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ВИПУСК 126                   2018 р. 

“Чорнобильська катастрофа 

– трагедія всього світу” 

 
До Всесвітнього Дня Землі та з нагоди 32-ої 

річниці аварії на Чорнобильській атомній станції в 

групі Пм-11 було проведено виховний захід 

“Чорнобильська катастрофа – трагедія всього світу”. 

Учні ознайомились з подіями, що відбувалися у 

квітні 1986 року, підготували інформацію про 

найбільшу техногенну аварію ХХ століття, поезії 

про Чорнобиль, краєзнавчий матеріал, а також 

подивились відеофільм “Чорнобиль – загублений 

світ”. 

 

Організували захід керівники групи Шариш Н. В. 

та Кошелєва Г. Г. Вони підсумували виступи учнів, 

звернувши увагу на наслідки вибуху 4-го реактора 

Чорнобильській станції, його вплив на здоров’я 

людини та навколишнє середовище і зазначили 

необхідність відповідальності за свої вчинки. 
Завідувач бібліотеки 

Хаустова Л.Ю. 

 

“Літературна Куп’янщина” 
26.04.2018 року у гуртожитку ДНЗ «Куп’янський 

регіональний центр професійної освіти» відбулася 

зустріч з поетом Куп’янщини Венгеруком Василем 

Миколайовичем, який презентував збірку поезій 

«Моя любов – моя душа». 

 
Вірші, які декламував поет («Лебедина пісня», 

«Загадкова доля», «Квітневий вечір», «Моя любов 

– моя душа», «Струни щастя» та ін.), створили 

емоційний настрій піднесеності, захоплення 

рідним словом. 

Особливим пафосом були наповнені вірші про 

рідну Україну, боротьбу за її незалежність, які не 

могли не торкнутися найвеличнішого людського 

почуття – патріотизму. 

Творча тепла зустріч завершилася запрошенням 

провести наступну зустріч із гуртківцями «Рідного 

слова» та «Нашої минувшини». 

Було зроблено світлину на згадку. 
Викладачі: Костюк Т. І., Чиркіна В. О. 



 

Тиждень охорони праці 
 

 
З метою підвищення рівня безпеки та гігієни праці, 

формування загальної культури охорони праці, 

поглиблення та поширення знань з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності, збагачення фахового 

досвіду педагогічних працівників з 23 по 27 квітня 

2018 року в ДНЗ “Куп’янський РЦПО” проведено 

Тиждень охорони праці. 

 
Протягом Тижня проведено: 

 перевірка наявності та дотримання інструкцій 

з охорони праці та безпеки життєдіяльності; 

 перевірка ведення журналів реєстрації 

інструктажів відповідно вимогам;  

 організація та проведення конкурсу на 

кращій плакат з охорони праці на тему: 

«Захищене і здорове покоління»; 

 виставка літератури з охорони праці 

(завідувач бібліотеки Хаустова Л. Ю.); 

 конкурс «Розгадай кросворд» з групами Ст-

34 (майстер в/н Лежнюк Г. В., класний 

керівник Ковальова Я. А.), Тр-58С (майстер 

в/н Пономарьов І. В., класний керівник 

Яновська О. В.); 

 перевірка наявності куточків з охорони праці. 

 
Інженер з охорони праці 

Василець А. Р 

 

До Дня 
пам’яті та 

примирення 
 

08.05.2018 року у ДНЗ 

«Куп’янський 

регіональний центр професійної освіти» відбулася 

урочиста лінійка, присвячена Дню пам’яті та 

примирення. На святі звучали воєнні пісні, вірші. 

Учні вшанували пам’ять загиблих у роки Другої 

світової війни хвилиною мовчання. Лінійка 

завершилася флешмобом «Повертайся живим». 

 
На свято були запрошені колишні працівники 

нашого навчального закладу – діти війни, ветерани 

праці. У підготовці та проведенні лінійки взяли 

участь учні груп І, ІІ, ІІІ курсів. 

 
Також наші учні взяли участь у заході до Дня 

пам’яті та примирення – урочистому покладанню 

квітів «Реквієм слави та пам’яті», яке відбулося 

біля Стели Слави в смт. Ківшарівка. 
Викладач історії  

Нечволод Н. А. 

 

 
Над номером працювали: Хаустова Л.Ю., Овечкін Д.А., 

Зіньковська І.В. 

Головний редактор: Кравцов В.А. 

Відповідальний редактор: Хаустова Л.Ю. 



 


