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Шановні колеги та студенти!
У цей благословенний час дозвольте щиро привітати Вас зі святом світлого Христового
Воскресіння.
Святий Великдень несе нам довгоочікувану радість перемоги Сина Божого, дарує надію
та впевненість у завтрашньому дні, поселяє спокій у серцях, укріпляє віру та живить душу.
Тож нехай Божа милість та благословення оросять ваше життя, а мир, любов та злагода
запанують у Вашій оселі.
Зичимо Вам гарного настрою, відмінного здоров’я, незмінного успіху та здійснення усіх
задумів. Нехай царюють у ваших серцях радість і душевний спокій! Нехай до Вашої оселі
прийде здоров’я, любов, щастя, душа нехай світлішою стає, серце пломеніє любов’ю, а
помисли стануть щирими та добрими.
Палаш А.А., директор технікуму

Христос воскрес,
зійшов з небес,
приніс усім надію.
Буяє все і квітне все,
і люди всі радіють.

В душі у кожного весна,
у серці-мир і ласка.
Нехай смачна і запашна
довершить свято паска!

МІЖВУЗІВСЬКИЙ МИСТЕЦЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «СТУДЕНТСЬКА ВЕСНА – 2011»
Наприкінці березня пройшов традиційний обласний міжвузівський мистецький фестиваль
студентської молоді Полтавщини «Студентська весна - 2011». Ініціаторами проведення заходу стали
Головне управління освіти і науки облдержадміністрації, управління культури та Рада директорів ВНЗ І-ІІ
рівнів акредитації.
25 березня Полтавський технікум харчових технологій НУХТ у
черговий раз демонстрував на фестивалі свої кращі колективи та
кращих виконавців. Номери концертної програми нашого технікуму
була досить різноплановими: художнє читання, вокал, народні,
естрадно-спортивні танці, танець у стилі контемп, гра на музичному
інструменті.
Відкрив
виступ
технікуму
танцювальний
колектив
технологічного відділення «Чураївна». Чудові ведучі Берлінова
Руслана (гр.11-Т) та Дмитрук Владислав (гр.11-Т) розпочали концерт
ліричними словами про красу Полтавського краю. На високому
професійному рівні виконала українську народну пісню «Цвіте, цвіте
черемшина» Мирошниченко Людмила (гр.11-Т).
Наша дружна команда
Затамувавши подих, слухали глядачі вірш «Невдячні діти» зі
збірки «Солов’їні трелі» поетеси, викладача технікуму Жук І.А., який виконала Семибаламут Оксана (гр.11Т). Багато оплесків отримали вокалісти Мірошніков Олександр (гр.42-А) та Юсін Сергій (гр.31-Т). Вони
виконали ліричну пісню «Рідну маму бережіть».
Веселими ритмами польки привітав глядачів танцювальний
колектив технологічного відділення «Драйв». Порадували своїм співом
Какічев Павло (гр.22-А) та Сопрук Петро
(гр.41-М), виконуючи пісню «А ми
удвох». Полонило глядачів уміння
володіти інструментом баяніста Барабана
Дмитра (гр.21-Т).
Зачарував серце ніжний, ліричний
хореографічний дует Бабічевої Тетяни та
Шембарьова Віталія. Їх танець у стилі
контемп «Він та вона» залишили
Лірична пісня Какічева П. та Сопрука П.
незабутнє враження у серцях глядачів.
Мовою тіла вони розповіли ліричну
історію кохання. Чудову вокальнохореографічну композицію «Дикі танці»
Під звуки баяну
продемонструвала
вокалістка
Злепко
Лариса (гр.31-ТМ) та хореографічний
колектив «Чураївна». Високу майстерність показали Мотриченко Сергій
(гр.31-Т) та Іконнікова Анастасія (гр.31-ТХ) під час виконання
естрадно-спортивного танцю.
Шквал емоцій та оплесків зірвали студенти механічного
Запальний танок
відділення Володимир та Петро Сопруки. Вокальною композицією «Ти
Мотриченка С. та Іконнікової А.
– моя Україна» вони феєрично завершили концертну програму нашого
технікуму.
Відгримів черговий фестиваль «Студентська весна – 2011» своєрідний мистецький звіт гуртків художньої самодіяльності
навчальних закладів. Він ще раз підтвердив істину, що талантами
повниться земля наша. Бувають щасливо обдаровані натури і
бувають так само щасливо обдаровані народи. І ми з гордістю
можемо сказати: «Ми - діти твої, Україно».
Гавриленко Н.І., заступник директора з виховної роботи
Історія кохання у виконанні дуету
Бабічевої Т. та Шембарьова В.

СЛІДАМИ ТИЖНЯ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ МЕХАНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
З 14 до 18 березня тривав тиждень циклової комісії механічних дисциплін. Він розпочався
конференцією «Модернізація технологічного обладнання». Її проведення очолили заступник директора з
виробничого навчання Хоруженко Владислав Миколайович, голова циклової комісії Ястреба Сергій
Петрович,
викладач
спецдисциплін
Єременко
Сергій
Георгійович.
Метою проведення конференції був обмін досвідом щодо модернізації
технологічного обладнання на підприємствах переробної галузі.
За результатами технологічної практики студентами 4 курсу Сопруком
Володимиром, Бобровичем Петром, Гладким Сергієм, Окарою
Олександром, Раковським Артемом були підготовлені цікаві та
змістовні
доповіді
по
ВАТ
«Кременчукм'ясо», ТОВ «ПолтаваСоюзмаш»,
ВП
«Кобеляцький
цукровий завод «Добробут»», ВАТ
Виступає учасник конференції Сопрук В.
«Полтавакондитер».
Вони
на
високому
технічному
рівні
розповіли про рівень оснащення виробництва і шляхи модернізації.
Обмінялися враженнями і про умови праці на виробництві.
Наступного дня 15 березня у конкурсі «Кращий слюсар», що
Хто ж найкращий слюсар?
проводився у механічні майстерні, виявило себе молодше покоління. У
ньому брали участь студенти групи 21-М. Організатори конкурсу – майстри виробничого навчання: Крумін
Віктор Миколайович, Андрущенко Віктор Іванович та викладач спецдисциплін Родіонов В’ячеслав
Дмитрович. Вони підготували цікаві завдання для конкурсантів, необхідний інструмент, потурбувалися про
техніку безпеки.
Продовжувався тиждень предметної комісії дуже цікавим для всіх студентів
та викладачів конкурсом «Кращий механік». У цьому конкурсі традиційно
змагаються випускники – представники групи 41-М. Хлопці відповіли на запитання з
дисциплін «Інженерна графіка», «Матеріалознавство», «Деталі машин» і «Будова та
експлуатація обладнання харчових виробництв». Поки учасники готували відповіді,
глядачі відпочивали, спостерігаючи за виступами самодіяльних акторів – механіків.
А їх було немало. Гумористичні інтермедії, жартівливі і класичні танці, пісні. У
концерті брали участь усі групи механічного
відділення. Також на свято з привітанням завітали
гості: учениця творчого центру Наталії Май –
Гринь Анна, представники клубу бального танцю
Кращий механік –
«Тріумф», народний ансамбль танцю «Світанок».
Бобрович Петро, група 41Журі підвело підсумки конкурсу. Перше місце за
м
результатами відповідей на запитання посів Бобрович Петро, друге –
Остроушко Віктор, третє – Романишин Денис та Шостак Максим. Всі
переможці одержали призи – солодощі та корисні подарунки (набори
На старт! Переможці спортивних
інструментів та інше). Не залишилися без подарунків і уболівальники.
змагань гр. 31-М
Вільних місць в залі не було від початку до завершення конкурсу.
17 березня у спортивній залі технікуму відбувся конкурс "Ану-мо, хлопці". Змагалися команди груп
31-М та 32-М. Хлопці показали гарну фізичну підготовку,
спритність та кмітливість. Перемога посміхнулась команді гр.31-М.
Глядачі отримали заряд бадьорості та позитивних емоцій, учасники
змагань – солодкі призи та подарунки.
18 березня завершив тиждень конкурс стінгазет. Це останній день
теоретичних занять для студентів групи 41-М, далі заліковоекзаменаційна сесія, переддипломна практика та захист дипломних
проектів. То ж і тематика була відповідною – "Моя професія – механік".
Усі групи механічного відділення представили свої роботи. Глядачі цілий
день збиралися біля стінгазет, а в кінці дня журі об'єктивно визначило
Про майбутню професію розповімо у
стінгазеті
переможців – ними стали студенти груп 41-М та 11-М, які розділили 1-е
місце, 2-ге - дісталось гр.21-М, а 3-є розділили студенти третіх курсів гр.31-М та 32-М. Старшокурсники привітали наймолодших учасників конкурсу.
Викладачі механічного циклу Ястреба С.П., Аксюк Н.В.

ТИЖДЕНЬ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ТЕХНОЛОГІВ МОЛОКА

21 березня у технікумі в рамках проведення тижня циклової комісії технологів молока відбулася
студентська конференція з дисципліни «Основи екології» на тему «Альтернативні джерела енергії».
Підготували конференцію викладач екології Щербак Т. С. та студенти групи 22-А, серед гостей конференції –
адміністрація та викладачі технікуму.
Студенти виступили з яскравими, змістовними і цікавими презентаціями, доповідями, в яких мова
йшла про розвиток і використання таких джерел енергії, як геотермальна, вітрова, водна, сонячна, біоенергія.
Розглянуто проблеми паливно-енергетичного комплексу України,
зокрема шкідливість джерел енергії, що нині використовуються в державі,
для людини і навколишнього середовища, та енергетичний потенціал
країни для розвитку і впровадження альтернативних джерел енергії.
21.03.11р. увага студентів, викладачів та співробітників технікуму
була прикована до стенду з газетами, які оформили студенти
спеціальностей "Зберігання, консервування та переробка молока" та
"Виробництво харчової продукції".
У газетах цікаво, у віршованій формі висвітлилено професію
На конференції
техніка-технолога,
творчо
обґрунтувано
вибір
професії.
Студенти вміло поєднують навчання із відпочинком, це зафіксовано на
фото під час участі молоді
у спортивних змаганнях,
загальнотехнікумівських конкурсах, гуртках, виховних заходах у
гуртожитку.
Кожну газету представляли студенти групи. Журі оцінювало
володіння українською мовою, висвітлення мети газети, відповідність
тематиці.
Представлення газет
За результатами конкурсу журі визначило переможців: група
31-ТМ – І місце; групи 11-ТМ, 11-ТХ – ІІ місце; групи 22-ТМ, 22-ТХ –
ІІІ місце. В цілому, газети сприяють розкриттю творчих здібностей студентів, згуртовують їх, що так
необхідно для студентів нового набору, прищеплюють любов до
майбутньої професії, розкривають її роль у переробній промисловості
нашої держави.
Мати . . . Найдорожча на Землі людина. 22 березня викладачем
хімії Полтавського технікуму харчових технологій НУХТ Острiйчук
Г.А. проведено виховний захід, присвячений Дню Матері.
На свято були запрошені мами студентів. У проведенні заходу
взяли участь студенти 2-го курсу технологiчного вiддiлення. Учасники
переглянули вiдеосюжети, присвяченi матерi. Розмова велася про
найдорожчу для нас людину, яку ми вшановуємо в другу недiлю травня,
Виховний захід до Дня Матері
коли цвiтуть сади, розквiтають
яскравi квiти, дзвенить пташиний
спiв, теплий весняний вiтер приносить до нас прекрасне i свiтле свято
Матерi.
Ведучими виховної години були Бондаренко В. i Бичова А.
Заполонила душу легенда про матiр, яку розповiла Бабiчева Т. На заходi
було почуто проникливi в душу i тривожні до слiз вiршi i пiснi про матiр,
якi виконали Кириченко I., Овдiенко I., Фещенко Л., Прядка А.,
Кобиляцька Л.
Проведення таких заходiв дозволяє молодi зрозумiти, що таке
справжні життєві цінності, підвищити роль сім’ї в житті кожного та в
Учасники КВК
суспiльствi, в цілому, вони вчать цінувати матір, родину і всю свою
рідну Батьківщину.
У середу 30 березня в актовій залі технікуму відбувся конкурс «Краща, весела, кмітлива команда
технологів». Участь брали дві групи 31-ТМ і 31-Т. Відповідальні за проведення конкурсу викладачі Гузевська
І.І., Василевська Н.П., Іщенко Л.М., Москаленко О.І.
У ході КВК відбувались різні конкурси між групами-учасницями. Інтрига боротьби тривала як на
інтелектуальному, так і на художньому рівні. Найбільше глядачам і членам журі сподобався конкурс
„Інсценізація анекдоту на студентську тематику“.
Під час конкурсів були показані різні інтермедії, звучали пісні, вірші, жарти, відбувався показ моделей
стильного технолога і конкурси вболівальників. Свято гумору сподобалося журі та глядачам. Кращою стала
група 31-Т, хоча 31-ТМ лише на кілька балів поступилась переможниці та показала виступ на належному
рівні.
Викладачі циклової комісії

ТИЖДЕНЬ ПРЕДМЕТНОЇ КОМІСІЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ДИСЦИПЛІН
9 березня любителі поезії зібралися у літературній вітальні на зустріч з високою поезією, присвяченою
коханню. Пісня кохання… У всіх народів у всі часи були свої вірші і свої пісні кохання, що передавали глибину і силу
почуття. Почуття, яке поєднувало не тільки Його і Її, двох, але і цілі народи.
Студенти першого курсу Кадучка А., Неізвецький В., Федоров В. читали
невмирущі сонети Данте, Петрарки, Шекспіра, а Худолій М., Семибаламут О.,
Саєнко К., Дяченко С., Берлінова Р., Мартиненко О. прагнули розкрити таємничість
і животворну силу кохання у віршах українських
поетів Олекси Бригаса, Лесі Українки, Ліни
Костенко.
Відео «Лебедина вірність», пісня «Забути
тебе» у виконанні Неізвецького В., увага і
доброзичливість слухачів супроводжували виступи
Слухаємо з завмиранням серця
читців. Викладач світової літератури Орлова Л.Я.,
прочитавши вірш Лесі Українки, «Когда цветет
никотиана», підкреслила, що любовна лірика передає нам правду про людину. Вона
розкриває не приземлений літопис побуту, а піднесену правду буття.
Пісня кохання – це звернення однієї людини до іншої, це бажання вийти за
Учасники зустрічі
поріг самотності. Сказати: «Я тебе кохаю» - це начебто сказати: «Ти не помреш».
Адже кохання і любов – категорії вічні. І поезія допомагає нам це зрозуміти.
Вже вкотре в стінах нашого навчального закладу відбувся конкурс «Міс технікуму». У цьому році найчарівнішу
і найпривабливішу обирали 10 березня.
Відомий французький письменник Оноре де Бальзак сказав: «Ідеальна краса, найчудовіша зовнішність нічого не
варті, якщо ними ніхто не захоплюється.» Та нашим конкурсанткам боятися було нічого: в актовому залі – аншлаг.
Протягом майже двох годин аудиторія спостерігала за чудовим дійством. За такий короткий час кожній учасниці треба
було довести, що саме вона – найкраща. Розкрити свої таланти дівчата могли у таких конкурсах: «Знайомство»,
«Розумниця», «Мій талант», «Спортивний танець», «Вальс», але найбільше глядачі чекали на конкурс «Вбрання з
нетрадиційних матеріалів», коли, тамуючи подих, вони насолоджувались справжніми витворами мистецтва з паперу,
повітряних кульок, фольги, поліетиленових пакетів.
Хто ж стане найкращою? Шпирна Руслана (гр.11-Т), Крапивна Аліна (гр.11-ТМ),
Шмиголь Оксана (гр.11-ТХ), Бабічева Тетяна (гр.22-ТХ), Наконечна Тетяна (гр.22-ТХ) чи
Бугаєць Анастасія (гр.11-Т)? Адже кожна заслуговує на перемогу. Журі виявило прихильність
до Бабічевої Тетяни, учасниці №6 (до речі, схоже, цей номер став щасливим для конкурсанток:
кілька років поспіль переможницею ставали теж учасниці під номером 6). Першою «Віце-міс
технікуму» стала Крапивна Аліна. Глядачі віддали також свої симпатії цій учасниці. Другою
«Віце-міс технікуму» стала Наконечна Тетяна, титул «Міс оригінальність» отримала Бугаєць
Анастасія, «Міс чарівність» - Шпирна Руслана, «Міс артистичність» - Шмиголь Оксана.
Підтримали моральний дух конкурсанток талановиті
студенти
технікуму: брати Сопруки, Юсін С.,
Мірошніков О., Какічев П. та Неізвецький В, які в
перервах між конкурсами виконували пісенні номери.
«Міс технікуму – 2011
справитись зі складними па вальсу допомогли
Бабічева Т.

У бібліотеці

Мотриченко С. та Григорович Д. Разом з
глядачами переживали за учасниць і ведучі
Бондаренко В. та Драчук Б. Завдяки спільним
Учасниці та організатори свята
зусиллям та відданості організаторів –
Аксюк Н.В., Бессараб Н.В., Жук І.А. та Романишиної Е.Є. – вечір вдався яскравим,
запальним та стильним.
9 березня студенти груп 11-А, 11-Х та 11-Т відвідали Полтавську обласну
бібліотеку для юнацтва ім. О.Гончара. Вони ознайомились з роботою бібліотеки,
відвідали інтернет-зал та взяли участь у інтерактивному занятті
«Культурна людина – яка вона?».
Від усієї комісії вітаємо нашу чарівну колегу Сергеєву Тетяну Володимирівну,
яка відзначила свій день народження 18 березня. Бажаємо від душі міцного здоров’я,
сімейного щастя, професійних успіхів, творчого злету. Хай всі негаразди обминають Вас,
а кожен день приносить радість і буде світлим та теплим, як і Ви сама.

Викладачі комісії загальноосвітніх дисциплін

24 - 27 лютого 2011 року в м. Бровари Київської області відбувся
Чемпіонат України з кікбоксингу. Студент Полтавського технікуму харчових
технологій НУХТ Руденко Дмитро став чемпіоном України з цього виду
спорту. Вітаємо Руденка Дмитра з перемогою!
30.03 – 1.04 в м. Харкові відбувся I етап Кубка України з кікбоксингу, де Руденко Дмитро
зайняв 2 місце, кваліфікувався 1 номером збірної України на участь
у Чемпіонаті Світу за двома категоріями: К – 1 та Тайського боксу.
Наступною сходинкою талановитого спортсмена є участь у
Чемпіонаті Світу у складі збірної України. Чемпіонат відбудеться
10 – 15 травня 2011 року у м. Києві, тож побажаємо Дмитру нових
Руденко Д.
спортивних досягнень.
29.03 – 1.04.2011 р. збірна команда технікуму з волейболу
взяла участь у першості Полтавської області серед чоловічих команд в залік Спартакіади
Збірна з волейболу
ВНЗ I-II р. а.
Перемігши в грі за 3-тє місце команду Полтавського нафтового геологорозвідувального технікуму з рахунком
3:0, наші спортсмени стали бронзовими призерами.
В Ялті проведено Чемпіонат України з маунтенбайку. Ливадний Євген вперше виступив в команді дорослих
спортсменів. Зайнявши сьоме місце, він підтвердив свій високий клас.
12-15 квітня проведено першість технікуму з кульової стрільби серед студентів перших курсів, які вивчають
навчальну дисципліну «Захист Вітчизни». У змаганнях взяли участь близько 50 стрільців. Третє місце посів
Федоренко Р. (гр.11-Х) з результатом 30 очок, друге місце – Світличний В. (гр.11-Х) з результатом 32 очки.
Чемпіоном став Гончаров Володимир (гр.11-Х), який здобув результат 36 очок.
Збірна дівчат з волейболу брала участь в обласних змаганнях, де посіла восьме місце.
Шерстюк О.М., керівник фізичного виховання
НАША ГОРДІСТЬ
07.04.2011 р. у Аграрному коледжі управління і права ПДАА відбувся обласний
фестиваль - конкурс „Поетична весна 2011“. У ньому взяли участь студенти вищих навчальних
закладів І-ІІ рівнів акредитації Полтавської області.
Наш технікум представляв студент механічного відділення групи 21-М Верпета Віталій.
Він вразив членів журі своєю інтимною поезією і був визнаний кращим у номінації
„Оспівування почуттів прекрасного“. Бажаємо йому творчих здобутків!
Шугай Т.М., методист технікуму
ОНОВЛЮЄМО МАТЕРІАЛЬНУ БАЗУ ТЕХНІКУМУ
У березні 2011 року після капітального ремонту відкрився
Верпета В.
кабінет фізики . Сучасний дизайн кабінету створює у студентів
настрій для активної роботи під час занять. За ініціативою та підтримкою директора
технікуму на початку січня почалися ремонтні роботи. За цей час у кабінеті встановлено
нові пластикові вікна, зроблено відкоси, змінено електропостачання кабінету (освітлення
забезпечується енергоємними та енергозберігаючими світильниками), стеля з
гіпсокартоннго матеріалу, стеля та стіни поклеєні шпалерами, на підлогу поклали
лінолеум.
Приємно працювати в такій
Завершальним етапом реконструкції кабінету стали нові меблі: столи, за якими
аудиторії
зручно писати; стільці, на яких зручно сидіти. Оригінальні жалюзі на вікнах дають змогу
закривати яскраве сонячне освітлення. Адміністрація технікуму виносить щиру подяку студентам групи 31 – М за
сприяння в проведенні ремонтних робіт у кабінеті фізики. У ньому на сьогоднішній день
створені всі умови для навчання та розвитку наукових здібностей молоді.
Романишина Е.Є., завідувач кабінету фізики
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