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Шановні колеги та студенти!
Вітаю Вас із світлим і радісним святом — Великоднем.
У житті кожного християнина Великдень — свято особливо шановане та
величне. І не тільки тому, що приходить воно з утвердженням справжньої,
квітучої та теплої весни, але й тому, що є символом перемоги життя над смертю,
добра над злом, світла над пітьмою, віри — над безнадією. Воскресіння Ісуса —
це утвердження віри і надії у серці кожного християнина, це великий дарунок
Господньої любові. Бажаю Вам щастя і радості, віри і благополуччя! Нехай
чудесне свято Великодня принесе любов та світло у Вашу родину, щирість та
добро у взаємини! Нехай царюють у ваших серцях радість і душевний спокій!
Здоров’я, миру, поміркованості Вам і Вашій родині у поступах на життєвих
дорогах. Гарного настрою та теплих, сонячних святкових днів! Нехай Господня
ласка Вас зігріває і навчає щастя. Усіх Вам земних благ! Христос Воскрес!
З повагою, директор коледжу Анатолій Палаш

ТИЖДЕНЬ ФАХОВОЇ КОМІСІЇ СПЕЦДИСЦИПЛІН ЗІ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ
ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ»
КОНФЕРЕНЦІЯ «РОЗВИТОК МАШИНОБУДУВАННЯ В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ»
27 лютого
була проведена студентська конференція
«Розвиток машинобудування в харчовій промисловості». У заході
взяли участь студенти групи 21-М під керівництвом викладача
спецдисциплін Ольги Сіверченко. На конференції були розглянуті
наступні питання: стан, тенденції та перспективи розвитку сфери
машинобудування; проблеми сучасного розвитку машинобудування
в Україні; перспективи розвитку машинобудування в харчовій
промисловості; розвиток харчової промисловості Полтавської
області. Під час своїх виступів студенти показали не тільки знання
матеріалу за обраними питаннями, а й уміння працювати з науковою
літературою, аналізувати матеріал, робити висновки.
КОНФЕРЕНЦІЯ «ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ В ОБЛАДНАННІ ХАРЧОВОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ»
2
березня відбулася конференція «Застосування
електроприводу в обладнанні харчової промисловості». Захід
організовано і проведено викладачем спецдисциплін к. п. н.
Анатолієм Нізовцевим з групою 21-М. На конференції студенти
жваво обговорювали критерії підбору двигунів та сучасні
проблеми використання електроприводу. Було узагальнено
питання експлуатації обладнання, механізмів і машин харчової
промисловості. В роботі конференції використано діючі
симулятори
управління електроприводів, що дозволяють
моделювати кола керування, захисту й автоматизації процесів
пуску та реверсу двигунів.
КРАЩИЙ СЛЮСАР
2 березня в механічній майстерні коледжу відбувся конкурс на
звання «Кращий слюсар». Свою майстерність працювати зі слюсарним
інструментом та вміння виконувати слюсарні роботи продемонстрували
Євгеній Мелешко, Дмитро Шпанкін
та Олександр Грекін (група 31-М ).
Виконання робіт оцінювали викладачі
спецдисциплін Іван Тригуба, Ольга
Сіверченко та майстер виробничого
навчання Віктор Крумін. Місця
розподілилися наступним чином:1
місце - Олександр Грекін; 2 місце Дмитро Шпанкін; 3 місце - Євгеній
Мелешко.
Я В ТВОЇХ РУКАХ
Викладач спецдисциплін Тетяна Варакіна провела
інтерактивну лекцію «Що потрібно знати про туберкульоз». На
захід були запрошені студенти Української медичної
стоматологічної академії м. Полтави, які розповіли про засоби
запобігання небезпечному захворюванню. Студенти коледжу
взяли активну участь в обговоренні проблеми, жваво
відповідали на поставлені в ігровій формі питання.
Викладачі фахової комісії спецдисциплін зі спеціальності
«Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв»

ТИЖДЕНЬ ФАХОВОЇ КОМІСІЇ СПЕЦДИСЦИПЛІН ЗІ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МОНТАЖ, ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЗАСОБІВ ТА СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА»
КРАЩИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІК- 2018
19 березня відбувся конкурс ―Кращий електромеханік 2018‖. Кращим
електромеханіком 2018 року став Денис Гричук, виборовши перше місце.
КОНКУРС «КРАЩИЙ ЗНАВЕЦЬ
КОМПЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ»
20 березня під керівництвом
викладача комп’ютерних дисциплін
Миколи Павленка був проведений конкурс «Кращий знавець
комп’ютерної техніки». У конкурсі взяли участь студенти груп 21-К,
31-К, 21-А, 31-А. Під час виконання завдань конкурсу студенти
продемонстрували знання стандартних і спеціалізованих програмних
засобів, вміння швидко і правильно виконувати завдання на комп’ютері.
Переможцем конкурсу став Артур Андрєєв , група 31-А.
ЦІКАВА ЛЕКЦІЯ
23 березня в коледжі для студентів груп 11-А та 21- А була
проведена інтерактивна лекція «Адміністративна та кримінальна
відповідальність за вчинення злочинів та правопорушень». Під час
лекції Тетяна Величко, провідний фахівець зі соціальної роботи
Полтавського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді, розповідала студентам про основні проблемні аспекти у
спілкування між людьми, причини виникнення конфліктів, вік
настання адміністративної та кримінальної відповідальності. Тетяна
Величко поділилася зі студентами секретами психології та дала
багато корисних порад: як не піддатися негативному впливу; права та
правила поведінки підлітків у разі затримання поліцією.
КОНКУРС «КРАЩИЙ ГЕЙМЕР»
23 березня викладач Микола Павленко провів конкурс «Кращий
геймер». У конкурсі взяли участь студенти груп 11-А, 21-А, 31-А, 41-А.
Переможцями стали студенти групи 31-А, друге місце –студенти групи
41-А, третє місце поділили студенти груп 21-А та 11-А.
ЛІГА СМІХУ
21 березня в актовій залі коледжу з ініціативи студентської ради і за підтримки адміністрації та
профспілкового комітету коледжу студенти-електромеханіки провели «ЛІГУ СМІХУ».
З давніх – давен в Україні існував звичай закликати весну. Весна – це надії і сподівання, це радість і
впевненість у своїх силах. Весна збагачує землю не тільки красою, але й талантами.
Майже дві години дотепного гумору, чудові танці й пісні показали юні таланти - електромеханіки.
Члени журі без вагань визначили переможця. Переможцем визнана команда «БПП» (група 41-А), капітан
Павло Чепурний), тренер Людмила Хименко. Решта
учасників отримали відзнаки у таких номінаціях:
1.
Оригінальність - команда «Перша сільська збірна»
(група 31-А), капітан Дмитро Чмуневич, тренер Сергій
Петров.
2. Екстравагантність – команда «Холостяки» (група 21-А),
капітан Михайло Сомко, тренер Аліна Кметь.
3. Командний дух - команда «Струмочок» (група 11-А),
капітан Юрій Чуприна, тренер Ольга Сіверченко.
Викладачі фахової комісії спецдисциплін зі спеціальності
«Монтаж, обслуговування засобів
і систем автоматизації технологічного виробництва»

СТУДЕНТСЬКА ВЕСНА
4 квітня 2018 року наш коледж
взяв участь в обласному міжвузівському
мистецькому
фестивалі-конкурсі
«Студентська весна». Організаторами
заходу виступили Департамент освіти і
науки, Департамент культури і туризму,
Управління у справах сім'ї, молоді та
спорту Полтавської обласної державної
адміністрації.
Метою
проведення
фестивалю є національно-патріотичне виховання,
виявлення, підтримка обдарованих виконавців і
авторів у різних видах аматорського мистецтва
серед студентської молоді, стимулювання до
творчості, формування духовних цінностей,
естетичних смаків студентства, гармонійний
розвиток особистості, активізація діяльності та
популяризація творчості молодіжних колективів,
окремих виконавців, поповнення їх репертуару
високодуховними
творами
на
різноманітну
тематику, розширення та урізноманітнення форм
молодіжного дозвілля.
Студенти нашого коледжу в черговий раз
продемонстрували свої творчі здібності. Концертна
програма складалася з 5 конкурсних номінацій:
«Вокальний жанр», «Хореографічний жанр», «Інструментальний жанр»,
«Театральний жанр», «Декламаторське мистецтво».

Наталія Гавриленко, заступник директора з виховної роботи

ПОВИНЕН ЗНАТИ КОЖНИЙ!
ОБЕРЕЖНО ТУБЕРКУЛЬОЗ!
Туберкульоз - поширене і, нерідко, смертельне інфекційне
захворювання. Його спричинюють різноманітні види мікобактерій,
частіше за все Mycobacterium tuberculosis. При туберкульозі
найчастіше уражені легені, також може розвиватися патологічний
процес в інших органах і тканинах. Передається через повітря, коли
люди з активним туберкульозом кашляють, чхають або іншим
чином виділяють збудника у повітря. Якщо туберкульоз не
лікувати,
наслідки
можуть
бути
трагічними.
Туберкульоз вбиває більше 50 % уражених людей.
Державна політика у сфері протидії захворюванню на
туберкульоз, повноваження органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування в цій сфері
Протидія захворюванню на туберкульоз є складовою державної політики щодо забезпечення якісної і
доступної медичної допомоги, реалізації державних цільових програм лікування найбільш поширених
небезпечних для здоров’я і життя людини захворювань, проведення обов’язкових профілактичних медичних
оглядів з метою ранньої діагностики захворювань, надання гарантованого обсягу безоплатної медичної
допомоги. Здійснення протитуберкульозних заходів, забезпечення кожному громадянину в разі захворювання
на туберкульоз безоплатності, доступності та рівних можливостей отримання відповідної медичної допомоги
належать до завдань центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.
Медична допомога, туберкулінодіагностика, хіміопрофілактика туберкульозу (далі - хіміопрофілактика)
та санаторно-курортне лікування хворих на туберкульоз у державних і комунальних закладах охорони
здоров’я здійснюються (надаються) безоплатно.
Організація надання медичної допомоги хворим на туберкульоз та інші заходи щодо
запобігання його поширенню серед населення
З метою своєчасного виявлення хворих на туберкульоз і осіб, інфікованих мікобактеріями туберкульозу,
та запобігання поширенню цього захворювання здійснюються обов’язкові профілактичні медичні огляди на
туберкульоз. Обов’язкові профілактичні медичні огляди на туберкульоз у державних і комунальних закладах
охорони здоров’я проводяться безоплатно. Порядок проведення обов’язкових профілактичних медичних
оглядів на туберкульоз встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.
Обов’язковим профілактичним медичним оглядам на туберкульоз підлягають:
1) малолітні та неповнолітні особи - щороку;
2) працівники окремих професій, виробництв та організацій, професійна діяльність яких пов’язана з
обслуговуванням населення та/або виконанням робіт, під час здійснення яких є високий ризик зараження
збудником захворювання на туберкульоз інших осіб, - до прийняття на роботу та надалі у строки, визначені
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері
охорони здоров’я;
3) студенти вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації - перед початком проходження виробничої
практики.
Особи, які відмовилися пройти обов’язковий профілактичний медичний огляд на туберкульоз або
ухиляються від його проходження у визначений законом строк, відсторонюються від роботи, учні і студенти
(слухачі) - від відвідування навчальних та дитячих закладів, а студенти також від проходження виробничої
практики на період до проходження такого огляду.
Профілактичні щеплення проти туберкульозу проводяться безоплатно, за рахунок коштів державного,
місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством.
Заходи з профілактики туберкульозу у навчальних закладах та дитячих закладах оздоровлення та
відпочинку:
1. Відвідування навчальних закладів та дитячих закладів оздоровлення та відпочинку всіх типів і форм
власності особами, хворими на заразну форму туберкульозу, забороняється до завершення ними лікування та
досягнення критеріїв одужання, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.
2. Організація навчання вихованців, учнів та студентів (слухачів), хворих на заразну форму
туберкульозу, забезпечується в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, за погодженням з центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.
Еліна Романишина, голова ради кураторів

СПОРТИВНІ НОВИНИ
СИЛЬНА СЛАБКА СТАТЬ
Спортсменки Полтавського коледжу харчових
технологій Національного університету харчових технологій
взяли участь у першості області серед юніорів з боротьби
сумо. Призери змагань: Анна Жирко – 3 місце; Тетяна
Притиск – 2 місце; Юлія Науменко – 1 місце. Усі вони у
складі збірної Полтавської області готуються до Чемпіонату
України, який пройде в кінці березня у Луцьку.
ЗМАГАЮТЬСЯ МЕХАНІКИ

У рамках проведення тижня фахової комісії спецдисциплін
зі спеціальності «Експлуатація та ремонт обладнання
харчових
виробництв» відбулися спортивні заходи. У змаганнях з шашок
призерами стали: 3 місце – першокурсники; 2 місце – 21-М група; 1
місце – 31-М група. Переможці серед волейболістів розташувалися в
такій самій послідовності.
НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС
20 березня відбувся турнір з настільного тенісу серед груп
електромеханіків: I, II, III, IV курсів, в рамках проведення тижня
фахової комісії спецдисциплін зі спеціальності «Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології». В завзятій боротьбі групи

вибороли такі місця:
I місце – 21-А – Михайло Белей, Ростислав Рукавиця;
II місце – 31-А – Анатолій Дарнопих, Олександр Срібний;
III місце – 41-А – Олег Іваненко, Владислав Новоселець;
IV місце – 11-А – Анна Лобчук, Роман Кибкало.

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
14 березня в Полтавському коледжі харчових
технологій Національного університету харчових
технологій відбулася зустріч студентів з представниками
Збройних Сил України та Державної прикордонної
служби України. У коледжі приділяється велика увага
патріотичному вихованню підростаючого покоління. Військовослужбовці цікаво та доступно розповіли про
специфіку служби, соціальний захист, матеріальне забезпечення, роботу з подальшого удосконалення
законодавчої бази, інтенсифікації підготовки, подальшої розбудови і оснащення військових частин Збройних
Сил України та Державної прикордонної служби України.
Викладачі фізичного виховання
Редакційна колегія:
Голова редакційної ради:

Еліна Романишина

Член редакційної ради: Антон Крутських

Літературний редактор:

Наталія Гавриленко

Коректор:

Комп'ютерний набір:

Оксана Бортнік

Комп’ютерна верстка : Микола Павленко

Інна Панченко

