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ВЕБІНАРИ



САМООСВІТА



САМООСВІТА



Публікації в педагогічній пресі та інтернет-
ресурсах 



Онлайн – олімпіада з історії
1 вересня 2021-22 листопада 2021

+ 27 
учнів



Онлайн – олімпіада з української 
мови 



Онлайн – олімпіада з української 
мови та літератури



МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ГРАМОТНОСТІ:
ЯКІСНА ОСВІТА ДЛЯ СВІТУ, ЯКИЙ МИ 

ХОЧЕМО ПОБУДУВАТИ

Викладачі  філології провели заходи на визначення рівня грамотності 

учнів першого курсу

https://dnz-chvpu.ck.ua/2021/09/08/


«Я ПОЧИНАЮСЬ З ОТЧОЇ ЗЕМЛІ»
Тижня краєзнавства, вересень

Екскурсія до Черкаській 

обласній бібліотеці для 

юнацтва імені Василя 

Симоненка та зустріч з 

письменниками:  

Володимиром Поліщуком,

Ольгою Месевря, Ольгою 

Павленко

https://dnz-chvpu.ck.ua/2021/09/22/


Всеукраїнський тиждень професійної 
освіти- MY PROFESSION – IS THE BEST!

ПРОЄКТ: «Професійна освіта – сьогодні. Успіх – завтра. Кар’єра – завжди» з професій «Кухар», «Кондитер», «Пекар», 
«Офіціант», «Бармен» з використанням знань англійської мови професійного спрямування.

https://dnz-chvpu.ck.ua/2021/11/22/


БАБИН ЯР – МІСЦЕ ЗАБУТТЯ І 
МІСЦЕ ПАМ’ЯТІ.

Досліджуємо  ці події не через переліки дат і факти із підручника, а через реальні 

історії реальних людей

https://dnz-chvpu.ck.ua/2021/09/30/


ДЕНЬ МОВОЗНАВСТВА: ЕКСКУРСІЯ В 
ЦАРИНУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Заходи до Тижня української 

писемності та мови. 9 листопада 

– свято рідної мови, бо саме 

завдяки їй ми об’єдналися в 

один народ, в одну націю. Саме 

в цей день покладають квіти до 

пам’ятника Нестору Літописцю 

та стартує Міжнародний 

конкурс імені Петра Яцика та 

Тараса Шевченка.

https://dnz-chvpu.ck.ua/2021/11/10/


ДЕНЬ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА: ДЕГУСТАЦІЯ 
ЛІТЕРАТУРНИХ НОВИНОК

Імідж-коктейль: зустріч черкаською поетесою, бібліотекаркою обласної 

бібліотеки для юнацтва імені Василя Симоненка К. І. Вербівською

Розфарбуй мені небо квітами,

хай синіють і айстри, і льон,

а хмарки, як 

ромашки, світлими,

де розквітлі, а де бутон.

Розфарбуй цю дорогу зорями,

Хай і звідси, але в безмеж,

Їх навкіл тоді буде сотнями,

Ти єдину собі візьмеш.

Ну, ти чуєш, таке намріялось.

Кожний скаже: «Так не бува»,

Бо вся правда душею 

змірялась,

В цеї доля уже жнива.

https://dnz-chvpu.ck.ua/2021/11/12/
https://youtu.be/QBH1l8WVCUo


ЛІТЕРАТУРНА КАВ’ЯРНЯ «З 
ЛЕСИНИМ СЛОВОМ»

В кав’ярні за філіжанкою кави 

зібралися читачі-

декламатори група № 16, 

викладачки української мови та 

літератури Оксана Задорожня 

Людмила Коваленко та гості-

колеги, справжні 

шанувальники високого 

поетичного мистецтва.

https://dnz-chvpu.ck.ua/15165-2/


ХТО ВМИРАЄ В БОРОТЬБІ – В 
СЕРЦЯХ ЖИВЕ ПОВІКИ!

Будьмо гідними пам’яті героїв, 
всіх знайомих і незнайомих нам 
людей, в очах яких ми бачимо 
гідність, і які боронять нашу 
свободу та нашу незалежність, 
молімося аби вони живими і 
здоровими і якнайшвидше 
повернулися додому, до своїх 
матерів, дружин та дітей!

https://dnz-chvpu.ck.ua/2021/11/26/


ХУСТКА ЯК ДАВНІЙ СИМВОЛ 
УКРАЇНСЬКОЇ ЖІНОЧНОСТІ

захід «Українська хустка –

окраса жінки», який 

провела старший науковий 

співробітник Черкаського 

обласного краєзнавчого музею 

Тетяна Григоренко

https://dnz-chvpu.ck.ua/2021/12/09/


IV РЕГІОНАЛЬНИЙ ТУРНІР З ФІНАНСОВОЇ 
ГРАМОТНОСТІ У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Команда – "Інвестори" за результатами журі 

посіла почесне II місце в IV Регіональному 

турнірі з фінансової грамотності!



Всеукраїнський  конкурс знавців 
англійської мови «Greenwich 2021»

2 грудня 2021 р. І знову зустріч на Гринвічі!  Традиційно беремо участь у щорічному всеукраїнському 
конкурсі знавців англійської мови «Greenwich 2021»

https://www.facebook.com/inna.puchkovska/posts/1618483488532050?__cft__%5b0%5d=AZVWu_eWMBUlyzX9bj3eOwkIMg56lz7sAcKNgk-C9UAfVMrbm7DUzXtxc8uWULDDFx4-R1VwXfQBphZPaaW0U5O5Glk1_xQoMy6FnZ6bKepDfb3r3LAO_369ZhvWLGf0FeWTSe8zCqflkcMjFqXATpr38yaFCUY6SpG_pDOtLE--pAwAYyf5mb3EPA9qsn0Th4NTwPzyTsuwzh6wJjQ-1r0g&__tn__=%2CO%2CP-y-R


МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ 
МОВИ

Зустріч з провідною бібліотекаркою обласної юнацької бібліотеки імені Василя 

Симоненка Катериною Іванівною Вербівською

https://dnz-chvpu.ck.ua/2022/02/21/


ТИЖДЕНЬ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ

З 08.10.21. по 13.10.21. у 

навчальному закладі 

традиційно з метою 

правового виховання учнів 

був проведений тиждень 

правових знань.

https://dnz-chvpu.ck.ua/2021/10/13/


ТИЖДЕНЬ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ

З метою виховання правової 

культури і громадянської 

компетентності у навчальному 

закладі з 6 по 10 грудня проходив 

тиждень правових знань.

https://dnz-chvpu.ck.ua/15165-2/


ТИЖДЕНЬ ІСТОРІЇ

Учні групи 18 ДНЗ 

"Черкаське вище 

професійне училище" стали 

активними учасниками фото 

челенджу "Прапор - це наша 

перемога!"

День селфі у музеї

Історичний бал «Україна, 

якою пишаюсь»

https://www.facebook.com/dnz.chvpu/?__cft__%5b0%5d=AZU-asdo2C9LHTREVno2lmCbSKnHkX6mp5ybbZhmabz6DnZ_HGHSFNniBnRbk9YOHmfN9SEL9ymifKiV1DYTFAI3j39efSFGP88m3ng5Krw6duFoevnV4LsQSxiVgbJ1Fx7EEpKL2VKCEH0UyxLdERpIor4VEZsBYvqbkRGZpHiZSd013PAPgi4zYAdvZ4SWOI1GVBc8l_nqNr0E9mShlxAz&__tn__=kK*F


Урок звитяги «Крути – бій  за майбутнє», здобувачі освіти групи №5

ТИЖДЕНЬ ІСТОРІЇ



ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з 
української мови та літератури

➢ 4 грудня 2021 року

• учениця групи № 2      

Романчук Юлія

• учениця групи № 17    

Іщенко Анастасія



Всеукраїнський конкурс до Дня 
Гідності та Свободи 

15 листопада 2021 - 11 грудня 2021

+ ще 20 учнів



Всеукраїнський конкурс до Дня Соборності 
України 18 січня - 18 лютого 2022року



Всеукраїнський конкурс  
«Слово до слова»



Всеукраїнський конкурс  
«Захисники та захисниці України»



Патріотичний травень - РАЗОМ 
ДО ПЕРЕМОГИ

Онлайн – участь  у циклу вікторин  – Понад 20 учнів стали переможцями

📌 День пам’яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 

📌18 травня - вшановуємо пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу. 

📌23 травня святкуємо День Героїв. Вікторина про Героїв України



Патріотичний травень - РАЗОМ 
ДО ПЕРЕМОГИ

Онлайн – участь  у циклу вікторин  – Понад  14 учнів стали переможцями

📌 День пам’яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 

📌18 травня - вшановуємо пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу. 

📌23 травня святкуємо День Героїв. Вікторина про Героїв України

📌19 травня - День вишиванки в Україні



ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС
ДО ДНЯ ЄВРОПИ В УКРАЇНІ



Волонтерський ХАБ - Черкаси

https://www.facebook.com/cherkasyhelpcenter/?__cft__%5b0%5d=AZWwFJirlDAELVtP3EIvsejvI84TlqezKWH8MOhF1QxWc_9GszjovH-A41J75PDPD4QwG0X6I470twJmR-eNT-tUk5wMNeTAdJO3jBGOwDFua9ZeQVj7lhQ9mMZ-ERQeR501tHfsu9oTdN086TiZcZ37FptTbyPg5B67hhT7uIWAZNbBvrizsGys83XmqsFFGAc&__tn__=-UC%2CP-R



