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ШАНОВНІ КОЛЕГИ ТА СТУДЕНТИ!
Прийміть мої найщиріші вітання з Новим роком та
Різдвом Христовим!
Нехай ці свята – вісники оновлення, мрій і сподівань –
принесуть вам і вашій родині добро, мир і достаток. Бажаю,
щоб у новому році Ви зробили все те, про що так давно мріяли.
Відходить в історію 2011 рік, щоб назавжди
залишитися у нашій пам’яті гарними подіями, радісними
моментами, досягненнями та здобутками.
Цей рік збагатив нас новим досвідом, відкрив перед нами
нові перспективи і заклав передумови для нашого
майбутнього.
Тож нехай 2012 рік стане таким, яким ви хочете його
бачити: щедрим на цікаві плани та творчі успіхи, нові
перемоги і позитивні результати!
Нехай кожному з вас він принесе впевненість у правильності обраної мети та енергію для її
досягнення!
Вірю, що у році прийдешньому ви відчуєте турботу та тепло друзів і близьких.
Нехай прийдешній рік виправдає ваші найзаповітніші надії і прагнення, принесе достаток і
добробут вашим сім'ям. Нехай панують у ваших домівках мир,
взаєморозуміння й любов.
Подаруймо найдорожче, найцінніше - любов і тепло наших
сердець, увагу і турботу нашим близьким, аби у Новому році
щасливих людей стало більше!
Давайте жити так, щоб через рік ми вітали один одного
тільки з успіхами та перемогами! Щиро вірю — 2012 рік буде
успішним для кожного з вас!
Щастя вам, міцного здоров’я, здійснення найзаповітніших
бажань!
Палаш А.А., директор технікуму

ТИЖДЕНЬ ПРЕДМЕТНОЇ КОМІСІЇ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВИРОБНИЦТВА М’ЯСНИХ
ПРОДУКТІВ
28 листопада 2011року відкритою виховною годиною «Моя професія – технолог» розпочався
тиждень циклової комісії технологів м’яса.
Девіз заходу: «Майстерність – це перевтілена в професію
творчість»
Мета зустрічі – виховання у студентів поваги й любові до
обраної професії. Ведучі – викладачі спецдисциплін Москаленко О.І. і
Круміна Т.І. познайомили присутніх з
визначенням технологічних процесів та
вимогами сьогодення до спеціалістів на
виробництві. Харчування є найважливішим
чинником існування людини на Землі, а м’ясо і
Мотріченко С. (гр.41-Т) виступає з доповіддю
м’ясопродукти – це традиційна і одночасно
унікальна
складова
частина
раціонів
харчування. Секретами технологічних процесів виготовлення м’ясних продуктів
володіють майбутні спеціалісти – студенти групи 41-Т, які презентували 12 видів
м’ясних виробів.
Презентація кожного продукту супроводжувалась слайдами і
Старання не залишились
дегустацією. Студенти Мотріченко С., Торяник А. і Фастовець А. виступили з
непоміченими
авторськими, ще й гумористичними віршами на технологічну тему. Ці ж
студенти визнані кращими технологами.
Викладачі Круміна Т.І. і Москаленко О.І. задоволені – зустріч пройшла на високому рівні завдяки
старанню студентів, об’єктивності журі і музичному супроводу під гітару студента Юсіна С.
Під час тижня циклової комісії технологів м’яса студентами гр. 21-Т під керівництвом
викладачів Михайлик Т.О. та Надточій Н.І. було проведено виховний захід на
тему „ Сало - сила“.
Студенти у своїх виступах з великою артистичністю розкрили
значення цього національного продукту, який є однією з візитних карток
української кухні.
На святі були представлені страви із сала, визначено роль сала як
важливого елемента харчування, його харчову цінність та лікувальні
властивості. Студенти велику увагу приділили історії сала, назвали багато
приказок та прислів’їв.
Любителі сала
Свято пройшло весело, з піднесенням, всі залишилися дуже
задоволені.
Кульмінацією тижнів комісій спеціальних дисциплін технологічного циклу став конкурс «Краща,
весела, кмітлива команда технологів». У конкурсі взяли участь студенти третього курсу спеціальності
«Зберігання, консервування та переробка молока», групи 31-ТМ і спеціальності «Зберігання,
консервування та переробка м’яса», групи 31-Т.
Відповідальними за проведення конкурсу були викладачі
Гузевська І.І., Василевська Н.П., Іщенко Л.М.
До уваги глядачів були представлені конкурси: привітання,
розминка, домашнє завдання: «Чому я обрав цю професію?»,
конкурс на кращу інсценізацію анекдоту із студентського життя.
За результатами конкурсу журі визначило переможцем
конкурсу команду групи 31-Т.
Під час конкурсу студенти обох команд продемонстрували
злагодженість, ерудицію, вміння знаходити правильні рішення,
Нагородження учасників КВК
дотепні відповіді. Найбільш яскравим конкурсом на думку
глядачів стала інсценізація анекдоту на студентську тематику.
Хотілося б відзначити склад команди-переможця конкурсу: капітан – Барабан Дмитро, члени
команди: Балакіна Катерина, Вівсяник Аліна, Новодворська Тетяна, Кусова Валентина, Мазепа Людмила,
Штанько Яна, Ягодовська Олена. У складі команди-суперника виступали: капітан команди Бичова Анна,
члени команди: Гегечкорі Світлана, Кириченко Ірина, Овдієнко Інна, Луц Юлія, Качайло Олена,
Бондаренко Вадим, Коцюрбак Ростислав.
Викладачі комісії

ВЕЧІР У ТЕАТРІ
Приємний вечір спілкування з театром відбувся у студентів і викладачів Полтавського
технікуму харчових технологій НУХТ 15
грудня 2011 року. Цього разу будинок
Мельпомени відвідали групи 11-ТХ, 11М, 11-Т, 11-А, 11-Х, 21-ТМ та 21-ТХ
(загалом більше 120 чоловік).
Сучасна
сценографія
вистави
«Лісова пісня» за п’єсою Лесі Українки,
музичний супровід і сама атмосфера
відремонтованого
театру
захопила
винятку глядачів. За системою відомого
класика режисури К.Станіславського
хотілося сказати: «вірю» у чисту відверту любов Мавки, «вірю» в мудрість
дядька Лева, «вірю» в недалекоглядність матері Лукаша. Все це завдяки талантові режисера,
майстерності акторів, освітлювачів, бутафорів, костюмерів.
Отже, цей вечір не залишив байдужим нікого. Після вистави на сходах театру всі ще довго
обговорювали свої враження.
З нетерпінням будемо чекати на наступну зустріч з Мельпоменою!
Бобровська І.С., куратор групи 11-М
Група 11-Х чекає на виставу

КОНКУРС НОВОРІЧНИХ ІКЕБАН
19 грудня 2011 року, напередодні новорічних свят, у День святого Миколая, студенти
Полтавського технікуму харчових технологій НУХТ стали учасниками конкурсу на тему
«Подарунки від святого Миколая». Вони виявляли свою фантазію і
талант, виготовляючи новорічні ікебани з
природного та штучного матеріалу.
Мета конкурсу: показати як
замість живих ялинок своїми руками
можна виготовити красиву зимову
ікебану, тим самим зберігаючи живі
деревця від вирубування.
Журі та уболівальники конкурсу
потрапили у справжню новорічну казку. І
Подарунки від Миколая групи 21-М

чого в ній тільки не було? І символ
минулого року - живий кролик та його наступник – іграшковий
дракон, і ангели, і ворожіння на цукерках, і дід Мороз, і ялинка … Атмосфера Нового року та
святкового настрою запанувала у технікумі.
Журі не змогло приховати свого захвату від справжніх витворів, шедеврів прикладного
мистецтва.
На такій хвилі піднесення, позитиву та святкового настрою
місця між конкурсантами розподілилися наступним чином: І місце
- гр. 11-Т (куратор Грінченко Л.Я.), гр. 21-М ( куратор Бессараб
Н.В.), гр. 21-ТХ( куратор Васецька Л.В.).;
ІІ місце – гр.31-М ( куратор Сергеєва Т.В.), гр. 41-М (куратор
Романишина Е.Є.), гр. 41-А (куратор Примаченко О.І.);
ІІІ місце – гр.11-М (куратор Бобровська І.С.), гр. 11-ТМ
(куратор Погребняк І.А.), гр. 21-ТМ (куратор Прокопенко Г.В.),
гр. 31-А (куратор Орлова Л.Я.).
Після закінчення конкурсу та оголошення результатів
«Лісова казка» групи 11-Т
Святий Миколай поздоровив усіх переможців солодкими
подарунками.
Гайдар Б., кореспондент студради

«Янгольська» композиція групи 21-ТХ

ЩОБ НОВОРІЧНІ СВЯТА БУЛИ РАДІСНИМИ!
Влаштовуючи ялинку, неухильно дотримуйтесь елементарних вимог правил пожежної безпеки:
Ялинка має бути встановлена на стійкій основі;
Ялинку забороняється встановлювати на шляхах
евакуації;
Ілюмінація мусить бути виконана з дотриманням
правил влаштування електроустановок;
При виявленні несправності в ілюмінації (нагрівання
проводів, блимання лампочок, іскріння тощо) її слід
терміново вимкнути;
Мінімальна відстань від місця, де встановлено
ялинку, до опалювальних пристроїв та легкозаймистих
речей, портьєр тощо, має становити не менше 1 метра;
Не прикрашайте ялинку ватою, папером, марлею та
целулоїдними іграшками. Освітлюйте її тільки електричними
гірляндами промислового виробництва;
В приміщенні, де встановлено ялинку, категорично
заборонено запалювати бенгальські вогні;
Не одягайте дітей у костюми з вати, марлі, паперу та
інших
легкозаймистих
матеріалів,
не
просочених
легкозаймистою рідиною;
Пам’ятайте, що у приміщенні, де встановлено ялинку,
необхідно обладнати протипожежний куточок, в якому
мають бути вогнегасники, вода та спеціальні покривала;
Виходи та проходи в цьому приміщенні мають бути
вільні;
У разі надзвичайних ситуацій негайно повідомте пожежну охорону за телефоном 101;
Будьте обережні з вогнем при встановленні новорічних ялинок!
Гавриленко Н.І., заступник директора з виховної роботи
ВІТАЄМО ПРИЗЕРА МІЖНАРОДНОГО МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОГО КОНКУРСУ!
Українській літературі належить велика роль у формуванні світогляду і
характеру людини, в усвідомленні нею свого громадянського покликання в
розкритті високої і благородної мети життя, національного менталітету.
З метою підняття престижу української мови і літератури, стимулювання
студентів до вивчення рідної мови, підвищення рівня загальної мовної культури та в
рамках відзначення у 2014 році 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка 18
грудня 2011 року відбувся ІІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської
та студентської молоді ім. Тараса Шевченка в Полтавській області.
У конкурсі взяла участь студентка технологічного відділення групи 11-ТХ ПТХТ НУХТ
Савицька Аліна, яка посіла ІІІ місце серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Полтавської області.
ВІТАЄМО ЛАУРЕАТА ОБЛАСНОГО КОНКУРСУ «КРАЩА КНИГА ПОЛТАВЩИНИ»
30 листопада 2011 року в приміщенні Полтавської універсальної бібліотеки
імені І.П.Котляревського пройшла урочиста церемонія нагородження лауреатів 5-го
ювілейного обласного конкурсу «Краща книга Полтавщини», який засновано з
метою сприяння розвитку українського книговидання, удосконалення традицій
вітчизняної книговидавничої справи, підвищення ролі книги в суспільстві,
популяризації сучасних технологій її сучасного оформлення та поліграфічного
виконання.
Поетична збірка «Солов’їні трелі» Жук Ірини Андріївни, викладача іноземної
мови Полтавського технікуму харчових технологій НУХТ, посіла третє місце в
номінації «Краща поетична збірка».
Вітаємо Ірину Андріївну з визначним досягненням, бажаємо творчих злетів, натхнення та
нових перемог.

За період, що ми не спілкувались на шпальтах «Студентського вісника»,
в спортивному житті наших студентів відбувся ряд подій.
Проведено першість технікуму з настільного тенісу серед юнаків. У
результаті запеклої боротьби визначились призери та переможці змагань. Третє
місце посіли студенти групи 41-М: Давиденко А. та Тимошенко М.
(куратор Романишина Е.Є.), другими стали студенти групи 32-А
Ільченко О. та Глушко А. (куратор Петров С.А.), чемпіонами стали
студенти групи 31-М Олійник О. та Тарасенко В. (куратор Сергеєва
Т.В.). Переможці та призери нагороджені грамотами адміністрації
та профспілкового комітету.
Волейболісти взяли участь у міському турнірі серед ВНЗ IIV р.а., присвяченому Дню студента. Поступившись у фіналі

Стронський В., 21-Т,
команда гирьовиків
к

Артюшин О., 21-Х,
команда гирьовиків
к

спортсменам ПУЕТ, наші волейболісти посіли II місце.
Розпочали участь в обласній спартакіаді ВНЗ I-II р.а.
студенти нашого технікуму.
Відкривали сезон гирьовики. Команда
зайняла VI загальнокомандне місце. В особистому
заліку бронзовим призером став Слюсенко А.
(група 21-М). Сторонський В. (група 21-Т) виконав
норматив кандидата у майстри спорту, ставши

Запекла боротьба

Слюсенко А., 21-М,
команда гирьовиків
к

срібним призером. Готувала команду до
змагань Гагаєва Н.В.
Продовжили естафету обласних
змагань баскетболістки. Першість відбулась

на базі Кременчуцького педагогічного училища. Збірна
технікуму посіла почесне четверте місце. Готував команду
Шерстюк О.О. До складу команди увійшли: Авраменко А.
– 42-ТХ – капітан команди, Турчин Т. – 31-ТМ, Андрійко
С., Кусова В, Соскова Л. – група 31-Т, Труш В. – 21-ТМ,
Соколенко І. – 11-ТХ, Данілова О. – 11-ТМ, Федій В. –
11-ТХ.
Команда стрілків взяла участь у першості міста,

Команда баскетболісток

присвяченій Дню Збройних Сил України. За підсумками
змагань наші спортсмени стали третіми.
В особистому заліку Порохневський С. (група 41-А) завоював III місце, а
єдина дівчина на змаганнях – студентка нашого технікуму Незвицька Катерина –
стала чемпіонкою!
Викладачі фізичного виховання щиро вітають студентів технікуму з
наступаючим Новим роком!
Шерстюк О.М., керівник фізичного виховання.

Порохневський С.(гр. 41-А)

Незвицька К.

НОВИЙ РІК
- одне з найзагадковіших свят,
не тільки тому, що його
очікування й святкування пов’язане зі світом добрих казок, але ще й тому, що в культурній загальнолюдській
традиції це, мабуть, єдина знаменна подія, що
протягом століть і щорічно відзначається людьми у
всіх країнах і на всіх континентах. Новий рік воістину
планетарне свято, яке знають, люблять і з
нетерпінням чекають земляни - такі різні у своїх
етно-національних традиціях, релігійних
переконаннях, історичних і сучасних культурних
перевагах, для кого він завжди несе з собою
надію на здійснення особистих бажань і планів, а
в цілому - на майбутній розвиток
людства... до наступного нового року... і далі...
Незважаючи на те, що Новий рік - одне з
небагатьох свят, що об`єднує все людство, за всіх
часів у різних народів існували й існують нині свої
власні традиції зустрічі Нового року, своя святкова
атрибутика, свої тимчасові терміни для проведення цього свята.
Отже, помандруємо світом, поцікавимося звичаями та традиціями на родів світу!

Греція
У Грецїї після того, як годинники проб’ють північ, господиня виходить у двір і розбиває об стіну плід
граната. Якщо зернята розлітаються далеко по подвір’ю , значить, у новому році вся родина буде щаслива, а поля
дадуть
гарний
урожай.
Греки, крім важких від шампанського й вина традиційних кошиків, останнім часом дедалі
частіше
дарують один одному нову колоду гральних карт.
Італія
В Італії в новорічну ніч заведено голосно кричати. Італійці - любителі голосно
розмовляти, але в Новий рік офіційно дозволено волати щосили, прощаючись зі старим
роком.
Вважається, що Новий рік треба зустріти з відкритим серцем, позбувшись поганих намірів і всього непотрібного,
викинувши
його
у
вікно
(на
вулицю
летять
старі
крісла,
стільці,
праски...)
На Новий рік малятам розповідають казку про Ла Бефану, яка через димар пробирається в будинок до гарних дітей
і кладе подарунки в черевичок. Гостей пригощають піцою, сухими фініками, печеними бобами. Із сивої давнини в
Італії на Новий рік їдять сушений у гронах виноград, суп із сочевиці, круті яйця.
Кенія
У Кенії святкують Новий рік на воді. Кенійці в цей день купаються в ріках, озерах, в Індійському океані,
катаються на човнах, співають святкові ритуальні пісні.
ПАР. Поліція закриває квартали для руху транспорту - з вікон летять холодильники
У промисловій столиці цієї держави Йоганнесбурзі жителі одного з кварталів традиційно відзначають
Новий рік, викидаючи з вікон різні предмети - від пляшок до великогабаритних меблів.
Поліція ПАР уже закрила квартал Гілброу для руху автотранспорту і звернулася до жителів району з
проханням не викидати холодильники з вікон у новорічну ніч. За словами представника поліції, у зв'язку з
існуючою
традицією
цей
квартал
вважається
найнебезпечним
у
місті.
У новорічну ніч там патрулюватиме 100 поліцейських.
Америка
В Америці головну увагу приділяють не власне подарунку, а на його обгортці - коробки й коробочки,
футляри й футлярчики. У різдвяний вечір родина й друзі з захватом розкривають подарунки, які можуть бути
загорненими
в
десять
«одежинок»,
як
капустина.
А в індіанців Північної Америки навахо зберігся звичай зустрічати Новий рік біля величезного багаття на лісовій
галявині. Вони танцюють у білому вбранні, обличчя пофарбовані в білий колір, у руках - палички з кульками з
пір’я на кінцях. Танцюристи намагаються бути якомога ближче до вогню, і коли кульки спалахують, вони радіють.
А потім з’являються шістнадцять найдужчих чоловіків, вони несуть яскраво-червону кулю й під музику підтягують
за допомогою мотузки на вершину високого стовпа. Усі кричать: “Нове Сонце народилося!”
За якою традицією ви не святкували б Новий рік, бажаємо, щоб це свято пройшло вдало, бо за
нашим повір’ям: як зустрінеш, так і проведеш. Бажаємо вам щасливого Нового року та веселого Різдва!
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