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ШАНОВНІ КОЛЕГИ ТА СТУДЕНТИ!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди світлого Дня Христового
Воскресіння, що стверджує ідеї миру, єднання вселюдського
благодійства, відродження милосердя і любові до ближнього, торжества
добра над злом, віри у краще майбутнє.
Нехай сповниться радістю ваша душа, а прадавні християнські
символи увійдуть в оселю на знак добробуту і злагоди.
У ці весняні життєдайні дні зичу вам, вашим рідним і близьким
здоров’я і добра, щастя і сімейного затишку та всіх життєвих земних
благ.
Директор Полтавського технікуму харчових технологій НУХТ, к.т.н. Анатолій Палаш

ТИЖДЕНЬ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ДИСЦИПЛІН
2 березня 2015 року в рамках тижня
предметної комісії загальноосвітніх дисциплін
викладач фізики Еліна Романишина презентувала
пізнавальну гру «Кращий знавець фізики» серед
юнаків груп 11-К та 11-А. У конкурсі взяли участь
студенти:
Євгеній
Медуха,
Микола
Лавренко, Антон Крутських, Євгеній Нестреляй,

Владислав Алієв, Євгеній Телятник, Денис Гричук,
Олег Іваненко, Ярослав Даниленко, Денис Ширай,
Юрій Король, Валентин Різник. Підводити
підсумки змагань допомагали студенти групи 11-Х
Андрій Лазоренко та Андрій Овчаренко.
Метою проведення заходу є спонукання
студентів до вивчення фізики, бо ці знання
необхідні в подальшій професійній підготовці,
розумінні процесів довкілля.
Гра складалася з п’яти завдань:
розминка, письмове завдання, відеозавдання,
практичне завдання та розв’язання задачі.
За підсумками гри перемогла команда
групи 11-А з кількістю балів -59. Команда групи
11-К отримала 56,5 бали. Кращим знавцем фізики
став студент групи 11-А Гричук Денис.
3 березня 2015 року в рамках тижня
циклової комісії загальноосвітніх дисциплін
викладач фізики Еліна Романишина демонструвала
відеофільм «Фізика процесу дихання» для
студентів груп першого курсу технікуму.
Процес дихання є однією з головних
умов існування людини. У фільмі показано, як
відбувається процес дихання людини. На кожному
етапі дихання розкриті фізичні основи. Метою
демонстрації відеофільму є прагнення зацікавити
студентів, викликати інтерес до вивчення фізики,
бо все наше життя пов’язане з фізичними
процесами. Доказом цього є створений студентами
відеофільм. У створенні фільму брали участь
викладач фізики Еліна Романишина, студенти
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Костянтин

Бородавка.
3 березня викладач математики Тетяна
Сергєєва
презентувала
виховний
захід
«Математика в природі та житті». Захід було
проведено з метою формування та розвитку
інтересу студентів до математики, розширення
математичного кругозору.
Студентка гр. 11-ТХ Вікторія Морозова,
створила презентацію з цікавими математичними
задачами та фактами про математичні закони та
математиків.
Із зацікавленістю студенти гр. 11-ТХ і 11-Х
переглядали відеофільми, в яких було відображено
взаємозв’язок математики з повсякденним життям
та законами природи.
Пожвавлення аудиторії викликали цікаві
бліц-опитування
та
перегляд
сюжету
«Арифметика» з відеожурналу «Єралаш».
З
повідомленням
«12
фактів
про

математику та цікаві наукові знахідки» виступили
студенти Вадим Кривий (гр.11-Х) і Катерина
Горобцова
(гр.11-ТХ).
Наприкінці
заходу
студентки Кристина Леус та Катерина Федоренко
(гр.11-ТХ),
Аня
Варич
(гр.21-ТХ)
продемонстрували плакати, намальовані за
допомогою цифр та математичних формул.

Приємно вразила присутніх студентка гр.11-ТХ
Ірина Павлик, яка прочитала власний жартівливий
вірш «Я і математика». Сподіваємося, що після
сьогоднішньої
зустрічі
студенти
інакше
подивляться на математику, відчують її красу і
більш глибоко усвідомлять необхідність її
вивчення.
Полтавський
край
знаний
багатьма
величними постатями, що творили історію
української літератури, вносячи свою лепту в її
становлення. Але фігура Івана Петровича
Котляревського, зачинателя нової української
літературної мови та літератури, посідає особливе
місце з-поміж цих людей. Адже він перший, хто
почав писати «живою» народною мовою.
Музей-садибу відомого на весь світ
полтавця напередодні відвідали студенти гр. 11-А
разом з викладачем Артемом Довгим. В експозиції
були представлені як вже реставровані речі, так і
автентичні. Тому студенти з захопленням оглядали
помешкання письменника та отримали багато
пізнавальної інформації.
А головне, студенти побачили та зрозуміли,
наскільки важливою постаттю був творець

У
представлено

рамках
заходу
було
відеопрезентацію «Життя, мов

спалах блискавки», книжкову виставку «Я для тебе
горів, український народе…», буклети «Не докорю
ніколи і нікому…», колажі «Виростеш ти сину…»
та «Народ мій є! Народ мій завжди буде!». Кожен
елемент оформлення зали, композиційна структура
сценарію, тематично об’єднані твори поета, які
пролунали у виконанні студентів, музичні
композиції на слова Василя Симоненка, його
живий голос створили неперевершене відчуття
єдності думок, душевного болю, сердечних порухів
поета та учасників заходу.
5 березня викладач Тетяна Сергєєва
провела вернісаж талантів «Милим, прекрасним,
чарівним». Наш технікум готує фахівців мислячих,
духовно розвинених, які не тільки мають знання,
але і вміють творчо використовувати їх у житті.
Тому в технікумі було організовано вернісаж
талантів. Більше 20 студентів із різних груп

«Енеїди» для української літератури та мови.
З нагоди 80-річчя від дня народження
видатного українського поета і журналіста,
шістдесятника Василя Симоненка 5 березня 2015
року викладач української мови та літератури
Вікторія Жаголкіна провела виховний захід у
формі усного журналу «Гляньмо ж в очі віршам
Симоненка, Тим, що є, і тим, яких нема!..». Участь
у заході взяли студенти груп 11-К, 11-Х, 11-ТХ.
Було «перегорнуто» сторінки життя і творчості
легендарного поета, який прожив всього 28 років і
помер більше ніж півстоліття назад. Творчість
В.Симоненка
залишається
надзвичайно
актуальною й сьогодні, адже поет до останнього
залишався справжнім патріотом та громадянином
своєї країни.

відгукнулися на пропозицію принести на виставку
вироби та творчі роботи, створені власними
руками. На вернісажі було представлено роботи,
виготовлені за допомогою різних технік.
Вернісаж
талантів було присвячено
Міжнародному жіночому дню. Викладачам
технікуму учасники виставки дарували квіти,
виготовлені власними руками в техніці орігамі.
Викладачі комісії

ТИЖДЕНЬ ФАХОВОЇ КОМІСІЇ СПЕЦДИСЦИПЛІН ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
«ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ»
Виконання робіт оцінювали викладачі
спецдисциплін Наталія Аксюк,
Олександр
Яценко, Сергій Єременко.
Перемогу
одержали
Владислав
Крохмаль і Тарас Мандзюк.
19 березня викладачі Тетяна Варакіна та
Артем Довгий провели конференцію «Земля –
наш дім». У підготовці і проведенні
конференції активну участь взяли студенти
групи 21 – М, які підібрали тематичні фото, що
відображають красу планети Земля та
екологічні проблеми, які виникають у процесі
16 березня 2015 року у рамках тижня
фахової комісії спецдисциплін зі спеціальності
«Експлуатація та ремонт обладнання харчових
виробництв» у механічній майстерні технікуму
відбувся
конкурс, у якому студенти
виборювали звання «Кращий слюсар».
Свою
майстерність
та
вміння
виконувати
слюсарні
роботи
продемонстрували Сергій Янковець, Сергій
Юрченко, Едуард Міцеля та Микола Лисяк
(група 31-М ).
Виконання робіт оцінювали викладач
спецдисциплін В’ячеслав Родіонов та майстри
виробничого навчання Віктор Андрущенко і
Віктор Крумін.
Перемогу одержав Сергій Янковець.
17 березня
проведено конкурс
«Кращий за професією».
У конкурсі брали участь студенти
Тарас Мандзюк, Олег Трикоз,
Ростислав
Савран, Владислав Крохмаль (група 41-М).
Учасники конкурсу
розв’язували
завдання, що максимально відображають
виробничі ситуації. При цьому необхідно було
виявити знання зі спецдисциплін (провести
кінематичні розрахунки, прочитати креслення,
надати характеристику діючому обладнанню).

життєдіяльності людини. Доповіді студентів
супроводжувалися обговоренням
шляхів
вирішення нагальних проблем. Студенти
дійшли висновку, що кожен повинен мати
активну життєву позицію для збереження
життя на нашій планеті.
20 березня студенти-механіки відвідали
унікальний Музей історії пожежної охорони.

Тут можна було ознайомитися з історією
пожежної справи, а також дізнатися багато
цікавих речей щодо нелегкої служби
пожежників. Ці знання допоможуть молодим
фахівцям у майбутній трудовій діяльності.
Викладачі комісії

МІСТЕР ТЕХНІКУМУ - 2015
18 березня 2015 року у рамках тижня
За підсумками журі усі конкурсанти
фахової комісії спецдисциплін «Експлуатація
заслужили на визнання у різних номінаціях:
та ремонт обладнання харчових виробництв»
відбувся конкурс «Містер Технікуму – 2015»,
що зібрав обдаровану, талановиту студентську
молодь. На оригінально оформленій сцені
актової зали технікуму з’явилися учасники
конкурсу Сергій Галушка (31-ТХ), Олег
Суханов (31-А), Ілля Антоненко (31-ТХ),
Андрій Губарев (41-М), Єгор Бережняк (31-Х),
Віталій Моргун (31-Т), які продемонстрували
різнобічні таланти при виконанні
п’яти
завдань: «Загальний вихід», «Відеовізитка», «Я
«Містер Стиль» - Віталій Моргун,
маю талант», «Гопак», «Ерудит».
«Містер Віртуоз» - Сергій Галушка, «Містер
Оцінювало
старання
конкурсантів
Галантність» - Олег Суханов, «Містер
компетентне журі у складі: Анатолія Палаша,
Позитив» - Ілля Антоненко, «Містер Креатив»
к.т.н., директора технікуму, Олени Дарюги,
та «Містер глядацьких симпатій» - Андрій
заступника директора з навчальної роботи,
Губарєв. Титул «Містер Технікуму – 2015»
Наталії Гавриленко, заступника директора з
виборов Єгор Бережняк. Усі учасники
виховної роботи, Таміли Михайлик, голови
отримали подарунки від профспілкової
профспілкової організації технікуму, Ірини
організації технікуму.
Жук, викладача технікуму, поетеси, Катерини
Треба зазначити, що на цьому святі
Сахарової, заступника голови Студентської
директор технікуму Анатолій Палаш вручив
ради технікуму.
нагороди ще й команді баскетболістів
Учасники продемонстрували вміння
технікуму та їх тренерам за почесне третє
співати, танцювати, впевнено триматися на
місце в обласних змаганнях. А переможців
сцені. Бурхливими оплесками глядачі зустріли
конкурсу
запальний гопак у виконанні конкурсантів.
«Кращий
механік»
привітала
голова
фахової
комісії
Тетяна
Варакіна.
Усі
присутні
отримали
Поки журі оцінювало виконання завдань, на
масу
сцені
виступали
учасники
художньої
позитивних
самодіяльності.
емоцій.
Усі
конкурсанти
проявили
Активну участь у підготовці та
винахідливість, кмітливість, прагнення до
проведенні конкурсу взяли викладачі Наталія
перемоги. Кожен вболівав за свого фаворита,
Аксюк, Еліна Романішина, Артем Довгий.
але при цьому нагороджували оплесками всіх
учасників. Конкурси пройшли, можна сказати,
на одному диханні.

Організатори конкурсу

СТУДЕНТСЬКА ВЕСНА
7 квітня 2015 року студенти технікуму
взяли участь у
обласному міжвузівському
мистецькому фестивалі студентської молоді
«Студентська весна - 2015». Захід проходив за

підтримки
Департаменту
освіти
і науки,
Управління культури, відділу у справах сім'ї та
молоді Полтавської облдержадміністрації та Ради
директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.
Студенти демонстрували свої мистецькі
таланти у номінаціях: художнє читання, вокал,
народні, сучасні танці, гра на музичному
інструменті, інсценізація.
Виступ студентів технікуму відкрив
вокальний ансамбль у складі Анастасії Твердохліб

(гр. 21-ТМ), Тетяни Жолонки (гр. 21-ТМ), Тетяни
Скоростецької (гр. 31-ТХ), Марини Бойченко (гр.
31-М), Катерини Колесник (гр.11-ТХ) (художній
керівник Рената Кириченко). Дівчата майстерно
заспівали пісню «Зелен клен». Віртуозно виконала
музичну композицію «Червона рута» на трубі

Наталія Петрик (гр. 11-Т). Екстравагантністю та
енергійністю сучасного танцю вразив глядачів
хореографічний колектив «Rhythm аnd dance»
(художній керівник Аліна Кметь). На високому
професійному рівні виконали диптих із поеми
«Чайка на крижині» Ліни Костенко Дмитро Таран
(гр. 11-А) та Анна Ковальова (гр. 11-ТХ),
гумористичну сценку «Трохи про кохання» - Ілля

Гончаров (гр. 11-Х) та Євген Романець (гр. 21-М)
(художній керівник Ірина Бобровська).
Шаленою енергією запалила глядачів
музично-хореографічна композиція «Матроси» у
виконанні Тетяни Скоростецької (гр. 31-ТХ) та
танцювального колективу «Драйв». Казку «Тисячі
та однієї ночі» розповіла мовою східного танцю
Маргарита Солов’янова (гр. 31-ТХ). Вразила своїм
умінням швидко складати кубик Рубика Катерина
Федоренко (гр. 11-ТХ). Вона впоралася з цим
складним завданням за 47 секунд. Шквал оплесків
глядачів та схвальні відгуки журі викликав виступ
хореографічного колективу «Драйв», який виконав
танець «Гопак» (художній керівник Наталія
Аксюк). Майстерно та дотепно оголошували кожен
номер концертної програми Ростислав Ярошенко
(31-Х) та Кристина Леус (гр. 11-ТХ).
Журі конкурсу відзначили творчий підхід,
артистизм наших студентів, високий рівень
майстерності та організації конкурсу.
Наталія Гавриленко, заступник директора з
виховної роботи
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