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1 вересня
Перше вересневе свято відбулось на подвір’ї
училища.
Вітання, вручення нагород, музичні подарунки,
багато квітів, довгоочікувана зустріч друзів – все це
створювало атмосферу приємного хвилювання та
святкового настрою.
Урочисто
була
проголошена
«Клятва
першокурсника»
у
виконанні
Коровяковської
Марини.
Найцікавіша мить – це білі голуби, що стрімко
піднялися в небо, символізуючи собою віру в світле
майбутнє і побажання щастя всім учасникам свята.
Посухов Антон та першокурсниця Сухина
Анастасія дали перший дзвоник, який сповістив про
початок нового навчального року та запросив учнів
на
перший
урок,
присвячений
визволенню
Харківщини від німецько-фашистських загарбників.

Барви рідного краю
9 вересня в училище традиційне було проведено
виставку квітів, учасниками якої стали всі навчальні
групи І – V курсів. Незвичайні, майстерно виконані
композиції, з використанням самого різноманітного
природничого
матеріалу,
приємно
здивували
відвідувачів виставки.
Художня рада оцінила роботи і відзначила
Пк-18 – «Осіння фантазія»
Пр-20 – «Серце Данко», «Скрипка грає»
Ас-14 – «Осенний каприз»
Ас-12 – «Дбайливий їжачок»
Пм-8 – «Красуня осінь», «Торт з квітів»
Ок-5 – «Знов осінь чудові дари принесла…»
Ст-29 – «Відблиски сонця», «Лісові дива»,
«Вересневі дарунки»
Ас-13 – «Осінній букет»
Тс-20 – «Осінній натюрморт»,
золотавої осені»

«Яскравий

групи в наступних номінаціях:
- актуальність та багатство композицій
Ст-31 – «Україна – наш спільний дім»
Пкт-3 – «Слава Переможцям Харківщини»
Ес-22 – «Мій отчий край, в захопленні від тебе»
Ст-30 – «Безсмертна слава Кобзаря», «Війна – це
біль і трагедія, мужність і героїзм народу»
Пм–8 – «Квіти моєї країни»
- за любов до рідного міста
Ас-14 – «Моя Куп’янщина», «Урожай рідного
краю»
Тс-20 – «Краса Куп’янщини»
Тс-19 – «Ківшарівський фонтан», «Краса землі
моєї несказанна»
- ода коханню
Ас-12 – «Смугасте кохання»
Пм-8 – «Букет для нареченої», «Ніжність»
Ст-30 – «Людському коханню повік не зав’яти»
Пк-18 – «Краса і ніжність»
Пк-17 – «Щире серце»
- за глибину ідеї, вишуканість та натхнення
Пк-17 – «Маки»
Ст 31 – «Природа – це казка, яку треба читати
серцем», «Тюльпаны»
Пк-17 – «Осінній колорит"
Ас-12 – «Квітковий салют», «Осінній марафон»
Пмт-3 – «Слава переможцям Харківщини»,
«Королева осені»
Ес-21, Ес-22 – «Мій отчий край, в захопленні від
тебе…»
Пр-20 – «Прощание с летом»
Ас-14 – «Осенний каприз», «Осіння феєрія»,
«Любимой учительнице»

Пр-19 – «Дыхание осени»
Пм-8 – «Осені барви», «Квіти моєї країни»
Ст-30 – «Осінь… Прохолодним ранком журавли
пропливли у вирій над полями»
вир Ст-29 – «Вересневі дарунки», «Від щирого серця
Пк-18 –

- за майстерність і винахідливість у
використанні природничого матеріалу та дарів
осені
Пк-17 – «Осінній колорит», «Господиня осені»,
«Осіння казка», «Маки»
Ст-31 – «Звозить вересень в комори кавуни і
помідори…», «Тюльпани»
Ас-12 – «Смугасте кохання», «Квітковий салют»
Пкт-3 – «Хай живе і квітне рідна Україна!»
Пр-20 – «Скрипка грає»
Пм-8 – «Осінь чарівниця»
Ок-5 – «Знов осінь чудові дари принесла..»
Ст-30 – «Осінь… Прохолодним ранком…»
Ст-29 – «Неймовірна красуня», «Лісові дива»,
«Відблиски сонця», «Осін
ні фантазії»
Пк-18 – «Чарівна казка», «Спогади дитинства»
Пмт-8 – «Міс осінь»
Пм-7 – «Солоденька парочка – Семен та Одарочка»,
«Дари осені»
Ас-13 – «Лісові мешканці»
Тс-20 – «Осінні дари природи»
- яскраве різнобарв’я квітів
Ст-31 – «Квітни, розцвітай, наша Україна!»

«Українсь ка осінь запашна»
Пмт-8 – «Бабусин садок», «Осіння казка»
Пм-7 – «Барви осені», «Дари осені»
Ас-13 – «Осіннє сонце», «Три сестрички»
Тс-19 – «Стоят на столике цвіти…», «Краса
Куп’янщини», «По теренам училища», «Яскравий
вир золотавої осені»
Тс-20 – «Краса землі моєї несказанна»
- за неординарність і цілісність композиції
Ст-31 – «Звозить вересень в комори…»
Ес-21, Ес-22 – «Мій край в захопленні від тебе…»
Пм-8 – «Красуня осінь»
Ст-29 – «Осінні фантазії»
Пк-17 – «Щедра осінь»
Пр-19 – «Дыхание осени»
Художня рада
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