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“Ходить світом Миколай” 

 
Напередодні Новорічних свят в гуртожитку ДНЗ 

«Куп’янський РЦПО» відбулося музично-

театралізоване свято «Ходить світом Миколай». До 

мешканців гуртожитку завітали Снігуронька та 

Святий Миколай разом з казковими героями. 

Учасники вистави привітали учнів з близькими 

Новорічними святами, виконуючи пісні, танок, 

вірші. 

У підготовці 

свята брали 

активну 

участь: 

Хухрянський 

Дмитро (Тз-

2), Кашин 

Михайло 

(Тр-64С), 

Гребенюк Максим (Тр-64С), Кривонос Микита (Зв-

4), Шинкаренко Олександр (Зв-2), Козюкін 

Костянтин (Зв-2), Мікулець Володимир (Тр-62С), 

Островерх Валерія (Пк-27), Концевич Ольга( Пм-

14), Теплинська Ліда (Пм-14), Міхеєва Анастасія 

(Пм-15), Білоцерківська Валерія (Пм-15), Зубчик 

Маргарита (Пкт-7), Соловей Марина (Пм-16). 

Фоменко Кирило (Зв-4), підготував привітання у 

вигляді стінгазети. Від профспілки учні отримали 

привітання у вигляді солодощів. 

День святого Миколая 
Свято Миколая – один із загадкових днів у році, 

день, перед яким усі без виключення: і дорослі, і 

діти в очікуванні чогось надзвичайного, 

чарівного. 

16 грудня, в ДНЗ «Куп’янський РЦПО» 

відбулося театралізоване дійство, присвячене 

Дню святого Миколая, яке підготували учасники 

гуртка групи Пкт-7. 

Свято проходило в яскравій, чарівно 

прикрашеній залі нашого закладу.  

Музичні паузи новорічної вистави були 

заповнені кращими виступами вокальних 

колективів Центру. 

 
Однією з головних подій заходу стало святкове 

відкриття новорічної ялинки. 

 



Новий рік – на поріг 

 
23 грудня в ДНЗ “Куп’янський РЦПО” святкували 

Новий рік! 

Зранку увазі глядачів були представлені новорічні 

композиції на тему “Новий рік без ялинки”. Втілені 

святкові ідеї привертали увагу польотом фантазії та 

натхненням. 

 
Редакційні колегії груп перейнялися святковим 

настроєм і створили чудові новорічні стіннівки, які 

прикрасили перехід нашого закладу, що додало  

 

атмосфери святковості. 

В актовій залі глядачі змогли не тільки 

спостерігати за сучасною, цікавою та 

нетрадиційною для новорічних заходів виставою 

“У пошуках новорічної свіжості”, а й бути 

безпосередніми учасниками цього дійства, де 

Снігуронька (Діана Яковенко) проводила ігри та 

вікторини, а Дід Мороз (Михайло Кашин) 

власноруч запалив ялинку. 

На гостини були запрошені друзі Снігуроньки: 

танцюристи та співаки, які й продовжили його 

феєричним святковим концертом. 

 

“Новорічна історія” 

 
28 грудня, напередодні Нового року, у 

Територіальному відокремленому 

спеціалізованому відділенні ДНЗ “Куп’янський 

регіональний центр професійної освіти” 

відбулася конкурсно-розважальна програма 

“Новорічна історія”. 
Перед початком 

казкового дійства 

на вході до зали 

на кожного 

глядача чекав 

сюрприз-

передбачення із 
чудовими 

побажаннями. Ведучі Дід Мороз та Снігуронька 

вітали усіх зі святом, надавали поради знакам Зодіаку 

на 2022 рік, ділилися рецептом щасливого Нового 

року. 

Учні із задоволенням брали активну участь у 

конкурсах, вікторинах, у запитаннях-жартах, давали 

інтерв’ю, співали пісні, відгадували мелодії, 

танцювали, кружляли біля ялинки, розкривали свої 

таланти, показували ерудицію, спритність. 

Присутні отримали чудовий настрій, задоволення, 

незабутні враження та позитивні емоції. 

Людмила ІВАНОВА, 

заст. дир. з НВР 
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