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1 вересня 2021 року в ДНЗ «Куп’янський регіональний 

центр професійної освіти» відбулося свято День знань. 

На подвір’ї Центру, оновленому і святково 

прикрашеному, зібралися майже 450 учнів зі своїми 

наставниками, батьками. В урочистій обстановці учні: 

Єрьоменко Анастасія та Кривда Іван підняли Державний 

Прапор України. Над подвір’ям пролунав Державний 

Гімн України. Директор Центру Кравцов Валерій 

Анатолійович привітав присутніх з початком нового 

навчального року, побажав першокурсникам успішно 

влитися у велику учнівську родину, творчої, 

наполегливої праці в оволодінні новими знаннями. 

 

 

На свято завітали гості: голова Куп’янської 

районної державної адміністрації Любота Валерій 

Михайлович та депутат Куп’янської міської ради 

8-го скликання Пасічник Світлана Михайлівна. 

Теплі слова привітань гостей та старшокурсників 

нашого закладу освіти створили святковий 

настрій в учасників заходу. 

 
Класні керівники всіх навчальних груп провели 

Перший урок на тему «Втілені мрії про 

Незалежість». 

В добру путь, учні та педагоги! Успіхів та 
наснаги в новому навчальному році! 

Людмила Іванова, 

заступник директора з НВР 

 

Виставка квітів та композицій 

«Україна моя!» 
На початку вересня в ДНЗ «Куп’янський 

РЦПО» відбулася виставка квітів та композицій з 

природного матеріалу «Україна моя!». 

Майстерно виконані композиції, приємно 

здивували всіх відвідувачів виставки. 

Художня рада оцінила всі роботи і відзначила 

учасників в наступних номінаціях: 

за цілісність та єдність композиції: «Я люблю 

Україну!» (група Тр-64С), (група Пм-14), 

«Україна – це ми!» (група Пк-27), «Україна 

єдина!» (групи Тр-62С, Тз-1); 



 
за щирі, палки почуття, громадянський обов’язок та 

відповідальність: «Ми за Україну! Ми за її волю», 

«Вірю в майбутнє твоє, Україна» (група Ст-37), «Хай 

квітне щаслива МОЯ УКРАЇНА» (група Пк-27), 

«Українці – то є назва Славного роду» (група Тр-62С); 

за розмаїття осінніх барв: «Осіння казка», «Під 

вітрилами осені» (група Пк-25), «Осіння фантазія» (група 

Зв-2), «Ніжність» (група Пм-16), «Чарівні квіти, 

кольорові, великі й малі… Ви вмієте душу зігріти, бой 

самі ви – душа землі» (група Ст-37), «Вересень», 

«Добрий ранок», «Мікс», «Побачення» (група Тр-63С), 

«Квітковий вернісаж», «Замріяна осінь», «Осінні барви» 

(група 

Пкт-7); 

за 

вишукани

й творчий 

підхід у 

використ

анні 

природно

го 

матеріалу

: «Парк 

мрій» (група Тр-64С), «Зелена школа» (група Зв-2), 

«Дуже гарно і святково», «Осінні турботи мешканців 

лісу» (група Тз-2), «Весела гусінь» (група Зв-3), «Нічна 

сова» (група Пм-15), «Красуня-осінь», «Осінь-чарівниця» 

(група Пм-14), «Осінь-жартівниця» (група Пк-27), 

«Весела сімейка» (група Пк-26), «Осінь-чарівниця» 

(група Пк-27), «Дарунки осені» (група Тр-63С); 

за гармонійне поєднання симфонії осені та щедрот 

рідної землі: «Королева Осінь всіх до столу просить», 

«Осінній вернісаж» (група Зв-4), «Веселе ведмежатко», 

«Запальна гусінь» (група Тз-1), «Динний корабель 

«Мрія»», «Дари осені» (група Пкт-6), «Осінні дари 

природи» (група Ст-37), «Барви осені» (група Пм-14), 

«Фруктова насолода» (група Пк-26); 

за розмаїття квіткових фантазій та творчий підхід до 

обраної тематики: «Серпень з вереснем стискають один 

одному правиці» (група Зв-4), «У морі знань»,  

«Комплімент від осені» (група Тз-1), «Фруктовий 

прованс» (група Пм-15), «Чарівні мелодії осені», 

«Осіння акварель» (група Ст-37), «Квіткові усмішки» 

(група Пм-27); 

за палки почуття до рідної землі, рідного міста та 

любов до природи Слобожанського краю: 
«Красивий, щедрий, рідний край», «На чарівній землі, 

в мальовничому краї…» (група Зв-3), «Ми народились 

тут, і тут наша стежина. Чарівний край – це рідна 

Куп’янщина» (група Пк-27); 

за щиру любов, свободу та відверті почуття до 

України-неньки: «Ненька-Україна!» (група Тр-63), 

«Україна – родюча земле твоя, Україна – квітуча 

країна моя» (група Тз-2), «Любіть Україну, як сонце 

любіть, як вітер, і трави, і води…» (група Пк-26), 

«Мій сонячний дім – це моя Україна» (група Тр-62С); 

за 

винахідливі

сть, творчий 

підхід та 

безмежне 

шанобливе 

ставлення 

до України: 

«Неповторна 

в осінній 

красі 

найрідніша 

моя Україна» (група Пк-25), «Додому єдина стежина 

заквітчана, радо веде» (група Зв-2), «Щедрі дарунки 

осені» (група Пк-26); 

за тепле, ліричне ставлення до рідної землі: «Квіти 

України» (група Пм-14), «Українські обереги», 

«Україно, рідна наша земле!» (Тр-62); 

за креативне мислення та творчий підхід у 

виготовленні композицій: «Нічна сова» (група Пм-

15), «Дари осені» (група Пм-14), «Парк мрій» (група 

Тр-64С); 

за винахідливість та вишуканість композицій: 

«Зелена школа» (група Зв-2), «Осінній кошик» (група 

Пкт-7), «Парк мрій» (група Тр-64С); 

за втілення осінніх, яскравих фантазій в квіткові 

букети: «Барви осені», «Дівчинка-осінь» (група Тр-

64С), «Осінній віночок», «Зелена краса» (група Пм-

15), «Грація вересня» (група Ст-37); 

за актуальність та багатство квіткової композиції: 

«Дари кавуна та гарбуза» (Тр-64С), «Осінній вечір» 

(група Пкт-6); 

за професійну спрямованість та творчий підхід 

«Осінні смаколики руками майбутніх кухарів» (група 

Пм-27); 

за безмежну любов до рідної землі та патріотизм: 

«Україна – ЄДИНА!» (група Тз-1), «Ківшарівський 

фонтан квітів» (група Ст-37), «Почуй, як б’ється серце 

України » (група Тр-62С), «Без верби і калини нема 

України» (група Пкт-7); 

за тепле, ліричне ставлення до рідної мови: «Ми 

ніколи не зрічемося рідної мови!» (група Ст-37), 

«Українська мова – диво калинове» (група Пк-27); 

Донбас це Україна: «Горить свіча і пам’яті сльоза 

додолу з неї краплями стікає. Земля ридає, плачуть 

небеса – Героїв Україна пам’ятає!» (група Зв-2). 

Художня рада 
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