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Шановні колеги та студенти!
Прийміть найщиріші вітання з Новим 2018
роком та Різдвом Христовим! Будуючи плани
на прийдешній рік, ми завжди сподіваємося на краще,
мріємо, загадуємо бажання. Нехай ці свята –
вісники оновлення, мрій і сподівань – принесуть
Вам і Вашим родинам добро, мир і достаток. Бажаю,
щоб у новому році Ви зробили все те, про що так давно
мріяли. Щоб Ви і Ваші близькі були здорові і щасливі, щоб удача супроводжувала у справах, щоб
негоди проходили стороною, а над головою завжди світило сонце, зігріваючи і даруючи гарний
настрій. Хай прийдешній рік принесе усім нам мир. Мир нашій країні, кожній родині, мир кожній
хаті! Без цього інші побажання не матимуть сенсу.
Нехай з останніми хвилинами Старого року Вас покинуть турботи та негаразди, а Новий 2018 рік буде щедрим на цікаві плани, нові досягнення та професійні перемоги.
Нехай цей рік буде повний справджених надій, виконаних мрій, досягнутих цілей і приємних
відкриттів!
Щоб Вам гарно все велося,
Все задумане збулося,
Хай Вас Бог благословить,
В Новім році хай щастить!
З Новим роком та Різдвом Христовим!
Анатолій Палаш,директор коледжу

ЕКОЛОГІЧНО, ЗРУЧНО, СУЧАСНО, КРАСИВО
З метою пропаганди серед студентів бережливого
ставлення до природи, розвитку творчої ініціативи та пізнавальної
діяльності молоді, формування практичних умінь та навичок з
виготовлення новорічних композицій, подарунків, ялинкових
прикрас, виробів декоративно-прикладного мистецтва 20 грудня
2017 року у коледжі
пройшла
виставка
новорічних
екібан
«Замість ялинки –
святковий
букет».
Учасники та глядачі
заходу потрапили у справжню новорічну казку. І чого в ній
тільки не було? І символ
Нового 2018 року –
собака, і ангели, і ялинки з цукерок та дисків, і Дід Мороз…
Атмосфера Нового року та
святкового
настрою
запанувала
у
коледжі.
Студенти
творчо
та
креативно
підійшли
до
справи та створили справжні
витвори мистецтва. Учасники
виставки довели, що замість
живих ялинок своїми руками
можна виготовити красиву
зимову екібану, тим самим зберігаючи живі деревця від вирубування.
Зимовий букет - найкращий новорічний подарунок рідним і друзям. Це екологічно, зручно, сучасно, красиво.
ДЕНЬ СВЯТОГО МИКОЛАЯ
День
святого
Миколая
в
Україні
відзначають 19 грудня. Це день вшанування пам’яті
святого у католиків та православних. Миколай, на
відміну від більшості святих, був історичною
постаттю. За своє життя він став символом
милосердя та жертовної любові. Для того, щоб
кожен максимально відчув святковий настрій у цей

день, учасники художньої самодіяльності привітали
викладачів та студентів коледжу з цим святом. Разом з
керівником гуртка художньої самодіяльності Аліною
Кісуріною вони підготували театралізоване дійство, в
якому головними героями були ангели, чорт Антипко,
святий Миколай. У своєму виступі актори розповіли про
походження релігійного свята, побажали викладачам та
студентам здоров’я, натхнення, подарували ангелочків,
які виготовили власними руками.

Наталія Гавриленко, заступник директора з виховної роботи

ТИЖДЕНЬ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
«ВИРОБНИЦТВО ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ»
З 2 по 6 жовтня 2017 року тривав тиждень циклової комісії спеціальності «Виробництво харчової
продукції», у рамках якого відбулося багато цікавих різнопланових заходів.
ЕКСКУРСІЯ ДО БОТАНІЧНОГО САДУ
3 жовтня студенти групи 11-ТХ разом з викладачем біології Лесею Соловей відвідали ботанічний сад у
м. Полтава. Увагу учасників екскурсії привернула оранжерея саду - дивовижний куточок, де ростуть
величні пальми, плодоносить інжир, зростають агави та кактуси. В оранжереї представлено кілька
кліматичних зон, тому студенти мали змогу побувати в джунглях, пустелях та тропіках.
КОЛЕДЖ - НАШЕ ЖИТТЯ
5
жовтня
Полтавський
коледж
харчових
технологій
Національного
університету
харчових
технологій відзначає 87- річницю від дня створення. Уже багато років
навчальний
заклад
здійснює підготовку спеціаліс
тів, які працюють на передових
підприємствах України. Цей
день є важливим для всього
колективу коледжу. Свято
почалося із самого ранку привітанням усіх студентів та викладачів
коледжу солодкими подарунками із побажаннями від циклової
комісії. Солодкі подарунки були приготовлені студентами 3-го курсу
групи 31-ТХ Олександрою Шкодою та Софією Волковою
під
керівництвом викладачів спецдисциплін Надії Надточій та Оксани
Палаш.
ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
4 жовтня була проведена технічна конференція за підсумками
проходження технологічної практики студентами. Цього року
студенти групи 31-ТХ проходили практику у різних закладах
Полтави та далеко за її межами. На конференцію під
керівництвом викладача спецдисциплін Оксани Палаш вони
підготували презентації та доповіді про бази практики: кафе
«Аеліта» Олександра Миска, кафе «Бонсай» Вікторія Морозова
та курортний комплекс Elenite республіка Болгарія Ольга
Сімонова, Тетяна Гупало, Вікторія Синявська, Катерина
Горобцова, Юлія Негоденко, Наталія Стукун, Марина Одарюк,
Катерина Герасимова, Олексій Багрянський.
ВИХОВНА ГОДИНА « ХТО Я»
6 жовтня пройшла виховна година на тему:«ХТО Я». За
допомогою різних вправ студенти намагалися побачити в собі те
найкраще, що їм притаманне, та позбавитися негативного.
Найбільшу
зацікавленість
викликала
вправа
«Хто
ТИ»,
яка
щонайкраще
відобразила сутність
учасників.
Захід пройшов в надзвичайно позитивній та дружній атмосфері.

Викладачі циклової комісії зі спеціальності «Виробництва харчової продукції»

ТИЖДЕНЬ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЗБЕРІГАННЯ, КОНСЕРВУВАННЯ ТА ПЕРЕРОБКА МЯСА» ТА
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЗБЕРІГАННЯ, КОНСЕРВУВАННЯ ТА ПЕРЕРОБКАМОЛОКА»
З 13 по 18 листопада 2017 року відбувся тиждень циклових комісій технологів молока і м’яса.

ВІДКРИТИЙ ВИХОВНИЙ ЗАХІД «САЛО – ЦЕ СИЛА»
13 листопада відкритим виховним заходом «Сало – це
сила» розпочався тиждень. Мета виховної години: зміцнення
впевненості у правильності обраної професії та значення
правильного харчування для здоров’я людини, уміння вибрати
здорову, екологічно чисту національну їжу. Захід закінчився
дегустацією.

УКРАЇНА ВИШИВАНА
14 листопада представили виставку етнічних
вишиванок різних регіонів України «Вишиванка – оберіг і
національна святиня України». Саме за вишиванками
пізнають українців у світі. І так хочеться, щоб у такому
модному, прекрасному бренді сьогодення, як вишиванка, не
загубилася її оберігаюча суть. Студенти коледжу з цікавістю розглядали етнічні орнаменти усіх регіонів нашої
неньки - України. Виставка сприяє національно-патріотичному вихованню студентської молоді, формуванню
патріотичних почуттів, національної свідомості, поваги до традицій рідного краю.

СВЯТО СТУДЕНТІВ-ТЕХНОЛОГІВ - ПОРА
НАВЧАННЯ, СВІТЛА Й НЕПОВТОРНА
Родзинкою тижня став концертно-розважальний
загальноколеджівський захід «Свято технологів – пора
навчання, світла й неповторна». Захід було присвячено до
Міжнародного дня студентів, який відзначається щорічно
17 листопада. Метою проведення заходу було
усвідомлення важливості набуття молоддю освіти,
формування професійної спрямованості, потреби в
постійній самоосвітній діяльності та вдосконаленні
власних вмінь, виховання поваги до обраного фаху,
шанобливого ставлення до навчального закладу, популяризації студентської творчості, підвищення інтересу
молоді до морально-етичних форм спілкування та відпочинку, організації цікавого дозвілля, розширення
знань про історію виникнення Міжнародного дня
студентів. Увазі глядачів були представлені художні
танцювальні, хореографічні номери та відеоролики і
мультимедійні презентації на теми студентського життя і
професійного спрямування, відзняті студентами різних
курсів.

Викладачі циклової комісії зі спеціальності “Зберігання,
консервування та переробка м’яса” та зі спеціальності
“Зберігання, консервування та переробка молока”

ТИЖДЕНЬ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МОНТАЖ І ОБСЛУГОВУВАННЯ ХОЛОДИЛЬНО-КОМПРЕСОРНИХ
МАШИН ТА УСТАНОВОК»
З 18 по 22 грудня 2017 року відбувався тиждень циклової комісії зі спеціальності «Монтаж і
обслуговування холодильно-компресорних машин та установок».
КРАЩИЙ ЗНАВЕЦЬ ХОЛОДИЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
18 грудня проведено конкурс «Кращий знавець холодильної
техніки». У конкурсі взяли участь студенти випускної групи 41-Х
Артем Давиденко, Ярослав Гак, Геннадій Панамарчук та Віталій
Трутень. Учасники конкурсу виконували завдання, що максимально
відображають виробничі ситуації. При цьому необхідно було виявити
знання зі спецдисциплін «Холодильно-компресорні машини та
установки», «Монтаж, експлуатація та ремонт холодильних машин»,
«Кондиціювання повітря», «Теоретична механіка» та «Основи
гідравліки»: провести теплотехнічні розрахунки, прочитати схему холодильної
машини, надати характеристику діючому обладнанню, розв’язати задачі.
СПОРТ – ЗАПОРУКА ЗДОРОВЯ
19 грудня у спортивній залі коледжу відбулися змагання з волейболу між
командами студентів спеціальності «Монтаж і обслуговування холодильнокомпресорних машин та установок». До змагань команди ретельно готувалися,
тому під час гри учасники продемонстрували цікаві комбінації. Вболівальники
дружніми оплесками підтримували спортсменів. Перемогла команда групи 21-Х,
друге місце посіла команда групи 41-Х, третє місце - команда
групи 31-Х.
КРАЩИЙ ГЕЙМЕР
21 грудня відбувся турнір «Кращий геймер» між
студентськими групами. Змагання проводилися по відомій
комп’ютерній грі Counter Strike 1.9. Кожна з команд
представила по 4 учасника. Грали студенти із захватом,
демонструючи вміння швидко орієнтуватись у віртуальній
реальності. У турнірі взяли участь команди таких груп: 11-Х, 21-Х, 31-Х, 41-Х. Перша стадія пройшла за
олімпійською системою. У фінальній сутичці зійшлися студенти груп 11-Х та 31-Х. У підсумку переможцями
стали студенти групи 31-Х , друге місце посіла група 11-Х, а група 21-Х виборола третє місце. Переможці та
призери нагороджені грамотами та солодкими призами.
ЕКСКУРСІЯ НА ПАТ «ФІРМА «ПОЛТАВПИВО»
Цікавою та пізнавальною для студентівтретьокурсників стала екскурсія на підприємство ПАТ
«Фірма
«Полтавпиво». Майбутніх спеціалістів з
холодильної
техніки
ознайомили
з
роботою
холодильного господарства, а також з виробничими
процесами, що відбуваються в ємкісному обладнанні.
При цьому використовуються процеси охолодження
аміаком та водою. Екскурсанти відвідали компресорний
цех, де побачили роботу компресорів. Ознайомлення з виробництвом наблизило студентів до розуміння
особливостей майбутньої професії.
Викладачі циклової комісії зі спеціальності «Монтаж і обслуговування холодильно-компресорих машин та
установок»

ПОВИНЕН ЗНАТИ КОЖНИЙ
Піротехнічний виріб - це пристрій, який призначено для створення необхідного ефекту за
допомогою горіння (вибуху) піротехнічного складу. Побутові піротехнічні вироби
призначені для розваг, їх вільно продають населенню. Застосування побутових
піротехнічних виробів здійснюється споживачем відповідно до інструкції, розміщеній на
виробі або на споживчому пакуванні виробу. Забороняється застосування споживачем
побутових піротехнічних виробів у заборонений рішеннями органів місцевого
самоврядування час, за винятком днів святкування Нового року в ніч з 31 грудня на 1
січня. Забороняється: кидати побутові піротехнічні вироби, ударяти по них будь-якими
предметами, тягти за фітиль; переносити побутові піротехнічні вироби в кишенях, під
одягом, зберігати без пакування; залишати побутові піротехнічні вироби без догляду;
будь-яка переробка побутових піротехнічних виробів та їх розбирання; використання побутових
піротехнічних виробів другого і третього класу небезпеки особами молодше за 18 років; кидати приведені в
дію побутові піротехнічні вироби під ноги перехожих, із вікон та балконів, здійснювати феєрверки з дахів
домів та інші дії, від яких можуть постраждати люди або майно; використання побутових піротехнічних
виробів особами, які знаходяться в нетверезому стані. Стаття 195(6). Порушення порядку виробництва,
зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів: Порушення порядку
виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів тягне за собою
накладення штрафу від тридцяти п'яти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з
конфіскацією піротехнічних засобів.
Еліна Романишина, голова ради кураторів

СПОРТИВНІ НОВИНИ
ПРИЗЕРИ МІСЬКИХ ЗМАГАНЬ
Збірна дівчат взяла участь у першості міста з волейболу серед
студентської молоді ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Команда провела
досить успішно всі ігри, зайнявши друге місце, поступившись у
вирішальній грі студенткам Полтавського кооперативного коледжу з рахунком 2:1. До складу
команди увійшли: Вікторія Морозова, Вікторія Синявська, Наталія Стукун, Анастасія Кобаненко,
Євгенія Носик, Аліна Михайлюта, Анна Лобчук, Надія Лобчук, Віра Микитюк. Готували команду
до змагань викладачі фізичного виховання Олег Шерстюк та Олександр Шерстюк.
МІНІ - ФУТБОЛ
Завершилися змагання з міні-футболу в залік міської
Спартакіади студентської молоді ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.
Команда юнаків коледжу досить успішно пройшла турнірну
дистанцію, фінішувавши третіми. За підсумками змагань
кращим гравцем турніру визнано Тараса Чумака – студента
групи 31-Х. Готувала команду до змагань викладач фізичного
виховання, майстер спорту України Надія Гагаєва.
Викладачі фізичного виховання
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