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За розум осяйний,
За мудрість й доброту від Бога,
Прославимо в віках Звеличимо в піснях –
Високу працю педагога.
Допоки сонце світить з висоти,
Щебечуть птахи, зацвітають квіти,
Ми Вам життям бажаєм твердо йти,
І дням наступним від душі радіти!
Хай щастя завжди супроводить Вас,
Людська повага й шана не минають,
А вашу мрію й працю повсякчас
Лиш визнання вінчають!

Найщиріші вітання з Днем працівників освіти!
Цей день, зігрітий теплом, добротою, вдячністю до педагогів,
завжди сприймається як розуміння призначення Вчителя.
Нехай Ваша праця на благо української освіти, віра в її високе
призначення знайде повну підтримку у влади та суспільства.
Бажаємо Вам міцного здоров’я, душевної гармонії та нових
професійних злетів!
студрада ПТХТ НУХТ

Наше славне місто - красуня-Полтава - відзначає своє свято 23 вересня. Студентство
нашого навчального закладу завжди залюбки бере участь і у міських, і у технікумівських
заходах, присвячених Дню міста. І цей рік не став виключенням.
ТИ ВІЧНО ЮНА КРАСУНЯ, ПОЛТАВО МОЯ!

КРАЩІ СТУДЕНТСЬКІ КІМНАТИ ГУРТОЖИТКУ

20 вересня 2012
року у Полтавському
технікумі харчових
технологій НУХТ
відбулася виставка
осінніх композицій на
тему: «Ти вічно юна
к р а су н я , П ол т а во
моя!», присвячена
Дню міста та річниці
Журі конкурсу
визволення Полтави
від німецько-фашистських загарбників. У виставці
брали участь студенти всіх курсів та відділень. Кожна
композиція була ексклюзивною та яскравою. Журі
оцінювало роботи за такими критеріями:
оригінальність, відповідність тематиці, естетичне
оформлення та презентація.
Студентська рада технікуму вітає переможців
конкурсу осінніх композицій:
І місце - гр. 21-М
(куратор Бобровська
І.С.) та гр. 21-ТМ
(куратор Погребняк
І.А.); ІІ місце – гр. 11ТХ
(куратор
Надточій Н.О.) та гр.
31-ТХ (куратор
Васецька Л.В.); ІІІ
місце – гр. 42-А
Один із переможців - група 21- М
(куратор Орлова Л.Я) та гр. 31-Т (куратор Михайлик
Т.О.)

20 вересня 2012 року у студентському гуртожитку
технікуму відбувся традиційний огляд-конкурс «Краща
студентська кімната гуртожитку ПТХТ НУХТ»,
присвячений Дню міста. Його метою є виявлення
кращого досвіду організації житлово-побутових умов для
проживання, навчання і відпочинку студентської молоді
та активізації органів студентського самоврядування у
формуванні здорового способу життя і активної життєвої
позиції.
В огляді-конкурсі брали участь усі студенти, які
проживають у гуртожитку. До складу журі увійшли
представники адміністрації, студентської ради
гуртожитку, куратори, вихователі. Після огляду всіх
кімнат журі обрало кращу кімнату, мешканці якої
отримали призи від профспілкового комітету технікуму.
При оцінці кімнат особлива увага приділялася:
санітарно-гігієнічному стану кімнати, організації
правильної експлуатації
н а я в н о ї м ат е р і а л ь н о технічної бази кімнати,
забезпеченню умов для
навчання й відпочинку,
стану збереження майна,
організації і проведенню
ремонтів, е стетичному
оформленню кімнати.
Студенти дуже
відповідально поставилися
до конкурсу та старанно
У дівчат - порядок! К. 403
причепурили свої кімнати.
Журі відзначило кращі кімнати студентського
гуртожитку.

ПОЛТАВА ВИШИВАНА

Кращі кімнати дівчат:
І місце: кімната № 611 - Бокоч Я. (гр. 21-Т), Бокоч Р. (гр. 21ТМ);
ІІ місце: кімната № 409 – Муха Ю. (гр. 31-Т), Лата А. (гр. 21ТМ); кімната № 403 – Баранова Ю. (гр.21-Т), Дорошенко О.
(21-Т),Трубка Ю. (гр.21-Т); кімната № 610 – Дикун Ю. (гр.21ТМ), Брильова Д. (гр.21-Т), Орищенко Р. (гр. 21-ТМ);
ІІІ місце: кімната № 601 – Больбот М. (гр.21-ТМ),
Свинаренко В. (гр. 11-Т),
Антіпіна О. (гр. 21-ТМ).
Кращі кімнати хлопців:
І місце: кімната № 703 –
Стріленко С. (гр. 21-М),
Шевчен ко В. (г р.21-М ),
Мандзюк Т. (гр. 21-М), Лобов
С. (гр.21-М);
ІІ місце: кімната № 802 –
Цоцколаурі В. (гр.11-М),
Я н ко в е ц ь С . ( г р . 11 - М ) ,
Чернявський С. (гр.11-М);
ІІІ місце: кімната № 708 –
Переможці -к.703
Пухліч С. (гр. 41-М), Лиходід
А. (гр.41-М), Гайко Ю. ( гр.41-М); кімната № 406 – Данченко О.
(гр. 41-М), Кретінін О. (гр. 31-А), Дробина В. (гр.31-М).

23 вересня 2012 року з метою пропаганди
української культури, національних традицій та
звичаїв, підняття суспільної свідомості щодо
збереження культурної спадщини народу студенти
нашого технікуму взяли участь у Параді «Полтава
вишивана».
Цей захід відбувся з нагоди відзначення 69-ї річниці
визволення міста від фашистських загарбників, 75річчя Полтавської області, святкування Дня міста.
Студенти груп 31-Т та 31-А разом зі своїми
кураторами Михайлик Т.О. та Хименко Л.О. гідно
представили наш
навчальний заклад
перед полтавцями та
го стями міста.
Близько 50 юнаків
та дівчат, одягнувши
вишиті сорочки,
презентували
колону технікуму.

Позаду усі хвилювання, переживання та безсонні ночі тих, хто в цьому році закінчив школу та прагнув
вступити в омріяний навчальний заклад. Вже більше місяця пройшло з того часу, як пролунав перший дзвоник
для тисяч абітурієнтів-щасливчиків. В стінах нашого технікуму в цьому навчальному році навчається 171
новий студент, з них 66 - на електромеханічному, 43 - на механічному та 83 - на технологічному відділеннях.
Ми раді вітати їх у нашій дружній сім’ї та сподіваємося, що роки навчання у ПТХТ НУХТ стануть важливою
віхою в їхньому житті, що студенти нового набору відкриють тут для себе нові перспективи та розвиватимуть
свої таланти. Адже розвивати є що! Серед цьогорічних новачків багато талановитих молодих людей. Ось деякі
з них!
Дубина Юлія, студентка нового
Сахарова Катерина, яка навчається
набору групи 21-ТХ, народилася у
с.Мар’ївка Полтавського району. З 13
років почала вишивати хрестиком
серветки. Потім, удосконаливши
майстерність, перейшла на вишивку
картин. Має близько 15 робіт.
Сподівається, що на виставках
прикладної творчості технікуму її
вишивки знайдуть достойних поціновувачів.
Бритвак Анжеліка з групи 11-Т живе в
м.Карлівка. Одного чудового дня вона
потрапила на виставку вишиваних
виробів. На них було зображено
рідний край, цвітіння калини, бузини,
васильків. Це було настільки красиво,
що здавалося, стрічки самі лягають
на полотно. Після виставки Анжеліка
вирішила навчитися самостійно
створювати таку красу, отже, вона записалася до
шкільного гуртка. З 8 класу Анжеліка розвиває свою
майстерність разом з членами цього гуртка. Вишивка
стрічками захоплює її, бо це красиво, весело, цікаво та
легко!
Якимовська Альона закінчила школугімназію № 33 у 2012 році. Хоче
розповісти про своє хоббі – Фаєр-шоу!
Воно включає в себе великий набір
маніпуляцій та інвентарю для
зд і й с н е н н я р і з н ом а н і т н и х
видовищ. Її захоплення бере свій
початок ще з 6 класу. Вибрала
вона його не дарма.
А все почалося так: «Було літо, я
відпочивала у бабусі. Якось одного
вечора я та моя бабуся гуляли на
подвір'ї і раптом побачила групу
людей, вони крутили шари з вогнем!
Це видовище мене зачарувало і я теж
захотіла володіти вогнем, як це робили
вони.
Вже з наступного дня я почала ходити на тренування і
взяла з собою друга Влада. Але йому це не припало до
душі і він покинув заняття. А я як тренувалася, так досі і
тренуюся, і все це з кожним днем захоплює мене все
більше!!! Я виступала на великих сценах перед великою
аудиторією в нашому місті. Навіть на святкуванні
чергового ювілею Полтавської битви.»
Займається Альона в групі «Вогняна ніч», а зараз вже
може навчати інших.

у групі 11-Т - з міста Лубни. Її хобі
- танці. Вона займається
професійно з 13 років. Катя разом
зі своїм колективом «Глорія» є
учасницею багатьох конкурсів.
Восени минулого року вони стали
дипломантами I ступеню на
Міжнародному фестивалі сучасної хореографії
«NEPROSTO ТАНЦІ». Улюблене заняття дає
можливість Каті подорожувати по країні та світу,
надихають на славні вчинки. Адже танець - це
«мистецтво розмовляти через рухи, історія розказана
без слів, натхненний порух думки і ні слова - лише
нестримна хвиля почуттів».
Лісконіг Владислав, студент групи
21-М, з с.Нова Михайлівка,
Решетилівського району. Футболом
захоплюється з дитинства. Це - його
хобі. Він грав за сільську команду та
за команду Жовтневого НВК, де
навчався. У складі цієї команди
Сергій отримав нагороду за друге
місце на районних змаганнях з
фу т б ол у н а в е л и ком у п ол і .
Сподівається, що його вміння стануть у нагоді на
технікумівських змаганнях між групами.
Це - Абрамов Евген з групи
11-А. Він займається
рукопашним боєм уже 9
років. Зараз йому 15 років.
Він має багато грамот і
медалей, також у нього
другий розряд по
б а г а т о б о р с т в у. В і н
неодноразово їздив
на
чемпіонати України і
навіть на чемпіонати Світу. Крім рукопашного бою на
тренуваннях проводилися заняття з військової
підготовки. За всі роки тренування він навчився
розбирати автомати, пістолети, кулемети, навіть із
закритими очима. Також там навчали стройовій
підготовці, тому зараз на парах із захисту Вітчизни в
нього не виникає жодних труднощів.

Біла Іванна - студентка групи 11-М.
Народилась у Чутівському районі.
Написанням віршів захопилася у
початковій школі. Вірші вона
складає як українською, так і
російською мовами. У віршах їй
подобається розкривати почуття
людини. На ваш розсуд один із її
творів:
Что такое человек?
Ведь прошел ни один век,
Но еще ни кто разгадать не сумел,
Где души предел.
Можно ли двуликим быть,
Что б уметь себя защитить,
И какова цена защиты той?
Безмерное счастьє или одиночество порой…
История разные примеры знает,
Но єдиного ответа нет.
Да и стоит ли его искать?
Ведь можно просто жить,
А чтоб человеком оставаться:
Дружить, любить,
Не боятся прощения просить…

А
ц е
П і с к у н
Марина.
Вона навчається у групі 11-ТХ.
Худ о ж н і м ф о т о з а й м а є т ь с я
приблизно рік. Найбільше любить
сюжетну зйомку,портрет. Працює з
різними фотоапаратами:
Canon1100D, Nikon700D, періодично Геліос.
З дитинства займалася малюванням у художніѝ студії
Образотворчого Мистецтва „Соняшник”. «В житті
багато яскравих моментів, - говорить Марина, - але не
завжди їх встигаєш відтворити на полотні. Тому я
почала займатися художньою фотографією. Найбільше
полюбляю фотографувати дітей. Їх щірість та
безпосередність вражають і приваблюють.Часто
героями моїх зйомок стають друзі та близькі».
Незабаром в галереї мистецтв відбудеться її
персональна виставка.
Рудик Дар’я - з міста Ніжина.
Навчається в групі 11- Т. Чотири
роки займається волейболом.
Закінчила Дитячу юнацьку
с п о рт и в н у ш кол у. З і с во є ю
командою їздила на різноманітні
змагання, де вони виборювали
призові місця.

Пухліч Володимир народився в
селищі Голобородьківському
Карлівського району. З дитинства
любить спорт: більш за все - легку
атлетику, а ле займається і
волейболом, футболом,
настільним тенісом. Має надію,
що зможе суміщати навчання у
технікумі і заняття спортом.
Лобов Сергій з групи 21-М проживає
в с. Піщане Решетилівського району.
Любов до футболу прищепили йому
ще в школі. Серйозно почав грати з 14
років. Зараз виступає за сільську
команду. Сергій має нагороди за
змагання на районному рівні. Вважає,
що футбол - чудове захоплення, бо в
здоровому тілі - здоровий дух.
Бойченко Марина, студентка групи 11-М, з дитинства
захоплюється бально-спортивними танцями. Вона
н е од н о р а зо во н а го р од ж у ва л а с я Ф ед е р а ц i є ю
танцювального
спорту
України,
Полт авською обласною Радою
мiським комiтетом з фізичної
культури та спорту, палацом дитячої
та юнацької творчості. В 2006 роцi
виборола 1 мiсце в традицiйному
дитячому турнiрi
зi спортивних
танцiв.
У 2007 роцi - 2 мiсце в традицiйному
дитячому турнiрi зi спортивних танцiв.
У 2009 роцi брала участь у 2-му хореографiчному
фестивалі –конкурсі «Танцi з Карпатами» пiд гаслом
«Схiд і Захiд разом».
У 2011 роцi нагороджувалася Полтавською мiською
школою мистецтв «Мала академiя мистецтв» iменi
Раїси Кириченко за активну участь у громадському
життi школи i мiста.
У 2012 роцi нагороджувалася Мiнiстерством освiти i
науки, молодi та спорту за особливi досягнення у
вивченнi художньої культури i трудового навчання.
Але й четвертокурсники теж не пасуть
задніх! Днями у м. Полтава відбувся
щорічний Всеукраїнський репфестиваль «Полтавський шлях –
2012».
У фестивалі брали участь 16 репгуртів з усієї країни. Палким
прихильником репу є студент ІV курсу
нашого технікуму Какічев Павло. На фестивалі він
представляв гурт «ДЕПО», який і посів 1 місце у
конкурсі.
Глядачі отримали масу позитивних емоцій від виступів
реп-гуртів України, шоу-програми брейк-команд,
фрістайлу, конкурсів та різноманітних розіграшів призів
серед глядачів.

Фізкультура і спорт у нашому житті мають таке серйозне і видиме значення, що
говорити про це просто немає потреби. Виховання любові до них повинне
починатися з самого дитинства, продовжуватися все життя і передаватися з
покоління в покоління. У нашому технікумі спорт здавна займав міцні позиції.
Фізичному розвитку студентів тут приділяють багато уваги, тому гарні результати
не примушують на себе чекати.
ПРИНЦЕСА АРМРЕСЛІНГУ
22 вересня 2012року в Полтавській державній
аграрній академій був проведений I
Всеукрайнський
турнір з армреслінгу
«Полтавська осінь» за участю 10 регіонів
Украйни (160 учасників). У змаганнях взяла
участь студентка групи 11-Т Калашнікова
Юлія. Змагаючись в категорії дорослих
спортсменів, 15-річна дівчина стала срібним
призером
у ваговій категорії до 65 кг,
Жадане місце на п’єдесталі!
Запекла боротьба
виконавши нормативи кандидатів майстра спорту України.
Вітаємо дворазову срібну призерку та бажаємо нових спортивних досягнень!
НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС
Святкування Дня фізкультурника
День фізкультурника України тенісисти технікуму зустріли змагаючись за тенісними
столами. У змаганнях взяли участь близько сорока студентів-любителів
цього цікавого виду спорту.
Переможцями та призерами стали:
Серед дівчат:
ІІІ місце – Кисіль Анастасія (21-Т)
ІІ місце – Колінько Сніжана (21-ТХ)
І місце – Штанько Яна (41-Т)
Серед юнаків:
ІІІ місце – Дековець Віталій (21-М)
ІІ місце - Тарасенко Володимир (41-М)
І місце – Олійник Олександр (41-М)

Переможці -тенісисти

Переможці та призери були нагороджені грамотами адміністрації та профспілкового комітету технікуму.
Змагання провела викладач фізичного виховання Гагаєва Н.В.
З 10 по 24 вересня 2012 року проведено першість технікуму з
настільного тенісу серед юнаків. Змагання відбувалися за коловою
системою, у них взяли участь 15 сильніших спортсменів.
Титул кращого гравця підтвердив Олійник Олександр (група 41М), ставши переможцем .
Друге місце у напруженій боротьбі виграв Ільченко Олексій
(група 41-А), обійшовши третього призера
Тарасенка Володимира (група 41-М).
Переможець нагороджений перехідним Кубком і грамотою,
призери - грамотами.
Керівник фізичного виховання Шерстюк О.М.

ОГОЛОШЕННЯ!
З початком навчального року поновилися
заняття в секціях з волейболу для юнаків
та дівчат, баскетболу, настільного тенісу,
ш а х і в , г и р ь о в о го
с п о р т у, л е г к о ї
атлетики. Бажаючих
займатися спортом
запрошуємо на
секційні заняття.

28 липня 2012 року святкувала ювілей методист технікуму Тамара Михайлівна Шугай. Плідна праця Тамари
Михайлівни на педагогічній ниві, активна життєва позиція принесли їй високе визнання колег та студентів.
Прийміть ,Тамаро Михайлівно, найщиріші вітання і побажання добра, щастя і здоров'я невичерпного,енергії і
натхненного творчого пошуку, прекрасних знахідок і відкриттів.
Хай сонце весело Вам сяє і квітне в серці доброта!
Хай світять Вам життєві далі, хай обминає Вас журба!
Бажаєм Вам на видноколі блаженства, миру і добра!
Нехай добром наповнюється хата,
Достатком, щирістю і сонячним теплом.
Хай буде вірних друзів в ній багато,
Прихильна доля огорта крилом.
За дорученням колег Жаголкіна В.О., завідувач
механічним відділенням
Викладачі комісії фахових дисциплін спеціальності «Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв»
вітають свою колегу Бобровську Ірину Семенівну із ювілеєм .
Нехай Ваша плідна праця, активна життєва позиція, шановна Ірино Семенівно, і надалі дістають високе визнання .
Нехай пройдене і здобуте Вами за всі роки професійної діяльності буде опорою і запорукою Ваших нових успіхів.
Упевнені, що Ваша непосильна праця педагога і вихователя приносить здобутки у підготовці фахівців-громадян
відродженої і розвиненої України. Тож зичимо Вам міцного здоров'я, удачі в усіх задумах, успіхів та перемог.
Бажаємо не зупинятися на досягнутому, залишатися такою самою невагомою оптимісткою !
Бажаєм від сонця - золота,
Від людей - добра,
Від друзів - вірності,
Від рідних - любові й ніжності.
Хай сонце дарує Вам ласку й тепло,
А ніжна усмішка осяє чоло.
Хай горе обходить завжди стороною,
А щастя приходить і ллється рікою.
Хай доля дарує літа і літа,
А в серці завжди хай живе доброта.

Хай не спішать літа на Ваш поріг,
Хай повсякчас здоров’я прибуває,
У цей святковий день ми віддуші
Всього найкращого ми Вам бажаєм!
У кожній справі хай щастить,
Вік щедрий, як калинове суцвіття,
У злагоді прожить!
За дорученням колег Ястреба С.П.,
голова комісії механічного циклу.

Працівники АХЧ вітають з ювілеєм свого керівника Кіросіра Олександра Олександровича і дарують йому такі
рядки:
С Юбилеем Супер Шеф! Вас АХОшки поздравляют!
Счастья , радости любви от души все Вам желают!
Плюс здоровье крепче стало, чтоб на все хватило сил,
Чтоб каждый день Вам удачу приносил.

Вы начальник, от что надо, Вам проблемы ни по чем.
Мы за вами на работе как за дружеским плечом.
Вот за это мы Вас любим, Вы для нас- авторитет!
Все решаете мгновенно и на все готов ответ.

Будьте Вы всегда такими и живите много лет!
Пусть Господь всегда хранит Вас от горечи и бед!
За дорученням колег Чеберко Н.І., комендант навчального корпусу
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