Газета Полтавського коледжу харчових технологій
№1(55)

Національного університету харчових технологій

29вересня
2017 року

Дорогі освітяни!
У цей святковий день прийміть мою щиру
вдячність за Вашу невтомну працю, за високе
служіння обраній справі, творчий пошук,
самовідданість, добро і щедрість душі, за
великий талант і покликання сіяти мудрість і
знання. Ви вносите визначний вклад у розвиток
України, формуєте нове покоління її громадян,
передаючи кожній молодій людині неоціненний
скарб високої освіченості, багатої духовності та
прагнення змінювати на краще своє життя і
долю
своєї
країни.
Висловлюю щиру вдячність за творчу,
самовіддану
та
подвижницьку
працю,
відповідальне ставлення до свого покликання, педагогічну майстерність і безкорисливе добро, які повсякчас
ви даруєте своїм вихованцям. Хай же на цьому благородному шляху вас завжди супроводжують успіхи. У
день свята щиро дякую вам за добросовісне служіння обраній справі, невтомний творчий пошук,
самовідданість, високий професіоналізм і життєву мудрість. Завдяки вашій повсякденній праці студентська
молодь долучається до тих невичерпних скарбниць знань, які допомагають їй стати справжніми фахівцями
своєї справи.
Бажаю вам, дорогі колеги, успіхів у натхненній педагогічній діяльності, нових творчих знахідок,
міцного здоров’я, енергії, терпіння та щирої поваги. Хай на цьому благородному шляху вас завжди
супроводжують успіхи, буде щедрою доля, оминають життєві негаразди, а серця зігріває довіра, любов та
вдячність вихованців.
Анатолій Палаш, директор коледжу

НЕЗВИЧАЙНИЙ ПОКАЗ МОД
20 вересня 2017 року в коледжі пройшов незвичайний показ
мод «Полтавчани та полтавчанки – які вони є». У чому ж його
особливість? Усі моделі виготовлені з використанням природних
матеріалів. Показ осінньої колекції одягу проходив напередодні
Дня міста Полтава, що відзначається 23 вересня. Саме
улюбленому місту присвятили студенти коледжу свої моделі
одягу.

СВЯТО «ФЕТИВАЛЬ ПОЛТАВЬКОЇ КУХНІ»
23-24 вересня 2017 року у Полтаві відбувалося святкування
Дня міста. Одним із заходів було проведення 24 вересня 2017
року фестивалю полтавської кухні. Студенти групи 31-ТХ
спеціальності «Виробництво харчової продукції» разом із
викладачем спецдисциплін Надією Надточій взяли активну участь у цьому заході.
Для участі у цьому фестивалі навчальним закладам було запропоновано обрати
один із старовинних рецептів полтавського борщу і представити його на дегустацію
полтавцям. Організаторами заходу були
визначені основні критерії оцінювання, такі
як ідея (автентичність), смакові якості
страви, сумісність продуктів у страві,
відповідність страви заявленій тематиці,
чистота приготування. Студентами коледжу
було обрано страву "Полтавський борщ із
м’ясними галушками". Приготовлена страва
прийшлася до смаку гостям свята.
Також було проведено майстер-класи по
швидкості чищення овочів, в якому брали участь студенти. У процесі проведення
фестивалю навчальний заклад презентували студенти. Вони розповідали про
спеціальності, за якими здійснюється підготовка в коледжі, демонстрували номери
художньої самодіяльності, підтримували речівками команду "Полтавські
борщовари".
Студенти коледжу за перемоги у різних номінаціях були нагороджені цінними
подарунками.

ПОЛТАВА ВИШИВАНА
З нагоди відзначення Дня міста 24 вересня 2017 року у Полтаві пройшов
традиційний масштабний
арт-проект
«Парад
«Полтава вишивана». У
ньому
взяли
участь
загальноосвітні,
вищі
навчальні заклади І-ІV рівня акредитації,
підприємства та організації міста.
На цьому святковому дійстві наш коледж гідно
представили студенти груп 11-Х, 21-ТХ, 21-А, 21М, 31-Т та куратори груп, викладачі Тетяна
Сергєєва, Ніна Василевська, Аліна Кметь, Леся
Соловей, Юрій Трясій. Близько 50 юнаків та дівчат,
одягнувши вишиті сорочки, пройшли святковою
ходою та презентували наш навчальний заклад.

Антон Крутських, член прес-центру студради

1 вересня – це незвичайний день. Це День Знань. Це час, коли студенти після веселих і тривалих літніх
канікул йдуть до коледжу, а першокурсники починають доросле життя у вищих навчальних закладах. 1
вересня завжди нагадує про те, що час не стоїть на місці, і особа піднялася на новий, більш дорослий рівень у
своєму житті. Кожен із першокурсників по різному сприймає перші дні навчання. Для них це, безперечно,
яскраве свято та урочиста подія, їхні думки сповнені радістю від зустрічі з друзями та захопленням від
нових подій. Пройшов місяць навчання, і ми поцікавилися, які ж думки і враження хвилюють наших
першокурсників.
Олександр Ситник, студент групи 11-ТХ:
Тетяна Борисенко, студентка групи 11-Т:
«Перше
позитивне
«Коли я вперше побачила коледж, то мені стало
враження почалося ще
зрозуміло, - це саме те місце, де мені потрібно
з кабінету приймальної
бути, що обрана мною професія дійсно відповідає
комісії. Вже там я
моїм бажанням. Я знала, що буде складно звикнути
зрозумів, що мені в
до нової атмосфери, але
коледжі подобається. З
мені здається, що я вже
першого навчального
призвичаїлася до нових
дня я знайшов багато
вражень. Мене і моїх друзів
нових друзів. Оскільки
зустріли привітно. Дуже
я дуже люблю їсти, то
приємно, що про нас
часто
заходжу
в
піклуються, як про своїх
їдальню. Їжа дуже
дітей. Цей коледж гарне та
смачна.
Перше
затишне місце, де завжди
враження склалося і
сприймають нас такими,
щодо викладачів. У коледжі вони дуже привітні та
якими ми є. Я рада, що
добрі, гарно пояснюють теми, але іноді дуже
навчаюся саме у цьому
швидко диктують і треба до цього звикнути. І до
коледжі і буду прикладати
цього всього я отримую стипендію. Я задоволений
всі зусилля, щоб отримати
своїм вибором».
ґрунтовні знання».
Вадим Костенко, студент групи 11-А: «Мої
Анастасія Коцюбинська, студентка групи 11перші враження від
Т:
«Провчившись
у
умов
навчання
в
коледжі декілька тижнів, я
коледжі
доволі
зрозуміла, що мені тут
позитивні. Зовсім не
дуже
подобається.
З
жалкую, що прийшов
перших днів мене вразили
зі
школи.
Хоча
знання викладачів та як
навчання в коледжі
вони
викладають.
поки
не
дуже
Добре, що прокидатися
відрізняється
від
можна на годину або й
школи, тут все одно є
півтори пізніше. Задають
достатньо
хороших
звісно немало додому, але
переваг. Одна з них –
за твої зусилля тебе
це свобода у виборі
завжди оцінять. Мені
одягу, що, на мою
подобається тут навчатися
думку, є одним із
більше, ніж у школі, тут
головних привілеїв. Викладачі лояльні та
привітний колектив як
доброзичливо ставляться до студентів, завжди
викладачів, так і студентів».
ідуть на зустріч. Особисто мені в коледжі набагато
цікавіше, ніж у школі».

Ярослав Головченко, студент групи 11-К:
«Коли я йшов до
коледжу, то я думав,
що тут, як і в іншому
вищому навчальному
закладі,
педагоги
будуть
байдуже
ставитися
до
студентів, що кожен
повинен боротися сам
за себе. Але в коледжі
це зовсім не так.
Викладачі
завжди
знайдуть
вільну
хвилинку для кожного
студента,
завжди
допоможуть і підуть назустріч. Майже на всіх
парах цікаво. У гуртожитку вихователі завжди
привітні та добрі. Група весела і класна. Надіюсь,
що, як кажуть, перше враження оманливе, не
стосується коледжу».
Валерія Захарченко, студентка групи 11-Т:
«Першого
дня,
як
тільки я переступила
поріг
цього
навчального закладу,
відразу подумала про
архітектуру
будівлі.
Дуже
цікавий
та
великий
навчальний
заклад. Піднімаючись
сходами
разом зі
своєю
групою,
я
дивувалась приємним
посмішкам майбутніх
викладачів. Зайшовши
до актової зали, також
приємно здивувалась
великим масштабам приміщення. Спочатку було
трішки моторошно, адже нікого не знала, та не
мала уявлення як надалі буде складатися моє життя
у коледжі. Але вперше побачивши куратора, мені
відразу стало спокійніше. Перші пари на диво
пройшли легко. Викладачі дуже добрі та розумні, з
ними хочеться вчитися та ходити на заняття до
коледжу. Перші
враження від цього закладу були позитивними, і це
підтвердили наступні відвідані мною заняття».

Микита Шамота, студент групи 11-К:
«Першого вересня
дуже турбувався,
яка буде група, чи
зможу
я
подружитися
з
одногрупниками.
Вже у понеділок
четвертого вересня
перед
першою
парою
ми
вже
знайшли
спільні
теми
для
обговорення.
Спочатку
дуже
важко було всидіти
80 хвилин, але вже
трішки звик. Хоч і пройшло всього декілька
тижнів, а навчатися набагато легше, ніж у школі,
бо в коледжі працюють добрі викладачі, але
водночас суворі. Взагалі в коледжі навчатися дуже
цікаво: нові знайомства, більше вільного часу, нові
знання».
Анна
Грицан,
студентка групи 11ТХ: «Двері коледжу
ще з першого дня
дружелюбно
відчинилися
переді
мною. Завжди готові
допомогти нам та піти
назустріч викладачі,
новий колектив, пари
та
сотні
нових
аудиторій,
які
потрібно знайти. Це
все
здавалося
захопливим.
Викладачі повернули
мою цікавість до деяких предметів, а стипендія дає
гарний стимул. Це все незвичайно: пари по 80
хвилин, велика перерва, лекції. Я сподіваюся, що
не втрачу запалу до навчання та полюблю ще
більше мій навчальний заклад».

Повинен знати кожний
ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА
Вогонь здавна є другом людини. Він допомагає їй обігріватися і
одягатися. З його допомогою людина варить метал, готує собі їжу.
Вогонь рухає техніку, допомагає людині проникнути в таємниці
космосу. Але вогонь може стати і жорстоким ворогом, якщо з ним
необережно поводитись, він виходить з-під контролю людини,
може знищити міста і села, будинки, ліси, урожаї, все, що
зустрінеться на його шляху. Часто у вогні пожеж гинуть люди.
Приблизно кожна шоста-восьма пожежа в нашій країні виникає від
пустощів дітей, від їхнього невмілого, необережного поводження з
вогнем. Кожен п’ятий, що загинув під час пожежі – неповнолітній.
Одна з основних причин, від яких виникають пожежі, - перевантаження електромережі. Також
причиною пожежі можуть стати залишені без нагляду увімкнуті електроприлади. Щоб цього не сталося,
нагрівальні електричні прилади слід встановлювати на вогнетривкі підставки і своєчасно вимикати.
Проте, якщо вже так трапилось, що виникла пожежа, то студентам слід дотримуватись наступних
правил:
якщо пожежа виникла у приміщенні, не слід лякатися і ховатися;
при виникненні у домашніх умовах, коли вогонь ще не набрав сили, слід швидко залити його водою,
накрити щільним покривалом з натуральної тканини, засипати піском;
коли в приміщенні з’явилось багато диму, то слід пробиратись до виходу повзучи;
якщо в приміщенні є маленькі діти, треба негайно вивести їх на вулицю;
не гаючи часу, повідомити про пожежу комусь із дорослих;
якщо поблизу немає дорослих, то дитина сама повинна викликати пожежну команду за телефоном
„101”, повідомити місце пожежі, назвати своє ім’я, вулицю, номер будинку, квартири, іншого об’єкту.
Пожежа – це особлива битва, тактика якої – наступ на вогненну стихію. При пожежі не можна чекати і бути
повільним. Адже підрахунок часу іде на секунди.

ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ
Обов'язки і права пішоходів
1.Пішоходи повинні рухатися по тротуарах і пішохідних
доріжках, тримаючись правого боку. Якщо немає
тротуарів, пішохідних доріжок або пересуватися по них
неможливо, пішоходи можуть рухатися велосипедними
доріжками, тримаючись правого боку і не утруднюючи рух
на велосипедах, або в один ряд узбіччям, тримаючись якомога правіше, а у разі його відсутності або
неможливості рухатися по ньому — по краю проїзної частини назустріч руху транспортних засобів. При
цьому треба бути обережним і не заважати іншим учасникам дорожнього руху.
2. Пішоходи, які переносять громіздкі предмети, або особи, які пересуваються в інвалідних колясках без
двигуна, ведуть мотоцикл, велосипед чи мопед, везуть санки, візок тощо, якщо їх рух тротуарами,
пішохідними чи велосипедними доріжками або узбіччями створює перешкоди для інших учасників руху,
можуть рухатися по краю проїзної частини в один ряд.
3. За межами населених пунктів пішоходи, які рухаються узбіччям чи краєм проїзної частини, повинні йти
назустріч руху транспортних засобів. Особи, які рухаються узбіччям чи краєм проїзної частини в інвалідних
колясках без двигуна, ведуть мотоцикл, мопед або велосипед, повинні пересуватися в напрямку руху
транспортних засобів.
4. У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи
узбіччям, повинні виділити себе, а за можливості мати на зовнішньому одязі світлоповертальні елементи, для
своєчасного їх виявлення іншими учасниками дорожнього руху.
5. Пішоходи повинні переходити проїзну частину по пішохідних переходах, у тому числі підземних і
надземних, а у разі їх відсутності — на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч.
6. Якщо в зоні видимості немає переходу або перехрестя, а дорога має не більше трьох смуг руху для обох
його напрямків, дозволяється переходити її під прямим кутом до краю проїзної частини в місцях, де дорогу
добре видно в обидва боки, і лише після того, як пішохід упевниться у відсутності небезпеки.
Еліна Романишина, голова ради кураторів

ДЕНЬ ФІЗКУЛЬТУРНИКА УКРАЇНИ
Студенти взяли участь у турнірі з настільного тенісу,
присвяченому Дню фізкультурника України.
Змагалися близько 40 юнаків та дівчат, які захоплюються цим
видом спорту.
У
цікавій
та
напруженій боротьбі серед
дівчат призерами стали:
ІІІ місце – Ярина Луценко;
ІІ місце – Анна Лобчук;
І місце – Дарина Мандзюк.
Серед юнаків:
ІІІ місце – Олександр Гресь;
ІІ місце – Ігор Ярмолюк;
І місце – Михайло Белей.

КУБОК ДИРЕКТОРА З МІНІ – ФУТБОЛУ
Протягом двох тижнів проводилися змагання з міні – футболу
на кубок Директора, присвячені Міжнародному дню
студентського спорту.
До участі у змаганнях
були
долучені
14
команд – понад 150
учасників – студентів
денного
відділення
коледжу.
Кращим
бомбардиром
став
Анатолій Дарнопих –
12 забитих мʼячів. Найнадійнишим воротарем визначено Андрія
Колісника. Призери змагань:
ІІІ місце –група 31 – А;
ІІ місце – група 31 - К;
І місце – група 41 – К.
Провели
змагання
викладачі
фізичного
виховання Олег Шерстюк та Надія Гагаєва.
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