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Нагородження переможців мовних 

конкурсів 
16 березня 2018 року в КЗ “Харківська 

гуманітарно-педагогічна академія” пройшли 

урочистості з нагоди відзначення Шевченківського 

дня, у межах якого було проведено нагородження 

переможців ІІІ (обласного) етапу VІІІ 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка та XVІІІ Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика. Вітаємо: 

 
          Пархоменко Анну, ученицю групи Пк-20 (викладач 

Чиркіна В. О.), яка посіла I місце серед учнів 3-х 

курсів ПТНЗ Харківської області на XVІІІ 

Міжнародному конкурсі з української мови імені 

Петра Яцика. 

Григорову Марину, ученицю групи Пк-21 

(викладач Костюк Т. І.), яка посіла I місце серед 

учнів 2-х курсів ПТНЗ Харківської області на XVІІІ 

Міжнародному конкурсі з української мови імені 

Петра Яцика. 

Перемога в ІІІ етапі 
Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з інформатики 

 
Високий рівень знань продемонструвала учениця 

ДНЗ “Куп’янський регіональний центр 

професійної освіти” групи Пк-21 Григорова 

Марина. Вона посіла І місце в ІІІ (обласному) 

етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

інформатики. Підготувала переможницю викладач 

Ковальова Яна Андріївна. 
Заст директора з НМР 

Корякіна О.М. 

 

Успіх наших викладачів на 

обласній виставці-огляді 

методичних та дидактичних 

матеріалів 
Наші викладачі  представили свої роботи та 

посіли призові місця на щорічній обласній 

виставці-огляді методичних та дидактичних 

матеріалів «Творча співпраця учасників освітнього 

процесу як умова підвищення якості підготовки 

сучасного кваліфікованого робітника», що була 

організована Науково-методичним центром 

професійно-технічної освіти у Харківській області. 

Викладач предмета “Художня культура” Ткачук 

Ольга Іванівна (1 місце), викладач економіки  



Двурічанська Валерія Юріївна (4 місце), викладач 

фізики Зеленкова Тетяна Григорівна (5 місце), 

викладач біології Яновська Олена Володимирівна (5 

місце), викладач інформатики Ковальова Яна 

Андріївна (6 місце) посіли 1 місце у загальному 

рейтингу. 

 

Вітаємо наших переможців! 

Бажаємо подальших творчих успіхів! 
Заст. директора з НМР 

Корякіна О.М. 

Спільна дослідницька діяльність 

учнів і викладача 

 
28.03.2018 року було проведено практичне заняття 

гуртка «Математичне товариство» за темою 

«Розв’язування завдань з параметрами». 

 
Актуальність теми визначена необхідністю вміння 

вирішувати завдання з параметрами при підготовці 

учнів ІІІ курсу до здачі державної підсумкової 

атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. 

Головною метою заняття є розширення і 

поглиблення знань, теоретичних основ рішення 

рівнянь із параметрами, основними їх видами та  

 
рекомендаціями до виконання, розвиток інтересу 

учнів до предмета, розвиток їх математичних 

здібностей. 

Процес заняття був побудований як спільна 

дослідницька діяльність учнів і викладача: 

розглядалися принципи рішення даних рівнянь 

(нерівностей) на загальних випадках; аналітичний 

та графічний методи розв’язання; формувалося 

вміння учнів бачити раціональний метод для 

вирішення конкретних типів завдань, що містять 

параметр. 
Викладач Мірошніченко О. С. 

 

«Той, хто розбудив кам’яну державу» 
У рамках тижня присвяченого пам’яті, великого 

українського політика, опозиціонера до режиму 

радянської імперії, засновника та лідера 

Народного Руху України В’ячеслава Максимовича 

Чорновіла, проведено спільне засідання 

історичного гуртка «Пошук» та бібліотеки. 

Активні учасники заходу: 

Григорова Марина (група Пк-21); Серікова 

Ілона (група Пм-10); Ткачова Катерина (група 

Пм-10); Харук Олена (група Пм-10). 
Завідувач бібліотеки Хаустова Л. Ю. 
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