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ННееххаайй уу ВВаашшіімм ссееррцціі ззааввжжддии жжииввее ллююббоовв!!
ЛЛююддииннаа,, яяккаа ллююббииттьь,, ннее ппаамм’’яяттааєє ззллаа..
ББаажжааюю яя ВВаамм ттааккоожж,, щщообб ВВаасс ллююббииллии ттеежж..
ББеезз ллеессттоощщіівв,, ввссіімм ссееррццеемм,, ввііддккррииттоо іі ббеезз ммеежж!!

День Святого Валентина, Валентинів День –
свято ніжності та кохання для всіх, хто любить, для
всіх, хто закоханий.

Існує багато легенд, які розповідають нам про
це чудове свято. За однією з них ім'я йому дав
римський священик Валентин. Та сьогодні День
Святого Валентина вийшов далеко за рамки суто
католицького і його з задоволенням відзначають всі
люди на землі. У різних країнах збереглися свої
традиції святкування.

Наприклад, у середньовічній Англії був
поширений звичай вибирати собі "Валентину".
Декілька молодих людей
збиралися разом, писали на
шматочках пергаменту
імена дівчат, складали їх в
шапку і тягнули долю. Та
дівчина, ім'я якої випадало
хлопцю, на цілий рік
ставала його "Валентиною",
а він її "Валентином".
"Валентин" складав своїй
дівчині сонети, грав їй на
лютні, всюди
супроводжував, словом,
поводився, як справжній
лицар. В Уельсі вирізували
дерев'яні "ложки любові" і
дарували їх коханим 14-го
лютого. Ложки
прикрашалися сердечками,

ключами і замочними щілинами, що означало "ти
знайшов шлях до мого серця". Також існував звичай
наряджати дітей дорослими. Діти ходили з будинку в
будинок і співали пісні про святого Валентина.

На початку минулого століття американці в
день Святого Валентина стали посилати марципани
своїм нареченим. Потім стали робити до цього свята
спеціальні цукерки з видряпаними на них вітальними
словами, укладали їх у картонні коробочки у формі
серця, що користувалося величезним успіхом. У наш
час для американок 14 лютого - дійсно доленосна дата.
Опинившись зі своїм ненаглядним цього дня де-

небудь у Нью-
Йорку, американка
негайно робить йому
пропозицію. За

традицією,
відмовити він просто
не зможе. А якщо він
все-таки відхилив
пропозицію, як
компенсацію, можна
зажадати шовкове
червоне плаття
(краще, звичайно,
від відомого
кутюр’є), в якому
можна почати нове
життя з рішучішим
чоловіком.

Серйозні німці наполегливо вважають любов чимось, на зразок тихого божевілля, так що святий Валентин для них,
перш за все, покровитель божевільних. Німці прикрашають цього дня психіатричні лікарні яскраво-червоними стрічками, а в
каплицях проводять спеціальне богослужіння. Отже, якщо 14 лютого в Німеччині ви наткнетеся на будівлю, щедро
прикрашену стрічками і повітряними кулями, можете не сумніватися - перед вами психіатрична лікарня.

У пристрасних і велелюбних французів у день Святого Валентина прийнято дарувати коштовності. А ще французи
першими ввели у себе "валентинки" як любовні послання-чотиривірша.

Безтурботні італійці вважають своїм боргом дарувати коханій подарунки, в основному, - солодощі. В Італії цей
день так і називається - "солодкий".

У романтичній Данії люди посилають один одному засушені білі квіти.
У Японії День Святого Валентина злегка нагадує "8 березня для чоловіків", оскільки японські чоловіки отримують,

мабуть, навіть більше подарунків, ніж жінки. Азартні японці цього дня влаштовують змагання на найгучніше визнання в
любові. Той, хто гучніше всіх заявив про свої почуття в мікрофон, отримує приз. Природно, всі подарунки чоловікам і
дістаються.

Зате найбурхливіші святкування проходять вже декілька років на Ямайці. Зокрема, минулого року на модному
тутешньому курорті "Гедонізм-ІІ" було проведено декілька . "голих весіллів": пари стояли під вінцем і обмінювалися
кільцями "в чому мати народила".
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Наші наставники: Круміна Т.І.
та Москаленко О.І.

ТИЖДЕНЬ ПРЕДМЕТНОЇ КОМІСІЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
«ЗБЕРІГАННЯ, КОНСЕРВУВАННЯ ТА ПЕРЕРОБКА М’ЯСА»

31 січня 2011 р. розпочався тиждень циклової комісії технологів м'яса.
Розпочався він відкритим виховним заходом на тему «Не забути наш біль – Афганістан», який

провела викладач Михайлик Т.О.
15 лютого 2011р. виповнюється двадцять друга річниця з дня виведення радянських військ з

Афганістану.
Метою заходу було виховувати почуття патріотизму,

відповідальності, національної гідності і вірності своїй державі.
На виховну годину був запрошений гість – майор у відставці,

кавалер двох орденів Червоної зірки Михайло Михайлович
Кудряшов, який потрапив у Афганістан у листопаді 1982 року. Він
поділився спогадами про жахливі події тих часів.

Також були продемонстровані відеоматеріали, при перегляді
яких студенти зрозуміли трагічність і масштаб подій війни
Афганістану.

Першого лютого в рамках тижня циклової комісії зі студентами перших курсів було проведено
виховний захід «Молодь – за здоровий спосіб життя».

Метою заходу було закріплення знань студентів про пагубну дію
наркотичних речовин на організм людини.

Епіграфом став відомий вислів В.Шекспіра: «Люди – господарі
своєї долі».

Виховний захід було розділено на 3 блоки. Перший пройшов під
девізом «Тютюн завжди шкодить тілу, руйнує розум. Хочеш довше
жити – кидай палити». Спочатку учасники перегортали сторінки
усного журналу, а потім переглянули
міні-кліп.

Девізом другого блоку заходу
став вислів «Може бути насильство без алкоголізму, але  не може бути
алкоголізму без насильства. Пияцтво є вправляння в безумстві». Після
виступу студентів з доповідями відбувся перегляд  фільму «Бережи
себе».

Третій блок мав назву «Людство могло б досягти неймовірних
успіхів, якби воно було більш тверезим». Присутніх вразила страшна
статистика про наркоманію, про яку повідомляли у черговому
відеоролику. Також всіх зацікавило повідомлення студентів про шкідливість енергетичних напоїв.

Девіз останньої сторінки заходу -- «Молодь обирає здоровий спосіб життя». Було проведено
конкурс стінних газет і плакатів, визначені переможці: Ι місце зайняла група 11-Т, ΙΙ- 11 – А, ΙΙΙ – 11-
ТМ.

Цей чудовий, а головне, дуже корисний захід підготувала і провела викладач біології
Л.І.Матвієнко.

« Високий професіоналізм – перевтілена в професію творчість», - під таким девізом 2 лютого 2011
року в тиждень циклової комісії спец. дисциплін технології м’яса
проведена відкрита виховна година, підготовлена студентами групи 31-Т
під керівництвом викладачів Круміної Т.І. та Москаленко О.І.

Мета тематичної виховної години « Моя професія – технолог» -
формування у студентів любові і
поваги до обраної професії.

На зустріч запросили
представників адміністрації,
викладачів комісії, студентів групи
11-Т, випускників ЗОШ №4,

випускників  технікуму, а нині
студентів НУХТу, керівників підприємств.

Михайлик Т.О. та Берлінова Р. з гостем
заходу Кудряшовим М.М.

Сторінками усного журналу

А ось і смачний результат!

Наш вибір – здоровий спосіб життя



У своїх виступах студенти Торяник А., Слинько Я., Чуш Т., Решетченко К., Колесник Ю., Саврук Д.,
Фастовець А., Мотріченко К., Гринь К. демонстрували свої уміння та навички, зразки продукції, мріяли
про майбутні посади майстрів, технологів. Із відеозаписів присутні познайомились із лабораторіями і
кабінетами, в яких ведеться теоретична підготовка, та передовими базовими підприємствами, де
студенти проходять практику.

Гості – виробничники Ікол Н. та Ковтун І. підтвердили, що міцні знання - це запорука успіху на
виробництві.
Для гостей і всіх присутніх студент Юсін С. виконав під гітару ліричні пісні.

Отже, мета досягнута. Всі пересвідчились, що правильно обрана професія – це запорука успіху,
шлях до достатку і процвітання.

А завершився захід запальним українським танцем під пісню М.Поплавського «Сало», який
віртуозно виконали студенти Мотріченко С. та Савлук А.

Третього лютого студентами групи 21-Т під керівництвом викладачів Деряги Н.О. та Надточій Н.І.
був проведений виховний захід під назвою «Засідання фіто-бару».

Світ рослин є життєво необхідним людині. Протягом
тисячоліть багато рослин використовуються в
найрізноманітніших сферах господарчої діяльності, є
незамінними продуктами харчування, цілющими оздоровчими

засобами.
Студенти розповіли багато легенд,

цікавих фактів із життя лікарських рослин.
Також була представлена виставка книг про
лікарські рослини та їх застосування.
Велику цікавість гості та студенти проявили
до набору лікарських трав, які були
заготовлені студенткою групи 21-Т
Кондратюк Юлією.

На дегустацію присутнім були запропоновані різні соки, варення, солодкі
напої, які приготували самі студенти.

Викладачі: Михайлик Т.О., Матвієнко Л.І., Круміна Т.І., Надточій Н.І.

22.01.2011 року колектив Полтавського технікуму харчових технологій НУХТ
привітав з ювілеєм викладача вищої категорії, педагога із 20-ти річним стажем,

лаборанта хімії, члена циклової комісії технологічних дисциплін Острійчук
Галину Анатоліївну.

Галина Анатоліївна працює в технікумі з 1993 року. За роки праці зарекомендувала
себе як відповідальний працівник, чудовий фахівець і майстер своєї справи.
Головною підтримкою у житті Галини Анатоліївни, крім чоловіка, є двоє дітей – син і донька, а також
чудова онука. Турботлива мама, чуйна дружина, чудова колега Галина Анатоліївна для всіх знаходить
час. Її завзяття та енергії вистачає і на студентів, які віддячують їй повагою та розумінням.

У житті Галини Анатоліївни було чимало тривог і випробувань. Та надзвичайна воля і стійкість
не дають їй скоритися долі, а навпаки, вона мужньо, з честю переборює труднощі.

Від імені колективу викладачів і студентів технікуму, і від себе особисто хотілося б ще раз
привітати Галину Анатоліївну Острійчук з чудовим ювілеєм. Бажаємо цій чарівній жінці, визнаному
фахівцю своєї справи здоров’я, натхнення, прагнення до нових звершень, успіхів, визнання і тривалого
щасливого особистого життя!

За дорученням колег-- голова циклової комісії технологічних дисциплін зі
спеціальності «Зберігання, консервування та переробка молока» Гузевська І.І.

Засідання фіто-бару

«Ромашка» Андрійко С.



Мамасуєв М.

Маріїч Д.

Спорт - життя - здоров'я
При фізкультурно-спортивному товаристві «Колос» у місті Полтава діє ДЮСШ

«Колос». У 2010 році ВФСТ виповнилося 60 років. Цій даті були присвячені
Всеукраїнські змагання, які відбулися у м. Скадовську.

ФСТ «Колос» постійно організовує змагання з різних видів
спорту. Так, 10-14 грудня 2010 року у м. Полтаві Національна

Федерація пауерліфтингу України проводила чемпіонат України серед учнів ДЮСШ та
ШВСМ, а 25 січня 2011 року - чемпіонат Полтавської області серед юніорів та
чоловіків. Змагання проходили у Будинку науки та техніки Полтавської дирекції
залізничних перевезень.

Студент групи 11-Х Маріїч Дмитро займається пауерліфтингом два роки. Тренування
проходять на базі Розсошенської гімназії у КСК «Атлант». За цей час він виборов
вісім призових місць на рівні міста, області та України. Брав участь у змаганнях на
призи громадської організації «Наш дім - Полтава», де теж посідав призові місця. У м.
Скадовську Дмитро виборов II місце у ваговій категорії  70 кг із загальною сумою 410

кг. На Всеукраїнських змаганнях у нашому місті – III місце із результатом 437,5 кг у сумі
триборства.

Тож закликаємо вас вести здоровий спосіб життя, займатися спортом, показувати себе активними
громадянами нашого міста та досягати вершин у виявленні власних можливостей.

29-30.01.2011 р. в місті Ромни Сумської області пройшли змагання державного рівня з карате.
Честь нашої області в складі збірної захищав студент групи 31-А Мамасуєв
Михайло. Виступ став дуже вдалим. Михайло став чемпіоном, отримавши за
перемогу кубок та золоту медаль. Ми вітаємо його з перемогою і зичимо успіхів
у навчанні та спорті.

Майже два місяці тривали змагання з баскетболу серед студентів груп
нового набору. Першість проходила за коловою системою.

Про напруженість боротьби свідчить хоча б те, що майже половина
поєдинків  закінчувались з різницею 1-3 очки у загальному рахунку. В цих
змаганнях взяла участь дівоча
команда – збірна технікуму.
Підтвердивши свій високий рівень
гри, а також правильність
тренувального процесу, яким керує

Шерстюк О.О., не зазнавши жодної
поразки, дівчата завоювали чемпіонське звання.

Друге місце зайняла команда групи 11-Х – куратор
Варакіна Т.П.  Третіми стали студенти групи  21-М,
куратор Сергєєва Т.В.

Кращими гравцями змагань визнано:
Лиходід Андрій – 21М, Авраменко Леся – 32ТХ,
Васильченко Ірина – 41ТМ, Бублій Оксана – 41Т.

Переможці отримали перехідний кубок та грамоти від
адміністрації технікуму. Грамоти одержали також призери.

Волейболісти беруть участь у першості Полтави серед ВНЗ та колективів фізичної культури. Після
перерви, пов’язаної з канікулами, ігри поновлюються. Наступним суперником наших юнаків будуть
волейболісти ПАЕК. Зараз наша команда перебуває на п’ятому місці.

Загалом волейбол полюбляють у нашому технікумі. Тож не диво, що крім юнацької команди,
активно тренуються  дівчата, а кожної середи дуже спекотно стає на майданчику, коли на нього
виходять викладачі та співробітники технікуму. Найбільш активні: Павленко М.І., Овсій Г.О., Жук І.А.,
Гагаєва Н.В., Ксенженко П.В., Копелець Ю.О. та інші.

Шерстюк О.М., керівник фізичного виховання

Жіноча збірна з волейболу



«Обидная любовь»

Пробило десять. В доме тишина.
Она сидит и напряженно ждет.
Ей не до книг сейчас и не до
сна,
Вдруг позвонит любимый, вдруг
придет?!

Пусть вечер люстру звездную
включил,
Не так уж поздно, день еще не
прожит.
Не может быть, чтоб он не
позвонил!
Чтобы не вспомнил - быть того не может!

"Конечно же, он рвался, и не раз,
Но масса дел: то это, то другое...
Зато он здесь и сердцем и душою".
К чему она хитрит перед собою
И для чего так лжет себе сейчас?

И ей ли уж не знать о том, что он
Ни в чем и никогда с ней не считался,
Сто раз ее бросал и возвращался,
Сто раз ей лгал и был всегда прощен.

В часы невзгод твердили ей друзья:
- Да с ним пора давным-давно расстаться.
Будь гордою. Довольно унижаться!
Сама пойми: ведь дальше так нельзя!

Она кивала, плакала порой.
И вдруг смотрела жалобно на всех:
- Но я люблю... Ужасно... Как на грех!..
И он уж все же не такой плохой!

Але є привід і посміятися:

Тут было бесполезно
препираться,
И шла она в свой
добровольный плен,
Чтоб вновь служить, чтоб
снова унижаться
И ничего не требовать
взамен.

Пробило полночь. В доме
тишина...
Она сидит и неотступно
ждет.

Ей не до книг сейчас и не до сна:
Вдруг позвонит? А вдруг еще придет?

Любовь приносит радость на порог.
С ней легче верить, и мечтать, и жить.
Но уж не дай, как говорится, Бог
Вот так любить!

Тягній Ілона, 11-ТХ

Люблю, як умію, як знаю…

Люблю, як умію, як знаю,
Як учать казки і пісні
Людей і тебе не питаю,
Чи можна кохати мені.

Чи можна дивитись на тебе,
Твоє шепотіти ім'я
І зводити мрією терем,
Де двоє всього: ти і я.

Чи можна твій слухати голос
Яскравий, мов зіронька, сміх,
Чи можна тебе цілувати
Одну, найдорожчу за всіх.

Верпета Віталій, 21-М
ЧОМУ НЕ ОЖЕНИШСЯ?
— Приятелю, чому ти ніяк не оженишся?
— Я, бачиш, рад би оженитись, але не можу собі пари підібрати.
— А якої ж ти шукаєш?
— Я шукаю, щоб вона була багата, красива та дурна.
— А то чому такої?
— От чому! Як не буде багата і красива, то я її не схочу, а як не буде дурна, то вона мене не схоче.

Редакційна колегія:
Голова редакційної ради: Бессараб Н.В.
Літературний редактор: Гавриленко Н.І. Коректор:                             Шугай Т.М.
Комп'ютерний набір: Кандиба Д. Комп’ютерна верстка :       Павленко М.І.
Члени редакційної ради: Штанько Я., Пономаренко Н., Шепель Я.



Учасники концерту

Добрий день! Нехай чарує
Ароматом фрезія,
Бо сьогодні тут панує
Неземна поезія!

Такими словами привітала всіх присутніх у актовій залі Ірина
Андріївна Жук, презентуючи свою збірку віршів «Солов’їні трелі». Лише
нещодавно, у 2008 році, побачила світ її перша поетична доробка «Сім кольорів
веселки». І вже через два роки ми знову отримали змогу насолодитися всією красою живого поетичного
слова.

Презентація збірки «Солов’їні трелі» пройшла у формі діалогу. З цікавими запитаннями
звернувся до автора ведучий виховного заходу Вадим Бондаренко (21-ТМ), який у першу чергу
поцікавився, чому саме така назва була обрана для книги. «Мені завжди подобалося слухати спів цих
чарівних птахів. Особливо у тиху літню ніч, коли вітер ані маленьким подихом не дає про себе знати, а
зорі наче торкаються твого чола, у лузі пристрасно витьохкують солов’ї. І це завжди надихало мене
творити, творити, творити…» - аргументувала свою відповідь авторка. Ще одна деталь, яка привабила
читачів збірки – оздоблення її Петриківським розписом, що вражав своєю оригінальністю та
різноманітністю. І під зворушливе виконання пісні Ларисою Злепко (31-ТМ), учасники та гості
презентації змогли насолодитися переглядом робіт талановитих майстрів Петриківки,

продемонстрованих на мультимедійному екрані.
Перший розділ збірки «Моє село – частина мого серця»

представила Марина Пшенична (41-Т), прочитавши вірш «Човен».
Не менш зворушливим було виконання українського танцю
«Рушничок» студентками технікуму. Другий розділ «Я донька
твоя, Україно!» був представлений віршем «Якщо поїду десь
далеко…», у виконанні Руслани Берлінової (11-Т), та проникливою
піснею Людмили Мирошниченко (11-Т). Замислившись над
філософією буття, відкрила зміст
третього розділу «Незвідані шляхи у
долі» Анна Бичова (21-ТМ),

прочитавши вірш «Наше життя». Дуже тепло сприймала публіка
запальний рок-н-рол у виконанні Олександри Коваленко та Сергія
Мотріченка (31-Т). Привітала всіх присутніх з наступаючим святом 14
лютого і представила наступний розділ «У кохання карі очі»Олександра
Мартиненко (11-ТМ), прочитавши вірш «День святого Валентина», а
Какічев Павло (22-А) заспівав неймовірно романтичну пісню
англійською мовою. П’ятий розділ збірки «Густе дерево роду нашого»
презентувала сама авторка. А вірш «Невдячні діти», у виконанні Ірини
Андріївни Жук, схвилював серця слухачів та змусив замислитися над
багатьма буденними речами, і це підтвердила пісня про батьків
у виконанні Сергія Юсіна (31-Т). Гучні аплодисменти були подаровані наймолодшим учасникам
презентації, вихованцям дитячого садочка № 13 Валерії Жук та Романові Хорошуну, які виконали
пісеньку «Наче м’ячики, стрибають у садочку діти». А прониклива «Колискова» у виконанні Альони
Корнілової (21-ТМ) доторкнулася до живих струн душі кожного, хто був присутній на презентації.

Перегортаючи сторінку за сторінкою збірки віршів «Солов’їні трелі», і учасники,
і гості заходу все більше захоплювалися цією щирою і зворушливою поезією.
А сонячна, не по-зимовому тепла погода за вікном, ніби обіцяла наступну
зустріч з живим поетичним словом!

Жук І.А., викладач німецької мови

Жук І.А., авторка збірки

Танок «Рушничок» у виконанні
танцювального ансамблю


