
 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

         

Шановні колеги та студенти! 

Весняного дня, коли відцвітає верба, 

приходить до українців світле свято 

Великодня. Приходить з дитячим сміхом і 

кольоровими крашанками. З випеченою мамою 

високою паскою і дбайливо прикритим 

вишитим святочним лозовим кошиком.  

Це свято - невід'ємна часточка 

українства. Великдень приходить до нас, аби 

поєднати близьких людей. Величне свято 

Воскресіння Христового спонукає кожного із 

нас ще раз замислитися над вічними 

цінностями християнської моралі, дає нам 

добру нагоду наповнити свої серця любов’ю і 

добротою, зміцнює кожного з нас духовно. З настанням Пасхальних днів 

пробуджується не тільки земля, а й усі людські надії та сподівання на добру долю. 

Тож направимо наші молитви на добрі справи і світлі помисли.  

Вітаючи Вас зі світлим Воскресінням 

Христовим, щиро бажаю добра, радості, 

благополуччя, миру і спокою в душі, Божого 

благословення. Від усього серця щиро вітаю із 

найсвітлішим весняним святом – Великоднем! 

         З повагою, директор коледжу  Анатолій Палаш 
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                                                     Тиждень фахової комісії спецдисциплін зі                   

                                                                          спеціальності   “Експлуатація та ремонт     

                                                                          обладнання харчових виробництв ” 
                              З  27 лютого  по  3 березня 2017 року в 

Полтавському коледжі харчових технологій Національного 

університету харчових технологій відбувся тиждень фахової 

комісії спецдисциплін зі спеціальності «Експлуатація та ремонт 

обладнання харчових виробництв». Тиждень розпочався із 

зустрічі-бесіди студентів електромеханічного відділення з 

представником Полтавського міського центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді Людмилою 

Василенко. Тема бесіди – «Профілактика ВІЛ/СНІДу серед 

молоді». Бесіда була цікавою та жвавою. Наступного дня 

відбулася конференція «Перспективи розвитку 

машинобудування», яку підготувала та провела разом зі 

студентами групи 

21-М викладач 

спецдисциплін 

Ольга Сіверченко.  Під час конференції студенти дізналися, де і 

коли виникла галузь машинобудування, отримали інформацію 

про перспективи її розвитку та роль в економіці України. На 

конференції було переглянуто відео про Всеукраїнський 

тиждень харчових технологій, що відбувся у вересні  2016 року, 

та висвітлені в доповідях  питання трансферу інновацій саме в 

розвитку галузі машинобудування. 

Обдарована студентська молодь зібралася 1 березня 2017 року в 

актовій залі коледжу, де відбувся брейн-ринг між командами студентів-механіків, 

холодильщиків і комп’ютерників.  Студенти продемонстрували обізнаність у 

культурному просторі епохи, в питаннях екології та спорту. У паузах між 

виконанням завдань глядачі могли насолодитися номерами художньої 

самодіяльності.  Гра була насичена емоціями та хвилюванням. Усі команди показали 

свій бойовий дух та неймовірне прагнення до перемоги. 

Також у рамках тижня відбулася зустріч студентів електромеханічного 

відділення з провідним спеціалістом 

Головного територіального управління 

юстиції у Полтавській області Юлією 

Бабирь. Під час зустрічі були розглянуті 

питання правової та адміністративної відповідальності громадян 

України. 

Тиждень фахової комісії завершився конкурсом «Кращий слюсар». 

Свою майстерність та вміння виконувати слюсарні роботи 

продемонстрували Сергій Масовець, Максим Ушенін, Сергій 

Панченко та Олександр Ляшенко  (група 31-М ). Виконання робіт оцінювали викладач спецдисциплін Іван 

Тригуба та майстер виробничого навчання Віктор Крумін. Переміг Сергій Масовець  (група 31-М).  

                                                   Викладачі фахової комісії спецдисциплін зі спеціальності   “Експлуатація        

та ремонт обладнання харчових виробництв” 

                           



 

 

                                    Тиждень фахової комісії спецдисциплін зі               

                                              спеціальності «Монтаж, обслуговування засобів           

                                                    і систем автоматизації  технологічного виробництва»                                                            
                                                             З 20 до 24  березня 2017 р. у Полтавському коледжі харчових технологій 

НУХТ відбувся тиждень фахової комісії спецдисциплін зі спеціальності «Монтаж, обслуговування засобів                                          

і систем автоматизації  технологічного виробництва», у якому активну участь взяли студенти І-ІV курсів. 

Перший день був присвячений здоровому способу життя. Студенти підготували плакати та газети до Дня 

здоров’я. Викладачам, студентам і співробітникам демонструвалися відеоролики на тему «Здорова родина – 

здорова країна». Цікаво пройшла зустріч зі студентами Полтавської 

медакадемії. 

На другий день кращі студенти-випускники 41-А групи Володимир 

Анюховський, Костянтин Бородавка, Віталій Колотій та Іван Файрушин 

змагалися за звання «Кращий електромеханік 2017 р.». Після тривалої й 

запеклої боротьби кращим електромеханіком 2017 року став Віталій 

Колотій. Друге місце посів Костянтин Бородавка. Однакову кількість 

балів отримали студенти Іван Файрушин та Володимир Анюховський, 

які поділили третє місце. 

Третього дня у актовій залі коледжу за ініціативи студентської 

ради і за підтримки адміністрації та профспілкового комітету 

студенти-електромеханіки під керівництвом викладачів фахової 

комісії провели «ЛІГУ СМІХУ». Майже дві години дотепного 

гумору, чудові танці й пісні – такий репертуар показали 

електромеханіки. Перед журі було дуже складне завдання – 

визначити переможця. Вирішити це завдання журі змогло лише 

після проведення батлу. У напруженій боротьбі змагалися 

команди, які отримали однакову кількість балів, – «БПП» і 

«КІПОВЦІ». Переможцем першої «ЛІГИ СМІХУ» на 

електромеханічному відділенні стала команда «БПП». Решта учасників отримала відзнаки у таких номінаціях:  

«Оригінальність» - команда «КІПОВЦІ», 

«Екстравагантність» - команда «ПІЖОНИ», «Командний 

дух» - команда «ДЕМБЕЛЯ». 

23 березня 2017 року під керівництвом викладачів 

комп’ютерних дисциплін Миколи Павленка та Людмили 

Хименко відбувся конкурс «Кращий знавець комп’ютерної 

техніки». 

Під час 

виконання завдань конкурсу студенти продемонстрували знання 

стандартних і спеціалізованих програмних засобів, вміння швидко і 

правильно виконувати завдання на комп’ютері. 

А 24 березня 2017 року визначали кращого геймера. Під час 

цього конкурсу команди демонстрували своє вміння в ігровій формі 

користуватися сучасною комп’ютерною технікою. І місце посіла 

команда 41-А групи, ІІ місце – команда 31-А групи, ІІІ місце – 

команда 21-А групи. 

                              Викладачі   фахової комісії спецдисциплін зі спеціальності «Монтаж, обслуговування засобів                                                                                 

                                                                                              і систем автоматизації  технологічного виробництва» 

 



  

ПРИЙШЛА «СТУДЕНТСЬКА ВЕСНА» 
 

28 березня 2017 року студенти 

нашого коледжу взяли участь в 

обласному міжвузівському 

мистецькому фестивалі-конкурсі 

«Студентська весна». Ініціювали захід 

Департамент освіти і науки, управління 

культури, управління у справах сім'ї, 

молоді та спорту Полтавської 

облдержадміністрації та Рада 

директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. 

Метою проведення фестивалю є 

пропаганда українського народного 

мистецтва, світової класики, кращих творів сучасних 

поетів та композиторів, розкриття творчого потенціалу 

студентських аматорських колективів. 

Кращі колективи та кращих виконавців 

демонстрували студенти Полтавського коледжу 

харчових технологій НУХТ, Полтавського 

політехнічного коледжу НТУ «ХПІ»,  Полтавського 

комерційного технікуму, Полтавського коледжу нафти 

і газу Полтавського національного технічного 

університету імені Юрія Кондратюка. 

Студенти нашого коледжу у черговий раз 

показали свою творчу майстерність. Концертна 

програма була досить насиченою: художнє читання, 

вокал, народні, бальні, естрадно-спортивні танці,  

гра на музичному інструменті. Журі конкурсу 

відзначили творчий підхід, артистизм наших 

студентів, високий рівень організації конкурсу. 

Кращі номери фестивалю - конкурсу 

«Студентська весна-2017» будуть включені в гала-

концерт, який відбудеться у квітні в приміщенні 

Полтавського музично-драматичного театру імені 

 М.В. Гоголя. 

 
                                                                                                    Заступник директора з ВР  Наталія Гавриленко 

 
 



 
 

Витяг з Кодексу України про адміністративні правопорушення 
Стаття 178. Розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і поява в громадських місцях у п'яному 

вигляді 

Розпивання спиртних напоїв на вулицях, на стадіонах, у скверах, парках, у всіх 

видах громадського транспорту та в інших громадських місцях, крім 

підприємств торгівлі і громадського харчування, в яких продаж спиртних напоїв 

на розлив дозволений виконавчим органом сільської, селищної, міської ради, 

або поява в громадських місцях у п'яному вигляді, що ображає людську гідність 

і громадську мораль, - тягне за собою попередження або накладення штрафу від 

одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів 

адміністративного стягнення, - тягнуть за собою накладення штрафу від трьох 

до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яка двічі 

протягом року піддавалась адміністративному стягненню за розпивання спиртних напоїв у громадських 

місцях або появу в громадських місцях у п'яному вигляді, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від 

шести до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до 

двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, а у виняткових випадках, якщо за обставинами 

справи і з урахуванням особи порушника застосування цих заходів буде визнано недостатнім, - 

адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб. 

Стаття 180. Доведення неповнолітнього до стану сп'яніння 

Доведення неповнолітнього до стану сп'яніння батьками неповнолітнього, особами, які їх замінюють, або 

іншими особами - тягне за собою накладення штрафу від шести до восьми неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян. 

 

Удосконалення збору та використання даних про безпеку та гігієну праці 

Найвища цінність людини – це життя і здоров’я. І їх захист 

потребує чималих зусиль, адже інколи людська діяльність пов’язана з 

небезпечними ситуаціями, особливо при виконанні службових обов’язків. 

Охорона праці є невід’ємною складовою забезпечення гармонійного 

розвитку суспільства, а збереження здоров’я та життя працівників залежить 

від кожного, хто бере участь у трудовій діяльності.  

Важливо пам’ятати, що дотримання законодавства у сфері охорони 

праці стане запорукою збереження здоров’я працівників та найціннішого – 

людського життя.  

За рекомендацією Міжнародної організації праці девіз цьогорічного 

Всесвітнього дня охорони праці – Удосконалення збору та використання 

даних про безпеку та гігієну праці. В Україні цей день отримав назву 

«День охорони праці» і відзначається щорічно 28 квітня.  

Знайти своє достойне місце в рейтингу розвинених країн наша держава зможе лише завдяки 

функціонуванню систем  збору реальних, вірогідних, загальновизнаних безпечних показників трудової 

діяльності громадян. 

За офіційними даними, у середньому щороку на виробництві гинуть 400 осіб і 5 тис. травмуються, 

зокрема, більш ніж 1 тис жінок. Приблизно 500 працівників стають інвалідами. Частота випадків 

смертельного травматизму   в Україні   вище і становить майже 7% від загальної кількості травмованих, 

водночас як у країнах Заходу дорівнює 0,08 – 0,12%. 

Системний і достовірний збір даних про стан охорони праці і травматизму на виробництві є 

об’єктивним підґрунтям для здійснення аналізу всіх аспектів травматизму й розроблення фахівцями заходів 

профілактики на рівні підприємства, регіонів, держави. Оптимізація та підвищення точності збору даних з 

використанням новітніх інформаційних систем дасть змогу чіткіше визначити пріоритетні в державній 

політиці у сфері охорони праці, раціонально використовувати людські та матеріальні ресурси й підвищувати 

рівень безпеки на виробництві. 

Для України важливим завданням є налагодження системи широкого доступу до даних про стан 

охорони праці, виробничого травматизму і професійних захворювань на рівні регіонів, фондів соціального 

страхування та держави. Відкритість і доступність такої інформації значно підвищить ефективність 

використання даних та культуру профілактики й сприятиме створенню безпечних робочих місць.   

Інженер з охорони праці Сергій Крамар 



 

                   

                   

 

Флешмоб «22 Pushup Challenge»  

Все більшої популярності у світі набуває флешмоб «22 Pushup Challenge», метою якого є підтримка 

воїнів, ветеранів бойових дій з посттравматичним синдромом та  популяризація здорового способу життя. Не 

стоять осторонь і студенти структурних підрозділів НУХТ. 

9 березня 2017 року студенти Полтавського коледжу харчових технологій НУХТ прийняли естафету 

від Свалявського технічного коледжу НУХТ та долучилися до флешмобу. Юнаки віджалися 22 рази і 

передали естафету студентам Сумського коледжу харчової промисловості НУХТ. 

Маємо надію, що флешмоб приверне увагу суспільства до проблем, які виникають у захисників 

Батьківщини після повернення до мирного життя. 

Слава Україні! Героям слава!  

 

Настільний теніс 

З 8 лютого по 10 лютого 2017 року відбувся турнір з 

настільного тенісу серед вищих навчальних 

закладів I-II рівнів акредитації на приз пам’яті 

А.М.Яценка 

В напруженій боротьбі команда Полтавського коледжу харчових технологій 

НУХТ у складі Михайла Белея (група 11-А), Ігоря Ярмолюка (група 11-Х), Анни 

Кривенко ( група 21-Т), Любові Ситник (група 12-ТХ) виборола II місце. 

 

У футбол грають справжні дівчата 

У місті Гребінка Полтавської області проведено Чемпіонат України (перша ліга) 

серед дівчат 2000-2001 років народження з футзалу. Кращим захисником Чемпіонату 

визнано Мандзюк Дарину – студентку Полтавського коледжу харчових технологій 

Національного університету харчових технологій. 

 

Баскетбол 
Юнацька та дівоча 

збірні Полтавського коледжу 

харчових технологій НУХТ 

взяли участь у чемпіонаті 

Полтавської області з 

баскетболу 3х3 серед 

учнівської та студентської 

молоді. Юнаки, 

поступившись у фіналі баскетболістам Кременчуцького педагогічного 

коледжу, здобули срібні нагороди. Дівчата фінішували третіми. 

                        Викладачі фізичного виховання                   
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