Газета Полтавського технікуму харчових технологій
№ 6 (32)

Національного університету харчових технологій

15 травня
2013 року

СВЯТКУЄМО ВЕЛИКУ ПЕРЕМОГУ
68-у річницю визволення України від
німецько-фашистських
загарбників
педагогічний та студентський колектив
Полтавського
технікуму
харчових
технологій НУХТ традиційно відзначив
низкою заходів.
9 травня 2013 року викладачі,
співробітники, студенти технікуму взяли
участь в урочистому мітингу-реквіємі та церемонії покладання квітів до Меморіалу Солдатської
Слави біля Вічного вогню.
Вшанувати пам'ять про славетних героїв-визволителів та
Вічний вогонь пам’яті
низько вклонитися ветеранам зібралися тисячі полтавців та
гостей нашого міста. Хвилиною мовчання вони вшанували
Бузковим цвітом пахне травень,
усіх загиблих у тій страшній війні та поклали квіти та вінки
Хмільніють бджоли у цвіту…
до Вічного вогню.
Та й досі пам’ятають трави
Представники студентської ради, профспілкового
Війну страшну велику ту!
комітету технікуму та Управління у справах сім’ї, молоді та
спорту Полтавської міської ради відвідали викладачівВона прийшла, мов хмара чорна,
ветеранів
нашого
навчального
закладу,
учасників
Й нависла тінь ворожих сил.
найкривавішої війни минулого століття: Домненка Леоніда
Її безжальні темні жорна
Митрофановича, Литовченка Володимира
Григоровича,
Перемололи все на пил.
Попову Валентину Василівну, Ус Соф’ю Єгорівну. Вони
надали їм шефську допомогу та привітали зі святом
Важкі були для нас утрати,
Перемоги квітами і подарунками.
Гіркими сльози ті були:
Дорогою ціною заплатив український народ за участь у
найстрашнішій
за всю світову історію війні 1941-1945 рр. Не
У когось брат, у когось тато
щезне в пам'яті людській, не відійде в забуття великий
В боях жорстоких полягли…
подвиг і велика трагедія нашого народу - його битва, його
перемога над фашистами.
Та ми, нащадки, їхні діти,
Запалим пам’ятний вогонь –
Хай буде вічно пломеніти
Тепло сердець, тепло долонь.
Ірина Жук

ПРИЙШЛА «СТУДЕНТСЬКА ВЕСНА»
28 березня 2013 року студенти Полтавського технікуму харчових технологій НУХТ взяли
участь у обласному міжвузівському мистецькому фестивалі студентської молоді «Студентська весна
- 2013». Захід проходив за підтримки департаменту освіти і
науки, управління культури, відділу у справах сім'ї та
молоді Полтавської облдержадміністрації та Ради
директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.
Свою
виконавчу
майстерність,
таланти
демонстрували студенти Полтавського технікуму харчових
технологій НУХТ, Полтавського політехнічного коледжу
НТУ «ХПІ»,
Полтавського комерційного технікуму,
Полтавського
нафтового
геологорозвідувального
технікуму, Полтавського кооперативного технікуму.
Концертна програма нашого технікуму була досить насиченою: художнє читання, вокал,
народні та східні танці, гра на музичному інструменті, інсценізація. Зачарував красою української
пісні вокальний дует у складі Василини Кохан (гр.11-Т) та
Альони Гребінченко (гр. 11-Т). Відвертістю та щирістю вразила
проза «Спогади про перше кохання» у виконанні авт
ля, який виконав музичну
композицію
«Тwo candles». Підняла настрій глядачам
жартівлива сценка «Одного разу на Олімпі» у виконанні Тетяни
Скоростецької (гр.11-ТХ), Андрія Романюти (гр.11-ТХ), Іллі
Антоненка (гр.11-ТХ), Віталія Моргуна (гр.11-ТХ). На
високому професійному рівні виконала східний танець Маргарита Солов'янова (гр.11-ТХ). Весело та
майстерно заспівав пісню Павло Какічев (гр. 42-А) під акомпонимент Дмитра Шила (гр. 22-А).
Справжньою окрасою концерту став виступ хореографічного колективу «Драйв», який відкрив та
завершив виступ нашого технікуму. Чудово провела концертну програму ведуча Єлизавета Шкода
(гр.21-ТХ).
Журі конкурсу відзначили творчий підхід, артистизм наших студентів, високий рівень
організації конкурсу. Остаточні результати фестивалю - конкурсу «Студентська весна-2013» будуть
оголошені протягом місяця.
Наталія Гавриленко, заступник директора з виховної роботи
«ВІДКРИТТЯ ЛАБОРАТОРІЇ ВИРОБНИЦТВА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ У
ПОЛТАВСЬКОМУ ТЕХНІКУМІ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
На базі Полтавського технікуму харчових
технологій НУХТ відбулося засідання ради директорів
асоціації «Полтавамолоко».
Крім
вирішення
нагальних
проблем
молокопереробних підприємств Полтавської області,
директори асоціації ознайомилися з матеріальнотехнічною базою лабораторії виробництва молочних
продуктів, що почала функціонувати в навчальному
закладі.
За відгуками керівників молокопереробних
підприємств ця лабораторія дозволить технікуму готувати ще більш кваліфікованих фахівців з

виробництва молочних продуктів. Крім цього, директори висловили побажання використовувати
базу лабораторії для розробки нормативно-технічної документації на нові види продуктів з
відпрацюванням їх технологій.
Директор технікуму Анатолій Палаш висловив подяку від усього педагогічного колективу за
надану матеріальну допомогу у створенні лабораторії таким підприємствам, як ПП «Білоцерківська
агропромислова група», АТ «Пирятинський сирзавод», ТОВ «Лубенський молочний завод», ТДВ
«Глобинський маслозавод», ТОВ «Решетилівський маслозавод», ТОВ «Полтава-Союзмаш».
Офіційне відкриття лабораторії з виробництва молочних продуктів відбулося 2 квітня 2013
року. Червону стрічку під час відкриття перерізали проректор з навчальної роботи НУХТ Володимир
Криворотько і директор ПТХТ НУХТ Анатолій Палаш.
Високий рівень технічного забезпечення лабораторії відмітила доцент кафедри молока і
молочних продуктів Наталія Ющенко.
Студенти технологічного відділення зі спеціальності
«Зберігання, консервування та переробка молока» із
задоволенням виконали лабораторну роботу по виробництву
сичужних сирів.
Завідуюча лабораторією виробництва молочних продуктів
Ніна
Василевська зазначила, що обладнання лабораторії
дозволить виробляти майже весь асортимент молочних продуктів
і тим самим забезпечить проведення лабораторно-практичних
занять не тільки з технології молока і молочних продуктів, а й з
інших технічних та технологічних дисциплін.
Олександр Примаченко, голова предметної комісії електромеханічного циклу
ТИЖДЕНЬ ПРЕДМЕТНОЇ КОМІСІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
23 квітня 2013 року студенти групи 11-ТХ нашого технікуму у повному складі, разом з
Ларисою
Гулікою,
викладачем
соціально-економічних
дисциплін, та Надією Надточій, куратором групи, відвідали
музей пожежної безпеки, що розміщений у приміщенні
Головного управління МНС у Полтавській області.
Екскурсовод розповів дівчатам та хлопцям про історію
дореволюційної пожежної охорони, про технічні засоби, що
допомагають вогнеборцям нести службу. Найбільше справила
враження на відвідувачів експозиція присвячена аварії на
Чорнобильській АЕС. А от предмети, виставлені в залі під
назвою «Речові докази», ще раз довели, що забувати про правила пожежної безпеки дуже
небезпечно.
24 квітня 2013 року в нашому навчальному закладі відбулася масова акція - флешмоб «З
любов’ю до технікуму‖, організована викладачами Наталією
Гавриленко, Вікторією Жаголкіною, Ганною Прокопенко.
(англ.
flash mob — «спалахуючий натовп», flash — спалах, mob —
натовп) — це заздалегідь спланована акція, зазвичай
організована через Інтернет або інші сучасні засоби
комунікації, у якій велика кількість людей оперативно
збирається у громадському місці, протягом декількох хвилин
виконує заздалегідь узгоджені дії, і потім швидко
розходиться.

23 квітня 2013 року у групах 11-Т, 11-А, 31-Х пройшла виховна година «За здоровий спосіб
життя». На неї був запрошений Євген Янкевич, голова комітету з
питань освіти і науки громадської ради при Полтавській обласній
державній адміністрації. Мета зустрічі: запобігання формування
шкідливих звичок, пропаганда здорового способу життя у молоді за
допомогою скаутських методик.
Скаутінґ, створений на межі ХІХ-ХХ століть як унікальна
виховна система, має своїм завданням виховувати молодь як добрих
громадян і щасливих людей, навчити жити в демократичному
суспільстві, дотримуючись загальнолюдських та християнських принципів, допомоги іншим тощо.
Перш за все він сприяє формуванню особистості, дає нагоду
розвивати таланти, пізнавати себе.
Український Скаутінґ (Пласт) був створений як
національний варіант англійського скаутінгу, що на той час
швидко поширювався у світі. При цьому було використано
досвід світового скаутінгу та національні традиції українського
народу.
24 квітня 2013 року викладачі та студенти поринули у вир української народної пісні та
танцю. Концертна програма за участю танцювального
колективу «Драйв» нашого технікуму (керівник Наталія
Аксюк) та ансамблю народної пісні «Молоді голоси»
обласного центру естетичного виховання учнівської молоді
(керівник Володимир Миронов) відразу захопила увагу усіх
глядачів.
Неймовірне
розмаїття
відомих
українських
народних пісень радували всіх присутніх своєю ліричною
проникливістю, емоційністю. Виступи танцювального колективу «Драйв» перетворювався на
справжнє святкове яскраве дійство. Зарядившись позитивною енергетикою, глядачі підспівували та
підтанцьовували разом з учасниками концерту. 25 квітня 2013 року в рамках тижня предметної
комісії гуманітарних та соціально-економічних дисциплін відбулася виставка стінних газет
«Економіка очима студентів».
Захід організований викладачем соціально-економічних дисциплін Михайлом Танчиним. У
своїх роботах студенти груп 21-А та 22-А висвітлили досягнення
сучасної економічної науки, розвиток економіки країни в сучасних
ринкових
умовах.
Вони
з
великою
відповідальністю
поставились до створення газет.
Студенти дослідили чимало матеріалу, дізналися багато
цікавої та корисної інформації про сучасний стан економіки нашої
країни.
26 квітня 2013 року в рамках тижня предметної комісії
гуманітарних та соціально-економічних дисциплін пройшла
науково-теоретична конференція «Український Сократ із Чорнух»,
у якій взяли участь студенти групи 31-Т.
Студенти виступили з доповідями про життєвий та творчий
шлях Григорія Сковороди, проглянули фільм із серії «Великі
Українці: Григорій Сковорода», ознайомилися з фотографіями
музею та парку в Сковородинівці, де похований Григорій
Сковорода.В особі Григорія Сковороди вітчизняна демократична

культура має оригінального мислителя і письменника, пристрасна думка якого не бажала й не могла
миритися з несправедливою, ворожою людині соціальною дійсністю. Він виступив як виразник ідей
гуманізму та селянського просвітительства. Протягом усього життя Сковорода послідовно уникав
всього того, що могло уярмити його дух і волю до свободи, і з повним правом заповів написати на
могилі слова: ―Світ ловив мене, та не впіймав‖.
25. 04. 13 р., у рамках тижня предметної комісії
гуманітарних та соціально – економічних дисциплін, група 31 –
Т відвідала «Боулінг – центр».
Організували та провели змагання з боулінгу
викладачі фізичного виховання Надія Гагаєва та Олександр
Шерстюк.
Студенти не тільки продемонстрували свої здібності
у популярному виді спорту, але і гарно відпочили та отримали
масу позитивних емоцій.
Результати змагання серед 16 учасників: перше місце –
Ольга Щочка; друге місце – Оксана Радисюк; третє місце – Руслана Берлінова.
29 квітня 2013 року на Театральній площі міста Полтава відбувся міський фестиваль
«Великодня писанка», який пройшов під патронатом
Полтавського голови Олександра Мамая.
Це своєрідний родинний захід, що прославляє тисячолітні
традиції свят кування найсвітлішого свята у христианському світі
– Великодня.
Студенти групи 31-ТМ разом з куратором Ганною
Прокопенко долучилися до проведення цього заходу. Вони
представили пасхальну композицію з виробів декоративно
прикладного мистецтва та писанок. Робота студентів нашого
технікуму була відзначена подякою від Полтавського міського голови.
Писанка - це один з найкращих старовинних символів України, маленьке диво, яке кожен
може зробити сам.
Викладачі комісії

ПРОСТЯГНЕМО РУКУ ДОПОМОГИ
З 27 по 28 квітня 2013 року студенти Полтавського
технікуму харчових технологій НУХТ взяли участь у
всеукраїнській акції «Серце до серця». Метою акції є збір
коштів для закупівлі обладнання для дитячих медичних
закладів України. Обладнання призначене для лікування
дітей, що мають вади слуху та зору, недоношеним
новонародженим дітям, а також дітям хворим на цукровий
діабет.
Організатором акції у нашому технікумі стала голова
студентського самоврядування Руслана Берлінова. Активісти
студради- волонтери збирали кошти та роздавали червоні
серця полтавцям. Зібрані ж гроші перерахували на рахунок благодійного фонду.
30 квітня 2013 року студентська рада Полтавського технікуму харчових технологій НУХТ
спільно з працівниками Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавської міської ради
відвідали Полтавський центр адаптації для безхатченків та осіб, звільнених із місць позбавлення
волі. У даний час у ньому постійно проживають близько 30 осіб, серед яких жінки з дітьми.

Студенти різних полтавських вишів щомісяця збирають допомогу для безхатченків, які живуть у
центрі адаптації.
Валентин Федоров, заступник голови студради технікуму, та Катерина Сахарова, студентка
групи 11-Т, привезли до центру речі та продукти харчування, що цілий місяць збирали студенти та
викладачі нашого технікуму, та вручили їх клієнтам центру, а начальник міського Управління у
справах сім'ї, молоді та спорту Олена Ромас подарувала паски до Великодніх свят.
Валентин Федоров дав інтерв’ю кореспонденту полтавської газети «Коло»:
– Ми отримали лист з міськвиконкому про те, що існує такий центр, жителям якого ми можемо
допомогти. Ми погодились. Упродовж двох тижнів наші студенти, навіть приїжджі, приносили одяг,
крупи, консерви, які ми сьогодні і привезли. Для нас провели тут екскурсію. Ми зрозуміли, як добре,
що в нашому місті створили такий заклад, бо є люди, яким він дуже потрібен.
Керівник центру Роман Дрозд подякував міській владі та студентам. Адже, дуже важливо вчасно
простягну ти руку допомоги тим, хто її дійсно потребує.
Руслана Берлінова та Валентин Федоров, члени студради

Юлія Калашнікова, студентка групи 11-Т Полтавського
технікуму харчових технологій НУХТ, здобула чергову перемогу. На
Чемпіонаті України з армспорту серед юніорів, що проходив у місті
Севастополі з 28 по 30 березня, Юля стала чемпіонкою. Зараз
у складі збірної України юна спортсменка готується до Чемпіонату
Європи серед юніорів.
Вітаємо з перемогою і бажаємо нових перемог!
17 квітня 2013 року на базі Кременчуцького педагогічного училища
ім. А. Макаренка відбувся обласний етап VІІ Всеукраїнської
олімпіади з інформатики, в якому взяли участь вищі навчальні
заклади І-ІІ рівня акредитації Полтавської області. Полтавський
технікум харчових технологій Національного університету харчових
технологій представляв Іван Бокоч, студент групи 31-А. Конкурсанти
виконували теоретичні та практичні завдання протягом чотирьох
годин. Іван показав високий рівень знань і практичних навичок та
посів ІІ місце.
Вітаємо переможця та бажаємо йому подальших успіхів.
14 травня у залі дитячої творчості ім. Саші Путрі Полтавської галереї мистецтв відбулося
відкриття персональної виставки нашої студентки Піскун Марини
(гр 11-ТХ) під назвою «Хаос моїх думок». Відвідувачам
представлено близько сорока оригінальних та неповторних робіт, в
яких художниця відобразила свої мрії, спогади, переживання, власне
бачення світу.
Марина протягом довгого часу мріяла про цей день, з 7 років
сумлінно займаючись у Народному художньому колективі студії
образотворчого мистецтва «Соняшник», виборюючи симпатії відвідувачів та призові місця на
багатьох виставках.
Вітаємо Марину з цією подією та бажаємо натхнення та подальших творчих успіхів!
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