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НАМ – 85 років!!!
ШАНОВНІ КОЛЕГИ ТА СТУДЕНТИ!
Сьогодні Полтавському технікуму харчових технологій Національного
університету харчових технологій 85 років. Для навчального закладу це пора
розвитку, визначний проміжок часу, упродовж якого кілька поколінь викладачів
працювали на освітянській ниві. Це свято всіх, кого об'єднує почуття вдячності
навчальному закладу за радість творити і навчатися, за щастя бути причетним до
почесної справи розвитку харчової і переробної промисловості України.
Багаторічний досвід та активне впровадження нових освітніх стандартів
сприяють утвердженню авторитету нашого навчального закладу як справжнього
центру сучасної освіти, який дав путівку в життя багатьом талановитим
випускникам.
Щиро вітаю всіх з 85-ти річчям з дня заснування технікуму. Бажаю творчої
наснаги, великих успіхів у навчанні, нашій спільній праці заради добробуту та
процвітання рідної країни.
Директор Полтавського технікуму харчових технологій НУХТ, к.т.н. Анатолій
Анатолійович Палаш

Шановні колеги!
Вітаємо Вас із професійним святом – Днем працівників освіти!
У цей чудовий день прийміть щиру вдячність за Вашу невтомну працю, за високе служіння
обраній професії, за Ваші терпіння і талант, що так щиро й щедро передаєте студентам.
Бажаємо Вам завжди мати міцне здоров’я, життєву силу, особисте щастя, родинне тепло.
Хай Вас ніколи не покидають рішучість і оптимізм, завзяття і удача, а професійний досвід,
глибоке розуміння своєї справи будуть Вашими надійними супутниками в усіх добрих
починаннях. Хай найвищою нагородою для Вас завжди буде людська шана і подяка!

З повагою, заступник директора з навчальної роботи
Олена Анатоліївна Дарюга та
заступник директора з виховної роботи
Наталія Іванівна Гавриленко.
***

Початок нового навчального року відзначився тим, що наш дружній колектив
поповнився новими спеціалістами, майстрами своєї справи. Ми поцікавилися, які
ж їхні перші враження від роботи в Полтавському технікумі харчових технологій
НУХТ.

Євген Володимирович Левченко, викладач спецдисциплін, розповів про свої емоції від першого дня
роботи у нашому закладі.
«Мої перші дні на посаді викладача - це одні з найяскравіших днів у моєму житті. Знайомство
з цікавими людьми, інший настрій, нові можливості і захоплення - життя у всіх його барвах
відкрилося мені, коли я прийшов першого вересня в ПТХТ НУХТ.
Коли я почав проводити першу у своєму житті лекцію, в моїй душі була частка сумніву з
приводу того, чи правильний вибір я зробив. Проте вже з першого дня зрозумів, що ні в чому
не помилився. Атмосфера технікуму настільки дружелюбна, що з першої хвилини відчуваєш
себе як вдома».

Денис

Сергійович

Голуб,викладач

спецдисциплін: «Після закінчення

університету я відразу прийшов працювати викладачем у технікум. Мені дуже
сподобалося: у ньому чудовий педагогічний колектив, всі доброзичливі та привітні,
тому є з ким порадитися та з кого брати приклад. Також мені сподобалися студенти,
які завзято хочуть отримувати нові знання і вміння. Адже ІТ-професія стає дуже
популярною і прибутковою в нашій країні».

Світлана

Анатоліївна Пуховська, викладач історії, поділилася своїми
враженнями про технікум.
«Приємно вразило все: стримана архітектура будівлі 50-х років минулого століття,
професіоналізм та уважне ставлення адміністрації до працівників, доброзичливість та
щирість колег. З першої секунди перебування у трудовому колективі технікуму
відчувається згуртованість педагогічного та студентського колективів, прагнення
вивести навчальний заклад у лідери не тільки Полтавської області, а й України”

НАША ГОРДІСТЬ
Наш технікум має свою історію, коріння якої сягають аж у позаминуле століття…
У 1896 році було закладено перші цеглини в споруду, а 10 грудня 1897 року двоповерхова будівля вже
була освячена. Починалося все з ремісничого училища, потім на його базі був створений індустріальний
технікум, а 5 жовтня 1930 року Постановою тресту «Укрм'ясо» був створений Полтавський хімікотехнологічний технікум м'ясної промисловості.
З того часу наш навчальний заклад стрімко розвивається, прагнучи до нового європейського рівня.
Колектив педагогів є різноманітним: хто працює лише перший рік, а деякі з них мають багато років досвіду
роботи у нашому закладі. Ми поцікавилися, яким був наш технікум десятки років тому та що змінилося за цей
час.

Ніна Олексіївна Деряга

(працює у технікумі з 11.03.1979 р.) розповіла, як
змінювався наш навчальний заклад з 80-х до сьогодні.
«По-перше, відкриті нові лабораторії для практичних занять студентів. Тепер
технологи виробництва молочної та м'ясної продукції можуть застосовувати свої
вміння на практиці, не виходячи з рідного технікуму. Усі аудиторії знаходяться у
гарному стані, адже їх відремонтували. Також закуплено та покращено технічне
забезпечення, навчальний заклад поступово переходить до комп'ютерних
технологій, тобто, модернізується: ми маємо два комп'ютерні класи та декілька
аудиторій, у яких можливий перегляд фільмів чи презентацій. Порівнюючи з 80тими, я розумію — це величезний крок уперед!»
За 85-ліття існування технікум підготував багато тисяч спеціалістів, які
працюють як в Україні, так і в країнах ближнього і дальнього зарубіжжя. Багато
його випускників очолюють керівні посади.
Випускники, які залишилися вірними цьому навчальному закладові та залишилися працювати в технікумі:
Владислав Миколайович Хоруженко, Ніна Олексіївна Деряга, Тетяна Іванівна Круміна, Сергій Анатолійович
Петров, Віктор Миколайович Крумін, Тетяна Павлівна Варакіна, Надія Іванівна Надточій, Ірина Іванівна
Гузевська, Таміла Олексіївна Михайлик, Тетяна Миколаївна Таран, Людмила Василівна Васецька, Тетяна
Сергіївна Марченко, Дмитро Валерійович Єчкалов , Андрій Вікторович Брітан, Віктор Іванович Андрущенко,
Тамара Вікторівна Ткаченко, Ганна Василівна Кушнір, Олена Миколаївна Паніхіна, Тетяна Іванівна
Малинська, Наталія Анатоліївна Василенко, Ірина Василівна Чупака, Оксана Миколаївна Бортнік, Світлана
Володимирівна Прихожай, Світлана Вікторівна Коваль, Валентина Вадимівна Басок, Ірина Олегівна
Толмачева та інші.

Ось яких висот досягли деякі наші випускники:

Тамара Московська (Ткаченко)

– головний технолог м’ясного виробництва – ПП «Білоцерківська

агропромислова група»;
Надія Ткаченко – заступник голови правління з виробничих питань – ВАТ «Кременчукм’ясо»;
Ірина Купирова – технолог ковбасного цеху –ВАТ «Кременчукм’ясо»;
Вікторія Росенко - інженер-хімік виробничо-випробувальної лабораторії –ВАТ «Кременчукм’ясо»;
Ірина Войченко – майстер субпродуктового і жирового відділень –ВАТ «Кременчукм’ясо»;
Оксана Цегельник – технолог м’ясожирового корпусу - –ВАТ «Кременчукм’ясо»;
Алла Кайнаш (Павлик) – к.т.н. кафедри товарознавства – Полтавський університет економіки і торгівлі;
Ірина Нагорна (Гузенко) – головний технолог – ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат»;
Ірина Дроздова – генеральний директор – ВАТ «Кременчукм’ясо»;
Михайло Стогній – головний метролог – ВАТ «Полтавахліб»;
Геннадій Хоруженко– начальник відділу забезпечення – Полтавський експериментальний механічний завод;
Ольга Кузнєцова – ведучий спеціаліст – Світловодський молочний завод.

День знань — це, мабуть, єдине свято, що одночасно є і загальним для всіх, і
особистим для кожного. Цей день завжди особливо урочистий і хвилюючий, адже
саме з нього починається незвіданий, цікавий і, водночас, нелегкий шлях до
пізнання, до нових звершень, до самостійного життя.
Як і кожного року, наша студентська родина поповнилася новими обличчями, які
прагнуть до знань і нових звершень.
Пройшов місяць навчання і ми поцікавилися, які ж думки і враження заполоняють
наших першокурсників, а та як вони обрали саме наш технікум.

Валерія
Дубина:
«Першим
моїм
кроком,
щоб
вступити до ПТХТ
НУХТ,
було
відвідування
підготовчих курсів.
Тут
мені
дуже
сподобалися
викладачі.
Після
успішного складання
вступних іспитів я була впевнена, що хочу
навчатися сам тут! Зараз я просто в захваті.
Навчання тут додало у моє життя багато
позитивних моментів і гарних емоцій».
Анна Жирко: «Про
технікум я дізналася
від хрещеної мого
брата. Потім я пішла
на День відкритих
дверей,
де
нам
розповідали
про
технікум
та
його
історію,
підготовчі
курси. Мені дуже подобається тут навчатися, у нас
весела та дружня група. Також тут гарні викладачі,
які дають багато інформації та знань, завжди
допоможуть вирішити будь-які питання.»
Денис Козинець: «Про технікум я дізнався з вуст
батьків, які навчалися тут. З дитинства мені дуже
подобається готувати, тож я зробив свій вибір.
Також я дуже хочу знайти тут друзів на все життя,

як і мої батьки. Особисто
для мене, кожен день
навчання в технікумі – це
море вражень. З першого
ж дня нові знайомства, на
кожній парі дізнаюся
щось нове й нове. Мені це дуже подобається!»
Анастасія Ксьонз: «З самого дитинства я мріяла
стати кухарем. Тож вирішила не гаяти часу і
втілити свою мрію. У цьому технікумі навчався мій
брат, і коли ми починали говорити з ним про
навчання, то в нього були тільки позитивні
враження і відгуки. Вже з перших днів я знайшла
багато друзів, з якими беру участь у різних
конкурсах та концертах.»
Наталія Рись: «Про ПТХТ НУХТ я дізналася
випадково від знайомої, яка, як я потім дізналася,
працює в технікумі. Вона розповіла мені детально
про навчальний заклад і
спеціальність, яка мене
цікавила,
а
саме
виробництво
харчової
продукції. Після цього я
остаточно визначилася з

місцем, де б я хотіла
здобувати освіту.»

Відкриття лабораторії – ще одна
сходинка до успіху
1-го вересня 2015 року у технікумі відбулося
урочисте
відкриття
навчальної
лабораторії
по
виробництву м’ясних продуктів, яка була створена з
ініціативи і при підтримці директора технікуму
Анатолія Палаша .

На відкритті були присутні гості Людмила
Лиходід – головний технолог, керуюча м’ясокомбінатом
ТОВ Агрофірма «Маяк» та Сергій Зінченко- голова
асоціації «Полтавамолоко».
Однією з найдавніших спеціальностей, за якою
готують молодших спеціалістів в ПТХТ НУХТ, є
«Зберігання, консервування та переробка м’яса». Наші
випускники працюють на багатьох м’ясопереробних
підприємствах України та за кордоном. Важливою
формою підготовки висококваліфікованих спеціалістів є
практичне навчання. Бази практик – це м’ясопереробні
підприємства Полтави та Полтавської області, де
студенти беруть участь у всіх технологічних процесах.
А тепер наші студенти матимуть ще й
можливість займатися технічною творчістю, адже вони
зможуть не тільки набувати практичних навичок, але й
займатися науково-дослідною роботою. Розвиток
творчих здібностей та креативного мислення спеціалістів є однією з головних вимог сучасних ринкових
відносин, що дасть можливість розвитку малого бізнесу в Україні.

День фізичної культури та спорту
У Полтавському технікумі харчових технологій Національного університету харчових технологій
проведено ряд фізкультурно-спортивних заходів Олімпійського тижня, присвячених Дню фізичної культури і
спорту.
Зокрема, у всіх групах викладачі фізичного виховання провели бесіди «Про позитивний вплив занять
фізичною культурою і спортом на стан здоров’я».
З 8 по 10 вересня відбулися турніри з настільного тенісу серед юнаків та дівчат. Передувало змаганням
урочисте відкриття. Кращі спортсмени під звучання Гімну України підняли Державний прапор.
За підсумками змагань були визначені переможці та призери.
Серед дівчат 3 місце зайняла Кабаненко Анастасія, група 21-ТМ;
2 місце – Турбаба Оксана, група 11-ТХ;
1 місце – Даніленко Оксана, група 31-Т.
У юнаків призові місця розділилися наступним чином:
3 місце – Холоденко Олег, група 41-М;
2 місце – Федоренко Станіслав, група 21-К;
1 місце - Скубій Руслан, група 11-Х.
9 – 11 вересня за шахівницю сіли кращі знавці цієї справи. У результаті безкомпромісної боротьби призерами
стали:
3 місце – Чмуневич Дмитро, група 11-А;
2 місце – Корольков Олександр, група 31-Х;
1 місце – Ткаленко Юрій, група 11-К.
Змагання виявилися дуже цікавими та пройшли на високому спортивному рівні за сприяння адміністрації та
профспілкового комітету технікуму.

Студенти вітають педагогічний колектив та адміністрацію з Днем працівників
освіти та 85-річчям технікуму своїми щирими віршами
Є місце, що зранку стрічає радо,

Вісімдесят п'ять стоїть широколапий,

Зростають там надії народу.

Нам дає наснаги й сил.

Професії молодь там здобуває,

Молодим спеціалістам відкриває знань
дорогу,

Там ділишся з другом одним
бутербродом.

Надає квиток в життя й натхнення крил!
Анна Ковальова, 21-ТХ

***
Сьогодні технікум святкує
І все студенство радісно сканує:

Натхнення на значні діла,

“Рідному технікуму — 85!

На плідну працю і сумлінне навчання.

І це повинні усі знать!”

Не уявляємо своє життя

З цим днем ми будемо вітать

Без рідних стін, де ми отримуєм знання.

Директора, викладачів, студентів.

Ми горді з того, що ми є студентами ПТХТ!

І щиро хочемо ми побажать

Кристина Леус , 21-ТХ

Добра, любові та натхнення.
***
З Днем учителя Вас вітаємо,
Всією душею великих успіхів бажаємо,
В цей урочистий день осінній
Бажаємо Вам щастя і тепла!
Хай буде здоров'я міцне, мов граніт,
І ним прожити не менше ста літ.
Хай вистачить сил на ціле століття,
Хай скрізь буде лад - на роботі, в сім'ї.
Ольга Сімонова, 21-ТХ

Нехай студенти шанують, повагу
дарують,
Злагода й мир у житті хай панують!
Ліна Мамон та Юлія Рахімова, 41-ТМ
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