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Шановні колеги та студенти!
Щиро вітаю Вас із такими довгоочікуваними і найпрекраснішими святами – Новим
Роком та Різдвом Христовим!
Це наші найулюбленіші з дитинства і радісні дні, наповнені святковим духом
спільної радості, веселощів, очікування чудес і казки, душевного тепла і надій.
Озирнувшись назад, можна сміливо сказати, що 2015 рік був прожитий не дарма.
Цей рік був насичений подіями, напруженою працею, глибоким змістом та звершеннями.
Він подарував нам радість зустрічей та відкриттів, перемог і досягнень, новий професійний
і життєвий досвід.
Напередодні Нового Року прийнято загадувати бажання і вірити, що вони обов’язково
здійсняться. Від усієї душі зичу Вам великого людського щастя, міцного здоров’я, добра і
радості, вірних друзів та близьких людей поруч. Нехай прийдешній рік виправдає всі Ваші
добрі надії та сподівання, принесе достаток і добробут Вашим сім’ям. Нехай панують у
Ваших домівках мир, взаєморозуміння та любов.
З Новим роком та Різдвом Христовим!
Анатолій Анатолійович Палаш, директор коледжу

АКРЕДИТАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
З 14-го по 16-те грудня 2015р. в Полтавському коледжі харчових технологій Національного
університету харчових технологій було проведено експертизу по акредитації наступних
спеціальностей:
5.05020201 «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного
виробництва»
5.05170109 «Зберігання, консервування та переробка м’яса»
5.05170111 «Зберігання, консервування та переробка молока»
5.05050208 «Експлуатація та ремонт обладнання харчового виробництва»
Комісія перевірила установчі документи, матеріально-технічну базу, кадровий склад.
Було проведено контрольні зрізи знань студентів з навчальних дисциплін.
Перевірено дипломні проекти, курсові проекти і роботи, звіти з практик, методичне забезпечення
навчальних дисциплін.
Комісія відмітила позитивні зміни з розвитку навчального закладу.
Акредитаційні висновки передані у Міністерство освіти і науки України.
Олександр Примаченко, Тетяна Варакіна, Таміла Михайлик, голови циклових комісій

ЗУСТРІЧ НА ВИСОКОМУ РІВНІ
21 грудня 2015 року у конференц-залі ДВНЗ "Київського національного економічного
університету імені Вадима Гетьмана" відбулася зустріч Першого заступника Міністра освіти і
науки України Інни Совсун з органами студентського самоврядування усіх вищих навчальних
закладів України. Від Полтавського коледжу харчових технологій Національного університету
харчових технологій на зібрання був делегований голова студентської ради Олег Іваненко, студент
групи 21-А.
Під час зустрічі було обговорено ряд важливих питань щодо функціонування студентського
самоврядування, в тому числі його ролі у вдосконаленні організації навчального процесу та
дотриманні прав студентів на вибіркові дисципліни.

Олег Іваненко, голова Студради коледжу

СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!
З метою виховання молоді на прикладах героїзму українських воїнів, вшанування учасників
антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, поширення інформації
про їх героїзм, мужність і самовідданість у коледжі силами Студентської ради була створена
експозиція «Слава Україні! Героям слава!». На ній розміщено 22 інформаційних плакати про
військовослужбовців Збройних сил України, учасників антитерористичної операції на сході
України, яким присвоєно звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка».
Герої України є прикладом самовідданості та реального дієвого патріотизму, активної
громадянської позиції, особистої відповідальності за долю держави.

СТОП НАСИЛЬСТВУ!
Кожен має право на повагу до його гідності (ст. 28 Конституції України)
Ніхто не повинен завдавати тортур, або жорстокого, нелюдського, або такого, що принижує
його гідність, поводження і покарання (ст.5 Загальної декларації прав людини).
Відповідно до Закону України «Про попередження насильства в сім’ї», насильство в сім’ї –
будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного
члена сім’ї по відношенню до іншого члена сім’ї, якщо ці дії порушують конституційні права і
свободи члена сім’ї як людини та громадянина і наносять йому моральну шкоду, шкоду його
фізичному чи психічному здоров’ю.
Закон розрізняє чотири види домашнього насильства: фізичне, психологічне, економічне,
сексуальне.
Якщо ви зазнаєте насилля в сім’ї:

Тримайте під рукою номери телефонів поліції та соціальних служб. Якщо виникне потреба,
не вагаючись телефонуйте до районного відділу поліції або за номером «102» і вимагайте
термінового втручання. По приїзді працівників поліції детально опишіть їм усе, що сталося,
покажіть ваші тілесні ушкодження, а також домашні речі, які побив чи поламав кривдник.

Якщо вам завдано тілесних ушкоджень, обов’язково зверніться до медичних закладів. Ви не
лише пройдете лікування, а й отримаєте медичні висновки, які є вагомим доказом у суді.

Найбільш виваженим виходом з деяких ситуацій є втеча. Але цей крок належить ретельно
підготувати. Варто заздалегідь зібрати невеличку валізу з найбільш потрібними речами: одягом для
себе та дітей, грошима, ліками, ключами від дому, офісу тощо, особистими документами (паспорт,
свідоцтво про народження дитини), документами, які підтверджують ваші права власності на
житло, машину і т. ін. Обов’язково запишіть і запам’ятайте адреси та номери телефонів установ, до
яких ви плануєте звернутися по допомогу. Крім того, наперед обдумайте маршрут вашої втечі й
визначте декілька (не одне!) місць, де ви могли б сховатися, якщо залишите дім.
Щодо осіб, які вже вчинили насильство в родині або погрожують його вчинити, працівники
поліції можуть вжити таких заходів: взяти на профілактичний облік осіб, схильних до вчинення
насильства в сім’ї; винести кривдникові офіційне попередження про неприпустимість вчинення
насильства в сім’ї. Якщо кривдник таки вчинив насильство після винесення йому офіційного
попередження, йому можуть винести захисний припис і контролювати виконання вимог цього
припису.
Підготувала Наталія Гавриленко, заступник директора з виховної роботи

Прихід Нового Року чекають усі: від малого до великого. Адже новорічні свята - це
найулюбленіша пора людей усіх віків. Для того, щоб святкування було гідним, необхідно ретельно
до нього підготуватися. У свою чергу зірки готові надати нам інформацію, як організувати захід,
щоб Вогняна Мавпа принесла удачу та достаток у дім.
Ні один рік Мавпи, згідно астрології, не видавався спокійним, адже ця тварина
відрізняється невгамовністю і бурхливим темпераментом. Та ще й стихією цього року є вогонь,
тому готуйтеся, що 2016-ий буде непередбачуваним, сповненим сюрпризів і несподіванок.
Незважаючи на те, що Мавпа вступить у свої права тільки 8 лютого, новорічну ніч варто провести,
враховуючи смаки та уподобання цього символу.
Мавпи дуже артистичні, примхливі, вередливі і непередбачувані, мають розвинену
інтуїцію, вони можуть бути як добрими і веселими, так і агресивними та злими. Тому в
наступаючому році варто очікувати сюрпризів, наслідки яких будуть довго відчуватися. У новому
2016 році не проявляйте упертість там, де вона недоречна. Набагато корисніше дійти консенсусу,
отримати обопільну вигоду, хай і з невеликими втратами.
За східним гороскопом цього року вітається червоний колір, який є символом року.
Червоний колір символізує пристрасть, запал, імпульсивність.
Астрологи запевняють, що про спокійне і розмірене життя в рік червоної вогняної Мавпи
можна забути. Щоб досягти успіху, доведеться поборотися за своє щастя. Один червоний колір
може змусити гарненько подумати про те, чи треба ризикувати. Складна і запальна вдача Мавпи
добре відома. Але якщо ви маєте харизму і почуття гумору, удача обов’язково посміхнеться вам.
Де і як краще зустрічати Новий Рік 2016
Місце відзначення прийдешнього Нового року не має значення. Кожна людина вибирає
його по-своєму: хтось святкує вдома, в колі сім'ї, хтось замовляє столик у ресторані, хтось
відправляється за місто галасливою компанією. Головне, щоб радість хлюпала через край, було
гамірно і весело.
Темпераментна і непередбачувана Мавпа не проти пожартувати і розважитися. Якщо рік
Кози радили зустрічати тихо і спокійно в сімейному колі, то рік вогняної Мавпи слід зустрічати
яскраво і голосно. Ви можете сміливо вирушати на дискотеку, в ресторан, нічний клуб або будьяке інше місце, де веселощі битимуть через край. Оскільки мавпа — це непосидюча, активна і
весела тварина, підбирайте розваги в цьому ж дусі. Обов’язкові танці, конкурси, розіграші.
Під час зустрічі Нового року, як правило, близькі люди збираються за святковим столом.
Починаючи новорічне застілля, прийнято спочатку «проводити» рік, що минає, тобто згадати, що в
ньому сталося важливого. У ці миті варто перелічити найприємніші події, що сталися в році, що
минає, і подякувати Козі за всі хороші моменти.
У перші секунди Нового року налаштуйтеся на позитивне ставлення до оточення, попросіть
Мавпу послати вам добро і радість. Забудьте про агресію, даруйте людям навколо вас любов.
Традиційні кольори наступаючого року
Стало вже досить поширеною традицією зустрічати Новий рік у відповідності з
уподобаннями символу року. Так як 2016 буде роком Вогняної Мавпи, то вбрання необхідно
вибирати саме у вогненних тонах. Це можуть бути відтінки червоного, помаранчевого, жовтого,
золотого, перламутрового, коралового, синього, бордового, рудого, шоколадного і т. д.
Вбравшись в «язики полум'я», ви привернете увагу Мавпи, порадуєте її своїм зовнішнім виглядом,
а вона щедро обдарує вас щастям і добробутом в прийдешньому році.
Чудовим варіантом для зустрічі Нового року 2016 стане вечірня сукня пекучого червоного кольору
з золотими аксесуарами і взуттям з обробкою золотом.

НОВОРІЧНА КАЗКА НА НОВИЙ ЛАД
Новорічні свята для людей завжди є джерелом світлої радості, зміцнення віри у себе, сподівань,
що майбутнє принесе лише добро. Вони завжди дарують радість та очікування чогось дивного,
надзвичайного, казкового.
23 грудня 2015 року студенти коледжу поринули у світ казки «Новорічні пригоди Віті та
Маші». На новий лад усім відому історію розповіли учасники художньої самодіяльності.
Студенти коледжу Вітя (Максим Коляда) та Маша (Катерина Горобцова) допомагали Діду
Морозу (Павло Володимирович Гак) шукати внучку Снігурочку (Дар'я Хан), яку украв Кощій
Безсмертний (Дмитро Таран). А заважали їм це зробити Кіт-розбійник (Анастасія Бондаренко) та
Баба Яга (Анна Жирко). Багато перешкод подолали на своєму шляху Вітя і Маша, але завдяки
підтримці глядачів вони знайшли Снігурочку. Новорічний настрій дарували глядачам
танцювальний колектив «Драйв» та учасники вокального гуртка Ірина Павлик, Анастасія
Бондаренко і Таміла Буряк.

Шахісти Полтавського коледжу харчових технологій Національного університету харчових
технологій взяли участь у першості м. Полтави
серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.
Студентка групи 41-М Біла Іванна стала
третьою, а студент групи 11-К Ткаленко Юрій
виборов друге місце.
Вітаємо з перемогою.
Олександр Шерстюк, керівник фізичного
виховання

Санта у вікні
Санта з'їв усі цукерки,
Ліз у дім - застряг в вікні.
Я побачила й питаю:
"Що ж даруєш ти мені?"

Я:
- Ну й нащо мені те сало?!
То коли ти тут застряг,
Зараз дай нам трохи снігу
Й геть лети, дід на санях!

Санта:
- Холодильники - зламались,
Шоколад увесь розтав,
Інше все поїли гноми,
Олень з санами тікав.

Вчителям даруй терпіння
І підвищ трохи зарплату!
Хай навчання починають в десять,
Дай студентам вже поспати!
Та нехай росте, як долар,
Жито в сонці і в тіні.
Гаманці нехай товстіють,
Як мій Санта у вікні.
Анна Ковальова, студентка групи 21-ТХ

Ледве втік із тим, що маю.
Вибачай, дарунків мало:
Я приніс трохи горіхів
Та малий шматочок сала.

БОРОДАТИЙ АНЕКДОТ

***
розпинається

***
- Тобі скільки років?
- Не знаю.
- А скільки разів ти дивився фільм "Іронія
долі, або з легким паром"?
- Ну, разів 17.
- Значить, тобі 17 років.
***
Оголошення на ялинковому базарі:
Покупець - пам'ятай, у кого стоїть вдома
штучна ялинка, до того прийде несправжній
Дід Мороз з фальшивими подарунками!
***
Дівчина прибігла на зустріч Нового року,
ледь перевівши подих.
- Ти чого так захекалася?
- Мчала з усіх сил.
- А що трапилося?
- Якийсь молодий чоловік хотів мене
поцілувати!
- І вдалося тобі його наздогнати?

Марія
Іванівна
перед
студентами:
- Який це час: "він прибирає, вона прибирає,
ти прибираєш ..."?
Вовочка, задумливо:
- Мабуть передноворічний.
***
Два актора підробляють під Новий рік Дідами
Морозами. Один просить іншого:
- Слухай, зайди до моєї сім'ї, привітай їх зі
святом.
- А чому ти сам не можеш?
- Та я занадто дорого беру.
***
Розмова двох вічно голодних студентів:
- Слухай, Вась, а давай може, порося
заведемо, будемо його ростити, відгодуємо
його, а місяці через чотири, як раз до Нового
року, заб'ємо, га?
- Та ні, ти подумай, такий сморід, бруд ...
Та
нічого,
Вась,
звикне
...
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