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ВИПУСК 139                   2021 р. 

Урочисте нагородження 

переможця 
22 червня 2021 року в м. Києві відбулося 

урочисте нагородження переможців фінального 

етапу Всеукраїнських конкурсів фахової 

майстерності серед здобувачів професійної 

(професійно-технічної) освіти у 2021 році. 

 
Учень Державного навчального закладу 

«Куп’янський регіональний центр професійної 

освіти» Клейн Олексій був нагороджений 

Дипломом ІІ ступеня Міністерства освіти і 

науки України за ІІ місце у Всеукраїнському 

конкурсі фахової майстерності серед здобувачів 

професійної (професійно-технічної) освіти з 

професії «Верстатник широкого профілю». 

Переможця від закладу освіти підготував 

майстер виробничого навчання Лукашов 

Олександр Вікторович, який отримав Подяку 

Міністерства освіти і науки України за 

багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий 

внесок у підготовку кваліфікованих фахівців та 

плідну педагогічну діяльність. 
Щиро вітаємо наших переможців! 

Сергій НАСОНЕНКО, 

заступник директора з НВР 

Державна кваліфікаційна 

атестація перукарів, манікюрників 
23.06.2021 в ДНЗ 

«Куп’янський 

регіональний центр 

професійної освіти» 

відбулася державна 

кваліфікаційна атестація з 

професії «Перукар 

(перукар-модельєр). 

Манікюрник». 

Випускники підготували 

кваліфікаційні роботи, де 

показали знання та вміння, 

набуті під час навчання у закладі освіти. 

Представлені роботи – це завершений образ, де 

гармонійно поєднувалися зачіска, манікюр, 

макіяж та вбрання. 

 
Роботи учнів були представлені в різних стилях 

та напрямках. Члени комісії оцінили цілісність 

створеного образу, вміння учнів розробляти 

власні моделі зачісок, добирати інструменти і 

матеріали для роботи, виготовляти постижі та 

використовувати їх в зачісках, виконання 

манікюру та художнього оформлення нігтів. 

Успіхів вам, наші випускники! 
Ніна ШАРИШ, 

                                               викладач предметів спецпідготовки 



Прощання з випускниками: 

«В добру путь!» 

 
Урочистий захід, присвячений випуску 

кваліфікаційних робітників, відбувся 25.06.2021 у 

Державному навчальному закладі “Куп’янський 

регіональний центр професійної освіти”. 

 
135 учнів стали дипломованими спеціалістами з 

професій: зварник, кухар-кондитер, перукар-

манікюрник, верстатник, тракторист. 

На свято приїхали гості: голова Куп’янської 

РДА Валерій Любота, заступник Куп’янського 

міського голови Андрій Козуб, соціальні 

партнери Олександр Капленко та Анатолій 

Головко. 

 

 
Учнів привітав директор Валерій Кравцов. 

Кращі учні та працівники отримали грамоти 

від міської та районної ради. Також цінні 

подарунки від гостей заходу отримав і наш 

заклад: ноутбук, величезний набір 

спортивного інвентаря, картини. 

 
Від батьків пролунали слова подяки 

випускникам та педагогічному колективу. 

На свято завітав танцювальний колектив 

“ЖАР-ПТИЦЯ”. 

 
Людмила ІВАНОВА, 

заступник директора з виховної роботи 

 

 
Над номером працювали: Хаустова Л.Ю., Корякіна О.М., 

Іванова Л.М., Прокопенко О.С.. 

Головний редактор: Кравцов В. А. 

Відповідальний редактор: Хаустова Л. Ю. 



 

 

 


