
 

 
 

ППаамм''яяттааєєммоо  ттввіійй  ппооддввиигг,,  ссооллддааттее!!  
Цього року наша 

країна відмічає 65-
річницю Перемоги у 
Великій Вітчизняній 
війні. Темі війни 
присвячено багато 
заходів, що прово-
дяться в училищі. 
Наймасштабнішим з них став огляд-конкурс 
художньої самодіяльності під девізом «Пам'ятаємо 
твій подвиг, солдате!». Довготривала, кропітка 
праця Філонової О.В. – художнього керівника, 
майстрів в/н, викладачів, всіх працівників училища і 
головних наших артистів – учнів, не була даремною. 
Вона перетворилась на феєричне, яскраве, 
незабутнє свято, що проходило у концертній залі 
Палацу культури ім. Кошелєва. 

Підтримували артистів учні та працівники 
училища, ветерани училища, батьки і друзі, а також 
всі ті, хто вболіває за успіхи і перемоги талановитої 
молоді, ті, кому не байдуже наше майбутнє. 

 
І ось звучать фанфари. Зал стихає. На сцені 

з'являються ведучі Махаринська Аліна (гр. Пм-3) та 

Бурлуцький Максим (гр. Пк-13). Вони вітають всіх 
присутніх від імені Вищого професійного училища 
№27 та запрошують до подорожі у часі. 
Ведучі також представили глядачам експертів з 
подорожі у часі – Барабаш Любов Михайлівну та 
Хорунжу Тетяну Василівну – представників 
Харківського Палацу художньої і технічної 
творчості профтехосвіти. 

За сценарієм Аліна та Максим опиняються в 
лабораторії, де знаходиться машина часу. Саме цей 
пристрій допомагає нашим ведучим перенестися в 
час молодості їх бабусь і дідусів та дізнатися, як ті 
жили, про що співали. 

Підіймається завіса, і перед глядачами – 
об'єднаний хор учнів та працівників, який завзято і 
енергійно виконує українські народні пісні «Темна 
нічка», «Зозуля», «Ярмарок». 

Зачарувала всіх присутніх у залі неповторним, 
чаклунським співом ліричної пісні «Не питай» 
вокальна група дівчат у складі Ришкіної М. (Пк-14) 
Ващенко А. (Пк-13) та Бєлецької Н.(Пк-15). 

Наступна частина виступу познайомила глядачів 
зі святкуванням Андріївських вечорниць на 
Україні. Артисти майстерно демонстрували 
традиції та обряди Слобожанщини. 
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У театралізованому жанрі була задіяна велика 

кількість артистів, які гармонійно втілилися в образи 
героїв. Особливо слід відзначити Кальченко Є. (гр. 
Тс-15), Хавратова С. (Пк-13), Романенка В. (Ст-27), 
Костенка О. (гр. Пк-15), Закопайло Х. (Пк-14). 

У цьому жанрі журі відмітило чудове поєднання 
постанови класичних творів та фольклору. 

Розумна машина повернула ведучих у сучасність. І 
перед тим, як відправитися у наступну подорож, 
вони вирішують трішки відпочити, а допомагає їм у 
цьому оркестр народних інструментів під 
керівництвом О. Бологова. 

Продовженням концерту став воєнний блок. 
Приглушено світло, звучить фонограма пісні 
«Священная война», на екрані демонструється доку-
ментальний фільм «Початок війни». 

Атмосфера тривоги та напруженості супроводжує 
поетичний монтаж воєнної спрямованості. 

Зворушливо і проникливо декламує А. Маха-
ринська. 

Дуже сподобався всім виступ вокальної групи 
хлопців, що заспівали відому всім «Смуглянку». 

Зал був зачарований виконанням пісень «Ты же 
выжил, солдат!» (Ришкіна М.) та «Тучи в голубом» 
(Бєлецька Н.). 

Ведучі знову біля машини часу, вони вирішають 
швидше повернутися у мирний час, а саме побувати 
в гостях у талановитих учнів ВПУ-27 і вони не 
помилилися. 

 

Яскраво лунали пісні у виконанні А. Ващенко 
(гр. Пк-13), Ришкіної М. (гр. Пк-14), Льовочки В. 
(гр. Пк-13), вокального гурту дівчат. 

Енергійні, сповнені іскрометності і витонченості 
рухів з'являлись на сцені танцювальні образи в 
хореографічних композиціях «Джайв» та «Вальс». 

 

У фінальній сцені ведучі подякували 
«генеральному продюсерові» подорожі – 
директору ВПУ-27 Кравцову В.А. 

Велике задоволення отримали глядачі, 
познайомившись з молоддю, яка йде вперед, щиро 
дарує свій талант, будує своє майбутнє, опановує 
різні професії. 

Хотілось би побажати всім учасникам свята 
подальших успіхів і творчого натхнення. 

 
Хаустова Л.Ю. - бібліотекар 
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