та профспілкової організації технікуму за ІІ місце в конкурсі «Краща
студентська група 2013-2014 н.р.»
Студенти, разом з куратором Н.Аксюк та
головою батьківського комітету М.Ведь, подорожували
містом Києвом. Вони прогулялись по вулиці Хрещатик,
Майданові Незалежності, піднялися на оглядовий
майданчик торгового центру "Глобус", помилувалися
красою
Софіївського
собору,
Михайлівського
Золотоверхого
собору,
пам'ятників
Богдану
Хмельницькому та княгині Ользі, покаталися на
фунікулері.
Останнім етапом екскурсії було відвідування
аквапарку "ТЕРМІНАЛ" в м.Бровари. Студенти отримали заряд позитивних емоцій від розваг на водних
атракціонах, плавання у гідромасажному та хвильовому басейнах, теплових процедур у фінській та
турецькій саунах. Усі залишились задоволені екскурсією. Тепер у студентів буде ще більший стимул
гарно навчатися, бути активними учасниками громадського життя технікуму, щоб і в наступному році
відкрити для себе новий куточок України.
Наталія Аксюк, викладач, куратор групи 21-ТХ
3 вересня відзначив свій ювілей молодий та енергійний викладач спецдисциплін предметної
комісії «Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок»
Ксенженко Павло Олександрович.
Прийміть наші щирі вітання з Днем народження. Бажаємо Вам здоров'я, щастя,
успіху та натхнення у справах. Нехай рідні завжди оточують вас любов'ю та
розумінням, а колеги — повагою, життя дарує Вам тисячі щасливих можливостей, і
кожна з них буде використана на всі сто.
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