
 

 

 

 

 

 

                                                               

                                               Дорогі студенти! 
            Прийміть щирі вітання з нагоди Міжнародного дня 

студентів! Студентство – це особливий народ: 

доброзичливий, відкритий і веселий! 

Студентська пора – це особливий етап у житті! Етап, повний 

романтики, любові, веселих пригод, нових знайомств і безлічі 

подій! Напевно, найвеселіші і діяльні часи в житті людини -  

це студентські роки, роки звершень, закоханостей, поривів і 

розчарувань. Кожен день несе щось нове, незвичайне, свіже в сприйнятті. У вас зараз відповідальний період у 

житті, коли ви стаєте дорослими. Вчіться самостійно приймати рішення. Ваше навчання - це перший ступінь 

становлення вас як професіоналів. Ви вже зробили важливий крок, обравши майбутню спеціальність. Тепер 

вам належить набиратися знань, щоб потім з успіхом застосувати їх на практиці, і які потім допоможуть вам 

знайти гідну роботу. Бажаю вам відмінного навчання і приємного студентського життя!  Зичу вам успіхів у 

цій нелегкій справі! 

Анатолій Палаш, директор коледжу 

Історична довідка 

         Міжнародний день студента — щорічне міжнародне свято студентської активності, що 

відзначається 17 листопада. Усе почалося з розгону поліцією і підрозділами СС мирної демонстрації з нагоди 

21 річниці створення Чехословацької Республіки 28 жовтня 1939 року в Празі, під час якого був тяжко 

поранений студент медичного факультету Ян Оплетал. 11 листопада він помер. Його похорон, який проходив 

15 листопада, перетворився на протест проти окупації, у якому взяли участь тисячі людей. Знову дійшло до 

сутичок з поліцією. Наступного дня у Берліні відбулася нарада за участю Адольфа Гітлера, на якій було 

прийнято рішення закрити чеські вищі навчальні заклади «на три роки», а їх майно підлягало конфіскації.        

        У ніч з 16 на 17 листопада відбулися масові арешти чеських студентів у Празі та інших університетських 

містах. 9 провідних представників студентських організацій було страчено в празьких в'язничних стінах, 

понад 1200 арештовано і наступного дня відправлено в Заксенгаузен. У гуртожитки вривалися солдати, 

чинили над студентами побиття, потім вивозили їх на околиці Праги, де насилля продовжувалося, студентів 

змушували падати, а німці чоботами наступали їм на шиї. А на вулиці був мороз, деякі студенти були в 

піжамах.  

        Саме сміливий вчинок Яна Оплетала став справжнім символом мужності, рішучості і нескореності 

учнівської молоді, став основою для затвердження міжнародного свята, яке щорічно відзначається всіма 

студентами світу 17 листопада. На своїх зборах 1941 року в Лондоні  Міжнародна Рада Студентів прийняла 
рышення: 17 листопада було оголошено Міжнародним днем студентів.  
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БАЙДУЖІСТЬ – ЦЕ ПАРАЛІЧ ДУШІ 

        Російська збройна агресія проти України не 

залишила байдужими жодного українця. Студенти та 

викладачі нашого коледжу активно долучилися до 
всеукраїнського волонтерського руху із забезпечення 

ресурсами українських військових, що знаходяться в зоні 

АТО. Студентська рада коледжу постійно ініціює участь 
у Всеукраїнських акціях (збір кришок з пластикових 

пляшок для виготовлення протезів, написання листів 

солдатам), передачу в зону АТО речей (харчі, ліки, одяг), 

допомогу родинам військовослужбовців (здача 
донорської крові) та інше. 

Студенти коледжу почали нову благородну справу - плетіння маскувальних сіток. У зоні бойових дій ними 

накриватимуть техніку та бліндажі. Взяти участь у цьому заході виявила бажання кожна студентська група. 20 
жовтня 2016 року юнаки та дівчата взяли урок з плетіння сіток у волонтерів. Надалі маскувальні сітки 

студентська рада має намір розмістити у приміщенні коледжу, щоб кожен студент та викладач у вільний від 

навчання та роботи час зміг долучитися до цієї благородної справи. 

 

ДОПОМОГТИ ЗАРАДИ МИРУ 

         Акції благодійної допомоги для бійців АТО у 

Полтавському коледжі харчових технологій НУХТ 
проводяться часто. Ось і у жовтні протягом двох 

тижнів студенти збирали теплий одяг, засоби гігієни, 

їжу. Близько 20 ящиків підготували вони для 
відправки на схід України. 2 листопада 2016 року під 

час зустрічі студентської громади з координатором 

благодійної громадської організації «Полтавський 
батальйон небайдужих» Наталією Святцевою 

студенти передали допомогу для військових у зону 

бойових дій. 

Пані Наталія, Заслужена журналістка України, 
волонтерка, нагороджена за активну волонтерську 

діяльність орденом «За заслуги» ІІІ ступеню, 

розповіла хлопцям і дівчатам про війну. А ще показала військові трофеї, прапори, підписані українськими 
військовими. Вона подякували студентам за допомогу та підтримку, зазначивши, що вона дуже важлива та 

потрібна бійцям на сході України. 

            Наразі викладачі коледжу збирають нові посилки для воїнів у зону АТО, студенти плетуть сітки для 

маскування техніки, та всі разом обіцяють допомагати заради миру в Україні, доки у цьому буде потреба. 

 

АКЦІЯ ЗІ ЗБОРУ ПЛАСТИКОВИХ КРИШЕЧОК ТРИВАЄ 

           
        Викладачі та студенти нашого коледжу активно беруть 

участь у  Всеукраїнській програмі збору пластикових кришок з 

метою подальшої їх переробки та виготовлення протезів для 
воїнів АТО та інвалідів. 

 

        01 листопада 2016 року Студентська рада коледжу вкотре 
здала кришечки в Свято-Успенський кафедральний собор, що 

став пунктом прийому пластику для цієї благородної мети. 

 

 

 

       Наталія Гавриленко, заступник директора з ВР 
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      Студентська молодь Полтавського коледжу харчових технологій Національного університету харчових 

технологій - це розумна, креативна, працьовита та творча молодь країни. Для успішної організації дозвілля 
студентів, розвитку їх творчих здібностей у коледжі працюють предметні гуртки, клуби за інтересами, гуртки 

технічної творчості, художньої самодіяльності та спортивні секції. Представники коледжу беруть участь у 

різноманітних олімпіадах, конкурсах, змаганнях та досягають гарних результатів. 

Наукові досягнення 

       Студент Андрій Дударєв брав  участь в обласному етапі VII 

Всеукраїнської олімпіади з математики та посів III місце в 

напруженій боротьбі між студентами 19-ти вищих навчальних 

закладів Полтавської області. В обласному етапі ІХ Всеукраїнської 

олімпіади з інформатики та комп’ютерної техніки серед студентів 

вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації Полтавської 

області Іван Файрушин показав високій рівень знань і практичних 

навичок та посів ІІ місце.  

                          Творчі досягнення 

    Близько третини студентів займаються в гуртках художньої самодіяльності. На заняттях 

вокального гуртка, керівником якого є Інна  Сандай, студенти вчаться любити і розуміти 

музику, розвивають художній смак. Будні гуртка є своєрідною 

школою навчання молоді спілкуванню, а виступи на концертах – 

джерелом радості й натхнення. 

        Ансамбль 

народного танцю 

«Драйв» 

розпочав свою 

діяльність у 2010 

році. Таку назву 

дали йому самі студенти, учасники  гуртка народного танцю, 

за той адреналін, запал енергії, який вони відчували під час 

виступів на сцені. Керівниками 

ансамблю були Наталія  

Гавриленко, Віта Андрущенко, Наталія  Аксюк. Нині його 

очолює Анжеліка Селіванова, яка створює умови для 

розкриття творчого потенціалу кожного учасника. 
        Учасники художньої самодіяльності беруть активну 

участь у святкових загальноколеджівських, міських, 

обласних заходах, посідають призові місця. Своєрідним 

підсумком роботи художньої самодіяльності коледжу є 

участь в обласному міжвузівському фестивалі-конкурсі 

"Студентська весна", на якому учасники одержують 

дипломи та подяки, що підтверджує їх високий рівень 

виконавської майстерності.   



 

На обласному фестивалі-конкурсі поетичної творчості студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації 

«Поетична весна-2016» за темою «Поезія - душа, а слово – крила» наш коледж представляла студентка Анна 

Ковальова, яка  перемогла у номінації «Філософія життя» (філософська лірика). 

 Студенти нашого коледжу взяли участь у міському конкурсі талантів та краси «Пара – BEST». За 

підсумками журі Анатолій Гуліка та Марина Бойченко вибороли перемогу в номінації «Містер та Міс 

граціозність», а також отримали спеціальний приз від газети «Полтавський вісник». 

Спортивні здобутки 
    Студент Файрушин Вадим взяв участь у XXIV 

Всеукраїнських змаганнях  «Кубок Запорізької АЕС» з греблі 

на байдарках і каное та здобув бронзову нагороду. 

      Шахісти  коледжу взяли участь у першості м. Полтава 

серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Студентка Іванна  Біла  

стала третьою, а студент Юрій Ткаленко виборов друге 
місце.  
    Збірна юнаків Полтавського коледжу харчових технологій 

взяла участь у першості області з баскетболу серед ВНЗ І-ІІ 

рівнів акредитації (Полтавський регіон). Наші баскетболісти 

посіли друге місце.  

     Гирьовики Полтавського коледжу харчових 

технологій НУХТ успішно виступили в 

першості області серед ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації, виборовши 5 призових місць, та 

посіли друге загальнокомандне місце. 

Чемпіонами стали: Анатолій Сидорчук, 

Валентин Бобрицький, Олег  

Тарасовський.  Другі місця завоювали: Віталій  

Довгаль, Володимир Сипко.  

У першості області з легкої атлетики серед 

ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації легкоатлети Полтавського коледжу 

харчових технологій НУХТ успішно виступили, зайнявши третє 

загальнокомандне місце. В естафеті 4х200м команда у складі Анатолія Дарнопиха, 

Сергія Галушки, Миколи Лавренка та Артема 

Хмельницького посіла друге місце. Чемпіоном змагань з бігу 

на 60 м став Микола Лавренко. 

      У листопаді 2016р. спортсмени Полтавського коледжу 

харчових технологій Національного університету харчових 
технологій взяли участь у першості Полтавської області з 

шахів серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. У 

загальнокомандному заліку опинилися на високому 4 місці. Команда виступала у 

такому складі: Валентин Аксюк, Юрій Ткаленко, Діана Гармаш. Першокурсник 
Валентин Аксюк фінішував зі 

срібною нагородою. 

   У першості області з волейболу 
серед дівочих команд в залік 

Спартакіади ВНЗ I-II рівнів акредитації команда коледжу 

здобула 3 місце. Команда виступала у наступному складі: 

Вікторія Морозова – капітан команди, Вікторія Синявська, 
Оксана  Даніленко. Крістіна Лупу, Руслана Вовк, Валерія 

Ісичко,  Анастасія Кабаненко, Аліна Михайнюта, Євгенія 

Носик, Надія Лобчук. 
 

Інна Сандай, керівник гуртка художньої самодіяльності 

                                                                               Олександр Шерстюк, керівник фізичного виховання 



 

 

 

 

   

 

            Гарною традицією коледжу стало проведення у жовтні огляду-конкурсу художньої самодіяльності 
серед студентів нового набору. Так і цього року з метою культурного та 

гуманітарного виховання молоді, розвитку громадської активності, 

популяризації 
студентської творчості, 

підтримки талановитої 

молоді, 26 жовтня 2016 

року пройшов конкурс 
«Ярмарок талантів-2016». 

Кожна група представила 

концертну програму, що 
складалася з п’яти 

обов’язкових номінацій: 

танець, пісня (народна 
або сучасна), 

інсценізація, художнє 

читання, гра на 

музичному інструменті. Оцінювало творчі здібності студентів нового набору 
журі, до складу якого входили куратори груп четвертого найстаршого курсу: Михайло Танчин,  Ірина 

Гузевська, Надія Примаченко, Леся Соловей, Тетяна Таран, Лора Орлова, Наталія Бессараб та Еліна 

Романишина, голова ради кураторів. 
Кожна студентська група показала справжній феєрверк талантів. За 

результатами конкурсу місця розподілились наступним чином: 

1-е місце - група 11-Х (куратор Тетяна Сергєєва); 

2-е місце - група 11-ТХ (куратор Надія Надточій); 
3-е місце – група 11-А (куратор Аліна Кметь). 

Кращими виступами у номінаціях визнано: 

«Краща інсценізація» - група 11-Т (куратор Інна Івко); 
«Краща пісня» -  група 12-ТХ (куратор Надія Гагаєва); 

«Краща гра на музичному інструменті» - група 11-К (куратор Олег 

Шерстюк). 
            Учасники були відзначені грамотами та солодкими призами від адміністрації та профкому коледжу. То 

ж  ми з впевненістю можемо сказати: «ПКХТ НУХТ має талант!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          Антон Крутських, член прес-центру 



 
ВИТЯГ З КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 

від 05.04.2001 № 2341-III 

Стаття 22. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність 
1. Кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося 

шістнадцять років. 

Стаття 185. Крадіжка 
1. Таємне викрадення чужого майна (крадіжка) -  карається штрафом від п'ятдесяти (850 грн.) до ста 

(1700 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 

вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на 
строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років. 

2. Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб, - карається арештом на строк 

від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той 

самий строк. 
3. Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної 

шкоди потерпілому, - карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років. 

4. Крадіжка, вчинена у великих розмірах, - карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми 
років. 

5. Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою, - карається 

позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна. 

                              

                          Шановні колеги!   

Колектив коледжу вітає Вас із ювілеєм!                                                            

 Микола Іванович Резніченко 

Від всього серця ми бажаємо 

Щастя, радості, добра, 

Здоров’я, успіхів, тепла, 

Благополуччя та достатку, 

Щоб справи всі були в порядку. 

Хай посміхається життя, 

Та буде кращим майбуття. 

Світлана Анатоліївна Пуховська 

Вас з Днем народження щиро вітаємо, 

Щасливої долі й здоров’я бажаємо, 

У справах успіхів і процвітання, 

І щоб збувались усі побажання! 

Тетяна Іванівна Малинська 

Хай сміється доля, мов калина в лузі 

В колі щирих, вірних і хороших друзів. 

Зичимо Вам щастя, радості, тепла, 

Успіхів, здоров'я, злагоди й добра. 

Хай крокують поруч вірність і кохання,  

Хай здійсняться мрії і  бажання 

                                        За дорученням колег Еліна Романишина,голова ради кураторів, викладач 
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