
 

 

 
 
 
12 вересня у Вищому професійному училищі №27 

м. Куп’янськ  відбулась щорічна Спартакіада 
першокурсників. 

 
Програма змагань складалась з наступних видів 

спорту: 
- біг на 100 м, 500 м, 1000 м; 
- кидання м’яча; 
- згинання та розгинання рук в упорі; 
- підтягування на перекладині; 
- стрибки у довжину; 
- перетягування канату; 
У спортивному заході взяли участь 120 учнів 

першого курсу. 
Судійство проводили: 
- керівник фізичного виховання Ігошин О.В.; 
- викладач фізичної культури Крулицький М.Ф.; 
-     викладач предмета «Захист Вітчизни»  
Загоруйко В.М.; 
- викладач спецдисциплін Чубатюк І. В.; 
- майстер в/н Лукашов О.В.; 

 
У загальнокомандному заліку серед юнаків 

перемогу здобула група Ас-15, а серед дівчат – 
група Пк-19. 

Нагородження переможців та призерів 
Спартакіади відбулося 16 вересня, в актовій залі 
училища. 

 
Переможцями та призерами спортивного 

заходу в особистому заліку стали: 
-   біг на 100 м,  юнаки 
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І місце - Юзковець Богдан (гр. Ст-32); 
   ІІ місце – Скиба Максим (гр. Ст-32); 
  ІІІ місце – Білоцерковський Іван (гр. Ст-32). 

-  біг на 100 м,  дівчата 
І місце – Поронова Карина (гр. Пк-19); 
ІІ місце – Ткаченко Валерія (гр. Пм-9); 
ІІІ місце – Калініна Дар’я (гр. Пк-19). 

 
- крос 500 м, дівчата 
І місце – Волоцкова Тетяна (гр. Пк-19); 
ІІ місце – Калініна Дар’я (гр. Пк-19); 
ІІІ місце – Поронова Карина (гр. Пк-19). 
- крос 1000 м, юнаки 
І місце – Щербак Олег (гр. Ас-15); 
ІІ місце – Соколко Євген (гр. Ас-15); 
ІІІ місце – Луговий Дмитро (гр.Ст-32). 

 
- стрибки у довжину, дівчата  
І місце – Паніна Катерина (гр. Пм-9); 
ІІ місце – Юрченко Антоніна (гр. Пм-9); 
ІІІ місце – Калініна Дар’я (гр. Пк-19). 
- стрибки у довжину, юнаки 
І місце – Скиба Максим (гр. Ст-32); 

 

 
ІІ місце – Харченко Максим (гр. Ст-32); 
ІІІ місце - Юзковець Богдан (гр. Ст-32). 
- підтягування на перекладині, юнаки 
І місце – Соколко Євген (гр. Ас-15); 
ІІ місце – Ситников Данило (гр. Ас-15); 
ІІІ місце – Скиба Максим (гр. Ст-32). 

 
- згинання та розгинання рук в упорі 

(дівчата) 
І місце – Бредихіна Анастасія (гр. Пм-9); 
ІІ місце – Калініна Дар’я (гр. Пк-19); 
ІІІ місце – Калініч Анастасія (гр. Пк-19). 

- кидання м’яча (юнаки) 
І місце - Ситников Данило (гр. Ас-15); 
ІІ місце – Черних Сергій (гр. Ст-32); 
ІІІ місце – Семененко Сергій (гр. Ас-15). 

- кидання м’яча (дівчата) 
І місце – Ткаченко Валерія (гр. Пм-9); 
ІІ місце – Калініна Дар’я (гр. Пк-19); 
ІІІ місце – Юрченко Ангеліна (гр. Пм-9). 
Спортсмени - переможці   отримали грамоти 

та дипломи за вагомі досягнення у різних видах 
змагань на училищній Спартакіаді. Крім того, всі 
команди – учасники спортивного свята були 
заохочені подарунками від профспілкового  
комітету ВПУ-27. 

Щиро вітаємо наших 
талановитих спортсменів 

                                      Крулицький М.Ф. 
                                                              керівник фіз. виховання 



  

03.10.2014 у Вищому 
професійному училищі № 27 м.Куп'янськ пройшов 
День учнівського самоврядування. 

 
 Учні-дублери самостійно організовували та 

контролювали навчальний процес в училищі. В 
рамках дня самоврядування пройшли нарада при 
директорові, уроки,  виховні години. Учнівська рада 
ініціювала випуск вітальних стіннівок до Дня 
вчителя. 

 
 День закінчився святковим концертом, учнівський 

"педагогічний" колектив підвів підсумки дня. 

 
                                                                      Методист ВПУ-27 
                                                                      Соломенна Т.Г. 

 
   09.10.2014 у гуртожитку Вищого професійного 
училища №27 м. Куп'янськ відбувся виховний захід 
"Коса - дівоча краса".  

 
   Учениці Білецька І. (гр. Пм-8); Самойлова Н., 
Чаплинська С. (гр. Пм-7) ознайомили присутніх з 
історією косоплетіння, національною зачіскою 
українських дівчат, витворами давнього 
мистецтва плетіння дівочих кіс.  
   Були проведені конкурси:  
- Чи знаєте ви приказки та прислів'я про косу?  
- Добери рифму до слова "коса".  
- Хто швидше заплете дві косички та зав'яже 
бантики (конкурс для хлопців).  
   Єрмошенко О. (гр. Пм-8); Корякіна В., 
Канцедал М., Шелест В. (гр. Пм-7) провели 
майстер-клас з плетіння різних видів косичок 
(косичка-зигзаг, косичка-пшеничка, коса в косі, 
французька коса навпаки, коса із стрічкою 
посередині, шестирядна коса).  
   Мешканці гуртожитку із цікавістю спостерігали 
за роботою майстринь, а потім мали змогу 
спробувати виконати ті види плетіння, які їм 
сподобались.  

 
Керівник гуртка "Перукар",  
викладач спецдисциплін з професії  
"Перукар (перукар-модельєр). 
Манікюрник" Шариш Н.В. 
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