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Всі групи ВПУ-27 взяли активну участь у
підготовці та проведенні святкових конкурсних
програм.
Артисти демонстрували свої здібності, творчу
натхненну працю, майстерність і велике бажання
бути першими.
Найкращі виступи журі відзначило за
номінаціями:
- хорові пісні:
«Реве та стогне Дніпр широкий» (гр.Ас-13)
«Їхали козаки» (гр.Ас-12)
«За столом збирається родина» (гр.Пк-17)
«Розпрягайте, хлопці, коней» (гр.Ст-29)
«Україна, вишиванка…» (гр.Пр-19)
«Вітчизна» (гр.Ст-30)
«Одна калина» (гр.Пм-7)

З метою відродження національної культури,
формування естетичного смаку та гармонійно
розвинутої особистості на Харківщині щороку
проводиться обласний огляд-конкурс художньої
самодіяльності серед учнів ПТНЗ.
У жовтні – листопаді цього року в нашому
навчальному закладі проходив перший етап огляду конкурсу,
присвячений
200-річчю
великого
українського
феномена
Тараса
Григоровича
Шевченка.

-

«А я чорнява» (гр.Пк-18)
«Україна» (гр.Ас-14)
«Я люблю Україну» (гр.Ст-31)
«Україна» гр.(Пр-20)
«Україна – це ми» (гр.Ес-21, Ес-22, Пкт-3)
«Рідня моя» гр.(Ок-5, Пмт-8)
«Лише у нас на Україні» (гр.Пм-8)
вокальний жанр:
«Чорнобривці» (Кияшко І., гр.Ес-21)
«Оранжевые сны» (Кирко В.,гр. Пкт-3)
«Моя Україна» (Журавльов В., гр.Ес-21
«Я люблю Україну свою» (вок. гр. Ес-21)
«Україна моя» (вок. гр. Пкт-3, Ес-22)
«Вишиванка» (Циганков М., гр. Ок-5)

«Сіла птаха» (Ніколенко О.
гр.Пк-18),

«Подари улыбку миру»
(вок. гр.Пк-17)
«Побегу по радуге» (Колбанова Д.
гр.Пм-7),

-

-

-

«Моя любов» (Іванчикова К., гр.Пр-19)
«Білі троянди» (вок. гр. Тс-19, Тс-20)
«Батьківське жито» (вок. гр.Пр-20)
хореографічний жанр:
«Сучасні козаки» (танц. гр.Ас-12, Пм-8, Пкт-3)
Сучасний танок (танц. гр Ст-30)
«Ніч на Івана Купала» (танц. гр.Пм-7)
Вальс (танц. гр.Ас-14, гр.Пм-8, Пк-18)

Сучасний український танок (танц. гр.Пм-8)
Український танок (танц. гр.Пк-18)
Сучасний танок (танц. гр. Пмт-8)
Український танок (танц. гр.Пкт-3,Ес-22)
театральний жанр:
«Діалог Тараса з матір’ю» (гр.Пк-17)
Театралізована постанова уривку з поеми
Шевченка Т.Г. «Катерина» (гр Пр-19)
«В гостях у закоханого художника» (гр.Ст-29)
Театралізована постанова уривку з поеми
Шевченка Т.Г. «Катерина» (гр.Пк-18, Ст-30)
Сценка «Слива» (гр. Ок-5)
Театралізована постанова уривку з п’єси «Беда
от нежного сердца» (гр.Пмт-8)
розмовний жанр:
«Якщо б зустрілися ми знову» (Колодіжансь кий С., гр. Ст-29)
Уривок
з
поеми
Шевченка
Т.Г.
«Катерина» (Угрюмова
Н., гр.Пр-19)
«Кобзарю» (Сизонова
К., гр.Пк-17)
«З роси і води»
(Українцева А.,
гр.Пк-17)
«Сон» (Гоголь М.,
гр.Ас-12)
«Садок вишневий коло
хати» (Котлюба В.

гр.Ас-13)
«Лілея» (Курило Д. гр.Пм-7)
«Україна» (Дереповський Є., Сакович С.,
музичний супровід Чумак А. гр. Ст-31)
«Стань, Тарасе, подивися» (Дородних Т.,
гр.Пр-20)
«Про Кобзаря» (автор і виконавець
Юрковська О., гр.Ок-5)
«Малих отих рабів німих» (Пожидаев Р.,
гр.Тс-19)
«Прокинься, моя Україна!» (Коровяковська
М., гр.Пкт-3)
«Що за велет!» (Григоренко А. гр.Пк-18)

Велика подяка всім, хто взяв активну участь у
підготовці, організації та проведенні першого
етапу огляду - конкурсу художньої самодіяльності,
а саме учням, батькам, керівникам груп,
керівникам гуртків, адміністрації училища а також
небайдужим глядачам, які із задоволенням
підтримували і надихали наших талановитих учнів.

Бажаємо всім подальших успіхів, творчих
злетів, а головне – перемоги в другому
етапі обласного огляду – конкурсу
«Дзвенять Кобзареві струни»!
Художня рада
Над номером працювали:
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