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Дорогі студенти!
17 листопада має особливе значення для студентів
усього світу, адже це - Міжнародний день студента. Це
свято зближує та об'єднує молодих людей усього світу, бо
це, насамперед, день студентської солідарності, що не має
меж та кордонів. Студенти завжди були найбільш
волелюбною, незалежною та свободомислячою частиною
суспільства.
У Міжнародний день студента сердечно бажаю
нинішній молоді бути на рівні високих вимог сучасного
життя. Нехай збудуться усі ваші мрії та назавжди
збережеться у ваших серцях романтика студентських літ.
Майбутнє належить молодим, сповненим життєвої енергії
людям. Країні вже сьогодні потрібні ваші знання, ваш реальний внесок у справу державотворення,
велику справу побудови демократичної процвітаючої України. Переконаний, сплине незначний час і
Ваш досвід та професіоналізм визначатимуть долю всієї держави. Бажаю вам примножувати свою
енергію, неодмінних успіхів у навчанні, нових творчих досягнень, гармонійного духовного та
фізичного розвитку. Вірю у ваше щасливе майбутнє, у щасливе майбутнє рідної України.
Анатолій Палаш, директор коледжу

КОЛЕДЖ – КРАЇНА ТАЛАНТІВ
З метою національно-патріотичного, художньо-естетичного виховання молоді засобами мистецтва,
забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та можливостей,
підтримки талановитої молоді 01 листопада 2017 року у коледжі
пройшов конкурс «Ярмарок талантів». 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 прийому журі, до складу якого входили куратори груп
четвертого
курсу.
За
результатами
конкурсу
місця
розподілились
наступним чином:
1-е місце - група 32-ТХ
(куратор Ніна Деряга); 2-е місце - збірна студентів груп 21-А, 21-М
(куратори Аліна Кметь, Тетяна Сергєєва); 3-е місце – група 11-К
(куратор Наталія Бессараб).
Кращими виступами у
номінаціях визнано:
«Хореографічний жанр» - група 11 - Т (куратор Ірина Гузевська);
«Декламаторське мистецтво» - група 11-ТХ (куратор Світлана
Лейко);
«Театральний жанр» - група 11-Х (куратор Юрій Трясій);
«Інструментальний жанр» - група 11-А (куратор Ольга
Сіверченко).
Учасники були відзначені грамотами та солодкими призами від
адміністрації та профкому коледжу.

ОСІННІЙ БРЕЙН-РИНГ
23 жовтня студенти нашого коледжу взяли участь у
турнірі з інтелектуальної гри «Осінній брейн-ринг» серед
команд полтавських вишів. У турнірі взяли участь 20 команд,
у кожній з яких по шість представників. Наш коледж гідно
представили Ірина Павлик (41-ТХ), Максим Коляда (31-К),
Юрій Ткаленко (31-К), Богдан Цись (31-М), Аліна Бессараб
(21-ТХ), Михайло Сомко (21-А). Вони змагались у знаннях
певних історичних та культурних подій, загальновідомих
знаннях з освіти, медицини, мистецтва. Кожна з команд
завітала на турнір з потужною групою уболівальників.
Останнім владося не лише «покричати» за своїх, а й взяти
участь у грі також. Коли жодна з команд не мала відповіді на
питання, то відповісти мала право людина з зали. За правильні відповіді – солодкі подарунки. А двоє
найкмітливіших по завершенню турніру також отримали винагороди. Студенти нашого коледжу показали
хорошу гру та ввійшли до десятки кращих команд, за що й були нагороджені подякою та солодким призом,
який розділили зі своїми вболівальниками.
ГОЛОВУ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ КОЛЕДЖУ ОБРАНО
04 жовтня 2017 року у нашому навчальному закладі пройшов другий тур
виборів голови студентської ради коледжу. За даними студентської виборчої комісії
голоси виборців у відсотках розподілилися між кандидатами наступним чином:
Анастасія Голобородько - 41,5 %
Богдан Цись – 46,52%
Не підтримали жодного кандидата – 11,98 %
Вітаємо Богдана Цися з обранням головою студентської ради коледжу.
Ірина Павлик, голова сектору зв’язків з громадськістю

ГУРТОЖИТОК – НАШ ДІМ
КРАЩІ СТУДЕНТСЬКІ КІМНАТИ ГУРТОЖИТКУ
З метою виявлення кращого досвіду організації житловопобутових умов для проживання, навчання і відпочинку студентської
молоді та активізації органів студентського самоврядування у
формуванні здорового способу життя і активної життєвої позиції молоді
проведено конкурс на кращу студентську кімнату гуртожитку. Серед
дівчат перше місце отримали мешканки 801 кімнати, студентки групи 31Т Анна Олексієнко та Валентина Кича. Друге місце поділили між собою
мешканки кімнати 602, студентки групи 22-ТХ Анастасія Голобородько
та Аліна Паламар, та кімнати 910 Тетяна Педоряка (41-Т), Валентина
Кобзаренко (32-ТХ). Третє місце – 416 кімната – студентки групи 21-Т –
Аліна Кондраш, Віра Микитюк та Дар’я Олефір. Серед хлопців призові місця розподілилися таким чином:І
місце - 803 к. - Руслан Горський (41-М), Ростислав Тур (11-Т), Юрій
Дементій (11-Т). ІІ місце – 711 к. – Сергій Климань (31-Х), Вадим
Пасько (31-А). ІІІ місце – 511 к. – Валентин Кушнір (31-А), Андрій
Лут (31-А), Олександр Срібний (31-А).
НАРКОМАНІЯ – ЧУМА НАШОГО СВІТУ!
Чому люди стають наркоманами? Швидше за все, тому, що вони
не знають страшних наслідків. Люди вірять у ті міфи, які
розповсюджують торговці наркотиків, і в результаті потрапляють у
пастку. Який же обман таять у собі наркотики? На ці та інші питання
намагалися знайти відповідь студенти 2 та 3 курсу, які проживають у
гуртожитку . Вихователі Інна Панченко, Ольга Джурка та студентки групи 31-ТХ Анастасія Степова та
Валерія Дубина, які є членами студентської ради гуртожитку, організували та провели виховний захід
«Наркоманія – чума нашого світу!» з метою профілактики вживання наркотичних речовин серед студентської
молоді.
ЛЮДЯНІСТЬ ТА ГУМАННІСТЬ – КРИТЕРІЇ ДОСКОНАЛОЇ ДУШІ
У наш час так не вистачає доброзичливості до людей, відкритості серця,
доброти і людяності.
Думками і вчинками більшості людей володіють гроші, матеріальні цінності, у гонінні за багатством і владою,
матеріальним достатком ми забуваємо про духовність, милосердя, доброзичливість та співчуття.
Саме про такі життєві цінності і йшла мова під час виховного
заходу в гуртожитку коледжу, що організували вихователі Ольга
Джурка та Інна Панченко. Студенти груп 21-Т та 31-А, які були
присутні на заході, активно залучалися до обговорення цієї теми.
Після обговорення та перегляду фільму кожен зробив для себе
висновок, що головне – пам’ятати, що все у світі
взаємопов’язане. Одного разу проявивши людяність по
відношенню до когось, все повернеться вам сторицею. І навпаки.
Не бійтеся проявляти свої почуття – гірше, коли ви захочете, а не
зможете, або не буде для кого. Тому будьте гуманними один до одного, шануйте себе і оточуючих вас людей.
І не важливо, знайомі ви чи ні. Адже тільки так ми зможемо побудувати високоморальне та освічене
суспільство.
БЕЗПЕКА РУХУ – ЦЕ ЖИТТЯ
Порушуючи правила дорожнього руху, ми наражаємо себе на
смертельну небезпеку. Тож щоб не сталося лиха, ми повинні знати
елементарні правила безпеки життєдіяльності на дорозі та основні
засоби регулювання дорожнього руху. Саме з цією метою вихователі
гуртожитку Ольга Джурка та Інна Панченко провели виховний захід у
формі тематичної вікторини «Безпека руху – це життя». Захід проводився
для студентів першого курсу, які проживають у гуртожитку. Після
перегляду навчального фільму про безпеку на дорозі студенти взяли
участь у тематичній вікторині, де проявили свої знання, ерудицію, артистичні здібності. Найактивнішими та
найерудованішими були студенти групи 11-Х Микола Грицун, Ростислав Ярмола, Владислав Тараненко та
В’ячеслав Лешенко, групи 11-Т Євгеній Луговський, групи 11-ТМ Вікторія Пилипенко та Карина Ляшко.
Ольга Джурка та Інна Панченко, вихователі гуртожитку

ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Цього року на базі Полтавського коледжу харчових
технологій Національного університету харчових технологій
відбулося
обласне свято «День працівників харчової
промисловості». На свято завітали поважні гості – заступник
голови Полтавської облдержадміністрації Микола Білокінь,
директор Департаменту агропромислового розвитку Полтавської
облдержадміністрації Сергій Фролов, заступник директора
Департаменту
агропромислового
розвитку
Полтавської
облдержадміністрації Олег Палій, Герой України Іван Балюк,
керівники та працівники підприємств харчової промисловості
Полтавської області. Педагогічному колективу було дуже
приємно бачити серед гостей чимало випускників Полтавського
коледжу харчових технологій НУХТ.
Відвідувачів свята гостинно зустрічали студентитехнологи разом з викладачем Оксаною Палаш. У парковій зоні
перед коледжем вони готували козацький куліш та запрошували
скуштувати.
А
в
навчальному
корпусі,
на
другому
поверсі
розгорнулась
виставкадегустація продукції, яку виготовляють підприємства
Полтавщини. Серед учасників дегустації і студенти
Полтавського коледжу харчових технологій НУХТ, що
мали нагоду почастувати гостей м’ясними та молочними
продуктами, виготовленими власними руками у виробничих
лабораторіях коледжу.
В актовій залі відбулися урочистості, де нагороджували
найкращих
на
Полтавщині за здобутки
у
галузі
харчової
промисловості. Студенти
коледжу радо вітали
працівників
харчової
промисловості святковим концертом – піснями, танцями,
гуморесками.
Організатори та гості свята висловили щиру вдячність
директору коледжу Анатолію Палашу та педагогічному і
студентському колективу за організацію, теплу зустріч та створену
атмосферу свята.
15 жовтня у читальному залі коледжу експонувалася
виставка. Підприємства харчової та переробної промисловості
відіграють провідну роль у забезпеченні населення продовольчими
товарами в усьому світі, оскільки турбота про хліб насущний
завжди була однією з головних турбот людства. Задовольнити
потреби населення в продуктах харчування – одне із пріоритетних
завдань економіки нашої країни. У цій благородній справі бере
участь і наш коледж, який 87 років поспіль готує спеціалістів для
переробної галузі.
На виставці представлені книги про новітні технології харчової промисловості, фахові журнали,
газетна інформація про здобутки кращих переробних підприємств Полтавщини.
Тетяна Марченко, завідувач навчально – виробничої практики

ПОВИНЕН ЗНАТИ КОЖНИЙ
Громадське місце – частина будь-якої будівлі,
споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно,
чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або
час від часу, в тому числі під'їзди, а також підземні
переходи, стадіони. Відповідно до ст. 13 Закону України
«Про заходи щодо попередження та зменшення вживання
тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я
населення» забороняється куріння тютюнових виробів, а також електронних сигарет і кальянів:
1) у ліфтах і таксофонах;
2) у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я;
3) у приміщеннях та на території навчальних закладів;
4) на дитячих майданчиках;
5) у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної
культури і спорту;
6) у під’їздах житлових будинків;
7) у підземних переходах;
8) у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів;
9) у приміщеннях закладів ресторанного господарства;
10) у приміщеннях об’єктів культурного призначення;
11) у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних
установ;
12) на стаціонарно обладнаних зупинках маршрутних транспортних засобів.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! У місцях та закладах, де куріння заборонено, має бути розміщена наочна
інформація, яка складається із графічного знака про заборону куріння та тексту такого змісту: «Куріння
заборонено!»
Крім спеціально відведених для цього місць, забороняється куріння тютюнових виробів:
1) у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;
2) у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;
3) у приміщеннях гуртожитків;
4) в аеропортах та на вокзалах.
У спеціально відведених для куріння місцях розміщується наочна інформація, яка складається із
відповідного графічного знака та тексту такого змісту: «Місце для куріння. Куріння шкодить Вашому
здоров'ю!».
ЦІКАВО! За даними Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я близько третини дорослого
населення Землі курять, що в числовому еквіваленті становить 1,5 мільярда людей. 200 мільйонів з них
жінки. Щороку від наслідків тютюнокуріння помирає 3,5 мільйона жителів планети, це близько 10 тисяч
смертей щодня. Вдихання ж вторинного тютюнового диму призводить до 600000 випадків передчасної
смерті людей у світі на рік. У штаті Нью-Йорк штраф за порушення заборони курити в закритих
громадських приміщеннях і службових автомобілях – 1000
доларів.
Відповідно до ст. 152 Закону України «Про державне
регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»
забороняється
споживання
пива,
алкогольних
та
слабоалкогольних напоїв, вин столових:
1) у закладах охорони здоров'я;
2) у навчальних та освітньо-виховних закладах;
3) у громадському транспорті, на зупинках транспорту, у підземних переходах;
4) у закладах культури;
5) у ліфтах і таксофонах;
7) на дитячих майданчиках;
8) на спортивних майданчиках;
9) у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних
установ.
Еліна Романишина, голова ради кураторів

СПОРТИВНІ НОВИНИ
НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС
З 9 по 13 жовтня проходив чемпіонат з настільного
тенісу серед студентів коледжу. У змаганнях взяли участь
28 юнаків та 18 дівчат. У запеклій боротьбі місця
визначились таким чином:
серед юнаків –
I місце – Ігор Ярмолюк (21-Х);
II місце – Михайло Белей (21-А);
III місце – Станіслав Гришко (31-Х).
серед дівчат –
I місце – Ярина Луценко (21-Т);
II місце – Яна Приведенець (11-ТХ);
III місце – Анна Лобчук (11-А).
МАЙБУТНІ ЧЕМПІОНИ
З 13 по 31
жовтня
в
спортивному залі
коледжу проведено
першість коледжу з
баскетболу серед
груп
нового
набору. Юнаки мали змогу продемонструвати свою
майстерність один перед одним, а екзаменатором у них була
збірна дівчат коледжу. В результаті запеклої боротьби 7-ми
команд, майже 80-ти учасників, місця розділилися наступним
чином:
3 місце – група 32-ТХ;
2 місце - група 11-Х;
1 місце – збірна дівчат (тренер Олег Шерстюк).
ЛЮБИМО ТА УМІЄМО ГРАТИ
У коледжі НУХТ проведено традиційний Кубок
Директора з волейболу, присвячений Дню студента. У
змаганнях взяли участь 16 юнацьких команд та збірна
коледжу – дівчата. Про безкомпромісність та
спортивну напругу свідчить той факт, що фінальна гра
закінчилася з р група ахунком 27-25 та 25-23 на користь
студентів 41-А групи, які перемоли у фіналі студентів 31-К
групи. Бронзовими призерами визнані спортсмени груп – 41Х та 41-М. Переможці отримали кубок Директора і грамоти
від адміністрації та профспілкового комітету.
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