
 

 

 
6 вересня, згідно училищного плану роботи, 

проведено виставку квітів «Мій рідний край – моя 
земля квітуча». 

У виставці брали участь всі 
навчальні групи училища.  

Художня рада була 
приємно здивована цікавими 
роботами учнів, їх неповтор-
ністю, майстерністю ви-
конання, глибоким художнім 
задумом. Особливо слід 
відмітити роботи першо-
курсників. Дотримуючись 
традицій нашого закладу, 

вони продемонстрували актуальні композиції 
тематичної спярмованості з використанням 
різноманітного природничого матеріалу. 

Деякі роботи були 
великою несподіван-
кою для відвідувачів 
виставки. 

Художня рада 
підвела підсумки і 
відзначила групи в 
наступних номіна-
ціях: 

 
- актуальність та багатство композицій 

Ст-28 «Краса землі моєї несказанна», «Ежи 
готовятся к зиме»; 
Пк-14 «Дари осені», «Рідна хата моя»; 
Пм-4 «Осінь чарівниця»; 
Пмт-6 «Подвір'я»; 
Пмт-5 «Щедрість матері-природи», «Розквіт осені»; 
Пр-18 «Дари осені», «Яблучний спас»; 
Ст-26 «Лісова галявина»; 
Пм-5 «Дари осені»; 

Пк-15 «Мій рідний край- 
моя земля»; 
Пк-16 «Усі квіти тобі, 
Україно!» 
- за шанобливе ставлення 
до рідного закладу 
Тс-17 «По теренам 
училища», «Свято квітів у 
ВПУ-27» 
Ст-28 «Это мы – группа 
Ст-28» 

Ст-27 «Вот такие мы задиры» 
Тс-16 «Училищная симфония», «Мы такие 
разные» 

- за любов до рідного міста 
Тс-17 «Ківшарівський фонтан», «Краса Куп'ян-
щини», «Слобожанщини цвіт пишнобарвний, 
квітчастий» 
Ст-27 «Блакить Оскола і золотавий дух хлібної 
ниви» 
Ес-18, Ес-19 «Куточок рідної Куп'янщини» 

- за патріотичне виховання і актуальність 
подій 
Пр-18 «День пам'яті в Беслані» 
Ас-11 «Низький уклін вам, ветерани» 
Ас-10 «Вічна слава героям» 

- ода коханню 
Пм-5 «Ніжність» 
Ст-27 «Розовое счастье» 
Пм-4 «Чарівність», «Осінь чарівниця» 
Ок-4 «Осінній поцілунок» 
Пм-6 «Невеста осени», «Ніжність» 
Пк-16 «Свадебная пора» 

- за глибину ідеї, вишуканість та натхнення 
Пк-14 «Без хліба і калини немає України» 
Пр-18 «Яблучний спас», «День пам'яті в Беслані» 
Ст-28 «Ежи готовятся к зиме», «Осінні дари 
природи» 
Пм-5 «Свято», «Дари осені» 
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Пмт-6 «Урожайний корабель», «Полунична 
фантазія», «Гарбузовий дід», «Осінній кошик» 
Пм-4 «Серце янгола», «Квітковий вернісаж» 
Ст-26 «Лісова галявина» 
Ас-11 «Осіння ніжність» 

- за майстерність і винахідливість у викорис-
танні природного матеріалу та дарів осені 
Пр-18 «Яблучний спас», «День квітів», «Зі святом 
квітів» 
Пмт-6 «Урожайний корабель», «Полунична фантазія» 
Пк-14 «Веселі кухарята», «Рідна хата моя» 
Пм-5 «Переляк» 
Тс-17 «По теренам училища», «Аленький цветочек» 
Ок-3 «Різнобарв'я осені» 
Пк-15 «Краса врятує світ, не пропусти останню 
днину, своєю ніжністю зігрій» 
Ок-4 «Осінній поцілунок» 
Пк-16 «Ти гориш в зеленолистих арках» 
Ст-28 «Краса землі моєї несказанна» 
Пмт-5 «Осінній капелюшок» 
Пм-6 «Домашній оберіг» 
Ок-4 «Українська екзотика» 

- яскраве різнобарв'я квітів 
Тс-17 «Рідна ненька Україна», «Осінній натюрморт» 
Ст-28 «Осені яскраво-святкові світанки», «Стоят на 
столике цветы…», «Яскравий вир золотавої осені» 

 

Пм-5 «Барви осені» 
Ст-27 «Благородство и красота» 
Тс-16 «Симфония осени» 
Пк-15 «Осіння соната», «Осінні барви» 
Пк-16 «Квітни, рідна Україно!», «Мені говорить 
щовечора ненька…», «Королева осені» 
Пм-4 «Барви осені», «Осіння мить», «Квіткова 
фантазія» 
Ок-4 «Осінній подарунок», «Красной кистью 
рябина зажглась» 
Пмт-6 «Сузір'я айстр», «Райдужний букет» 
Пмт-5 «Літній подарунок», «Чарівність осені» 
Пм-6 «Кольори осені» 
Пр-18 «Осінній етюд» 
Ст-26 «Скільки барв кругом розлито», «Гарна 
дівчина, пахучая квітка»,  
Ас-11 «Доброго ранку, Україно!», «Козацькому 
роду нема переводу», «Осінній етюд» 
Ас-10 «Квітуча країна» 

- за неординарність і цілісність композиції 
та трудомісткість втілення творчих ідей 
групи: Пр-18, Ст-28, Пк-14, Пм-4, Пк-16, Пмт-6. 

За високий рівень організації заходу оголошено 
подяку активним учасникам та керівникам груп. 

 

Хаустова Л.Ю., бібліотекар 
 

СПАРТАКІАДА-2010 

 
До Дня фізичної культури і спорту для учнів І 

курсу 14.09.2010 року в училищі проходила 
Спартакіада. Спортивне свято, що стало вже 
традиційним, в нашому закладі проводиться з 
метою пропаганди здорового способу життя, 
розвитку олімпійського руху в Україні та 
залучення широких верств населення до занять 
спортом. 

У спортивних змаганнях взяли участь п'ять груп 
першокурсників. 

За результатами змагань кращими в командному 
заліку стали: 

         Юнаки                                 Дівчата 
гр. Ст-28 – І місце                гр. Пр-18 – І місце 
гр. Ас-11 – ІІ місце               гр. Пк-16 – ІІ місце 
гр. Пк-16 – ІІІ місце             гр. Пм-6 – ІІІ місце 
 



 
ККрраащщіі  ссппооррттссммееннии  ІІ  ккууррссуу::  

з бігу на 100м 
 

Кривошеєв В. (гр. Ст-28)            - І місце 
Печенюк З. (гр. Пм-6)                 - ІІ місце 
Ігнатенко М. (гр. Ст-28)              - ІІ місце 
Руських А. (гр. Пк-16)                 - ІІ місце 
Барибін В. (гр. Ст-28)                  - ІІІ місце 
Єфімова А. (гр. Пм-6)                  - ІІІ місце 

 
стрибки у довжину 

 
Кулагін Д. (гр. Ст-28)                  - І місце 
Полухін Є (гр. Ст-28)                   - І місце 
Руських А. (гр. Пк-16)                 - І місце 
Титаренко Ю. (гр. Пр-18)           - ІІ місце 
Печенюк З. (гр. Пм-6)                 - ІІ місце 
Тимченко Л. (гр. Пр-18)              - ІІ місце 
Кривошеєв В. (гр. Ст-28)            - ІІІ місце 

 
кидання м'ячу 

 
Сливка М. (гр. Ст-28)                  - І місце 
Титаренко Ю. (гр. Пр-18)            - І місце 
Кулагін Д. (гр. Ст-28)                  - ІІ місце 
Руських А. (гр. Пк-16)                 - ІІ місце 
Лисицький Ю. (гр. Ас-11)           - ІІІ місце 
Керімова Т. (гр. Пр-18)               - ІІІ місце 
 

 

 з бігу на 500м 
 

Печенюк З. (гр. Пм-6)                 - І місце 
Руських А. (гр. Пк-16)                 - ІІ місце 
Титаренко Ю. (гр. Пр-18)           - ІІ місце 

 

з бігу на 1000м 
 

Барибін В. (гр. Ст-28)                  - І місце 
Ігнатенко М. (гр. Ст-28)              - І місце 
Чикунов В. (гр. Ас-11)                 - ІІІ місце 

 

згинання та розгинання рук в упорі 
 

Коваленко С. (гр. Пк-16)             - І місце 
Воднєва Т. (гр. Пк-16)                  - І місце 
Лук'яненко О. (гр. Пк-16)            - ІІ місце 
Токарева О. (гр. Пк-16)               - ІІ місце 
Руських А. (гр. Пк-16)                 - ІІІ місце 

Команди-переможці та кращі спортсмени були 
нагороджені дипломами, грамотами та цінними 
подарунками. 

Пазюрич Д.О.,  
керівник фізвиховання 

 

Щиро вітаємо викладачів, 
майстрів виробничого навчання, 

всіх робітників училища  
з Днем робітників освіти! 

 

Пройдут года, столетий тени 
Исчезнут, все замкнется в круг. 
Но слово теплое «учитель» 
Нам сердце растревожит вдруг. 
 

Всегда заставит вспомнить что-то, 
Родное, близкое тебе 
В двадцатом веке и в двухсотом — 
Учитель вечен на земле! 
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