
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
Від щирого серця вітаю Вас з професійним святом! 

Ваша професія — найблагородніша серед інших, 

вона об'єднує людей щирих помислів, сердець, почуттів і 

навіть самопожертви. Ви прищеплюєте своїм вихованцям 

любов до знань, сієте в їхніх серцях зерно прекрасного, 

світлого, вічного, відкриваєте складний духовний світ 

буття, даєте мудрі поради, які відтак для багатьох стають 

життєвим кредом. 

Ваша праця є запорукою духовно-морального та 

інтелектуального зростання молоді - майбутнього України. 

Саме Ви своїм дбайливим ставленням виховуєте в них 

людину, для якої протягом усього життя не будуть чужими слова: Добро, Честь, Любов, Сім'я та 

Батьківщина.   

Педагог – це не фах, це покликання, відповідальна й невимовно виснажлива праця. А ще – це 

незрівнянна радість Майстра від плекання Людської Душі.  

Нехай Ваша професійна нива поповнюється новими вагомими здобутками, всі ваші 

починання стають успішними, а життєвий оптимізм приносить впевненість у завтрашньому дні. 

Нехай теплі слова подяки щодня 

лунають з вуст ваших вихованців, а 

кожен випускник вклоняється Вам за 

ваш індивідуальний внесок у 

формування його особистості. Хай 

засіяна невтомною працею освітянська 

нива дає урожай нових талантів, 

яскравих особистостей та визначних 

перемог і здобутків   у житті. 

У день Вашого професійного 

свята, шановні освітяни, бажаю, щоб 

Ваші серця завжди зігрівала любов, а 

душевний спокій охороняло родинне 

тепло, міцного здоров'я, щирої радості, 

безхмарних благословенних днів, 

творчої наснаги та нових педагогічних 

звершень!  
ПАЛАШ А.А., директор технікуму 
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Майже місяць вже пройшов з того часу, як пролунав перший дзвоник, 

який привітав, зі Святом знань студентів та викладачів нашого навчального 

закладу. Особливим він був для десятків юних сердець, які із завмиранням 

слухали цей дзвоник, що символізував не лише початок нового навчального 

року, але й початок нового етапу в їхньому житті, що стане першою 

ланкою їх професійної кар’єри. 1 вересня наша велика дружна сім’я 

поповнилась! До нашого технікуму прийшло 148 випускників зі шкіл 

Полтави, різних куточків області та України. Ми вітаємо  їх з цим і щиро 

сподіваємось, що роки, проведені тут, стануть одними з кращих та значущих 

у їхньому житті.  

Де які студенти поділились своїми враженнями, отриманими в перші тижні свого перебування 

в технікумі. 

Я, Зуйков Станіслав Олегович. Мені 16 

років. Я живу в Полтаві. У цьому технікумі 

навчався мій брат, цей 

навчальний заклад вибрав і я. 

Мені сподобалась 

спеціальність «Монтаж та 

обслуговування холодильно-

компресорних машин та 

установок», і от я навчаюсь у 

технікумі вже четвертий тиждень. Мені тут 

подобається! Що саме? Чудові викладачі, 

гарний ремонт, планування технікуму таке, що 

дуже зручно знайти кожну аудиторію. 

Можливо, іноді підводить група. Але загалом 

група нормальна, з багатьма я вже здружився. 

Дуже подобається розташування технікуму у 

місті, а не подобається, що досі не працює 

їдальня. 

Зуйков Станіслав, група 11-Х 

*** 

Я думаю, що навчання в цьому 

технікумі дає можливість 

почати все з чистого аркуша, 

оскільки це новий колектив, 

нові викладачі, нові 

враження. Особисто мене в 

цьому технікумі все 

влаштовує. Можна сказати, 

«як у кота за пазухою». 

Голуб Олександр, група 11-Х 

*** 

 

Я вважаю, що тут краще навчатися, ніж 

у школі: приємні викладачі, нові знайомства. 1 

вересня, коли я побачила свою групу, 

подумала: «Всі чужі – як ми подружимося?!» 

Але тепер, після місяця 

навчання, таке враження, що я 

цих людей знаю все життя.  

Студентське життя 

незабутнє! Воно має багато 

яскравих моментів. Я думаю, 

що у цьому технікумі 

здійсняться всі мої найзаповітніші мрії. 

Хотілося, щоб тут проводили студентські 

вечори та дискотеки – і це не тільки моя думка. 

Свірякіна Катя, група 11-Т 

*** 
Коли я навчалася в школі, мої будні 

були сірими і нудними. Як прийшов час 

думати, чи навчатися в школі, чи вступати до 

технікуму, я без вагань вибрала другий 

варіант. З першого ж дня мені сподобалось 

навчання, а також, звичайно, те, 

що тут є різні гуртки. 

Наприклад, я ходжу на заняття з 

баскетболу, мені це дуже 

подобається. Після 

прослуховування мене записали 

до вокального гуртка, та 

сподіваюсь, що після виступу в представленні 

групи мене візьмуть і в танцювальний 

ансамбль. 

У технікумі викладачі дуже гарні, добре 

розкривають всі теми. Тут надзвичайно 

класно! 

Баранова Юлія, група 11-Т 



*** 

Я – студентка ПТХТ НУХТ віднедавна. 

Спочатку я думала, що не зможу вписатись у 

колектив. Але згодом 

змінила свою думку, бо 

група в нас дуже дружна, 

весела. Я знайшла тут 

багато друзів, які для мене 

багато важать. Сам 

технікум дуже гарний, викладачі хороші, 

розумні, з ними легко знайти спільну мову. 

Багато хто говорить, що навчатись тут дуже 

важко, але мені здається, що це не так. Головне 

не боятись показати себе! 

Я ані трішечки не шкодую, що вступила 

до технікуму. Кожен день йду з усмішкою, 

побачити викладачів, друзів – для мене це 

свято кожен день. Я дуже щаслива тут і хочу 

сказати всім, щоб нічого не боялися, не 

замикались у собі, намагались проявити себе. 

Скаржинська Антоніна, група 11-ТМ 

*** 

Мене звуть В’ячеслав. Я з Полтави. 

Коли я закінчив 9-й клас, мама 

привела мене до технікуму 

майже силоміць. Але, 

провчившись тут, я зрозумів, 

що тут багато викладачів є 

професіоналами своєї справи. 

Я здивувався, як вони гарно 

викладають, допомагають 

студентам не отримати негативні оцінки, 

вислухають в будь який призначений час. 

Студенти тут мають змогу займатись у 

спортивних секціях, отримувати стипендію. 

Особливо мені сподобалось, що гарних 

спортсменів беруть від технікуму на різні 

змагання. Я зрадів, адже я – спортсмен. Добре, 

що є гуртожиток: хто не проживає в Полтаві, 

може оселитись там. У технікумі є, навіть, 

психолог. А, якщо комусь погано, або 

піднялась температура, то можна піти до 

медсестри. Я здивувався, що в актовому залі є 

гуртки художньої самодіяльності. Там 

навчають хореографії та співу.  

Прихожай В’ячеслав , група 11-Х 

*** 

 

Мої враження про технікум досить 

позитивні. Особливо сподобався колектив, що 

сформувався у нас – п’ять 

хлопців та шістнадцять 

дівчат. Група у нас 

дружна, ми легко 

розуміємо один одного. 

Мінусом є те, що ми не зовсім ще знайомі з 

вимогами викладачів. Я всім поки що 

задоволена, особливо нашим молодим 

куратором. Ірина Анатоліївна – активна та 

добра. Нам з нею пощастило.  

Давиденко Юля, група 11-ТМ 

*** 

Я – Васько Іван. Мені подобається в 

технікумі те, що платять 

стипендію – 530 грн. 

також тут гарно навчають 

та задають небагато 

домашніх завдань, але 

буває і стільки, що 

потрібно сидіти за ними цілий день. 

Мені не подобається, що нестабільний 

розклад занять, що він постійно змінюється. 

Мені б хотілося, щоб кожен день було не 

більше трьох пар та була б більша велика 

перерва. 

Васько Іван, група 11-А 

*** 

Ще коли я вперше побачила технікум, 

він мені дуже сподобався не тільки зовні,  а й 

тим, що в ньому якась 

особлива аура. Я зрозуміла, 

що в подальшому це буде мій 

другий дім. Саме тут я 

знайшла собі нових друзів, з 

якими мені весело. Я впевнена, що в тяжку 

годину вони мене підтримають. Що сказати 

про викладачів? А про викладачів я можу 

сказати тільки все гарне, адже вони доступно 

все пояснюють. Я зробила висновок, що мені 

все подобається. Це технікум моєї мрії! (= 

Корецька Анастасія, група 11-ТМ  



У гостях у ветерана 

 

Краща кімната дівчат 

Та й хлопці «не пасуть задніх» 

У кожній квіточці – любов до 

рідного міста. Роботи переможців. 

Непроста робота журі 

 

На покладанні квітів 

23 вересня 2011 року полтавці святкують 68-у річницю визволення Полтави від фашистських 

загарбників та День міста. Викладачі та студенти Полтавського технікуму харчових технологій Національного 

університету харчових технологій приєдналися до відзначення цієї події та провели низку заходів. 

21 вересня 2011 року відбувся традиційний конкурс квіткових композицій, якого з нетерпінням усі 

чекали. Тема цьогорічного конкурсу –  «Рідне місто моє, я кохаю тебе». У ньому 

взяли участь студенти всіх курсів та відділень. 

Конкурсанти підійшли дуже творчо та 

відповідально до поставленого завдання, проявили 

фантазію та креативність. Кожна композиція була 

ексклюзивною та яскравою.  Журі оцінювало роботи 

за такими критеріями: відповідність тематиці, 

естетичне оформлення та презентація. Кращими 

визнано композиції: 1 місце – група 11-М (куратор Бобровська І.С.), група  32-ТХ 

( куратор Аксюк Н.В.), 2 місце – група  11-А (куратор Єчкалова Т.Є.), група 21-Т  

(куратор Михайлик Т.О.), група 31-М  (куратор Сергеєва Т.В.), 3 місце –  група 

11-ТХ    (куратор Жук  І.А.), група 21-ТХ   (куратор Васецька Л.В.), група 21-М  

(куратор Бессараб Н.В.).  

22 вересня 2011 року студентська рада технікуму провела соціальну акцію 

«Допоможи ветерану». Студенти відвідали ветеранів Великої Вітчизняної 

війни, також не залишили поза увагою ветеранів, колишніх викладачів 

технікуму: Домненка Л.М., Литовченка В.Г., Москальця І.М., Попову В.В., Ус 

С.Є. Хлопці та дівчата надали їм шефську допомогу та поздоровили зі святом 

подарунками. Слова вдячності та сльози радості були кращою винагородою за 

роботу.  Адміністрацією та студентською радою технікуму було прийнято 

рішення відзначити День міста належними 

здобутками у покращенні соціально-побутових 

умов для проживання студентів у гуртожитку. Було оголошено конкурс «Краща 

студентська кімната (блок) гуртожитків Полтавського технікуму харчових 

технологій Національного університету харчових технологій». Кожен поверх та 

блок гуртожитку чепурився до цієї події. Було визначено об’єм робіт, 

обраховано видатки, забезпечено матеріалами та здійснено косметичний ремонт 

поверхів гуртожитку. І як підведення підсумків 

кропіткої роботи, 22 вересня 2011 року пройшов 1 етап огляду-конкурсу «Краща 

студентська кімната (блок) гуртожитків Полтавського технікуму харчових 

технологій Національного університету харчових 

технологій».  

23 вересня 2011 року у місті Полтаві проходили 

урочисті заходи у рамках святкування 68-ї річниці 

визволення Полтави від фашистських загарбників та 

Дня міста. Активісти студентської ради технікуму на чолі з головою студради взяли 

участь у покладанні квітів до Меморіального комплексу солдатської слави та 

ушанували пам'ять загиблих.  

Гайдар Б., Давиденко Ю., кореспонденти студради

 

  



ПРО ШКОДУ ТЮТЮНОПАЛІННЯ 

Факти про тютюнопаління 

 На нашій планеті палять приблизно 1,3 мільярди людей.  

 За 1 секунду на Землі викурюється 300 000 цигарок 

 Куріння викликає 6 % смертей в усьому світі 

 Щорічно від паління вмирає 3 мільйони людей 

 Загальна маса недопалків на планеті за 1 рік становить 2 520 000 тонн 

 Україна займає друге місце у світі по кількості випалених цигарок на 

людину.  

 15,5 млн. українців (в тому числі — 50% дорослого населення) палять. 

Палять 50% чоловіків, 25% жінок й 17% школярів.  

 Опитування Українського інституту соціологічних досліджень ім. Яременка 

показують, що до 11 років 17% школярів починають палити цигарки. Кожен 

п'ятий школяр в Україні у віці 11-12 років палить.  

 За результатами дослідження, щодня палять цигарки щонайменше 40% восьмикласників, 50% 

десятикласників, 70% першокурсників ПТУ, 55% першокурсників вузів.  

Чому курці кашляють? 

Головною причиною виникнення і розвитку «тютюнового» кашлю стають краплі дьогтю, що 

осіли в легенях. Речовини, що містяться в тютюновому димі викликають запалення епітелію, що 

покриває дихальні шляхи, це призводить до підвищеного виділення секреції та слизу, що зв'язаний з 

виділенням мокроти при кашлі. 

Чому виразка «віддає перевагу» курцям? 

Більше 80 % хворих, що страждають хронічним захворюванням шлунка та дванадцятипалої 

кишки, є курцями. Це захворювання найчастіше зустрічається у запеклих курців. Доведено, що куріння 

негативно впливає і на процес лікування виразки. 

Паління, стать та покоління 

Боротьба з курінням у багатьох країнах призвела до зменшення курців, але незалежно від цього 

велика кількість курців серед молоді та серед жінок продовжує збільшуватись. Разом з цим підвищується 

ризик виникнення хвороби не тільки у самих курців, але й у майбутнього покоління. Куріння наносить 

велику шкоду всім, але особливо молодому поколінню, організм яких знаходиться в процесі статевого 

дозрівання, тому куріння може негативно вплинути на їх потомство. Куріння є не лише особистою 

проблемою кожної людини окремо, але й гострою соціальною проблемою, з якою пов'язане майбутнє 

всього людства. 

Підготувала Гавриленко Н.І., заступник директора з виховної роботи 

 

 

СТУДРАДА ПРАЦЮЄ З НОВИМИ СИЛАМИ 

15 вересня 2011 року відбулася звітно-виборна конференція студентів Полтавського технікуму 

харчових технологій НУХТ. Зі звітом за 2010-2011 н.р. виступила заступник голови студради Берлінова 

Руслана. Конференція визнала роботу студради технікуму задовільною. 

Головою студради технікуму конференція вкотре обрала студента IV курсу електромеханічного 

відділення Конотопа Сергія, його заступником – Берлінову Руслану, студентку II курсу технологічного 

відділення, секретарем – Штанько Яну, студентку III курсу технологічного відділення. У лави 

студентської ради технікуму було прийнято першокурсників. У структурі органу самоврядування було 

відокремлено новий сектор – прес-центр та соціальний сектор, які будуть висвітлювати новини зі 

студентського життя технікуму у ЗМІ. 

 

 



 

 

13 вересня відсвяткувала свій день народження завідувач механічного відділення 

Жаголкіна Вікторія Олексіївна. 

Шановна Вікторіє Олексіївно! 

Прийміть від нас щиросердечні вітання з ювілеєм! Ваш професіоналізм, багаторічна 

послідовна та наполеглива праця зробили вагомий внесок у розвиток нашого навчального закладу, 

забезпечили повагу серед колег. Ми пишаємося тим, що нам випала можливість працювати з Вами і 

досягати разом професійних висот. Нехай доля шле Вам добро і щастя, міцне здоров"я та достаток, а 

віра, надія та любов будуть вірними супутниками на Вашому 

життєвому шляху. Нехай тепло і затишок родинної оселі 

надійно захищає Вас від негараздів, а в майбутньому на 

Вас чекає ще багато наповнених корисними справами і 

земними радощами років. Живіть довго, в щасті, 

благополуччі та при доброму здоров"ї!  

Колектив технікуму. 

1 вересня відсвяткувала свій день народження наша колега  

Малінська Тетяна Іванівна. 

Шановна Тетяно Іванівно! 

Дозвольте привітати Вас такими рядками: 

Ще небо хмарами не вкрите, ще так прозоро сяють роси. А вже по ліву 

руку – літо, а вже по праву руку – осінь. Ще очі блиску не позбулись, ще 

серце жити не стомилось, а вже по ліву руку-юність, а вже по праву руку –  

зрілість. А час летить нестримно далі й душа немов би молодіє, по ліву руку       

-- всі печалі, по праву руку – всі надії. Життя не зміряти літами, а щастя – то 

важка наука. Хай буде щастя завжди з Вами по праву і по ліву руку.  

Колектив технікуму. 

 

 

Далек твой берег, но прекрасен 

И птицы взор свой устремляют вниз. 

Но, дабы их полет не был ужасен, 

Они от моря получают бриз. 

И утром смотришь, взгляд направив 

 

На камни серые внизу, 

Как волны плещут, разбиваясь, 

И умолкает ихний шум. 

Всем скалам, им поклон я посылаю 

И возле сердца возлагаю.

Гайдар Богдан, 11-ТМ 
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