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Материнська любов –
найсвятіша

В бібліотеці ДНЗ “Куп’янський РЦПО”
відкрилась виставка літератури “Сто порад
учителеві”, присвячена 100-річчю з дня
25 вересня 2018 року у групі Пк-23 було народження В. О. Сухомлинського. Виставка має
проведено тематичну виховну годину до 100-річчя з свою цільову аудиторію – педагогічних
дня
народження
Василя
Олександровича працівників закладу. На ній представлені
Сухомлинського “Він серце віддавав дітям”.
різноманітні матеріали: від авторських робіт до
оглядів творчості видатного педагога.
Бібліотекар
Вітченко Л.М.

Дистанційна олімпіада від
проекту «Всеосвіта» з
інформатики

Учні дібрали цікаві матеріали з життя і
педагогічної діяльності великого життєлюба, знавця
найпотаємніших
таємниць
дитячої
душі.
Прослухали записані педагогом шедеври народної
творчості. Нікого не залишила байдужим притча
“Материнська любов – найсвятіша”.

У 2018 році освітнім проектом «Всеосвіта» була
організована і проведена Всеукраїнська інтернетолімпіада з інформатики для учнів усіх закладів
освіти та різних класів.
Олімпіада складалася зі спеціально розроблених
інноваційних завдань, які були спрямовані,
насамперед, на підвищення в учнів інтересу та
мотивації до навчання і дозволили чітко визначати
рівень їхніх знань.

Керівники групи Пк-23
Грибовода Н.І., Чиркіна В.О.

Сто порад учителеві

Учні, які правильно відповіли на 15, 14 та 13
запитань, отримали Дипломи 1, 2, 3 ступенів.
Учасники, які правильно відповіли менш як на 13
запитань,
отримали
персональні
сертифікати
учасників олімпіади «Всеосвіта Осінь–2018».
В олімпіаді взяли участь п’ять учнів першого курсу:
Янголенко Олександр Романович – Диплом І ступеня;

Ситнік Михайло Дмитрович – Диплом ІІ ступеня;

Сухомлинов Єгор Євгенійович – Диплом ІІІ
ступеня;
Величко Ігор Андрійович – Диплом ІІІ ступеня;
Івашура Максим Сергійович – Сертифікат учасника.
Викладач
Ковальова Я.А.

Святковий концерт до Дня
працівників освіти
Щороку восени ми відзначаємо День працівників освіти.
5 жовтня в актовій залі зібрався весь трудовий колектив
закладу, а гуртківці разом із керівниками Прокопенко
О.С., Тястовою С.В. підготували святковий концерт
«Спасибі Вам, учителі!»

Глядачи побачили чудові концертні номери й
привітання. Ведучі свята: Удовик В., Шайдурова А.,
Ченцов О., Потапов М. привітали з професійним
святом та виразили найщиріші побажання своїм
наставникам. Танцюристи групи Пкт-5: Дягель І.,
Касьян І., Муратова Д., Нестеренко Є., Овчарова Р.,
Одногорченко М., Олаг А., Скибчик А. підготували
святковий флешмоб.
За задумом режисера на святі були присутні:
екстрасенс – Кудрявець В., асистентка – Евдокієнко
К. (гр. Пм-11), професор – Єфімов А. (гр.Тр-61С) та
асистентка професора – Григорова М. (гр. Пк-21).
Вони влаштували тест-драйв педагогам, щоб
перевірити чи достойні вони навчати та виховувати
учнів. Отже, іспит на професійність наставники
склали на «відмінно».

Пісні, жарти, танці – все додавало гарного
настрою і наповнювало душу педагогів гордістю
за те, що у нас вдячні, талановиті, щирі, уважні,
дотепні учні.
Окрасою свята стали виступи тендітної гімнастки
Кудрявець В. (гр. Пм-11) («Танець зі стрічкою»)
та майстерна гра на акордеоні першокурсника
Івашури М. (гр. Тр-61С).
Присутніх зачарував спів вокальних дуєтів:
Самойлова Т. (гр. Пк-21) та Філонова Є. (гр. Пм13) (пісня «Ми бажаєм Вам добра») й Сливка А.
(гр. Пкт-5.) та Самойлова Т. (гр. Пк-21) (пісня
«Відірватись від землі»). Дебютувала вокальна
група в складі учнів групи Пк-23: Золотарьов В.,
Овіленко В., Закопайло К., Об’єдкова А. та Козир
Ю. (гр. Пк-21).
Глядачія були приємно здивовані, коли побачили
на сцені випускників 2018 року: Логачова А.,
Гладку А., Пархоменко А., Гайдамаку В., які
висловили свою щиру подяку педагогам. Вони
разом з майбутніми випускниками заспівали
улюблену пісню про рідне місто.

Фінальна пісня прозвучала у виконанні
чоловічого квартета у складі учнів групи Ес-27:
Нікольнікова Івана, Котлова Володимира, Сірого
Вячеслава, Щербака Іллі та усіх учасників
святкового заходу.
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Головний редактор: Кравцов В.А.
Відповідальний редактор: Хаустова Л.Ю.

