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Свято першого дзвоника 

 

 
03 вересня 2018 року в ДНЗ «Куп’янський 

регіональний центр професійної освіти» відбулося 

Свято першого дзвоника. На подвір’ї центру, 

оновленому і святково прикрашеному, зібралися 

майже 600 учнів зі своїми наставниками, батьками. 

В урочистій обстановці найкращі учні: Григорова 

Марина (Пк-21) та Кадіров Рустам (Ас-17) підняли 

Державний Прапор України. Над подвір’ям 

пролунав Державний Гімн України. Директор 

центру Кравцов В. А. привітав присутніх з початком 

нового навчального року, побажав першокурсникам 

успішно влитися у велику учнівську родину, 

творчої, наполегливої праці в оволодінні новими 

знаннями. 

 

А талановиті учні підготували для присутніх 

невеликий святковий концерт. Ведучі свята: 

Колесніков Денис (Ас-18), Кузніченко Максим 

(Ас-18), Удовік Владислава (Пм-11), Шайдурова 

Аліна (Пк-22). Вокальні номери виконали: 

Самойлова Тамара (Пк-21), Воронченко О. В. 

(майстер виробничого навчання), Ляшенко Тетяна 

(Пк-22), Бурцева Олена (Пк-22), Орос Карина (Пк-

22). Вітальний флешмоб відбувся за участю 

гімнастів: Кудрявець Вікторії (Пм-11), Буслової 

Вікторії та Буслової Карини (Пм-12). 

Продзвенів перший дзвоник в новому 

навчальному році. Надати його було доручено 

майбутньому випускнику Тітенко Антону (Тс-24) 

та першокурсниці Трущ Ангеліні (Пм-13). 

 
В актовій залі для всіх першокурсників пройшов 

перший урок на тему «Україна моя!», який 

підготували і провели викладачі Нечволод Н. А. та 

Ківшар Ю. О. 

В добру путь, 
педагоги та учні! 

Успіхів і наснаги в новому 
навчальному році! 

 
                                                                    Іванова Л.М. 

                                                                заст. дир. з НВР 

 

 



Відкриття учнівської 

Спартакіади -2018 

 
13 вересня 2018 року у ДНЗ «Куп’янський 

регіональний центр професійної освіти» відбулось 

відкриття традиційної учнівської Спартакіади, яке 

було присвячене Дню фізичної культури і спорту. 

Це свято спорту та здорового способу життя 

щорічно відзначається в Україні. 

 
Учні першого року навчання із задоволенням 

взяли участь у першому етапі Спартакіади – 

змаганнях з різних видів легкої атлетики. Це: біг на 

100 м, стрибки у довжину, метання тенісного м’яча, 

згинання та розгинання рук в упорі, підтягування. 

Боротьба за призові місця була запеклою та 

непередбачуваною, але атмосфера на спортивному 

майданчику панувала дружня і доброзичлива. 

 

 

Майстри виробничого навчання та класні 

керівники груп підтримували та підбадьорювали 

учасників змагань. Усі отримали багато 

позитивних емоцій та яскравих вражень. 

Призові місця розподілилися наступним чином: 

Юнаки 
Біг на 100 м: 

І місце – Єфімов Андрій (Пк-24); 

ІІ місце – Маслов Олександр (Ст-36), Доценко 

Максим (Тр-61с); 

ІІІ місце – Козирєв Владислав (Тр-61с), Янголенко 

Олександр (Пк-23); 

Стрибки у довжину: 

І місце – Маслов Олександр (Ст-36); 

ІІ місце – Доценко Максим (Тр-61с); 

ІІІ місце – Козирєв Владислав, Дзюба Віталій (Тр-61с), 

Ващеня Микита (Ст-36), Носик Євгеній (Зв-1); 

Метання тенісного м’яча: 
І місце – Сухомлинов Єгор (Тр-61с); 

ІІ місце – Руденко Владислав (Ст-36); 

ІІІ місце – Каменєв Юрій (Ст-36), Носик Євген (Зв-1); 

Підтягування: 

І місце – Щербаков Кирило (Пк-24); 

ІІ місце – Потапов Максим (Тр-61с); 

ІІІ місце – Козирєв Владислав (Тр-61с); 

Загальнокомандні результати: 
І місце – група Тр-61с; 

ІІ місце – група Ст-36; 

ІІІ місце – група Зв-1; 

Дівчата 

Біг на 100 м: 
І місце – Тутова Дар’я, Журавська Єлизавета, 

Ковальова Оксана (Пм-13); 

ІІ місце – Сидоровець Софія (Пм-13); 

ІІІ місце – Сорокіна Надія (Пк-23); 

Стрибки у довжину: 
І місце – Ковальова Оксана (Пм-13); 

ІІ місце – Бовдун Віолета, Тутова Дар’я (Пм-13); 

ІІІ місце – Калініна Катерина (Пк-24); 

Метання тенісного м’яча: 
І місце – Бовдун Віолета (Пм-13); 

ІІ місце – Мигович Катерина (Пк-24); 

ІІІ місце – Пономарьова Єлизавета (Пк-24); 

Згинання та розгинання рук в упорі: 

І місце – Ковальова Оксана (Пм-13); 

ІІ місце – Кравченко Жанна (Пм-13); 

ІІІ місце – Юрієнко Анастасія (Пм-13); 

Загальнокомандні результати: 

І місце – група Пм-13; 

ІІ місце – група Пк-24; 

ІІІ місце – група Пк-23; 

Вітаємо всіх переможців! 
Писарєв В.В. 

Керівник фізвиховання 

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

Зіньковська І.В. 

Головний редактор: Кравцов В.А. 

Відповідальний редактор: Хаустова Л.Ю. 



 

 

 

 

 

  

 


