
 



 
Анонси 

 
 

➢ 05-22 січня – реєстрація на пробне ЗНО. 

➢ Участь в олімпіадах із загальноосвітніх предметів: 

✓ 15 січня - 25 лютого «На Урок»; 

✓ 16 грудня - 28 лютого «Всеосвіта». 

➢ 11-14 січня – спартакіада «Тиждень спортивної релаксації». 

➢ 22 січня – віртуальна подорож «Моя Україна!» до річниці 
Соборності України.  

 

Виховна робота  

 
➢ 4-6 січня – шаховий турнір за участі спортивних шкіл 

Шосткинщини. 

➢ 11-15 січня – спартакіада «Тиждень спортивної 

релаксації». 

➢ Протягом тижня – робота спортивних секцій. 

➢ Кожного вівторка – робота гуртка «Майстриня» у 1 

гуртожитку. 

 
 

 
Навчально-методична робота 

 
 

➢ 5-22 січня – реєстрація на пробне ЗНО 

➢ Участь в олімпіадах із загальноосвітніх предметів: 

✓ 15 січня - 25 лютого «На Урок»; 

✓ 16 грудня - 28 лютого «Всеосвіта». 

➢ 20 січня – засідання педагогічної ради. 

➢ 27 січня – засідання Школи педагогічної майстерності. 

➢ Протягом січня – засідання циклових комісій. 

➢ Відповідно до плану – підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників. 

➢ Протягом січня – участь у науково-практичних 

конференціях. 
 

Інформаційно-масові заходи 
 
 

➢ 22 січня – віртуальна подорож «Моя Україна!» до річниці 
Соборності України.  

➢ 22 січня – книжкова виставка «Україна – це ми!» до річниці 
Соборності України. 

➢ 29 січня – історична година «Бій за майбутнє України» до  
Дня пам’яті Героїв Крут. 

➢ 29 січня – виставка-реквієм «Під Крутами пішли в 

безсмертя». 



 
Виробнича діяльність 

 

➢ Протягом місяця – ремонт вікон та проведення робіт з 

утеплення будівель. 

➢ Протягом січня – підтримання належного температурного 

режиму в будівлях навчального закладу. 

➢ Протягом місяця – поточний ремонт у навчальних корпусах 

і гуртожитках. 

➢ Протягом січня – прибирання прилеглої території й 

очищення від снігу. 

➢ Протягом місяця – дотримання протиепідеміологічних 

заходів у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби 

СОID-19. 

➢ Протягом січня – реконструкція лабораторії №82. 

➢ Протягом місяця – обладнання відремонтованих кухонь 

сучасними меблями та побутовою технікою. 

➢ Протягом січня – косметичний ремонт у навчальних 

корпусах і гуртожитках. 

 
 

 
Навчально-виробнича діяльність 

 

➢ Протягом січня – проходження  акредитації  робітничої 
професії «Водій автотранспортних засобів». 

➢ Протягом місяця – проходження ліцензування робітничих 
професій «Муляр», «Електрозварник ручного 
зварювання», «Електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування». 

➢ 18 січня – участь в онлайн семінарі-практикумі 
«Програмно-методичне забезпечення проведення 
самоаналізу закладом професійної (професійно-технічної) 
освіти». 

➢ Протягом січня – проведення захисту виробничо-
технологічних практик відповідно до графіку. 

➢ На кінець січня – засідання методичного об’єднання 
майстрів виробничого навчання. 

 
Спортивно-масові заходи 

 

➢ 10 – 14 січня – спартакіада «Тиждень спортивної 

релаксації» серед співробітників. 

➢ Протягом січня – товариська зустріч з волейболу серед 
студентів ВСП «Глухівський агротехнічний коледж СНАУ» та 
ДЮСШ. 

 



 

Бібліотечна сторінка 

Книжкові новинки  
Настільна книга громадянина/ С.С. Чернявський, К.Б. Левченко, С.С. Бичкова та ін. – Харків: Фоліо, 2019. – 
32 с. 

У час швидких суспільних змін сучасній людині стало вже важче орієнтуватись в інтенсивному потоці інформації. 
Тому це видання покликане доступно і лаконічно висвітлити права й обов'язки пересічного громадянина України 
незалежно від його віку, статі, соціального стану та професії. В цій книжці сформульовані практичні поради, які 
допоможуть захистити кожному свої права, розглянуто основні положення медичної, освітньої та пенсійної реформ. 
Особливістю цього видання є QR-коди, за допомогою яких можна знайти більш детальну інформацію на сайті, де 
розміщені відповідні розділи «Настільної книги громадянина». 

 

Смолій В., Степанков В. Українська національна революція XVII ст. (1648 – 1676 рр.) – К.: Вид. дім «Києво-
Могилянська академія», 2009. – 447 с. 

У праці на ґрунтовній джерельній базі та з урахуванням досягнень вітчизняної та світової історичної думки в царині 
дослідження революційних рухів раннього нового часу зроблено спробу представити феномен Української революції 
XVII ст. в сукупності та взаємодії його політичних, соціальних, економічних і ментально-свідомісних складових, а 
також показати її роль і місце в українській і європейській історії.  

 

Тарнашинська Л. Презумпція доцільності: Абрис сучасної літературознавчої концептології. - К.: Вид. дім 
«Києво-Могилянська академія», 2008. – 534 с. 

Наукове видання літературознавця є цілком апробованим способом об'єднати під однією обкладинкою різнотемних 
наукових розвідок, літературознавчих і літературно-критичних студій, які сукупно відтворюють універсум  широких 
філологічних зацікавлень авторки. Книга віддзеркалює цікаві підходи до вирішення  цілого комплексу проблем – як 
методологічно-теоретичного, так і аналітико-літературознавчого плану. 

 

 



 

Мовна політика і мовна ситуація  в Україні: Аналіз і рекомендації/ За ред. Юліане Бестерес-Дільґер. – 2 вид. – 
К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 363 с. 

У книзі представлені результати проекту «Мовна політика в Україні: антропологічні, лінгвістичні аспекти  та 
подальші перспективи», виконання якого фінансувала  програма INTAS з серпня 2006 до липня 2008 року. У 
проекті брали участь учені з Австрії, Англії й України, які досліджують різні аспекти мовної політики та мовної 
ситуації в Україні. Дослідження базуються на результатах всеукраїнського опитування та фокус групових дискусій, 
проведених у п'яти містах: Києві, Донецьку, Луцьку, Львові й Одесі. Наприкінці подано рекомендації для 
майбутньої мовної політики України. 

Качуровський І. 150 вікон у світ: З бесід, трансльованих по  Радіо «Свобода». - К.: Вид. дім «Києво-
Могилянська академія», 2008. – 462 с. 

Збірка радіобесід Ігоря Качуровського – відомого поета, прозаїка, перекладача, літературознавця – плід його 20-
річної праці в мюнхенській редакції Радіо «Свобода». У цій книзі зібрано бесіди про діячів світової культури, творчі 
портрети перекладачів, огляди перекладних антологій і перекладознавчих праць, відгуки на різноманітні поетичні та 
прозові переклади, видані на Україні чи в діаспорі, а  також на переклади творів української літератури мовами 
світу. 

 


