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- художнє читання:
«До українців» (Мітіна Ю. гр. Ок-3);
«Куп'янську мій» (Маслова М. гр. Пм-5);
(продовження)
У виступах учнів І-ІІІ курсів журі відзначило «Україна» (Сметаніна О. гр. Пр-18);
«Україна незалежна» (Калашніков М. гр. Ст-28);
наступні кращі номери у номінаціях:
«Русалка» (Воднєва Т. гр. Пк-16);
«Зимовий сум» (Баштан Л. гр. Пк-16);
«Про рідний край» (Воронченко О. гр. Пм-6);
- хореографічний жанр:
«Український танок» (гр. Пр-18);
«Хіп-хоп» (гр. Пк-16);
«Вальс» (гр. Пм-6, Ес-19, Тс-17);
- театральний жанр:
«Кайдашева сім'я» (гр. Пк-15);
«Сорочинський ярмарок» (гр. Пр-18, Ст-28);
«Кот и лиса» (гр. Пк-16);
- оркестровий жанр:
- соло на баяні (Меркулов В., гр. Ст-28);
- гумористичний жанр:
«Як ми з кумом вареники варили» (Шевцов В. гр.
Ас-11);
- хорова пісня:
«Моя Україна» (гр. Пк-15);
«Сорочинський ярмарок» (гр. Пр-18);
«Їхав, їхав козак містом» (гр. Ст-28);
«Моя Україна» (гр. Пк-16);
«Розпрягайте, хлопці, коней» (гр. Ас-11);
«Давайте, браття, заспіваємо» (гр. Пк-6);
- вокальний жанр
«У тебе» (гр. Пк-15);
«Ніч під горобиною» (Білецька Н., гр. Пк-15);
«Два кольори» (дует гр. Ес-19);
«Не жалею» (Рибалка А. гр. Пмт-6);
«Кучерики» (вок. гр. Пр-18);
«Народні козацькі пісні» (вок. гр. Ст-28);
«Українські дівчата» (вок. гр. Пк-16);
«Сорочка мамина» (вок. гр. Пк-16);
«Береги любовь» (вок. гр. Пк-16);

Велика подяка всім учням та педагогам, які взяли
активну участь у підготовці та проведенні оглядуконкурсу.
Щиро бажаємо учасникам подальших творчих
успіхів, натхнення і перемог!
Художня рада

У народі кажуть: «У грудні, що не день, то
свято…» Так, за народним календарем, 19 грудня –
День Святого Миколая Чудотворця. В українців
Святий Миколай завжди був заступником усіх дітей
і втіленням кращих моральних якостей. Звичай
обдаровувати дітей на день Св. Миколая є в усіх
християнських народів.
Не перервався ланцюжок
духовності та національних
традицій і
у Вищому
професійному училищі №27
смт Ківшарівка.
Педагогічний
колектив
закладу вважає, що у цей
день усі мають бути щасливі
і ті, що роблять дарунки, і ті,
що отримують. А найбільше
щастя – робити добро.
Зазвичай
маленьким
дітлахам ховають подарунки під подушку, а
старшим, учням ВПУ-27, керівник СТОВ «Мрія»
Головко
Анатолій
Миколайович
подарував
плазмений телевізор і побажав здоров'я, світлої
дороги у житті, великих звершень та здійснення
мрій.

Учасники показували себе в наступних номінаціях:
- візитка;
- творча новорічна композиція для містера;
- інсценізація байки на сучасний лад;
- винахідливий танок;
- комплементи для міс;
- наші таланти.

В усіх номінаціях учні були неперевершені; творчо,
з гумором і кмітливістю демонстрували свої таланти.
У залі панувала атмосфера веселого настрою, не
стихали аплодисменти учасникам конкурсної
програми.
Учні і дорослі, дійсно, поринули у піднесену
атмосферу свята.
Всі учасники конкурсу «Міс і Містер ВПУ-27»
були нагороджені подарунками від первинної
Завершився захід конкурсною програмою «Міс і профспілкової організаціїучилища та солодощами
від Св. Миколая. А пара переможців Дар'я Кравцова
містер ВПУ-27», учасниками якої стали пари:
1. Печенюк Злата
4. Двурічанська та Андрій Пономарьов урочисто отримали корони і
пам'ятні стрічки «Міс» і «Містер» Вищого
Руслана
професійного училища №27.
Чікризов Максим
Левенець Геннадій
Художня рада
2. Руських Альона
5. Кравцова Дар'я
Нікітенков Сергій
Пономарьов Андрій
3. Токар Оксана
Корпачов Іван
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