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Наша мова - найбагатша 

скарбниця духовності 
09.11.2017 року педагогічний та учнівський 

колективи училища взяли участь у написанні XVII 

Всеукраїнського радіодиктанту національної 

єдності "Наші пісні", який проводився з нагоди  

 
Дня української писемності та мови з метою 

пропагування грамотності, підтримки та розвитку 

державної мови як духовного потенціалу нації, 

виховання високої мовної культури. 

Панувала атмосфера урочистості, любові до рідної 

мови. Кожен відчував себе патріотом держави 

Україна. 

 
Усім учасникам заходу дуже сподобався текст 

диктанту, який торкнувся найпотаємніших струн 

душі кожного. 
Викладачі української мови та літератури 

Костюк Т.І., Чиркіна В.О.. 

Завершилась декада першості 

ВПУ-27 з баскетболу 
Змагання проводилися у два етапи. На 

першому етапі команди змагалися за вихід до 

фіналу. Після попередніх ігор право змагатися за 

звання абсолютного чемпіона училища завоювали: 

серед юнаків  

І курсу – гр. Ст-35,  

ІІ курсу – гр. Ас-16,  

ІІІ курсу – гр. Ас-16, 

груп ТУ – гр. Тс-23, 24. 

серед дівчат до фіналу вийшли:  

від І курсу – гр. Пм-12,  

від ІІ курсу – гр. Пм-11,  

від ІІІ курсу – гр. Пк-20, 

від груп ТУ – гр. Пмт-10. 

У фіналі серед юнаків зустрілися команди Ас-16 

та команда групи Тс-23, 24. У цьому поєдинку 

сильнішою виявилась команда групи Ас-16, 

 
ІІ місце посіла команда груп Тс-23, 24; 

ІІІ місце – команди груп Ас-17 та Ст35.  

Серед дівчат у фіналі зустрілися команди груп 

Пмт-10 та Пк-20, у цьому поєдинку виявилась 

сильнішою команда групи Пмт-10, друге місце 

посіла команда групи Пк-20, третє місце - команди 

груп Пм-12 та Пм-11. 

 
Викладач фізкультури 

Писарєв В. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Огляд художньої 

самодіяльності продовжується 
Продовжується І етап огляду-конкурсу 

художньої самодіяльності учнів ПТНЗ 

Харківщини. Свої творчі виступи у вокально-

хоровому, оркестровому, театральному та 

хореографічному жанрах представили учні груп ІІ, 

ІІІ курсів: Пк-21, Пм-11, Ст-34, Тс-23, Ас-17, Шлм-21, 

Тр-58С, ТР-59С.  

  
Журі відзначило кращі номери: 

- хорова пісня «Над землею тумани» у виконанні 

групи Пм-11 та Логачова Антона (гр.Пк-20); 

- монолог «Легенда про рідну землю та світлу 

долю» у виконанні Удовік Владислави 

 (гр.Пм-11); 

- танок «Німецька полька» у виконанні 

хореографічної групи Пм-11, а також Костенка 

Дмитра (гр.Пк-20), Піддубного Дмитра (гр.Тр-

58С); 

 
пісня «Росте черешня» у виконанні Казакова 

Романа (гр.Ас-17); 

- танок «Гарні хлопці» у виконанні 

хореографічної групи Ас-17; 

- інсценізація гуморески Павла Глазового «Як ми 

з кумом вареники варили» у виконанні Щокіного 

Руслана та Мухи Дмитра (гр.Ас-17); 

- жартівливий танок у виконанні хореографічної 

групи Шлм-21 та Пм-10; 

- східний танок у виконанні Клімченко Дар’ї 

(гр.Ес-26) та Ручка Аліни (гр.Шлм-21); 

- хорова пісня «Мова єднання» у виконанні групи 

Пк-21; 

- пісня «Хто, як не ти?» у виконанні Коновалової 

 
Анастасії (гр.Пк-21); 

- пісня «Крила» у виконанні Самойлової Тамари 

(гр.Пк-21); 

- хорова пісня «Заспіваймо за Україну» у 

виконанні групи Тс-23, Ст-34; 

 
- пісня «Чужого не треба» у виконанні Калугіної 

Марини (гр.Ст-34); 

- танок у виконанні учнів груп Тр-58С, Пр-22; 

- вірш «Мамо, не плач…» у виконанні Вінника 

Євген (гр.Тр-58С); 

- хорова пісня «А в Україні» у виконанні групи 

Тр-59С; 

 
- танок «Сучасний гопак» у виконанні Дідікова 

Олександра, Костирко Сергія, Шумського 

Володимира, Мілліончікова Влада, Молчанова 

Микити, Наконечного Дмитра (гр. Тр-59С). 

 
Над номером працювали: Хаустова Л.Ю., Овєчкін Д.А., 

Зіньковська І.В. 

Головний редактор: Кравцов В.А. 

Відповідальний редактор: Хаустова Л.Ю. 



 


