
 



 

Анонси 
 

❖ 11 лютого - студентський захід до «Дня всіх закоханих» 

❖ До 14 лютого – віртуальна презентація «Любов єднає душі» 

із скарбниці світової літератури. 

❖ 22 лютого -21 березня – участь у Всеукраїнському 

відкритому марафоні з української мови імені Петра Яцика. 

❖ До 22 лютого – створення ІІ групи підготовчих курсів. 

❖ До 26 лютого – створити Раду роботодавців для 

забезпечення функціонування дієвої взаємовигідної системи 

співпраці між закладом освіти та роботодавцями. 

❖ 28 лютого – випуск фахівців спеціальності «Менеджмент» 

❖ Протягом місяця ؘ– змагання з лижних гонок  в залік 

міської спартакіади серед навчальних закладів. 

Виховна робота 

❖ 11 лютого – студентський захід до «Дня всіх закоханих». 

❖ 18 лютого – квест-гра для мешканців гуртожитків. 

❖ 28 лютого – випуск молодих спеціалістів спеціальності 

«Менеджмент». 

❖ Протягом тижня – робота спортивних секцій. 

❖ Кожного понеділка - інтелектуально-розважальні настільні 

ігри (Монополія, Мафія, Uno). 

❖ Кожного вівторка – робота гуртка «Майстриня» у 1 

гуртожитку. 

 

 

Навчально-методична робота 
 

❖ 01 грудня – 01 березня – Всеукраїнська інтернет-олімпіада 

«Всеосвіта». 

❖ 23 грудня – 28 лютого – Всеукраїнська інтернет-олімпіада 

«На Урок». 

❖ 01-14 лютого – реєстрація у Всеукраїнському відкритому 

марафоні з української мови імені Петра Яцика. 

❖ 22 лютого -21 березня – участь у Всеукраїнському 

відкритому марафоні з української мови імені Петра Яцика. 

❖ 01-04 лютого – онлайн-семінар «Внесення органічних 

добрив». 

❖ 01 лютого – 01 березня – реєстрація на основну сесію ЗНО.. 

❖ 08-19 лютого – директорські контрольні роботи. 

❖ 10 лютого – І етап олімпіади з історії України. 

❖ 14 лютого – І етап олімпіади з інформатики та КТ. 

❖ 17 лютого – І етап олімпіади з англійської мови. 

❖ 18 лютого – засідання Школи педагогічної майстерності. 

❖ Із 22 лютого – курси підготовки до ЗНО. 

❖ 08-12 лютого; 22-26 лютого; 15-19 лютого – тижні педагогічної 

майстерності: ЦК суспільних дисциплін; ЦК викладачів 

іноземної мови; ЦК комп’ютерних дисциплін та інженерної 

графіки. 

❖ 28 лютого – випуск фахівців спеціальності «Менеджмент». 

❖ Протягом лютого – засідання циклових комісій. 

❖ Протягом лютого – формування комплектів реєстраційних 

матеріалів для участі в ЗНО. 

❖ Протягом лютого – інформаційні години у навчальних 

групах із питань проведення ДПА. 

❖ Відповідно до річного плану – участь у заходах з підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників. 

 



Бібліотечна сторінка 

                                                          Радимо прочитати 
Українка Л. 

Лісова пісня: вірші, драма-феєрія. – Донецьк:Донбас, 1991. 

Чудова драма-феєрія видатної української поетеси Лесі Українки «Лісова пісня» відома далеко за межами України. 

Події драми розгортаються у чарівних Поліських краях, де поряд з справжніми людьми мешкають герої народної 

міфології: русалки, потерчата, лісовики… Книга розповідає про трагічну долю Мавки, міфічної мешканки 

незайманого лісу, що закохалася у представника людського світу. Мавка – це одна з найцікавіших героїнь 

української літератури, в образі якої втілено як красу та беззахисність природи, так і духовну велич людини. 
 

 

Франко І. Украдене щастя // Поезія та драматичні твори. – Львів: Каменяр, 1977. 

У творі, вперше опублікованому у 1894 році, показано гірку долю мешканців галицького села 70-х років ХІХ сторіччя. 

Темою для написання драми, як зазначав сам письменник, стала народна пісня, яку у 1878 році для Івана Франка 

записала Михайлина Рошкевич, – «Пісня про шандаря». 

 

 

 

Костенко Л. 

Мадонна Перехресть. – Київ: Либідь, 2012.  

До цієї книжки Ліни Костенко увійшли нові, а також раніше не друковані поезії різних років. 

Це книжка дуже особиста: вона присвячена коханій доньці – Оксані. З великою довірою до свого читача автор 

відкриває родинний альбом – ніби запрошує на вогник земного дому всіх подорожніх на шляхах і перехрестях 

буття... 

 

 

 

Терлецький В.В. 

Кохані славетних. – Глухів: РВВ ГДПУ, 2006. 

В книзі йдеться про сторінки життя жінок Сумщини, які освітлювали життєвий шлях славетних осіб, були їх 

порадницями та помічницями. 

 

 

 

 

 



 

 

Богат Є.М. 

Що водить сонце і світила: Любов у листах видатних людей. – Київ: Молодь, 1984. 

В основу книжки покладено листи багатьох видатних людей (Стендаля, Петрарки, Дідро, Бетховена, Гарібальді, 

Екзюпері, Кафки, Чернишевського та багатьох інших) в яких розкриваються найкращі якості й багатство 

людської душі. 

 

 

 

Мітчел Маргарет 

Звіяні вітром: роман. – Київ: Дніпро, 1992. 

Всесвітньовідомий твір американської письменниці Маргарет Мітчелл – це неймовірна історія кохання і 

боротьби за життя в такий складний період, як війна. Головне в романі – тема загальнолюдських цінностей і долі 

людей, захоплених могутнім виром історичних подій. Роман вийшов друком 30 червня 1936 року та став одним 

із найвідоміших бестселерів американської літератури. Вже до кінця року було продано понад мільйон 

примірників. 

 

 

Ремарк Е.М.  

Тріумфальна арка // Твори в 2 томах. Т. 2. – Київ: Дніпро, 1986. 

Це – найкрасивіший з європейських романів ХХ століття. Роман про любов, війну і смерть. Це – найсумніший з 

європейських романів ХХ століття. Роман про страсть, яка може та повинна завершитися лише трагедією. 

 

 
 

 

 

Фолкс С. 

Пташиний спів: роман. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2016. 

Страшна світова війна, з якої почалося ХХ століття, через багато десятків років ще відлунює у долі Елізабет 

Бенсон. Випадково знайдений щоденник давно померлого діда, учасника битви при Соммі, сапера-тунельника, 

чия війна велася і під землею, лишив її спокою. У плутанині спогадів тих небагатьох, хто ще живий з учасників 

тієї бійні, у нерозбірливій павутині письма Елізабет шукає розгадки таємниць своєї родини: фатальної 

пристрасті, вірного кохання, мужності і самопожертви, невідплатного боргу перед тими, хто не дожив до миру 

кілька годин… 
 



 

Інформаційно-масові заходи 
 

❖ 2 лютого – виставка-календар «Невідомі сторінки відомих біографій» до 120 річчя від Дня народження В Підмогильного. 

❖ До 12 лютого –виставка одного автора «Лесь Мартович: літературний портрет» до 150-річчя від Дня народження Леся Мартовича. 

❖ До 14 лютого – віртуальна презентація «Любов єднає душі» із скарбниці світової літератури. 

❖ 20 лютого – виставка-панорама «Революція гідності: сторінки героїзму» до Дня Героїв Небесної Сотні. 

❖ До 21 лютого – виставка-вернісаж «Плекатимеш мову – цвістимуть слова» до Міжнародного Дня рідної мови. 

❖ 23 лютого – виставка-портрет «Випробування на мужність» до 100-річчя від Дня народження М.Д. Білобаби. 

❖ 25 лютого – літературно-мистецький діалог «Українська Кассандра» до 150-річчя від Дня народження Лесі Українки. 

❖ До 25 лютого – година історичного портрету «Видатні люди Глухівщини» до 135-річчя від Дня народження Г.І. Нарбута. 

❖ Наприкінці лютого – декада молодого фахівця для відділення будівництва «Історія української архітектури та будівництва». 

❖ Протягом місяця – виставка-перегляд «Факти – Події – Оцінки». 

Виробнича діяльність 
 

❖ Протягом лютого – підтримання належного 

температурного режиму приміщень навчального закладу. 

❖ Протягом місяця – дотримання заходів для ще більшого 

зменшення витрат на оплату енергоносіїв та інших 

комунальних послуг; введення лімітів та режимів роботи; 

контроль за їх дотриманням. 

❖ Протягом лютого – заміна водогінної та теплопостачальної 

мережі в приміщенні гаражу. 

❖ Протягом місяця – ремонт аудиторії «Трактори та 

автомобілі», а саме: заміна вікон, воріт, електромережі та 

освітлення, оздоблення підлоги, стелі та стін. 

❖ Протягом лютого – ремонт меблів в навчальних корпусах. 

❖ Протягом місяця – прибирання та благоустрій прилеглої 

території інституту. 

 

Навчально-виробнича діяльність 

❖ До  5 лютого – провести внутрішній іспит серед слухачів 50 

групи робітничої професії «Водії автотранспортних засобів 

категорії «С»». 

❖ До 15 лютого – зареєструвати та почати навчання 52 групи 

робітничої професії «Водій автотранспортних засобів категорії 

«С»». 

❖ До 19 лютого – провести поетапну кваліфікаційну атестацію 

слухачів робітничих професій «Муляр» і «Слюсар з ремонту 

сільськогосподарської техніки». 

❖ До 26 лютого – створити Раду роботодавців для 

забезпечення функціонування дієвої взаємовигідної системи 

співпраці між закладом освіти та роботодавцями. 

❖ Протягом лютого – розробити Програму співпраці 

інституту із агропромисловими підприємствами, фермерськими 

господарствами, організаціями й установами регіону. 



 

 

Профорієнтаційна робота 

❖ 16-22 лютого – проведення звітних нарад робочих груп з 

профорієнтації. 
❖ До 22 лютого – створення ІІ групи підготовчих курсів 

❖ Протягом місяця – підготовка нормативної документації 

щодо організації прийому 2021 року. 

❖ Протягом лютого – індивідуальна робота з випускниками 

шкіл та їх батьками. 
❖ Протягом місяця – оновлення та виготовлення рекламної 

продукції. 

 

Спортивно-масові заходи 

❖ Протягом лютого – змагання з баскетболу (дівчата, юнаки) 

в залік загальноінститутської спартакіади. 

❖ Протягом місяця – змагання з лижних гонок  в залік 

міської спартакіади серед навчальних закладів. 

❖ Протягом лютого – міські змагання з волейболу у залік 

міської спартакіади. 

❖ Протягом місяця – турнір з волейболу між студентами, які 

проживають в гуртожитку. 

 


