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« День знань у ВПУ-27     
м.Куп'янськ» 

У Вищому професійному училищі № 27 

м.Куп'янськ відсвяткували День Знань. 

Першовереснева лінійка пройшла у кращих 

традиціях навчального закладу: 

учнівський та педагогічний колектив привітав 

директор училища Валерій Анатолійович Кравцов; 

 було проведено церемонію підняття 

Державного Прапора; 

 учні та працівники училища отримали 

нагороди за 

досягнення у 

минулому 

навчальному 

році. 

Доречним 

фоном 

урочистого 

заходу стали 

концертні номери у виконанні учнів, випускників  

та працівників училища. Традиційно пролунав  

перший дзвоник, який сповістив всіх про початок  

занять. Вже о дев'ятій розпочались уроки.  

Збори батьків та учнів І курсу 

у ВПУ №27 м.Куп'янськ 
Налагодження зворотнього зв’язку «батьки – 

училище» є те, з чого починається навчально-

виховна робота з учнівською молоддю у ВПУ №27. 

Однією із форм цієї роботи є батьківські збори. Для 

першокурсників та їх батьків настановчі збори 

були проведені 31 серпня 2017 року.

 
Тривалість триетапного заходу – спілкування з 

адміністрацією училища у актовій залі, групові 

збори з керівниками у кабінетах та майстернях, 

нарешті, збори у гуртожитку – врівноважила його 

змістовність. – Говорили про традиції навчального  

 



 

закладу, розклад занять, меню, підручники, дозвілля 

– все те, що на декілька найближчих років стане 

частиною життя кожного з новачків. 

 

ПРАВИЛА 

Внутрішнього трудового 
розпорядку для учнів Вищого 

професійного училища № 27 
м. Куп’янська 

(витяг з протоколу №1 від 31.03.2011р.) 

Права учнів ВПУ-27 
Закон України «Про професійно-технічну 

освіту» містить розділ, в якому гарантуються права 

учня, слухача професійно-технічного навчального 

закладу та їх соціальний захист. Так, ст. 37 

передбачає їхнє право на: 

 належні умови навчання за обраною 

професією; 

 матеріальне забезпечення в період 

навчання на умовах і в порядку, 

встановлених Кабінетом Міністрів 

України; 

 навчання професії за індивідуальною 

програмою; 

 безоплатне користування навчально-

виробничою, культурно-спортивною, 

побутовою, оздоровчою базами 

навчального закладу; 

 матеріальну допомогу; 

 оплату праці під час виробничого 

навчання і практики згідно з 

законодавством; 

 безоплатне медичне обслуговування, 

користування засобами лікування, 

профілактики захворювань та зміцнення 

здоров'я; 

 щотижневий відпочинок і канікули 

протягом навчального року та після його 

закінчення; 

 безоплатне оволодіння іншою професією 

у разі хвороби, яка не дає змоги 
продовжити навчання за обраною професією 

 безоплатне оволодіння іншою професією 

у разі хвороби, яка не дає змоги 

продовжити навчання за обраною 

професією. 

 
Обов’язки і відповідальність 

учнів ВПУ-27 
Закон України «Про професійно-технічну 

освіту» гарантує не тільки права учнів професійно-

технічних навчальних закладів та їх соціальний 

захист, але, що дуже важливо, накреслює коло 

обов'язків і відповідальність їх перед державою і 

суспільством. Цьому присвячена ст. 39 Закону 

України «Про професійно-технічну освіту»: 

Учні, слухачі професійно-технічного 

навчального закладу зобов'язані: 

 виконувати вимоги навчальних програм і 

системи контролю знань, умінь і навичок; 

 відвідувати заняття, в тому числі й за 

індивідуальним графіком; 

 виконувати під час проходження виробничої 

практики вимоги нормативно-правових 

актів, які регулюють працю працівників 

відповідних підприємств, установ, 

організацій; 

 дотримуватись правил охорони праці та 

техніки безпеки під час практичного 

навчання і виробничої практики; 

 бережно ставитись до обладнання, засобів 

навчання та інвентарю, що 

використовуються в навчально-

виробничому і навчально-виховному 

процесі.  
(Затверджено на загальних зборах 

трудового колективу ВПУ-27 від 

11 березня 2014 року) 

 

Сучасна українська поезія 
 

Красива осінь вишиває клени... 
 

Красива осінь вишиває клени 

Червоним, жовтим, срібним, золотим. 

А листя просить: – Виший нас зеленим! 

Ми ще побудем, ще не облетим. 

А листя просить: – Дай нам тої втіхи! 

Сади прекрасні, роси – як вино. 

Ворони п'ють надкльовані горіхи. 

А що їм, чорним? Чорним все одно. 

                                (Ліна Костенко) 
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