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ВИПУСК 134                   2020 р. 

За Соборну, 
самостійну, вільну, 

славну… 

22 січня 2020 року наша 

країна відзначила День 

Соборності. Це одна з найвизначніших подій в 

історії Української держави. Ухвалення цього дня 

1919 року Акту злуки означало об’єднання 

Української Народної Республіки і Західноукраїнсь - 

кої Народної Республіки. 

Викладач історії Нечволод Н. А. провела відкритий 

виховний захід 

 

«Соборна мати Україна – одна на всіх як оберіг», 

присвячений цій події. 

У підготовці та проведенні заходу брали участь 

учні групи Пр-22. Учні дійшли висновку: Україна 

була, є і буде єдиною, вільною, незалежною, 

демократичною державою! 

Учасники заходу на згадку про проголошення 

Акту Злуки поєдналися живим ланцюгом 

Відбулося засідання гуртка «Наша минувшина». 

Члени гуртка здійснили історичний екскурс у 

минуле, підготували багато поезій, пісень, які 

розповідали про єдність і неподільність нашої 

країни, духовну красу українського народу. 

Цікава презентація та перегляд документального 

фільму тих часів справили незабутнє враження 

для присутніх. 

Захід сприяв не лише поглибленню знань учнів 

про історичний факт злуки українського народу, а 

й сприяв вихованню національної свідомості 

підлітків, людської гідності, формуванню рис 

громадянина української держави. 

 

 
Бібліотека Центру підготувала відкритий 

перегляд літератури «За соборну, самостійну, 

вільну, славну…», де представлені документальні 

матеріали, присвячені Дню Соборності України . 

 
Іванова Л.М. 

Заступник директора з НВР 



Крок у доросле 

життя 
Учні групи ПМТ-11 (майстер 

виробничого навчання Удовік Ірина 

Володимирівна) завершили 

навчання та успішно склали 

Державну кваліфікаційну атестацію, 

яка складалася з двох етапів: виконання зачіски та 

виконання манікюру згідно обраної теми. 

 
ДКА проводилася державною кваліфікаційною 

комісією, яка розглянула підсумки навчальних 

досягнень учнів, результати виконання ними 

пробних кваліфікаційних робіт, щоденники обліку 

виконання детальної програми виробничої 

практики, висновки роботодавців і виробничі 

характеристики та наряди на пробні кваліфікаційні 

роботи. 

 
Випускники, а завтра вже кваліфіковані 

спеціалісти, показали свої знання та вміння, які 

здобули в ДНЗ «Куп’янський регіональний центр 

професійної освіти». 

Щиро бажаємо випускникам реалізації самих 

сміливих задумів і творчих планів, особистих 

перемог, а знання та вміння, отримані у нашому 

закладі, неодмінно стануть запорукою досягнення 

вершин професійної майстерності. 
Пасічник С. М. 

Старший майстер 

Відповідальний крок зроблено 

 
14.01.2020 року 

відбулася Державна 

кваліфікаційна атестація 

учнів групи Ес-27 з 

професії “Електрозварник 

ручного зварювання”. 

Атестація – це 

завершальний етап освітнього процесу зі 

здобуття фахового рівня “кваліфікований 

робітник”. 

Викладачем професійно-теоретичної підготовки 

Будилко Тетяною Костянтинівною та майстром 

виробничого навчання Андросовою Ольгою 

Вікторівною було організовано та створено всі 

відповідні умови щодо проведення Державної 

кваліфікаційної атестації відповідно до вимог 

кваліфікаційних характеристик. 

 
За результатами захисту учні показали високій 

рівень теоретичної підготовки та творчий підхід 

до виготовлення макетів зварювальних 

конструкцій. Сподіваємося, що здобути знання та 

вміння допоможуть нашим випускникам досягти 

успіхів у професійній діяльності. 

 
Пасічник С. М. 

Старший майстер 
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