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До Дня закоханих даруємо Вам чудовий вірш Ліни Костенко, 

присвячений найпрекраснішому почуттю - Коханню! 

Моя любове! Я перед тобою... 
 

Моя любове! Я перед тобою. 

Бери мене в свої блаженні сни. 

Лиш не зроби слухняною рабою, 

не ошукай і крил не обітни! 

Не допусти, щоб світ 

зійшовся клином,  

і не присни, для чого я живу. 

Даруй мені над шляхом 

тополиним 

важкого сонця древню булаву. 

Не дай мені 

заплутатись в дрібницях, 

не розміняй на спотички 

доріг, 

бо кості перевернуться в гробницях 

гірких і гордих прадідів моїх.  

І в них було кохання, як у мене, 

і від любові тьмарився їм світ. 

І їх жінки хапали за стремена, 

та що поробиш,— тільки до 

воріт. 

А там, а там... Жорстокий клекіт 

бою 

і дзвін мечів до третьої весни... 

Моя любове! Я перед 

тобою.  

Бери мене в свої блаженні сни.

    14 лютого 

     2012 року 
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Цікаве запитання. З цього приводу є 

багато думок і визначень. Кожен трактує це 

почуття по-своєму. Кожному здається, що 

він правий… І дійсно, скільки людей – 

стільки думок. Але давайте серйозно 

задумаємося, що воно таке, кохання?? Це 

почуття! Ну звісно ж!!! Кохання – це не 

тільки, коли ти можеш витерпіти людину 10 

хвилин, це дещо більше! Кохати – не 

означає дивитися один на одного, це значить 

дивитися в одному напрямку… Ви можете бути 

абсолютно різними, або навпаки, але кохати один 

одного.  

Група іноземних фахівців попросила декількох 

дітей у віці від 4 до 8 років відповістити на запитання: "Що 

означає для тебе слово кохання?" Отримані 

відповіді виявилися набагато глибшими, ніж хто-небудь міг припустити. 

 "Коли моя бабуся занедужала артритом, 

вона вже більше не змогла нагинатися й робити 

собі педикюр. Тому мій дідусь тепер завжди 

робить їй педикюр, навіть якщо його руки теж 

зводить артрит. От це і є кохання". // Ребека, 8 

років 

"Коли хтось вас кохає, ця людина по-особливому вимовляє ваше ім'я. Ви 

чуєте, що в його вустах ваше ім'я в безпеці". // Біллі, 4 роки 

 "Кохання - це те, що змушує вас посміхатися, 

коли ви втомилися". // Террі, 4 роки 

 "Кохання - це коли ви увесь час цілуєтеся. А коли 

ви утомилися цілуватися, вам усе ще хочеться бути 

разом і ви говорите один з одним ще й ще. От так і в 

моїх мами з татом. Вони виглядають разюче, коли 

цілуються". // Емілі, 8 років 

"Кохання - це коли моя мама готує  каву для мого тата й перед тим, 

як дати йому каву вона її куштує, щоб переконатися, що кава смачна". // Денні, 7 років 

   "Кохання - це коли ваше щеня лиже вас в обличчя навіть після того, 

як ви на цілий день залишили його одного". // Мері Енн, 4 роки 

 "Кохання - це коли ти говориш хлопцю, що 

тобі подобається його сорочка, і тоді він надягає її 

щодня". // Ноель, 7 років 

 "Кохання - це коли тато спітнілий і від 

нього негарно пахне, а мама однаково говорить, що 

він гарніший за Роберта Редфорда". // Кріс, 8 років 

 "Коли ви когось кохаєте, ваші вії піднімаються й опускаються, і з вас 

вилітають маленькі зірочки". // Карен, 7 років 

 

... якщо я Любові не маю, то й зиску не матиму жодного! Любов довготерпить, Любов милосердствує, 

не заздрить, Любов не хвалиться, не величається, не сваволить, не шукає свого, не поривається до гніву, не 

пам’ятає лихого. Любов не радіє з неправди, але тішиться істиною, усе зносить, вірить у все, сподівається 

всього, усе терпить. Любов ніколи не перестає!  (Новий Заповіт. Перше послання святого апостола Павла до 

Коринфян) 

 Підготувала голова редакційної ради газети  Бессараб Н.В. 



Претенденти на звання  
кращого холодильщика 

21 січня 2012 року в Полтавському технікумі харчових 

технологій НУХТ розпочався тиждень циклової комісії 

холодильно-компресорних машин  та установок. Викладачі 

Варакіна Т.П. та Ксенженко П.О. разом зі студентами І – ІІ курсів 

підготували і провели виховну годину на тему: «Видатні 

особистості». 

З цікавими фактами життя, 

діяльності та технічними винаходами 

Леонардо да Вінчі познайомили 

присутніх студенти груп 11–Х  та 21–

Х   Шугай Ігор, Зуйко Станіслав, Кирпота Денис. 

Студент групи 11–Х Голуб Олександр представив виготовлені 

власноруч моделі літаків та поділився своїми творчими планами на 

майбутнє. 

24 січня 2012 року викладачами ПТХТ НУХТ Варакіною Т.П., 

Ксенженком  П.О. та Таран Т.М. була проведена конференція «Холодильна техніка на підприємствах 

харчової промисловості». 

Студенти групи 42–Х Ханіцький Олександр та Якименко Анатолій підготували доповіді на 

теми: «Застосування нових холодильних агентів у холодильній техніці» та «Впровадження 

пластинчастих теплообмінників для рідин». 

Під час доповіді були обговорені 

питання модернізації холодильних 

установок та цікаві факти застосування 

холодильних агентів у харчовій 

промисловості. 

На конференції студенти ставили 

багато запитань доповідачам, що 

свідчить про актуальність розглянутих 

тем. 

25 січня 2012 року під час 

тижня циклової комісії холодильно-

компресорних машин та установок у 

актовій залі технікуму відбувся конкурс «Кращий за професією». 

За звання кращого студента спеціальності «Монтаж і 

обслуговування холодильно-компресорних машин та установок» 

змагалися студенти групи 42–Х Якименко Анатолій, Ханіцький 

Олександр, Темченко Євген та Дерев’янко Олександр. Вони 

виконували завдання з дисциплін фахового циклу. Студенти 

відділення підготували концертну програму.  Зі сцени лунали 

пісні, чарували своєю майстерністю танцівники, розігрувалися 

веселі сценки зі студентського життя. 

За підсумками конкурсу місця між учасниками змагання розподілилися так:1 місце - 

Якименко Анатолій, 2 місце - Ханіцький Олександр, 3 місце - Темченко Євген, 4 місце  - Дерев’янко 

Олександр. У нагороду конкурсанти отримали цінні подарунки від організаторів змагання та 

профспілкового комітету технікуму, а вболівальники та глядачі – море задоволення від побаченого 

та почутого. 

26 січня 2012 року у технікумі відбувся турнір з комп’ютерної гри між студентами груп 11 – Х 

та 21 – Х на звання «Кращий геймер». Організував та провів турнір викладач спецдисциплін 

холодильно-компресорних машин та установок Ксенженко П.О. Переможцем стала команда групи 

11-Х: Шугай І., Полтавець Р., Лебедь М. та Кібальніков В. 

В останній день тижня, 27 січня 2012 року, була проведена виставка робіт на тему: «У світі 

цікавого». Студенти холодильно – компресорного циклу оформили газети, використавши цікаву і 

пізнавальну інформацію. 

Викладачі комісії 

Кращі геймери 

Гурт –NNN- підтримав учасників  
своїми композиціями 

 

Студенти розповідають про  
Леонардо да Вінчі 

 

Учасники конференції 
 

 



Знавці комп’ютерної техніки 

На конференції 

З 30 січня 2012 року до 3.02.2012 року в Полтавському технікумі 

харчових технологій НУХТ проходив тиждень фахової комісії 

спецдисциплін зі спеціальності  "Монтаж, обслуговування засобів і 

систем автоматизації технологічного виробництва". 

30 січня 2012 року був проведений конкурс «Кращий знавець 

комп’ютерної техніки». 

У конкурсі взяли участь студенти груп 21-А  і  32-А.  

Під час виконання завдань конкурсу 

студенти продемонстрували знання стандартних і 

спеціалізованих програмних засобів. 

Переможцями конкурсу стали: Какічев Павло - І місце; Карацюпа 

Олександр - ІІ  місце; Бокач Іван, Рубан Сергій, Хоменко  Андрій - III 

місце .  

31 січня 2012 року була проведена науково-технічна конференція: 

"Автоматизація -  виробництву", на якій обговорювались результати 

проходження технологічної виробничої практики на базових 

підприємствах: «Полтавахліб», Лубенський молокозавод «Гармонія», 

Миргородський завод мінеральних вод,  Оржицький цукрозавод,  ЗАТ ―Полтавпиво‖,  Глобинський 

маслозавод. 

З доповідями виступили: Багрій Євгеній, Гончаров Микола, Кузьменко Віталій, Масленко 

Володимир, Миколенко Максим, Ревенко Олександр. 

На конференцію були запрошені викладачі технікуму та студенти 

другого і третього курсів. 

1 лютого в актовій залі технікуму викладачі циклової комісії 

електромеханічних дисциплін та студенти-випускники провели тридцять 

другий конкурс «Кращий електромеханік». 

У цьому році він був присвячений 

45-річчю спеціальності «Монтаж, 

обслуговування засобів і систем 

автоматизації технологічного 

виробництва». У ньому взяли участь 

студенти 4-го курсу, які протягом усіх 

 років  навчання були активними учасниками 

громадського життя технікуму: Кучик Ігор – 

староста групи, Конотоп Сергій – голова 

студради технікуму, Мамасуєв Михайло – КМС 

з карате, Порохневський Сергій – призер 

обласних змагань зі стрільби. Вони виконували 

теоретичні та практичні завдання з дисциплін фахового циклу. 

Конкурс супроводжувався номерами художньої самодіяльності. 

А його ведучими були студенти першого курсу Івашина С. та Курбанов Р. 

Активну участь у конкурсі взяли студенти Бєлоусов С., Данілов Р., 

Колісник Д., Халімон В., Сорока Д., Масленко В. 

та інші. 

 Музичне оформлення забезпечив 

художній керівник технікуму Деркач С. В.,  а сценарій заходу 

підготувала викладач спецдисциплін  Примачен-ко Н.О. 

За підсумками конкурсу кращим електромеханіком 2012 

року став Мамасуєв Михайло. 

Кучик Ігор отримав звання «Кращий метролог», Конотоп 

Сергій отримав звання «Знавець обчислювальної та 

мікропроцесорної техніки», Порохневський Сергій показав 

найкращі навички у практичній підготовці. 

Викладачі циклу 

Художня самодіяльність на висоті 

Учасники конкурсу Кучик І. 

та Конотоп С. 

Кращий 

електромеханік 

Мамасуєв М 

Директор технікуму нагороджує 

переможців 



Переможці – група 11-М 

Група 21-ТХ 

Група 32-ТХ 

Традиційно в нашому навчальному закладі відбувається конкурс на кращу студентську 

групу. 
Протягом першого семестру 2011-

2012 навчального року студенти змагалися 

за звання найкращих, найстаранніших, 

найактивніших. 

Метою конкурсу на кращу 

студентську групу є підвищення рівня 

навчально-виховного процесу, 

відповідальності студентів за 

навчання та відвідування занять, 

зростання групової згуртованості. Завдання конкурсу - підвищення 

майстерності студентів, вироблення особистісної позиції, ціннісних 

орієнтацій, формування соціальної спрямованості. 

У ході конкурсу комісія проводила оцінку за такими критеріями: 

успішність групи, відвідування занять, участь у загальнотехнікумівських 

заходах, участь у спортивних змаганнях, наявність правопорушень у 

групах. Усі групи показали хороший результат, але переможцями стали: 

І місце   -   група 11-М  ( куратор Бобровська І.С.), 

ІІ місце –  група 21-ТХ (  куратор Васецька Л.В.), 

ІІІ місце – група 32-ТХ ( куратор Аксюк Н.В.). 

Вітаємо призерів конкурсу на кращу студентську групу ПТХТ 

НУХТ. Їх чекають цікаві екскурсійні поїздки. 

Так тримати!  

Гавриленко Н.І., заступник директора з виховної роботи 
 

ОБЕРЕЖНО: ГРИП!  

Грип - респіраторне захворювання, яке передається від людини до людини переважно повітряно-

крапельним шляхом. Зараження відбувається при розмові, кашлі, чханні. Поширення вірусу грипу може 

відбуватися контактно-побутовим шляхом. 

Клінічні ознаки грипу: головний біль, біль у м'язах, біль у горлі, підвищення температури тіла, кашель, 

нежить, закладання носа, в окремих випадках — блювота і пронос. 

Як можна заразитися вірусом грипу? 

Від іншої хворої людини повітряно-крапельним, повітряно-пиловим шляхом (вірусні частки по 

повітрю переносяться від хворої людини до здорової під час розмови, кашлю, чхання), при тісному контакті 

(знаходження на відстані близько 2-х метрів). 

Як довго є заразним хворий на грип? 

Інфекційний період (період, коли хворий небезпечний для оточуючих) при грипі може бути протягом 7 

днів від початку хвороби, але якщо клінічні симптоми хвороби зберігаються - то до їх зникнення. 

Як попередити зараження грипом? 

 уникати контакту з особами, що мають прояви грипозної інфекції; 

 обмежити відвідини місць великого скупчення людей;  

 часто провітрювати приміщення; 

 часто мити руки з милом; 

 прагнути не торкатися очей, носа або рота немитими руками; 

 уникати обіймів, поцілунків і рукостискань; :(( 

 прикривати ніс і рот при чханні або кашлі одноразовою носовою серветкою, яку зразу ж після використання 

потрібно викинути; 

 якщо у людини є симптоми грипу, то необхідно триматися від нього на відстані не менше двох метрів. 

Вчені стверджують, що любов є найважливішим компонентом збереження високого рівня захисної 

активності імунної системи, тому закохані менше хворіють на грип! 

Гавриленко Н.І., заступник директора з виховної роботи 



 

 

28 грудня  2011 року колектив Полтавського технікуму харчових 

технологій НУХТ привітав з ювілейним Днем народження колегу, 

досвідченого викладача спеціальних дисциплін технологічного циклу, 

технолога з переробки молока за освітою і покликанням, куратора з чуйним 

серцем і турботливим характером, чарівну жінку, яка завжди випромінює позитивний настрій – 

Василевську Ніну Петрівну. 

Від імені колективу викладачів і студентів технікуму та від себе особисто хотілося б ще раз 

привітати Ніну Петрівну з ювілеєм і присвятити їй такі рядки: 

Нехай дороги стеляться крилато,  

Будуть чисті, рівні, як струна.  

І добро не оминає хату,  

Як не оминає світ весна.  

Хай здоров'я, радість і достаток,  

Сиплються, немов вишневий цвіт,  

Хай малює доля з буднів свято,  

І дарує Вам багато літ!

Від імені комісії та всього колективу Гузевська І.І. 

 

18 січня 2012 року святкувала свій день народження завідувачка 

гуртожитком №1 Кондратьєва Катерина Владиславівна. Прийміть сердечні 

поздоровлення і найкращі побажання з нагоди Вашого Дня народження!  

Бажаємо всього найкращого у вашому квітучому житті. Нехай кришталева ваза 

вашої молодості буде наповнена чистою водою, в якій ніколи не в’януть білі лілії 

вірності, червоні троянди кохання і скромні ромашки надії.     

Нехай ваше життя буде схоже на пісню, яка приносить людям тільки щастя, радість і 

кохання. Нехай воно буде квітучим садом, а серце ваше  буде бутоном прекрасних 

троянд, який розкривається перед добром і закривається перед злом.  

Викладачі та студенти.

 

- Що робиш? 

         - Я люблю, я сумую, мені так тебе не вистачає. Ти  

снишся мені щоночі, я не можу без тебе, а ти? 

         - Ковбасу їм. 

 

Дівчина — хлопцю:  

-  Ти мене любиш?  

-  Так. — Сильно?  

-  Сильно.  

- А що тобі подобається понад усе?  

- Смажена риба. 

 

              - Ой, Маню, я так тебе люблю, так тебе люблю! 

     - Ой, я теж так себе люблю, так себе люблю! 
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