
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Наші викладачі переконані, що навчання 

повинно бути не лише пізнавальним, а й 

цікавим. А що може бути кращим, ніж провести 

час на свіжому повітрі, у дружній компанії та ще 

й у спілкуванні з живою природою.  

Так 18 жовтня викладач біології В.В. Орлова 

організувала екскурсію до Екопарку в селі 

Ковалівка Полтавського району для студентів 

групи 11-О. Серед учасників заходу була і  

 

 

голова циклової комісії загальноосвітньої 

підготовки О.М. Коліса. Хлопці та дівчата разом 

із викладачами мали можливість не лише 

прогулятися по території парку і побачити 

більше ста видів птахів та тварин, а й погладити 

та погодувати вподобаних улюбленців. 

Студенти та викладачі залишилися у захваті від 

екскурсії і отримали теплі емоції від спілкування 

з тваринами. 
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 17 жовтня у Полтавському будівельному технікумі транспортного 
будівництва відбулася «Батьківська конференція» І-ІІ курсів. 
 

 

Голова циклової комісії загальноосвітньої підготовки Коліса Олена 

Миколаївна подякувала батькам за те, що  знайшли час, щоб спільно 

обговорити питання підготовки до ЗНО. Вона наголосила, що тісна співпраця 

батьків з дітьми та навчальним закладом дає позитивні результати у підготовці 

до ЗНО. Педагогічний колектив технікуму ставить своїм завданням 

максимально зблизити сім'ю та навчальний заклад на основі партнерства, 

співпраці, взаємоспілкування, взаємодопомоги.  

Конференція пройшла в дружній і теплій атмосфері. 

Після закінчення конференції батьки розійшлися по кабінетам, щоб 

обговорити з кураторами груп та викладачами атестацію студентів.  
 

                                   Що треба знати учаснику ЗНО-2020   

                Хто складає ЗНО-2020? 
Студенти закладів професійної, професійно-

технічної, вищої освіти, які в 2020 році 

завершують здобуття повної загальної середньої 

освіти складають державну підсумкову атестацію 

у формі ЗНО з трьох предметів:  

 українська мова і література (українська мова),  

 математика або історія України (період ХХ – 

початок ХХІ століття),  

 один з навчальних предметів (за вибором):  

математика, історія України, біологія, 

географія, фізика, хімія, іноземні мови.  

Результати ЗНО з української мови і літератури 

(українська мова), математики або історії України 

(період ХХ – початок ХХІ століття) можуть 

зараховуватися як результат ДПА для студентів 

ЗВО, які скористалися правом повторного 

складання атестації  у формі ДПА. 

Особи, які вже здобули повну загальну середню 

освіту у минулі роки також можуть стати 

учасниками ЗНО-2020. 

Кожен зареєстрований учасник ЗНО має право 

скласти тести не більш як із чотирьох предметів. 
 

Які терміни реєстрації та проведення ЗНО? 
Реєстрація на ЗНО відбудеться з 03 лютого 

до 24 березня 2020 року. Для реєстрації на 

ЗНО необхідно мати паспортний документ. 

Проведення основної сесії  з 11 предметів 

ЗНО відбудеться у травні-червні 2020 року: 

• математика 21.05.2020  

• історія України 04.06.2020 

• українська мова і література 26.05.2020 

• біологія 09.06.2020 

• фізика 28.05.2020  

• географія 11.06.2020 

• іноземні мови 01.06.2020  

• хімія 15.06.2020 

• англійська мова 02.06.2020
  

Цифрові платформи щодо інформації про ЗНО-2020: 
 Сайт Українського центру оцінювання якості 

освіти http://testportal.gov.ua/  

 Сайт Харківського РЦОЯО https://zno-

kharkiv.org.ua/ 

мережах Facebook, youtube, twitter. 

 Тelegram-канал Харківського РЦОЯО 

«ЗНО2020» https://t.me/zno2020kh

НАВЧАННЯ 
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 Акаунти  Харківського  РЦОЯО  в  соціальних  
 Офіційний безкоштовний мобільний 

«Харківський РЦОЯО» (завантажити у Play Market). 

 

http://testportal.gov.ua/
https://zno-kharkiv.org.ua/
https://zno-kharkiv.org.ua/
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16 жовтня в межах тижня циклової комісії 
загальноосвітньої підготовки було проведене   
бінарне заняття «Михайло Остроградський – 
видатний математик Полтавщини. Викорис-
тання інтегральних рівнянь Остроградського 
для вдосконалення роботи електроприводів 
машин». 

Викладач математики Пащенко Н.Ю. та 

викладач дорожніх машин Коліса Ю.Я. провели 

це заняття, щоб довести важливість математики 

та показати міжпредметний зв'язок. Мета цього 

заняття поглиблення та поширення знань з 

предмету математика. Участь в заході приймали 

студенти групи 11-О та голова циклової комісії 

загальноосвітньої підготовки Коліса О.М. 

 
17 жовтня у читальному залі технікуму було 

проведене бінарне заняття «Фізика в професії 
механіка. Використання фізичних законів в 
роботі двигунів». 

 

Викладач фізики Іщенко Л.С. та викладач 

експлуатації автомобілів Коліса Ю.Я. продемон-

стрували міжпредметний зв'язок та мали на меті 

поширити і поглибити знання з фізики. Окрім 

студентів групи 11-М участь у заході взяли 

студенти групи 41-М, які, пройшовши виробничу 

практику на підприємствах, розповіли про те, як 

знання фізичних явищ допомагає у роботі 

механіка. Присутніми на занятті були Мак М.М., 

Челебій А.О. та методист технікуму Семенко Т.М. 
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Спортивні змагання  
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15 жовтня у читальному залі технікуму 

викладач Коліса О.М. для студентів перших 

курсів організувала виховний захід на тему: 

«Безпека життя та діяльності. Надання першої 

долікарської допомоги». 

Запрошеним гостем став капітан медичної 

служби 18 бригади армійської авіації 

Острівний Вячеслав Іванович, за плечима 

якого багаторічна медична практика і не одне 

врятоване життя, а також досвід надання 

лікарської допомоги в зоні бойових дій на 

Сході нашої країни. 

Вячеслав Іванович наголосив на тому, що 

кожен може стикнутися із обставинами, коли 

необхідно допомогти людині в тій чи тій 

ситуації до приїзду швидкої допомоги. Лікар 

не тільки розповів а й продемонстрував засоби 

першої долікарської допомоги при ранах та 

кровотечах та алгоритм проведення серцево-

легеневої реанімації.  

Крім того, хлопці та дівчата ознайомилися 

з вмістом аптечок, якими користуються 

українські військові та із спорядженням 

військового лікаря. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
З нагоди відзначення 75-ої річниці 

звільнення України від нацистської окупації 

28 жовтня у приміщенні Полтавського крає-

знавчого музею імені Василя Кричевського 

відбулась пізнавальна ігрова програма 

«Козацькому роду нема переводу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На тематичний захід були запрошені 

студенти груп 21-Д та 22-М разом із 

викладачем історії Є.Д. Березіним. 

Під час пізнавальної ігрової програми 

хлопці мали змогу показати свої здібності: 

спритність, кмітливість, винахідливість, 

художній хист, мужність та витривалість. 
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З метою профілактики проявів ризикової поведінки серед підлітків упродовж місяця 
співробітниця Молодіжного центру «Lighthouse» БО «Свет надежды» / CO «Light of Hope» Тетяна 
Ісакова організувала та провела цикл інформаційних бесід для студентів нашого технікуму.  

 

«Профілактика вживання ПАР»
Під час інформаційного заняття хлопці та 

дівчата разом із соціальним працівником 

обговорили проблеми, пов’язані з обігом 

наркотичних речовин, дізналися про хімічний 

склад найпоширеніших ПАР та їхню дію на 

молодий організм, а також про наслідки, до яких  

може призвести хоч одна спроба вживання. 

Студенти погодилися, що ситуація з обігом 

наркотичних речовин серед молоді є на сьогодні 

критичною, і лише спільними зусиллями можна 

зарадити цій проблемі. 
 

«Боротьба з торгівлею людьми» 

Цього разу говорили про те, як, шукаючи роботу за 

кордоном або в іншій області, не стати здобиччю у 

руках зловмисників, адже  людина – не товар. 

Серед поширених дій злочинців – вербування, 

перевезення та продаж людей у комерційних цілях. 

Тому не потрібно бути занадто довірливими, 

краще власноруч перевіряти всю інформацію. 

Крім того, фахівець центру дала низку порад, як 

застерегтися від можливих неприємностей. Лекція 

виявилася пізнавальною: багато хто з хлопців 

зізналися, що вперше почули про проблему 

торгівлі людьми.  
 

«Протидія булінгу» 
Булінг – проблема, яку нині обговорює вся країна. 

Лише за останні 2-3 місяці 67% дітей стикалися з 

випадками булінгу. Тому головним завданням було 

пояснити студентам серйозність проблеми, основні 

причини та наслідки булінгу, а також можливі дії з 

метою відвернення/зупинення булінгу та створення 

безпечного середовища. Також хлопці та дівчата 

взяли участь у декількох тренінгах, підготованих 

працівником центру.  
 

 «Профілактика ВІЛ/СНІДу» 
ВІЛ не передається через дотик, сльози, слину 

чи піт, дихаючи одним і тим самим повітрям з 

ВІЛ-позитивним, обіймаючись, цілуючись або 

вітаючись за руку з ним. Про популярні міфи, й 

про те, у що варто вірити, а в що ні розповіла 

Тетяна Ісакова на заключній лекції. Фахівець 

запевнила студентів, що знизити ризики прогре- 

АКТУАЛЬНО 
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сивного захворювання можна. Варто знати й 

пам'ятати про первинну профілактику. 
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З 28 по 31 жовтня у Полтаві 

пройшли змагання з міні-футболу в 

залік обласної Спартакіади студент-

ської молоді серед ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації. 

Упродовж турніру збірна нашого 

технікуму провела три матчі, за 

результатами яких перемогла ко-

манди коледжу харчових технологій 

(7:2), коледжу управління, еконо-

міки і права ПДАА (5:3), базового 

медичного коледжу (17:0). У фіналі 

нашим суперником стала збірна 

політехнічного коледжу. У ході на-

пруженої боротьби, з рахунком 1:0, 

перемогу здобула команда ПБТТБ.  

Третє місце у турнірній таблиці 

посіла збірна коледжу нафти і газу.  
 
 

Вітаємо наших гравців та їхнього тренера В.А. Гордійка  
і бажаємо подальших спортивних перемог! 
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