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«Натхненні вірою в Україну» 
09 листопада продовжився І етап огляду-конкурсу 

художньої самодіяльності учнів ПТНЗ Харківщини. 

Свої творчі номери у жанрах вокально-хоровому, 

оркестровому, театральному та хореографічному 

представили учні груп Пк-20, Пр-21, Пм-10, Ст-33, 

Ас-16 та Тс-22.  

 
У залі учасників підтримували, а у журі в 

підсумку похвалили: репертуар різноплановий, 

сценічна культура виконавців гідна, та й 

найкращих номерів достатньо. Серед них: 

 Вірш «Ой ти ненько, Україно!» виконував 

Коваленко О. (гр. Пм-10); 

 Танок «Івана-Купала» виконував хореогра 

фічний колектив гр. Пм-10; 

 Танок «Козаків» від хлопців гр. Ст-33; 

 Монолог «До власної надії і мети» у виконанні 

 

Іванцова Євгена (гр. Ст-33); 

 Молитва у виконанні Дьоміної Х. (гр.Пр-21); 

 Пісня «Одна єдина» у вик. хору (гр.Пр-21); 

 Пісня «Чорна редька», виконавці: Дьоміна Х., 

Гладка А., Хвостова Н., Сивуха А. (гр Пр-21); 

 Пісня «Кучерики», Хвостова Н. (гр.Пр-21); 

 Український танок у виконанні 

хореографічної групи Пр-21; 

 Пісня «На рушникові», вокальна група Пр-21; 

 Вірш «Рідна мова», у виконанні Єрмаченка 

С.(гр. Тс-22); 

 Пісня «Вечорниці» у виконанні вокальної 

групи Ас-16; 

 Сучасний танок від хлопців гр. Ас-16, Тс-22. 

 
 Пісня «Буде мир над Україною» у виконанні 

хору гр. Пк-20; 

 Пісня «Рушники», вик. вокальна гр.Пк-20; 

 Вірш «Герої, герої, герої…» виконувала 

Сядриста Н.(гр.Пк-20); 

 Пісня «Злива» у виконанні дуету:Сядриста 

Н., Логачова А., (гр.Пк-20); 

 Арія Одарки і Карася із опери П. Гулака-

Артемовського «Запорожець за Дунаєм» у 

виконанні Гайдамака В., та Логачова А.; 

 Сучасний танок у стилі ХІП-ХОП, виконував 

хореографічний колектив гр. Пк-20. 

   Не поступилися старшокурсникам й учні І року 

навчання. Переглянувши 4 конкурсні програми, 

члени журі із великим задоволенням відзначили 

високий рівень виконавчої майстерності та 

сценічної культури учнів І курсу та відзначили кра 



 

 

 
 

 
щі номери, а саме: 

 Пісня «Українська родина» у виконанні хору 

гр. Пм-11; 

 Монолог «Україна», у виконанні Удовік В. (гр. 

Пм-11); 

 Постанова за п’єсою Г. Квітка-Основ’ненка 

«Сватання на Гончарівці» Ролі виконували: 

Євдокієнко К., Коломоєць С. (гр. Пм-11), 

Ряснянський О. (гр.Ст-34); 

 Українське попурі. Солісти: Лифар Ю., 

Пелюстка В., Вінник А., Зігуля В., Ляшенко І., 
Коломоєць С., Кудрявець В., Книш Є.(гр.Пм-11); 

 
 Пісня «А любов одна єдина» у виконанні 

Калугіної М. (гр.Ст-34); 

 Пісня «Я люблю Україну свою» у виконанні 

хору гр. Ст-34; 

 Сучасний танок «Перлина –Україна» у 

виконанні хореографічної гр Ст-34; 

 Пісня «Ніч яка місячна», виконавець – Казаков 

Р. (гр. Ас-17); 

 

 Пісня «А я бажаю Вам добра» Виконавці: 

Самойлова Т., Коновалова А., Козир Ю. 

(гр.Пк-21); 
 Вірші «Україна» у виконанні Рачковської К., 

Морозової А., Ляшенко Є. (гр.Пк-21). 

 

Дякуємо всім учасникам конкурсу! 
                                                                        (Художня рада) 

 

Заходи до Дня Збройних Сил України у 

ВПУ-27 м. Куп'янськ 
Екскурс в історію Збройних Сил України – для 

учнів групи Пк-20 проводили викладач Захисту 

Вітчизни Загоруйко Володимир Миколайович та 

завідувач бібліотеки Хаустова Лариса Юріївна. 

Під час виховної години учні знайомились з 

матеріалами училищного музею, книжковою 

виставкою у читальній залі та інформаційними 

стендами. 

 
Захід – «Готуємось до параду» – в учнів групи 

Ст-32 не залишив питань щодо визначень 

«шеренга», «фронт» і «фланг». Парадний 

розрахунок групи верстатників очолював 

Загоруйко В.М.  

Продовжила низку заходів патріотичної 

спрямованості виховна година «Вшануємо 

пам'ять», яка відбулася 7 грудня в актовій залі 

гуртожитку. 
Методист 

Соломенна Т.Г. 
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