
 



 

Анонси 

 
➢ Протягом жовтня – участь у науково-практичних 

конференціях. 

➢ 12 жовтня – участь в онлайн естафеті «Ми - нащадки 

козацької слави». 

➢ Протягом місяця – висадження декоративних зелених 

насаджень на території навчального закладу. 

➢ В кінці жовтня – віртуальна подорож містами та селами 

Сумщини «Моя Батьківщина». 

 

Виховна робота  

➢ 1 жовтня – урочистості до Дня працівника освіти. 

➢ 12 жовтня - участь в онлайн естафеті «Ми - нащадки 

козацької слави». 

➢ 14 жовтня – захід для студентів, що мешкають у 

гуртожитках «Козацькому роду нема переводу» (до Дня 

захисників України та Дня козацтва). 

➢ Протягом місяця – екскурсії груп нового набору до 

народного музею С.А. Ковпака. 

➢ Протягом тижня – робота спортивних секцій. 

➢ Кожного понеділка - інтелектуально-розважальні настільні 

ігри (Монополія, Мафія, Uno). 

➢ Кожного вівторка – робота гуртка «Майстриня» в 

гуртожитку №1. 

 

Навчально-методична робота 

 
➢ 01 вересня – 31жовтня – участь у Всеукраїнській 

дистанційній олімпіаді «Всеосвіта» (Осінь 2021). 

➢ 01вересня – 22 листопада – реєстрація на XI Всеукраїнську 

інтернет-олімпіаду «На Урок» (Осінь 2021). 

➢ 04-08 жовтня – моніторинг студентів І курсів з 

використанням Google Форм. 

➢ 04-08 жовтня – стажування педагогічних працівників на 

базі ТОВ «Глобино». 

➢ 05 жовтня – засідання оргкомітету з підготовки та 

проведення IV Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Сучасні моделі розвитку агропромислового 

виробництва: виклики та перспективи». 

➢ 11-13 жовтня – моніторинг студентів ІІ-ІІІ курсів з 

використанням Google Форм. 

➢ 18-22 жовтня – моніторинг студентів випускних курсів з 

використанням Google Форм. 

➢ 21 жовтня – засідання Школи педагогічної майстерності. 

➢ 25-29 жовтня – моніторинг педагогічних працівників з 

використанням Google Форм. 

➢ Протягом жовтня – участь у науково-практичних 

конференціях. 

➢ Протягом жовтня – проведення циклу тренінгів щодо 

роботи з додатками Google. 

➢ Відповідно до плану – підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників. 

➢ Протягом жовтня – засідання циклових комісій. 

 



 

Виробнича діяльність 
➢ Протягом жовтня – облаштування вимощення біля ангару 

навчально-дослідного господарства. 

➢ Протягом місяця – розбирання аварійної будівлі 

навчального корпусу №3. 

➢ Протягом жовтня – заготівля твердого палива та 

заповнення складу. 

➢ Протягом місяця – ремонт вікон ы проведення робіт з 

утеплення будівель. 

➢ Протягом жовтня – запуск системи опалення. 

➢ Протягом місяця – косметичний ремонт фасадів будівель 

навчального закладу. 

➢ Протягом жовтня – поточний ремонт у навчальних 

корпусах і гуртожитках. 

➢ Протягом місяця – прибирання прилеглої території. 

➢ Протягом жовтня – дотримання протиепідеміологічних 

заходів. 

➢ Протягом місяця – ремонт аудиторії №60. 

➢ Протягом жовтня реконструкція лабораторії №13. 

➢ Протягом місяця висадження декоративних зелених 

насаджень на території навчального закладу. 
 

Спортивно-масові заходи 
➢ 7 жовтня – фінальні змагання з волейболу серед 

першокурсників. 

➢ 14 жовтня – змагання з настільного тенісу серед груп нового 

набору. 

➢ 20 жовтня – товариська зустріч студентів з ДЮСШ з міні-

футболу. 

➢ 21 жовтня – змагання з легкоатлетичного кросу серед груп 

нового набору. 

➢ Протягом жовтня – міські змагання з легкоатлетичного 

кросу в залік міської спартакіади. 

➢ Протягом місяця – турнір з міні-футболу серед 

першокурсників. 

Навчально-виробнича діяльність 
➢ На початку жовтня – проходження ліцензування робітничих 

професій «Тракторист-машиніст сільськогосподарського 

виробництва категорії «А1», «А2», «В1» та «Водій 

автотранспортних засобів». 

➢ Протягом жовтня – відвідування навчальних практик. 

➢ Протягом жовтня – формування груп із підвищення 

кваліфікації «Правила технічної експлуатації 

електроустановок споживачів». 

➢ Протягом жовтня – провести збирання зернових культур, 

плодів та овочів в навчальній лабораторії рослинництва. 

➢ Протягом жовтня – проведення захисту виробничо-

технологічних практик відповідно до графіку. 

 

Інформаційно-масові заходи 
➢ Відповідно до розкладу – бібліотечний урок «Інформаційна 

культура». 

➢ На початку жовтня – виставка-презентація «Учителям даруємо 

щире слово». 

➢ На початку місяця – виставка-експозиція «Реліквії нашої 

бібліотеки» дарунки визначних людей бібліотеці та видання з 

автографами. 

➢ 1 жовтня – виставка-експозиція «Роки людині до лиця» до 

Міжнародного Дня людей похилого віку 

➢ 1 жовтня – виставка-портрет «Мудрий друг України» до 230-

річчя від Дня народження С.Т. Аксакова. 

➢ 6 жовтня – виставка-календар «Дорогою майстерності» до 140-

річчя від Дня народження І.А. Кочерги. 

➢ 13 жовтня – історична подорож «Гортаючи книгу віків» до Дня 

українського козацтва. 

➢ Наприкінці жовтня – віртуальна подорож містами та селами 

Сумщини «Моя Батьківщина». 



Бібліотечна сторінка 

Книжкові новинки 
Профессиональное кормопроизводство: сенаж, силос, сено./ - Андрущак В., Бухграбер К., Хойслер Й. – К.: 

Издательский дом «Зерно», 2012. 

«Професійне кормовиробництво: сінаж, силос, сіно» - практичний довідник для професіоналів, що підготовлений 

австрійською компанією «Пьотингер» на базі власних багаторічних досліджень і спостережень, а також на основі 

результатів досліджень, що проведені на замовлення «Пьотингер» провідними сільськогосподарськими 

лабораторіями й інститутами Європи. У кінці зібрана інформація про основні зелені кормові культури. 

 

Фактор свободи: Мазепа, Петлюра, Бандера: наукове-популярне видання/ Бірчак В., В'ятрович В., Івасюк 

О., Короленко Б. та ін. – К.: Український інститут національної пам'яті, 2019. 

Мета цього видання – розвінчати міфи російської пропаганди про постаті, які відіграли ключові ролі в українській 

історії. 

 

Рівновага. «Пересувна виставка творчих робіт людей, які постраждали від нацизму та 

тоталітаризму»/Цикура І., Дірдовський О. – Глухів, Житомир, Івано-Франківськ, Сімферополь, Черкаси, 

2016 . 

Проект здійснюється в межах програми «Місце зустрічі – діалог» фонду «Пам'ять, відповідальність за майбутнє» 

 

Марко Вовчок Інститутка: оповідання. – Харків: Фоліо, 2017. 

До видання увійшли твори письменниці, написані російською мовою (оповідання «Маруся»), а також народні 

оповідання «Отець Андрій», «Інститутка» та  «Максим Гримач». 

 

 

Линдсей Д. Будь моей: роман. – М.: АСТ: АСТ   Линдсей Д. Пленник моих желаний: роман.  

–Москва: Хранитель, 2008.     М.: АСТ: АСТ Москва: Хранитель, 2007. 

 


