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Європи в Полтаві», в якому взяли

  участь понад 160 команд. Серед учас- 
ників – команди студентів та викладачів

  нашого технікуму, що змагались на кмітливість, знання 
міста, логіку та швидкість.

  Організували дійства Управління у справах сім'ї, молоді та спорту 
спільно  з  творчим  об'єднанням  «ЁЖ»,  квест-кімнатою  «Заборонена 
локація»,  квест-проектом  «ЛАБІРИНТ»,  інтернет-пабліком  міста

«Підслухано  в  Полтаві»,  інтелектуальним  нічним  квест-проектом 
«DоzоR»  та  Студентською  радою  міста.  Це  вже  не  перший подібний

проект, який відбувся в нашому місті, але до цього максимальна кількість 
команд,  які  брали  одночасно  участь у  змаганні  не  перевищувала 
80 команд.

  Квест  побудували  навколо  14  інтелектуально-розважальних  локацій, 
розташованих  на  Подолі  та  Леваді  (загальна  протяжність  маршруту  по

локаціям становила близько 10 км). Він включав в себе виконання завдань 
логічного,  інтелектуального,  творчого  та  пошукового  характеру.

Гра полягала у тому, що команди (2-5 чоловік) отримують у визначений 
час  загадку,  розгадавши  яку,  вираховують  загадану  локацію  в  місті. 
Завдання  виявились  непростими,  цікавими,  інтригуючими,  а  іноді

непередбачуваними й потребували абсолютно різних навичок.

Наприклад,  шукали  заховані поблизу  спеціальних  міток  назви  країн

Європи,  телефонні  коди  яких були  шляхом  до  продовження  гри;

підтягуватися на перекладині для отримання додаткового часу; заходили 
у  річку  аби дістатися  пришвартованого біля берега  човна і  т. д. Деякі

завдання  були взагалі неочікуваними, наприклад, потребували взаємодії з 
«агентами» з  поліції,  які  за  кодову  фразу  видавали  реквізит-загадку  для

проходження  рівня. Останнє  завдання  потребувало  знання  відповідності 
між  країнами  Європи,  їхніми визначними  місцями  та прапорами для 
активації спеціального пристрою.

  Викладачі  нашого  технікуму  Циплухін  Дмитро  Сергійович і  Челебій 
Альона Олександрівна та студенти І курсу (Палош Богдан та Шапаренко

Єгор, група 11-Д) і ІV курсу (Горобець Владислав, Крупицький Антон та 
Паровченко  Микола,  група  41-М)  вперше  взяли  участь  у такому 
захоплюючому  заході,  сформувавши  три  команди.  Подолавши  багато

кілометрів  по  розпаленому  денним  сонцем  місту  та  вирішуючи  складні 
логічні  завдання,  вони  посіли  7,  9  та  44  місце  серед  117  команд,  які

дісталися фінішу, обігнавши декілька досвідчених команд. Для новачків

– це досить хороший результат. Усі команди-учасники були нагороджені 
грамотами  від  Управління  у  справах  сім'ї,  молоді  та  спорту  і

подарунковими сертифікатам и від квест-проекту «ЛАБІРИНТ», а головне 
кожен отримав багато позитивних емоцій. 

   Полтавський будівельний технікум транспортного будівництва 

Травень  2018 року 

Д.С. Циплухін, виклдач спец. дисциплін 



 

 

Уже п’ятнадцятий рік поспіль у нашій державі відзначається День Європи з метою 

популяризації серед українців загальної європейської культурної спадщини та 

європейських досягнень. До речі, слід зазначити, що Україна – єдина держава, яка 

святкує День Європи, не будучи при цьому дійсним членом Європейського Союзу. Але це 

і не дивно, адже Україна – це серце Європи... у будь-якому сенсі: чи то за географічним 

розташуванням нашої держави, чи то за національним характер пересічного українця. 

І цьогоріч, як завжди, викладачі та студенти нашого закладу не залишилися осторонь 

всеукраїнських та міських святкувань.  
 

18 травня студенти групи 21-М з викладачами 

англійської мови Пацулою Анною Леонідівною 

та Петровою Наталією Вікторівною взяли участь 

у виховному заході «Відкриваємо Україну», 

проведеного Полтавським інститутом економіки 

і права ВНЗ «Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини "Україна"» за 

сприяння Управління освіти виконавчого 

комітету Полтавської міської ради. 

Співорганізаторами заходу були Школа 

англійської Оксфорд Клас, Освітній центр 

Lingualand EXAM PLUS, туристичні агенції м. Полтава. Запрошеним слухачам прочитали лекції на 

теми: «Знання іноземних мов – показник освіченості європейської людини та запорука успішної 

кар'єри» та «Кар'єрна конкурентоспроможність молоді у сучасному глобальному світі» та інші. 
 

24 травня працівники бібліотеки та студенти 

групи 11-Д підготували виховну годину «Інформа-

ційний тур Європою» для студентів перших курсів. 

Під час заходу присутні студенти та викладачі 

дізналися багато цікавої і важливої інформації про 

те, як влаштований Європейський Союз, про дію 

безвізового режиму і про популярні напрямки 

відпочинку серед молоді. А також отримали поради 

щодо планування бюджетної подорожі (доступної 

для студентів) та оформлення необхідної 

документації, адже студентські роки – найбільш 

сприятливий час для подорожей. Подорожуючи 

світом,  молода людина краще починає розуміти, чого вона хоче від життя. Під час подорожі 

формуються її життєві цінності, з’являється бажання бути незалежним. До того ж, будь-яка мандрівка 

в далекі або ближні країни дарує безліч знань, спогадів, почуттів та емоцій. «Іноді один день, 

проведений в інших місцях, дає більше, ніж десять років життя вдома» (А. Франс). 
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А.Л. Пацула, голова циклової комісії, 

А.Л. Челебій, викладач географії 



НОВИНИ 

 

______________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Ні для кого не секрет, як важливо на сьогодні 

володіти іноземною мовою, особливо англійською! 

Англійська – мова міжнародного спілкування, 

бізнесу, науки, популярної культури.  

Знаючи розмовну англійську, ви можете вести 

ділові переговори з партнерами, практично, будь-якої 

країни світу. І, до речі, знання розмовної мови часто є 

набагато кориснішим, ніж просто досконале знання 

граматики. Вона не повторює повністю офіційну, 

формальну мову, в якій суворо дотримуються всіх 

правил і кожне слово звучить бездоганно. 

Розмовляти, як носії мови – це, перш за все, 

розмовляти природною мовою, а не так, наче ви 

відповідаєте на екзаменаційне питання з філології. 

Але складність полягає в тому, що розмовна мова 

існує і розвивається, передаючись із вуст в уста. Тому 

так важливо спілкуватися з тими, хто постійно 

говорить англійською, щоб засвоїти "живу" мову. 

Отож, практика англійської з носіями мови – 

головний секрет успіху! 

Викладачі іноземної мови технікуму з великим 

задоволенням намагаються зробити все, щоб і 

студенти нашого технікуму також оволоділи 

англійською. В цьому допомагають наші 

американські друзі, носії мови – Стів Палмер та сім'я 

Роландів. Завдяки ним, студенти та викладачі мали 

можливість покращити знання та навички з 

англійської мови. 

Саме така практика англійської з носіями мови є 

максимально корисною. Протягом декількох тижнів 

Стів Палмер і Роланди у тісній співпраці з 

викладачами англійської мови проводили 

нестандартні заняття, спілкувалися та грали зі 

студентами в різноманітні ігри на засвоєння нової 

лексики. 

І викладачі, і студенти отримали величезне 

задоволення від такого спілкування. До того ж, це вже 

стало певною традицією, американці приїзджають да 

нашого технікуму не вперше, тому мають теплі та 

щирі стосунки не лише з викладачами англійської 

мови, а й з адміністрацією. Отже, ми можемо лише 

подякувати нашим гостям за все, і з нетерпінням 

чекати наступної зустрічі.
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One of our planes was missing 

Two hours overdue, 

One of our planes was missing 

With all it's gallant crew, 

The radio sets were humming, 

They waited for a word, 

Then a voice broke through the humming 

And this is what they heard: 
 

«Comin' in on a wing and a prayer, 

Comin' in on a wing and a prayer, 

Though there's one motor gone 

We can still carry on, 

Comin' in on a wing and a prayer. 

What a show! What a fight! 

Yes, we really hit our target for tonight!» 

 Был озабочен очень  

воздушный наш народ — 

К нам не вернулся ночью  

с бомбёжки самолёт. 

Радисты скребли в эфире,  

волну ловя едва, 

И вот без пяти четыре  

услышали слова: 
 

«Мы летим, ковыляя во мгле, 

Мы ползём на последнем крыле, 

Бак пробит, хвост горит,  

но машина летит 

На честном слове и на одном крыле. 

Ну, дела! Ночь была! 

Их объекты разбомбили мы дотла!» 

 

Це слова  всесвітньо відомої пісні «Comin' in on a wing and a prayer», написаної у часи війни Джиммі 

Макхью на слова Гарольда Адамсона й перекладеної Самуілом Болотин і Тетяною Сикорською. 

Пісня присвячена одній з найважливіших спільних операції союзних військ, а саме операції 

«Френтік», важлива роль в якій відводилася нашому місту та його жителям.   

І хоча Велика Вітчизняна війна давно скінчилася, ми не повинні забувати, за які саме героїчні 

подвиги наші земляки у той час прославлялися навіть за океаном, на іншому боці світу. 

Починаючи із 1943 року, використовуючи 

авіабази в Англії, Американські повітряні сили 

почали наносити удари по ворожим промисловим 

об’єктам в Європі. Однак чимало важливих цілей 

лишалися поза зоною досяжності літаків, що злітали 

з аеродромів в Англії та південній Італії. Тому 

Рузвельт домовився зі Сталіним про використання 

території СРСР для організації «човникових 

бомбардувань». Морський конвой з Британії таємно 

доправив до Союзу 50 тисяч м² металевих плит. За 

участі не байдужих мешканців міста їх поклали на 

злітну смугу під Полтавою, аби вона могла 

приймати важку авіацію. Через Іран туди прибули 

390 американських військовослужбовців. 

Американські пілоти вперше на власні очі 

побачили жахливі руйнування, спричинені війною із 

землі, а не з висоти польоту бомбардувальника. 

Пілоти були вражені стійкістю і силою мешканців 

Полтави, які, навіть у зруйнованому до фундаменту 

місті, не втратили волі до життя і перемоги, й 

зустрічали союзників як друзів, роблячи усе 

необхідне для їхнього комфортного перебування та 

відпочинку між смертельно небезпечними місіями. 

У червні 1944-го відбулася перша місія операції 

«Френтік»: дві сотні «летючих фортець» 

бомбардувальників  «В-17»  і  винищувачів  ескорту  

ПАМ’ЯТНІ ДАТИ 4 

Перші американські пілоти, що прибули до Полтави 
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злетіли з Італії, розбомбили залізничний вузол 

в Угорщині та сіли під Полтавою, а за кілька днів 

полетіли в зворотньому напрямку, аби вдарити 

по Румунії. Результати операції були відмінними. 

Але вже після другої місії свої довгі гострі зуби 

показало Люфтваффе. Коли американська 

ескадрилья поверталася після нальоту, за нею 

ув’язався німецький пілот. Секретна база під 

Полтавою була засвічена. У ніч на 22 червня над 

нею з’явилися 75 бомбардувальників Heinkel. 

Радянська протиповітряна оборона виявилася 

не готовою: на аеродромі не було радара і 

придатних до нічних боїв винищувачів, а зенітки 

не змогли нікого збити. 

На землі згоріли 47 «летючих фортець» 

(17 пошкоджені), американський винищувач, 

2 транспортники, 25 радянських літаків різних 

типів. Це були найбільші разові втрати 

стратегічної авіації США у Другій світовій війні. 

Німці прицільно знищували стоянки літаків. 

Жертвами нальоту стали 40 радянських техніків, 

й 17 пілотів США – вони гасили літаки під час 

атаки і прибрали зі смуги кілька тисяч бомб-

шрапнелей. Сумарна кількість поранених склала 

більше 100 чоловік з обох сторін. 

Та ця жахлива ніч не стала кінцем спільної 

праці, навпаки спільними зусиллями 

американських й радянських техніків та 

добровольців з населення Полтави було 

відновлено злітну смугу, й пошкоджені літаки, 

які знову відправилися у бойовий політ.  

Вдячні за допомогу пілоти, не дивлячись на 

заборону командування брати на борт літака 

сторонній вантаж, привозили полтавцям їжу, 

одяг та медикаменти.  

Саме сумлінна праця наших земляків, що не 

жаліли  себе,   прагнучи   допомогти   союзни-

кам, прославила їх навіть за океаном, на іншому  

  боці світу.  

  

Пам'ятний знак на честь учасників операції 
«Френтік» у Полтаві встановили з нагоди 50-ої 
річниці початку операції. Участь у відкриті 
пам’ятника взяли українські і американські 
льотчики-ветерани. На монументі українською 
та англійською мовами викарбувано: 

«На честь воїнів країн антигітлерівської 
коаліції, які брали участь у авіаційній операції 

„Френтік“ 1944 року»  

Товариський матч між радянськими та американ-
ськими  військовими (Будинок на задньому фоні існує 

й досі за адресою: вул. Петра Юрченка, 21/9) 
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Бомбардувальники США знищені при авіа ударі. 
 

Юрій Копиця, студент груп 41-Д 
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На початку травня з метою покращення 

фізичного здоров'я, створення позитивної атмо-

сфери у колективі та налагодження взаємозв’язків 

між студентами відбувся похід на природу групи 

26-М нашого технікуму разом з керівником групи 

Пацулою А.Л. та викладачами фізичного 

виховання Гордійком В.А. і Кришталем Д.В. 

У програму походу були включені ранкова 

гімнастика, орієнтування на місцевості, вибір місця 

для привалу, ігри з м'ячем, заготівля дров та 

розпалювання багаття, чищення картоплі та 

готування кулішу, які були перетворені на 

змагання, перемоги в яких додали гарного настрою 

 

студентам-туристам. 

туристичнежЯке

привалу!?свято без

чудом дляСправжнім

студентів та викладачів стали власноруч 

приготований куліш та чай, які додали сил для 

зворотньої дороги. Було неймовірно смачно, 

оскільки їжа, приготована на багатті під відкритим 

небом, в яку було вкладено частинку душі, не може 

не смакувати! 

позитивніотрималивикладачіСтуденти і

часупроведеноговідвраження казковійв

атмосфері лісу. 

 

 

 

викладання дисципліниПід час

«Біологія» курсу, «Екологія рослин», 

викладачем Орловою В.В. було про-

ведено екскурсії до смт. Диканька, де у 

студентів першого курсу була змога 

вивчати курс екології в Бузковому гаю, 

дізнатися екоструктуру «Пиво-

варських ставків» та вивчати природу 

ландшафтного парку та Березового 

гаю. На природі студенти мали змогу 

скласти схеми колообігу речовин в 

різних екосистемах. 
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Туризм - це засіб не тільки 
розширення кругозору, а й

  збагачення духовного 
життя людини, у якої під
час походу розвиваються

почуття дружби, 
взаємовиручки, любові до 
природи рідного краю та 

бажання її захищати



Валерія Галаган, Євгеній Клітний, 

студенти групи 31-О 

М.М. Мак, 

 завідувач бібліотеки 

______________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З метою виховання екологічної 

культури особистості, розуміння необхід-

ності гармонії з природою, а також з 

нагоди Дня Європи 17 травня була 

проведена цікава оглядова екскурсія до 

міста Харкова у Фельдман Екопарк для 

студентів груп 31-М та 32-М. 

Feldman Ecopark – це масштабний і 

унікальний для України благодійний 

проект МБФ «Фонд Олександра 

Фельдмана». Сьогодні Екопарк є 

територією для сімейного відпочинку з 

розвагами і зоопарком.  
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Гр. 11-М 

У всіх відвідувачів є можливість не тільки 

спостерігати за тваринами, але і близько спілкуватися 

з деякими з них в зоні контактного зоопарку. 

Були відвідані різноманітні майданчики, де 

студенти мали змогу ознайомитися з різними видами 

екзотичних та свійських тварин і відпочити на природі. 

Екскурсія тривала цілий день, усі потомилися, але, 

не зважаючи на це, у всіх залишилися гарні враження. 
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ВІДМАЗКИ СТУДЕНТІВ НА ТЕМУ:  

«ЧОМУ Я НЕ ВИКОНАВ ДОМАШНЮ РОБОТУ» 
 

 I had no time – В мене не було часу (відмазка-універсал) 
 I wasn’t at home for 3 days – Мене не було вдома три дні (подальше розгортання 

історії залежить від чуйності викладача – варто чи не варто розпитувати, де ж 
студент пропадав ці дні…) 

 I have been doing few important things this week – На цьому тижні я займався 
важливими справами (виконання домашнього завдання, вочевидь, до важливих справ не 
потрапило…) 

 I messed up week days – Я сплутав дні тижня (ще б пак… якщо вдома по три дні не 
бувати…) 

Далі більш цікаві поянення: 
 I didn’t do homework, because I was happy (I quit smoking hookah) – Я не зробив 

домашку, тому що був на щасливій хвилі (кинув курити кальян) – без коментарів… 
 I didn’t do homework, because I was taken away by aliens. – Я не зробив домашку, 

тому що мене викрадали прибульці (мабуть, курити кальян всеж-таки не кинув) 
 I didn’t do homework, because I have an excuse about do my home work… – What’s 

en excuse? – It’s secret! – Я не зробив домашку, тому що в мене була причина, щоб її не 
робити. – І яка ж причина? – Це секрет! (геніально!) 

 I didn’t do homework, because I was dead of my homework. – Я не зробив домашку, 
тому що я вмер, виконуючі її… (хм, мабуть, кальян все ще там…) 

І останнє – найбільш чесне з усіх зізнань: 
 I didn’t do my homework because I didn’t feel like. – Я не зробив домашнє завдання, 

тому що в мене не було бажання. 
 

«ЧОМУ Я НЕ ВИВЧИВ АНГЛІЙСЬКУ» 

В УСІХ ЧАСАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
 

Present Simple – В мене ніколи немає часу, я завжди дуже зайнятий 
Past Simple – Я вчив англійську в школі, але це не допомогло  
Future Simple – Почну з понеділка 
Present Continious – Я працюю на двох роботах 
Past Continious – Весь останній тиждень я погано спав, голова не варить  
Future Continious – Буду вчити, коли знайду вільний час та гроші  
Present Perfect – Я спробував, але нічого не вийшло 
Past Perfect – Купив самовчителі, але в підсумку так розмовляти і не навчився  
Future Perfect – Ближче до Нового року знайду час та почну вчити 
Present Perfect Continious – Вчу вже п’ять років, але знаю тільки «London is the capital» 
Past Perfect Continious – Раніше на курси ходив, в підсумку все одно завалив іспит  
Future Perfect Continious – У вересні буде десять років, як я намагаюсь вчити англійську  
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