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День Європи – це символ започаткування нової успішної моделі мирної співпраці між
державами,
що
ґрунтується
на
спільних
цінностях
та
інтересах.
Щорічне відзначення згаданого заходу
в нашій державі започатковано Указом Президента України від 19квітня 2003 р.№ 339, яким встан
овлено третю суботу травня датою святкування в Україні Дня Європи. Цьогорічне відзначення
Дня Європи можна вважати певним підсумком року європейського вибору українців,
зафіксованого в Угоді про асоціацію з ЄС.
Цьогорічні святкування Днів Європи об’єднані пошуком ідей для розвитку міст, здорового
способу життя та спілкуванням між активними представниками громад. Саме Європа створила
сучасний світ таким, яким він є, саме тут були закладені основи сучасного державництва,
громадянського суспільства, ефективної ринкової економіки, системи соціальної справедливості.

ПОЛТАВА – ЦЕ ЄВРОПА.
Наше рідне місто теж не стало осторонь святкування Дня Європи. Полтава – європейське
місто... Саме під такою назвою організовано захід, що зібрав чимало людей різного віку.
шоу-балет
«DanceMix»,
що
представили
З самого ранку на театральній площі
ірландську національну культуру.
розгорнулося
Європейське
студентське
На урочистості у цей день до міста
містечко. Студенти полтавських ВУЗів
завітала
Постійний
заступник
Посла
розповідали перехожим про культуру та
Німеччини в Україні пані Анка Фельдгузен.
Разом з керівниками області вона відвідала
заходи, що були представлені у рамках
святкування Дня Європи.
Справжньою
перлиною
серед
них став гала-концерт
міжвузівського обласного фестивалю-конкурсу
„Студентська весна – 2015” за участю кращих
творчих колективів. Спеціально в день свята

традиції європейців, демонстрували одяг,
танці, пісні та давали скуштувати страви
різних країн ЄС. У центрі міста по вулиці
Жотневій
влаштували
міжрегіональний
туристичний
фестиваль
«Гастрономічна
гостинність Полтавщини». До Полтави
похвалитися своєю продукцією зۥїхалися
представники з усіх районів. У цей час на
театральній площі лунала жива музика у
виконанні симфонічного оркестру театру імені
Гоголя.
Народні майстри презентували свої
вироби. Серед представленого: вироби з глини,
бісеру, стрічок, вінтажні іграшки та багато
іншого.
Крім того, на святі проходила виставка,
на якій полтавські школи представляли одну із
європейських країн. Так, полтавці мали змогу
більше дізнатися про такі держави як
Німеччина, Польща, Чехія, Іспанія, Італія,
Естонія, Ірландія, Румунія, Латвія та інші. Біля
кожної виставкової дошки представники
країни були одягнені в національні костюми
відповідної держави.
На святі проводили безкоштовні
майстер-класи
з
бісероплетіння
й
ляльков’язання та збирали благодійні кошти.
Також на заході виступили полтавські степісти та

для полтавців на концерті танцювали та співали
студенти
із
Полтавських
вузів.
Артисти
виконували відомі пісні різними мовами. Так,
ведучі розповідали про європейські країни, такі як
Італія, Іспанія, Німеччина, Франція та ін.;
знайомили
з
їх
«візитівками»
та
всесвітньовідомими брендами. Також на концерті
співали пісні Лари Фабіан, танцювали нестримний
іспанський пасадобль.

У святі взяли участь учасники гуртка
художньої
самодіяльності
Тетяна
Скоростецька
(гр.
31-ТХ),
Анастасія
Твердохліб (гр. 21-ТМ), Тетяна Жолонка (гр.

21-ТМ), Марина Бойченко (гр. 31-М),
Катерина Колесник (гр.11-ТХ) (керівник
гуртка – Рената Кириченко). Вони представили
наш технікум піснею «Зелен клен» та зірвали
оплески полтавців та гостей міста, що завітали
на свято.
Всі, хто прибув на святкування Дня
Європи, відчув себе справжнім європейцем.
Наталія Гавриленко, заступник
директора з виховної роботи

ТИЖДЕНЬ КОМІСІЇ ГУМАНІТАРНИХ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН.
З 13 по 17 квітня 2015 року було проведено тиждень гуманітарних та соціально-економічних
дисциплін.
10 квітня в рамках тижня в технікумі було проведено Свято Писанки «Барви Великодня», в якому
взяли участь студенти груп 11т,11тх,11к,11а,11х. Символічно,
що писанка органічно пов’язана зі святом Великодня – одного із
найвизначніших народних свят, яке впродовж багатьох
тисячоліть займає на території України серед календарних свят
одне з найпочесніших місць.
Українські писанки - це шедеври мініатюрного живопису,
у яких народ проявив свій мистецький хист, свою здатність до
творчого осмислення, художнього узагальнення навколишнього
світу. Писанка – це маленьке диво, створене руками її творця. Її
дарували на знак перемир’я, побажання здоров’я, краси, сили, врожаю.
Студенти взяли активну участь у проведенні Свята Писанки. Вони із завзятістю та щирим
бажанням підготували виставку пасхальних композицій та презентували свої витвори на найвищому
рівні.
14 квітня група 21-А відвідала боулінг-клуб.
Організували та провели змагання з боулінгу викладачі
фізичного виховання: Надія Гагаєва, Олег Шерстюк,
Олександр Шерстюк та Аліна Кметь.
Студенти не тільки продемонстрували свої здібності у
популярному виді спорту, але і гарно відпочили та отримали
масу позитивних емоцій.
У результаті змагання серед 24 учасників перше місце
посів Роман Мацьків, друге місце – Олександр Ракитний, третє
місце – Володимир Сапко.
15 квітня для студентів груп 21-М, 22-ТХ, 31-А, 31-М була проведена інтерактивна інформаційнопросвітницька бесіда «СНІД - це не наше майбутнє». Вона спрямовувалася на формування в студентів
усвідомлення небезпеки, пов’язаної із поширенням ВІЛ-інфекції
та СНІДу, навичок позитивної поведінки, здорового способу
життя. Юнаки та дівчата переглянули відеоматеріали щодо
профілактики ВІЛ-інфекції, СНІДу, з’ясували, що ВІЛ-це вірус,
який пригнічує імунну систему, а СНІД - це комплекс
захворювань, які виникають у ВІЛ-позитивної людини на фоні
зниженого імунітету.
На захід була запрошена Людмила Василенко, начальник
відділу соціально-культурної роботи Полтавського міського
центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Вона провела зі студентами відверту розмову про
СНІД, основні шляхи зараження цією хворобою та заходи щодо її профілактики.
Після бесіди студенти зробили висновок про те, що СНІД це не наше майбутнє, обирати необхідно здоровий спосіб життя.
Згідно плану тижня циклової комісії гуманітарних та
соціально-економічних дисциплін проведено змагання з волейболу,
в яких взяли участь студенти груп 11-А, 11-Х, 11-К та збірна дівчат
технікуму. Перемогли спортсмени групи 11-А, які здолали у фіналі
збірну дівчат з рахунком 2:1. Захід проведено викладачами
фізичного виховання та студентами спортивного сектору
Студентської ради технікуму.

15 квітня студенти групи 11-Х разом з куратором Наталією Гайворонською відвідали Полтавську
обласну бібліотеку для юнацтва ім. О.Гончара, де переглянули
авторський документальний фільм «Чорнобиль. Життя після
катастрофи - екологічний екстрим».
26 квітня 1986 року о 1.23 за київським часом сталася
найбільша техногенна аварія в історії людства - вибухнув
четвертий реактор Чорнобильської АЕС і сумарна радіація
ізотопів, викинутих в повітря, склала 50 мільйонів кюрі, що в 3040 разів більше, ніж при вибуху бомби в Хіросімі в 1945 році.
Під час перегляду фільму студенти ознайомилися з
сучасним екологічним станом покинутого міста Прип’ять, стан
радіоактивного зараження якого і сьогодні є високим. «Переглянувши фільмозвіт, ми, немов, самі
відвідали зону відчуження» – говорять студенти. Ця катастрофа і до сьогодні вражає своїми наслідками.
З метою залучення молоді до підприємницької діяльності шляхом підтримки її підприємницьких
ініціатив стало традицією щороку в Полтавському технікумі харчових технологій Національного
університету харчових технологій проводити конкурси бізнес-планів.
Ініціаторами та організаторами даного заходу стали викладачі комісії гуманітарних та соціальноекономічних дисциплін технікуму Ганна Прокопенко та
Артем Довгий. На конкурс були представленні роботи
студентів 3 курсу: Поліни Єфимович - «Бізнес-план
заснування масажного салону «Brocard»;
Марини
Дмитренко – «Бізнес-план заснування екстримальнотуристичного агентства «Santorini»; Андрія Романюти –
«Бізнес-план
заснування
приватного
підприємства
«Рибачок»; Дмитра Музиченка – «Бізнес-план заснування
закладу ресторанного господарства «Антикафе»; Богдана
Березанського – «Бізнес-план заснування міні-пекарні
«Нива»; Маргарити Солов’янової – «Бізнес-план заснування суші-бара «Укушука»; Артема Дація «Бізнес-план заснування підприємства з вирощування риби».
Роботи студентів оцінювались за такими критеріями: реальність та актуальність проекту,
зміст презентації, відповіді на питання. Журі відмітило актуальність обраних студентами тем для
розвитку міста та регіону, а також реальність розрахунків бізнес-планів, соціально-економічне значення
з точки зору розвитку виробництв товарів та послуг; інвестиційна привабливість проекту, рівень
професійної майстерності при виконанні бізнес-планів.
17 квітня тиждень циклової комісії гуманітарних
та
соціально-економічних
дисциплін
фінішував
виставкою стіннівок на тему «Економіка очима
студентів», підготовленою викладачем Михайлом
Танчиним. Мета виставки - поширення економічних
знань серед зацікавлених студентів, обмін інформацією
з теоретичних та практичних досліджень факторів
стійкого розвитку економіки України, а також
об’єднання зусиль студентів для спільного вирішення
проблем в умовах економічних трансформаційних
процесів.
Студенти груп 21-Х, 21-А, 21-М у своїх роботах висвітлили основні проблеми сучасної економіки
України. Це інфляція, безробіття, корупція, хабарництво, зубожіння населення. Під час презентації
стіннівок студенти висловили впевненість, що Україна подолає ці негативні явища та стане
високорозвиненою країною з європейським рівнем життя.
Викладачі комісії

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПРЕВЕНТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ОХОРОНИ ПРАЦІ
Міжнародна організація праці (МОП) оголосила 28 квітня Всесвітнім днем охорони праці з
метою привернення уваги світової громадськості до
масштабів проблем та до створення і просування культури
охорони праці, яка може сприяти зниженню щорічної
смертності на робочому місці.
Ідея святкування Всесвітнього дня охорони праці бере
початок від Дня пам’яті працівників, що загинули та
постраждали на роботі, який було проведено американськими
і канадськими трудящими в 1989 році. Вперше в світі з
ініціативи МОП він відзначався у 2003 році.
Україною підтримано ініціативу МОП і 28 квітня
відповідно до Указу Президента від 18 серпня 2006 року
№685/2006 визначено як День охорони праці.
У 2015 році Всесвітній день охорони праці за рекомендацією МОП визначатиметься під
девізом «Приєднуйтеся до формування превентивної культури охорони праці».
Характерною особливістю сучасного виробництва в Україні є наявність шкідливих і
небезпечних умов праці. Окрім того, ситуація, що склалася в країні, за короткий час може призвести
до реального дефіциту трудових ресурсів.
Упродовж майже всього періоду незалежності України рівень виробничого травматизму мав
стійку тенденцію до зниження, але останнім часом почався зворотній процес і кількість травмованих
та
загиблих на
виробництві досягла
критичної
позначки: кількість
нещасних випадків
зі
смертельними
наслідками,
які
сталися у 2014 році,
вже
перевищила
кількість смертей на
виробництві
за
попередній рік.
У
деяких
галузях виробництва
зростання кількості
загиблих
із
розрахунку на 1000
працюючих
становить:
у
вугільній галузі –
61%, у соціальнокультурній сфері –
84%, в енергетиці –
43%,
на
підприємствах зв’язку – 80%, у газовій та деревообробній промисловості – більше ніж у два рази.
Тому проблема збереження здоров’я і питання працездатних громадян має особливе значення,
а тематика Дня охорони праці у 2015 році є як ніколи актуальною.
Безпечні та зорові умови праці визначаються не тільки чинною законодавчою базою, а й
загальним рівнем цивілізованості, виробничої культури та соціально-економічного розвитку
суспільства.
Досягнути такої узгодженої політики можна шляхом спільного формування та розвитку
культури охорони праці через впровадження превентивних заходів, головний девіз яких – зацікавити,
навчити, зробити питання охорони праці звичною та невід’ємною складовою нашого життя.
Забезпечення балансу між контролем за дотриманням законодавства з однієї сторони, і
наданням консультацій та інформації - з другої, дозволить досягти більшої гнучкості контрольних
функцій з боку держав та створити кредит довіри до інспектора, через можливість роботодавця або
працівника звернутися за порадою без застосування санкцій у відповідь.
Сергій Крамар, інспектор з охорони
праці

16-17квітня 2015 року в легкоатлетичному
спорткомплексі м. Гребінка Полтавської області відбулася
обласна спартакіада школярів з легкої атлетики. Микола
Лавренко, студент групи 11-К Полтавського технікуму
харчових технологій НУХТ, став чемпіоном області з бігу
на дистанції 100 та 200 метрів . Наступною сходинкою нашого спортсмена буде
участь у Чемпіонаті України у складі збірної Полтавської області. Чемпіонат
відбудеться 28 – 29 квітня 2015 року у м. Кіровоград.
Порадувала своїх уболівальників студентка групи 31-Т Калашнікова Юлія.
Майстер спорту України з армспорту, виступаючи на Чемпіонаті
України у місті Харкові, здобула золоту медаль у номінації юніори.
Сидорчук Анатолій – група 11-Х та Сипко Володимир – група
21-А стали відповідно срібним та бронзовим призерами на Чемпіонаті
України з гирьового спорту, що проводився у Кобеляках 2-3 травня
2015 року.
Лавренко Микола – група 11-К, виборов срібну нагороду з бігу на 300 м та бронзову – на 60 м,
у першості Полтавської області серед ВНЗ ǀ -ǁ р. а. з легкої атлетики. Змагання були проведені у
Полтаві 12-13 травня.
Олександр Шерстюк, керівник
Вітаємо переможців та призерів з перемогами та зичимо нових
фізичного виховання
успіхів.
ПАРА-BEST

28 квітня 2015 року студенти технікуму взяли участь у
міському конкурсі талантів та краси «Пара – BEST». Захід проходив
за ініціативою Полтавського міського центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Полтавської міської ради.
За перемогу змагалися 5 пар, учасниками яких були студенти
технікумів та коледжів міста Полтави. Наш навчальний заклад
представляли Олег Суханов (група 31-А) та Катерина Михайлик
(група 11-ТХ).
Учасники брали участь у 4 конкурсних епізодах: конкурс
«Знайомство» (дефіле та представлення), конкурс «Талановитий дует»
(демонстрація творчості конкурсантів), конкурс «Стиляги» (дефіле та
танцювальна постановка), конкурс «Вечірнє дефіле» (у вечірніх
сукнях та ділових костюмах).
Вболівальники шаленіли під час виступів нашої пари. Олег та
Катерина продемонстрували артистичність, витонченість, музикальність, яскравість та
індивідуальність.
За підсумками журі Олег Суханов та Катерина Михайлик вибороли перемогу в номінації
«Містер та Міс глядацьких симпатій», завоювали титул «Містер та Міс Стиль», а також отримали
спеціальний приз від газети «Полтавський вісник».
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