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ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА
(ВАЛЕНТИНІВ ДЕНЬ, ДЕНЬ УСІХ ЗАКОХАНИХ) –

14
лютого
2013 року

світське свято, яке відзначають у деяких країнах щороку 14 лютого.
Християнського проповідника Валентина посадили в римську в'язницю за віру й невдовзі
засудили до страти. Сидячи під вартою, Валентин закохався у сліпу дівчину, дочку в'язничного
наглядача. Користуючись своїми медичними знаннями, він зцілив її від сліпоти.
За іншою версією, сліпа дочка тюремника сама закохалася у Валентина. Той як священик, що
дав
обітницю
безшлюбності, не міг
відповісти
на
її
почуття, але в ніч перед
стратою (ніч проти 14
лютого) надіслав їй
зворушливого листа,
який підписав «Твій
Валентин».
У пам'ять про це
тепер у День Святого
Валентина
заведено
дарувати одне одному
«валентинки»
—
вітальні листівки у
вигляді сердечок, з
добрими побажаннями,
словами
кохання,
пропозиціями руки та
серця
чи
просто
жартами,
які
не
підписують; і той, хто
отримує, повинен сам
здогадатися, від кого
вони.
Також у цей день
дарують коханим квіти
(найчастіше троянди — символи кохання), цукерки-сердечка, інші сувеніри у вигляді сердечок,
купідончиків, пташок, що цілуються.
Російська Православна Церква «католицькому» Дню Святого Валентина протиставляє свій
«День закоханих» — День Святих Петра та Февронії 8 липня. У ролі заступників подружньої
любові та вірності шанує святих чудотворців Петра і Февронію.
День Святих Петра та Февронії відзначається не так романтично, як це роблять католики 14
лютого. Цього дня в православній традиції не прийнято робити подарунки у формі сердець або
проводити вечори при свічках. Православні у цей день моляться в храмах. У своїх молитвах
молоді люди мають просити Бога про велику любов, а представники старшого покоління — про
сімейну згоду. Вважається також, що святі Петро і Февронія низводять небесне благословення
на тих, хто укладає шлюб. У жіночому монастирі Мурома досі зберігаються мощі «святих
благовірних Петра і Февронії, скоропомощствующих на укріплення та збереження сім'ї».
Підготувала Руслана Берлінова, голова студентської ради

НАША СИЛА В ЄДНОСТІ !
22 січня Україна відзначає День соборності та
свободи України.
У зв’язку з цією датою члени клубу

«Правовий меридіан» зустрілися за круглим
столом, щоб обговорити подію історичного
значення - Акт Соборності Української
Народної Республіки та Західноукраїнської
Народної Республіки.
Своєю думкою з приводу події поділилися
студенти групи 21-Т І. Коваленко, А.Половці.,
Б. Юхименко.,Н. Корнієнко.
Роль історичних діячів В. Винниченка,
Є.Петрушевича, С. Петлюри у підписанні та
ратифікації Акту злуки висвітлили А. Рохманко,
Н.Переходько, Д.Брильова, К.Корогод звернула
увагу на участь вихідців з Полтавщини у
державотворчих процесах.
Підсумок зустрічі підвела керівник клубу,
викладач Л.Я. Грінченко. На засіданні круглого
столу була присутня заступник директора з
виховної роботи Н.І.Гавриленко.
Л.Я. Грінченко, викладач технікуму

Безпосередню участь у заході взяли студенти
Полтавського технікуму харчових технологій
НУХТ спеціальності «Виробництво харчової
продукції» гр. 11-ТХ та 31 –ТХ під
керівництвом кураторів груп Надії Надточій та
Людмили Васецької .
У рамках заходу відбулася урочиста хода
студентської молоді до пам’ятника «Загиблим
козакам», де пройшла панахида по загиблих.
Н.І.Надточій, викладач технікуму
ТЕТЯНИН ДЕНЬ
24 січня 2013 року, в переддень свята
покровительки
всього
студентства
Великомучениці
Тетяни,
мешканці
студентського гуртожитку технікуму разом із
вихователями Ольгою Джуркою та Інною
Панченко підготували і провели концертнорозважальну програму.
Гарний настрій усім гостям дійства
дарували ведучі програми Альона Гребінченко
(гр. 11-Т) та Ігор Лобода (гр. 21-А). Розпочали
концерт запальною піснею Вікторія Халда (гр.
31-Т) та Оксана Петухова (гр. 21-Т), продовжив
вітати студентів активіст та незмінний учасник
усіх програм Андрій Юкалов (гр. 31-М). Також
до них приєдналися студент четвертого курсу
групи 42-А Павло Какічев та студентка першого
курсу Василина Кохан.
Спокусливим танцем нас порадували
дівчата з гурту „Rhythm end dance‖ Катерина
Сахарова (гр. 11-Т), Ірина Соколенко (гр. 21ТХ), Аліна Савицька (гр. 21-ТХ), Ольга
Самофал (гр. 21-ТХ)та Юлія Баранова (гр. 21-Т).

ВШАНУВАННЯ ПОДВИГУ
МОЛОДИХ ГЕРОЇВ – ЛИЦАРІВ КРУТ
29 січня 2013 року за сприяння Управління у
справах cім’ї, молоді та спорту виконавчого
комітету Полтавської міської ради спільно зі

студентськими радами навчальних закладів
міста було проведено захід з нагоди пам’яті
Героїв бою під Крутами.

Активну участь у підготовці та проведенні
святкової програми взяли члени студентської
ради гуртожитку та технікуму, зокрема Руслана
Берлінова (гр. 31-Т), голова студради технікуму.
І.С.Панченко, вихователь гуртожитку

ТИЖДЕНЬ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОГО ЦИКЛУ
.
З 4 лютого по 8 лютого 2013 року в
5 лютого 2013 року за результатами
Полтавському технікумі харчових технологій
проходження
технологічної
виробничої
НУХТ пройшов тиждень циклової комісії
практики на базових підприємствах: Лубенський
електромеханіків,
присвячений
45-річчю
молокозавод
«Гармонія»,
Оржицький
спеціальності
5.05020201
«Монтаж,
цукрозавод,
ЗАТ
―Полтавпиво‖,
обслуговування засобів і систем автоматизації
Решетилівський
маслозавод,
Полтавський
технологічного виробництва».
олійно-екстракційний завод «Кернел груп»,
4 лютого 2013 року під керівництвом
ПАТ «Полтавакондитер» було проведено
викладачів комп’ютерних дисциплін Миколи
науково-технічну конференцію на тему:
Павленка та Людмили Хименко був проведений
"Автоматизація виробництва".
конкурс «Кращий знавець комп’ютерної
техніки».
У конкурсі взяли участь студенти : Євгеній
Кошовий – група 21-А, Руслан Валко, Микита
Міщенко, Андрій Маначинський – група 22-А,
Іван Бокоч, Олександр Карацюпа, Максим
Худолій, Сергій Рубан, Віталій Неізвецький,
Олександр Бакулей, Артем Яцина, Владислав
Ястреба, Віталій Гирич, Валерій Павленко, Олег
Левченко – група 31-А, Олег Жава – група 31-Х.

Під час виконань завдань конкурсу студенти
продемонстрували
знання стандартних і
спеціалізованих програмних засобів, вміння
швидко і правильно виконувати завдання на

комп’ютері.
Переможцями конкурсу стали: Іван Бокоч - І
місце; Руслан Валко - ІІ місце; Сергій Рубан III місце.

Із доповідями виступили Олександр Купенко,
Олексій Дігтяр, Артем Дмитренко, Роман
Макаренко, Максим Пліш, Володимир Кінаш.
На конференцію були запрошені викладачі
технікуму та студенти третього курсу.
Доповідачами було проведено аналіз стану
автоматизації
виробництва
на
даних
підприємствах,
використання
сучасних
технологій та обладнання із застосуванням
мікропроцесорних контролерів та SKADA систем в управлінні технологічними процесами.
Студенти 3-го курсу отримали вичерпні
відповіді з питань проходження виробничої
технологічної практики на підприємствах галузі.

З заключним словом виступив заступник
директора з навчально-практичної роботи
Владислав Хоруженко.

6 лютого 2013 року в актовій залі технікуму
відбувся конкурс « Кращий зі спеціальності».

Журі визначало не лише кращого за
спеціальністю,
а
і
самого
активного
вболівальника та кращий номер художньої
самодіяльності. Традиційно зал бурхливими
оплесками нагороджував виступ старости 42-А
групи Павла Какічева, студента 31-А групи
Віталія Неізвецького та Дмитра Шило - 22-А
група. Відкриттям для присутніх у залі стали
виступи
студентів
42-А
групи
Сергія
Владимирова, Романа Макаренка.
Цікаво було проведено змагання випускників
і студентів нового набору у формі «РЕП
баттлу». (Павло Какічев, Микита Міщенко).
Виступи наших артистів не заважали
учасникам конкурсу вирішувати складні
питання з основних дисциплін.
Журі отримало останні відповіді і підвело
підсумки: кращий електромеханік 2013 року і
перше місце - Анатолій Токар, друге місце –
Станіслав Мінченко, третє місце з однаковою
кількістю балів розділили – Олександр
Клименко і Іван Тригуба.

Сценарій конкурсу розробила викладач
фахової комісії Надія Примаченко.
Ведучі конкурсу: студенти 21 А групи Руслан
Курбанов та Сергій Івашина.
7 лютого 2013 року відповідно до плану
проведення
тижня
фахової
комісії
електромеханіків у технікумі пройшов «День

здоров’я» під девізом «Молодь обирає здоровий
спосіб життя»

На другому поверсі експонувалася виставка
плакатів, виготовлених студентами ІІІ курсу
електромеханічного циклу.
Під час кожної перерви в рекреації
демонструвалися
відеоролики
соціального
напряму щодо
профілактики
ВІЛ/СНІД,
шкідливості споживання алкоголю, наркотиків,
тютюнопаління.
А після занять студенти 21-А,22-А груп
зустрілися з волонтерами обласної суспільної
організації «Анті ВІЛ/СНІД». Відбулася цікава
бесіда на тему «Профілактика захворювання
ВІЛ/СНІД»
Студенти технікуму брали активну участь у
заходах до «Дня здоров’я».
Організатори
заходів:
викладачі
спецдисциплін електромеханічного циклу вищої
категорії Тетяна Єчкалова , Надія Примаченко .
8 лютого року був проведений конкурс
«Кращий геймер».

У конкурсі взяли участь студенти груп 11-А,
21-А, 22-А, 31-А,21-Х, 11-М, 21-М.
Переможцями конкурсу стали студенти
групи 11-А .
Викладачі циклової комісії спеціальних
дисциплін електромеханічного циклу

УРОК ОСТАННІЙ-ВЕЧІР ВИПУСКНИЙ
1 лютого 2013 року о 13-00 в актовій залі
Полтавського технікуму харчових технологій
НУХТ відбувся випускний вечір для студентів
технологічного відділення.

Студенти
групи
41-Т
(спеціальність
„Зберігання, консервування та переробка м’яса‖,
куратор Н.А. Гайворонська), групи 41-ТМ
(спеціальність «Зберігання, консервування та
переробка молока», куратор І.І.Гузевська),
групи 42-ТХ (спеціальність «Виробництво

харчової продукції», куратор Н.В.Аксюк) давно
чекали цього дня - дня, коли вони змогли б
назвати себе випускниками.
У доросле життя випустили 55 юнаків та
дівчат. Це останній акорд юності - і перша нота
вступу до дорослого життя. Попереду - нові
завдання, нові наставники.
З привітальним словом виступив директор
технікуму кандидат технічних наук А.А.Палаш,
який
побажав
випускникам
швидко
адаптуватися на першому робочому місці,
застосовуючи набуті знання та вміння,
вдосконалювати свої професійні навички на
підприємствах, опановувати сучасні технології.
Побажав щасливої долі, не зупинятися перед
перешкодами, звертатися за допомогою, якщо
буде така необхідність.
Від кураторів випускників вітала Н.В. Аксюк.
Від батьків до педагогічного колективу та до
випускників звернулась Т.А. Фещенко.

Ведучі та учасники заходу присвячували
вірші та пісні випускникам. Випускники ж із
вдячністю говорили про роки навчання,
виявлену турботу до них колективом технікуму.

Всі випускники отримали дипломи молодшого
спеціаліста за відповідною професією. Дипломце перший серйозний документ на порозі їх
дорослого життя. Попереду ціле життя, багате
радощами,
надіями,
сподіваннями
та
перемогами. У добру путь, випускники!
Н.А.Гайворонська, викладач технікуму
ВЕЧІР У ТЕАТРІ
Приємний вечір спілкування з Полтавським
академічним обласним українським музичнодраматичним театром ім. М.В. Гоголя пройшов
у студентів третього курсу технологічного
відділення Полтавського технікуму харчових
технологій НУХТ 31 січня 2013 року.
Опера «Наталка Полтавка» - перлина
української літератури та пісенної творчості, що
майже два століття не сходить зі сцен театрів
світу.

Студенти групи 31-ТХ разом з куратором
Людмилою
Васецькою
із
захопленням
спостерігали за дійством, яке відбувалося на
сцені. Цей вечір подарував глядачам незабутні
враження, спонукав замислитися про вічні
цінності, піднятися над рутинністю життя,
збагатитися щирими емоціями.
Л.В.Васецька, викладач технікуму

МОЛОДІСТЬ ПЕРЕМОЗІ НЕ СУПЕРНИЦЯ
2-3 лютого 2013 року у спортивному
комплексі Полтавського юридичного інституту
проведено Чемпіонат Полтавської області з
армспорту.
Змагаючись з дорослими спортсменами,
студентка Полтавського технікуму харчових
технологій НУХТ, кандидат у майстри спорту
Юлія Калашнікова стала чемпіонкою у ваговій
категорії 65 кг. Вітаємо Юлію з перемогою і
бажаємо нових досягнень!
О.М.Шерстюк, викладач фізвиховання

***
***
***
5 січня 2013 року відсвяткувала свій ювілей
1 лютого 2013 року святкував свій ювілей
викладач української мови та літератури
викладач спецдисциплін електромеханічного циклу
Валентина Миколаївна Булигіна.
Сергій Анатолійович Петров.
Шановна Валентино Миколаївно!
З ПТХТ Сергій Петрович пов'язав своє життя у
Від щирого серця вітаємо Вас з ювілеєм. Нехай 1975 році, коли поступив навчатися на
щедра доля благословляє всі Ваші починання, тепле електромеханічне відділення. Після закінчення
слово колег підбадьорює, а любов ближніх зігріває технікуму працював майстром виробничого
Ваше серце. Бажаємо, щоб Ваш життєвий шлях був навчання, а з 1988року - викладачем спецдисциплін
наповнений новими досягненнями, а всі задуми електромеханічного циклу.
черпали свої натхнення з криниці вічної мудрості.
Винахідник,
раціоналізатор,
неодноразовий
Тепла, бадьорості, любові,
переможець виставок технічної творчості, безліч
Щоб Ви були завжди здорові.
макетів, стендів, діючих установок студенти
Хай доля Вас оберігає,
виконали під його керівництвом для покращення
А щастя в долі меж не має.
матеріально-технічної бази технікуму. А ще
художник, у технікумі пам’ятають виставку його
За дорученням колег голова предметної комісії
творчих робіт.
загальноосвітніх дисциплін М.І.Резніченко
***
У технікумі Сергій зустрів і своє сімейне щастя,
25 січня 2013 року відсвяткував свій ювілей разом з дружиною Аліною вони виховують донечку
викладач спецдисциплін механічного циклу
Лілю та сина Богдана.
Колеги – електромеханіки і студенти вдячні
Сергій Петрович Ястреба.
Шановний Сергію Петровичу!
долі, що поряд з ними працює щира, віддана справі,
Бажаємо здоров’я, як криця міцного,
талановита і надійна людина.
Будьте душею завжди молоді.
Тепла, бадьорості, любові,
Хай Вашу долю освітлюють зорі,
Щоб Ви були завжди здорові.
А щастя рікою вливається в дім.
Хай доля Вас оберігає,
На довгий вік, на многії літа,
А щастя в долі меж не має
На шану від людей, тепло родинне,
За дорученням колег
Стелися, доле, крізь усе життя,
викладач спеціальних дисциплін
Лише добром для доброї людини.
електромеханічного циклу Н.О. Примаченко
Нехай старання Ваші і труди
Помножать успіх в нашім колективі,
Живіть в добрі і радості завжди,
Та будьте все життя щасливі!
За дорученням колег викладач технікуму
Н.В.Аксюк
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