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З Днем
працівників
освіти!
Шановні колеги!
Щиро вітаю з професійним святом – Днем працівників
освіти. У день свята щиро дякую вам за добросовісне служіння
обраній справі, невтомний творчий пошук, самовідданість,
високий професіоналізм і життєву мудрість. Завдяки вашій
повсякденній праці студентська молодь долучається до тих
невичерпних скарбниць знань, які допомагають їй стати
справжніми фахівцями своєї справи.
Бажаю вам, дорогі колеги, успіхів у
педагогічній
діяльності, нових творчих знахідок, міцного здоров’я, енергії,
терпіння та щирої поваги ваших вихованців. Переконаний, що
спільними зусиллями ми у повній мірі реалізуємо нашу мету –
забезпечимо доступну та якісну освіту, створимо належні умови для самореалізації особистості кожного
студента. Хай на цьому благородному шляху вас завжди супроводжують успіхи. Хай щедрою буде до вас
доля, оминають життєві негаразди, а ваші серця зігріває людська довіра та любов.
Натхнення вам, мудрості і терпіння в нелегкій справі навчання та виховання підростаючого покоління –
майбутнього нашої Батьківщини.
Анатолій Палаш, директор коледжу.

01 вересня 2016 року в коледжі пройшло урочисте зібрання педагогічного та студентського
колективу, присвячене початку нового навчального
року та Дню знань.
Успіхів у навчанні та професійних висот
побажав усім присутнім директор коледжу
Анатолій Палаш.
За
творчі
здобутки
та
виконавську
майстерність
в
обласному
міжвузівському
фестивалі-конкурсі «Студентська весна - 2016»,
велику роботу по естетичному та патріотичному
вихованню молоді, активну концертну діяльність
директор коледжу нагородив подяками та
дипломами Департаменту освіти і науки,

Управління культури, Відділу у справах сім’ї, молоді та
спорту Полтавської обласної державної адміністрації
студентів коледжу, учасників художньої самодіяльності.
Також нагороди отримала команда баскетболістів за друге
місце у першості Полтавської області з баскетболу серед
ВНЗ І-ІІ р.а.
На урочистому зібранні виступили й студенти нового
прийому. Вони розповіли про свої перші враження від
навчального закладу та пообіцяли гордо нести звання
студента коледжу. Випускники вручили першокурсникам
символічні студентський квиток та залікову книжку.
Червоною ниткою на зібранні звучала тема
незалежності України, утвердження у свідомості студентів
та викладачів переконань про єдність і соборність України
(Сходу і Заходу, Півночі та Півдня). Саме цій темі
присвятили свої вірші та пісні учасники художньої
самодіяльності.
Впевненість у тому, що скоро український прапор
гордо замайорить на всій території України, висловив ієрей
Андрій Орловський, священник Свято-Успенського
кафедрального собору Української Православної Церкви
Київського патріархату. Викладачі та студенти отримали від

нього благословення на працю та навчання.
І веселий дзвінок покликав студентів на
Перший урок. Новий 2016-2017
навчальний рік розпочався. Нехай він
буде
цікавим та пізнавальним,
успішним і плідним, а головне мирним!
Наталія Гавриленко, заступник
директора з виховної роботи

КРАСА ВЛАСНИМИ РУКАМИ
21 вересня 2016 року у коледжі пройшов конкурс
композицій з квітів, сезонних фруктів та овочів, присвячений Дню
міста та 73-ій річниці визволення м. Полтави від нацистських
окупантів.
Всі групи ретельно готувалися до конкурсу, прагнули
створити якнайкращі роботи. Студенти виявляли неабияку
фантазію, здібності, уміння творити красу своїми руками.
Журі оцінювало композиції за такими критеріями:
оригінальність назви, ідеї, відповідність тематиці, естетичне
оформлення, наповнення (наявність обов’язкових компонентів:
квітів, фруктів, овочів) та презентація. Всі роботи були яскравими,
неповторними, відзначалися оригінальністю, красою та
вишуканістю. Але кращими, на думку журі, були визнані
композиції:
І місце: Група 21-К (куратор Ірина Бобровська )
Група 41-ТМ (куратор Ірина Гузевська )
Група 21-М (куратор Еліна Романишина )

ІІ місце: Група 41-К (куратор Наталія Бессараб) ІІІ місце: Група 21-ТХ (куратор Людмила Грінченко)
Група 11-А ( куратор Аліна Кметь )
Група 31-К ( куратор Павло Гак)
Група 11-Х (куратор Тетяна Сергєєва)
Група 41-Т (куратор Михайло Танчин)
Композиції кожної групи подарували естетичне задоволення усім учасникам конкурсу. Приємно
усвідомлювати, що ти твориш красу власними руками.
МИ ЛЮБИМО ТЕБЕ, ПОЛТАВО!
З нагоди відзначення Дня міста та з метою формування
національної самосвідомості, популяризації кращих здобутків
національної культури та духовної спадщини, пропаганди
національних традицій та звичаїв, утвердження почуття
патріотизму, становлення громадянина-патріота свого міста та
сприяння єднанню українського народу 24 вересня 2016 року у
місті Полтава пройшов традиційний арт-проект «Парад
«Полтава вишивана».
У ньому взяли участь загальноосвітні, вищі навчальні
заклади І-ІV рівня акредитації, підприємства та організації
міста.
Студенти груп 12-ТХ, 21-К, 31-Х, 31-Т, 31-ТХ, 31-А, 41-Т та куратори груп Ірина Бобровська, Наталія
Гайворонська, Таміла Михайлик, Марина Радченко гідно представили коледж перед полтавцями та гостями
міста. Близько 50 юнаків та дівчат, одягнувши вишиті сорочки, презентували колону нашого навчального
закладу.
Викладачі та студенти нашого коледжу з впевненістю і гордістю запевняють: «Ми любимо тебе,
Полтаво!»
Максим Коляда, член прес-центру студради

1 ВЕРЕСНЯ - День знань - особливе свято! Завжди яскраве, насичене емоційністю та хвилюючою
атмосферою. Голосно звучить урочиста музика, звідусіль лунають теплі поздоровлення i кожне людське
серце, хвилюючись відгукується на заклик першого дзвінка! У цей день від усієї душі хочеться побажати
успіхів у навчальному процесі та щоб новий навчальний рік приносив тільки приємні враження!
Як і кожного року, наша студентська родина поповнилася новими обличчями. Першокурсники
прагнуть до знань і нових звершень. Пройшов місяць навчання, і ми поцікавилися, які ж думки і
враження хвилюють наших першокурсників.
Вибір стояв між професією вчителя, яку я могла
Анна
Сіманович,
здобути в коледжі ім. Макаренка, та професією
студентка групи 11технолога м’яса. Уже всім зрозуміло, що виявилося
ТХ:
«Про
свій
мені ближче. Ступивши на поріг коледжу вперше,
навчальний заклад я
я хвилювалася, ніби йду в перший клас. Але
дізналася від батьків.
познайомившись з куратором та побачивши свою
Коли я приходила
нову групу, я зрозуміла, що наступні 3,5 роки
подавати документи,
пролетять легко й невимушено. Найбільше я
боялася не складності навчання, а умов
мені
сподобалися
проживання у гуртожитку. Але мені кімната
працівники
дісталася комфортна, й сусідки дуже привітні.
приймальної комісії.
Зараз я з впевненістю говорю: «Ми - одна велика,
Це були дуже привітні
дружна родина».
люди.
Вже
йде
четвертий
тиждень
навчання, мені дуже
Анастасія Каплун,
цікаво
вчитися
у
студентка групи 11коледжі, знайомитися
Т: «Про коледж я
з новими людьми, брати участь у різноманітних
знала,
коли
ще
заходах. Тут зовсім не так, як у школі: дуже цікаві
навчалася у школі.
пари, інше (краще) ставлення викладачів, дружна
Він недалеко від мого
атмосфера у групі та взагалі в усьому коледжі, всі
будинку. Це дуже
один одного знають, вітаються. Наш куратор Надія
зручно,
тому
я
Надточій допомагає вирішувати питання. Вона
завжди встигаю на
розуміюча, добра, але водночас сувора. Все, як
пари і не пропускаю
потрібно».
їх.
Мій
дядько
Дар’я Олефір, студентка групи 11-Т: « Моє
навчався
тут
і
перше знайомство з
рекомендував
мені
тепер уже рідним
вступити до коледжу.
навчальним
У мене дуже багато
закладом відбулося
друзів навчається тут, правда, на старших курсах.
абсолютно
Я навчаюся на технолога молока. Ця професія не
неочікувано.
дуже популярна серед молоді. А дарма, бо вона не
Можна
сказати,
тільки потрібна на ринку праці, а й дуже цікава. Я
випадково.
Моя
можу з впевненістю сказати, що вибір зробила
подруга вступила
правильний. Знання я здобуваю дуже швидко, бо
до
НУХТу
й
викладачі приємні люди та гарно пояснюють
розповіла
про
матеріал».
коледж.

Влада
Гурба,
студентка групи 11-Т:
«Про
коледж
я
дізналася з просторів
Інтернету,
під
час
пошуків
навчального
закладу, куди б я хотіла
вступити
після
закінчення
школи.
Перше враження про
коледж в мене склалося
позитивне. І зараз, після
місяця навчання, воно
не
змінилося.
Всі
викладачі дуже привітні
та вимогливі, але я не
вважаю, що це погано, навіть навпаки. Сьогодні я
можу сказати, що не жалкую про свій вибір. Група
11-Т дуже дружна, і всі спілкуються між собою та
допомагають один одному. Навчання проходить
весело та цікаво, але інколи буває важко та хто
говорив, що буде легко».
Поліна
Буга,
студентка групи 11Т: «Перше враження
від коледжу в мене
було гарне. Я дуже
соромилася йти на
Перший
дзвоник,
боялася, як на мене
відреагує група, і таке
інше. Мої сумніви
були марними. Моя
група виявилася дуже
веселою. Я навіть не
очікувала
такого.
Коли ми прийшли на
першу в нашому житті
пару, я була вражена
від кількості інформації, яку нам надали. Спочатку
було важко сидіти всі пари. Але згодом ми звикли.
Мені подобається тут навчатися, тут дуже весело!»

Олександр
Морозов,
студент групи 11-Х: «Мій
перший день у коледжі
для мене, здається, тривав
вічність,
я
не
міг
дочекатися кінця пар, бо
раніше у мене були уроки.
Через тиждень я вже і не
помічав, як пролітає пара,
бо викладачі дуже гарно
та
дохідливо
розповідають».

Руслан Трикоз, студент
групи 11-К: « Я дуже
радий, що вступив до
коледжу,
на
найпопулярнішу
спеціальність, яка зараз
дуже
потрібна.
Всі
викладачі дуже лояльні та
легко йдуть на контакт. У
коледжі я знайшов багато
чуйних та доброзичливих
друзів,
які
завжди
протягнуть
руку
допомоги. Я вже впевнений, що з кількома з них
буду продовжувати дружити після коледжу».
Вадим
Левченко,
студент групи 11-Т:
«Про коледж я дізнався
в Інтернеті. Шукав собі
навчальний заклад і
знайшов ПКХТ НУХТ.
Коли
я
вперше
переступив поріг цього
навчального закладу,
то я був приємно
вражений. Мені тут усе
сподобалося. Викладачі
тут
з
характером,
майже всі, але вони
дають більше знань,
ніж у школі. Також мені подобається, що
гуртожиток знаходиться на території коледжу».

Зі святом спорту
З 06 по 09 вересня 2016 року у Полтавському
коледжі харчових технологій Національного
університету харчових технологій провели турнір з
настільного
тенісу,
присвячений
Дню
фізкультурника України.
У змаганнях взяли участь близько 40
спортсменів – студентів, 8 з яких – дівчата.
Приємно порадували першокурсники. Друге місце
виборов Михайло Белей група 11-А,
переможцем став Ігор Ярмолюк – група 11-Х, і
тільки третім фінішував Юрій Ткаленко – група
21-К – минулорічний чемпіон.
Призові місця у дівчат
розподілися
слідуючим чином: ІІІ – місце Любов Ситник –
група 12-ТХ; ІІ – Інна Кочура– група 21-ТХ;
І – місце Оксана Даніленко – група 41-Т.
День студентського спорту України
У Полтавському коледжі харчових технологій Національного університету харчових технологій
люблять спорт та активно займаються ним.
До Дня студентського спорту, що в Україні
відзначається 20 вересня, було проведено
ряд
спортивних заходів.
Так, 15 вересня кращі спортсмени коледжу взяли
участь в Олімпійському уроці, який відбувся біля
пам’ятника О.Д. Бутовському. Студенти провели
розминку
та
поспілкувалися
з
олімпійцями
Полтавщини.
19 вересня проведені змагання з кульової стрільби,
в яких взяли участь близько 30 спортсменів..
Переможцем став студент групи 21-А Вадим Пасько.

Олександр Шерстюк, керівник фізичного виховання
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