
 

 
 

 
Україно! Мій коханий краю! 
Мати наша, рідна і свята! 
Небо чисте над тобою маю, 
Медом нива диха золота. 

 

Ми з тобою завжди, Україно, 
Ми з тобою разом повсякчас, 
Поки б'ється в грудях серце вірне 
І допоки в душах жар не згас. 

24 лютого, у Палаці культури ім. В.І. Кошелєва 
відбувся ІІ етап огляду-конкурсу художньої 
самодіяльності «Живи і квітни, Україно моя!» 

Оцінювали конкурс представники Харківського 
Палацу художньої і технічної творчості Барабаш  
Любов Михайлівна та Хорунжа Тетяна Василівна. 

На святі були присутні також працівники та 
ветерани училища, учні, батьки, друзі і мешканці 
селища, які кожного року із задоволенням 
приходять підтримати наших учнів та подивитися 
на цікавий виступ юних талантів. 

 

І ось довгоочікуване свято починається.Звучать 
фанфари, голос диктора урочисто читає ліричні 
строки, присвячені Україні. 

 
Підіймається завіса і перед глядачами – 

об'єднаний хор учнів та працівників нашого 
учбового закладу. 

Відкриває велику концертну програму Марина 
Рижкіна піснею «Україна». 

Підтримує піднесений настрій залу виступ хору. 
У його виконанні лунають пісні «Давайте, браття, 
заспіваєм» (солістка Н.Білецька), «Соловей у 
саду», «Ой, гай зелененький» (солістка  
О. Тимошенко). 
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Захоплюючи і натхнено звучить пісня «Два 
кольори» у виконанні чоловічого вокального тріо  
(Володимир Багно, Олександр Лукашов, Олександр 
Рооз). Вдало доповнила цей номер яскрава 
хореографічна композиція в червоно-чорній 
кольоровій гамі. 

Піснею «Рідна Україна моя» вокальний гурт дівчат 
зізнавався в любові ненці Україні і нашому рідному 
краю. 

 
Продовжує концертну програму ансамбль 

народних інструментів. Його учасники покорили 
глядачів своїм виступом. Артисти представили 
українські народні пісні «Їхав козак за Дунай» та 
«Чоботи». 

Багате талантами наше училище. В пісенно-
естрадному жанрі глядачам сподобались пісні у 
виконанні Н.Білецької, М.Рижкіної, О. Тимошенко. 

В запальному українському танку та проникливому 
вальсі учні демонстрували свої хореографічні 
можливості. 

Вразливо і натхнено декламування Аліна 
Кішинська та Дмитро Кулагін. Вони зворушливо 
прочитали поетичну композицію О. Кочеткова 
«Баллада о прокуренном вагоне». 

Розвеселили всіх учасників святкового концерту 
Чумаченко О. та Ментешинов М. своїми 
неповторними гумористичними мініатюрами. 

 

Справжніми професіоналами виявилися учасники 
театрального гуртка: Садчиков О., Лукашов О., 
Воднєва Т., Філонова О., Шевченко Л., Руських 
А., Ващенко А. Яскраво, майстерно і гармонійно 
втілилися вони в образи героїв з водевілю В. Сол- 
логуба «Беда от нежного сердца». 

Фінальним виступом стала пісня «Україна» у 
виконанні всіх учасників гала-концерту, які на 
завершення програми у повному складі з'явилися 
на сцені під оплески глядачів. 

Безперечно, наші талановиті учні подарували 
справжнє свято всім присутнім в залі. 

І журі, і глядачів вразило все: сценічна культура, 
виконавча майстерність, яскравість і різно-
манітність костюмів виконавців, а також цілісність 
та насиченість програми. 

Протягом всього виступу на сцені працювали 
неперевершені ведучі: витончена і елегантна 
Аліна Кішинська та галантний Олександр Рожков. 

Великий внесок у підготовку та проведення гала-
концерту зробили учні і працівники училища. 
Особливо слід відмітити наполегливу і кропітку 
роботу Філонової О.В. та Тястової С.В. 

Вітаємо всіх та бажаємо учасникам конкурсу 
подальших успіхів і творчого натхнення! 

Худрада 
 
 
 
 
24 лютого у читальній залі бібліотеки відбулася 
виставка технічної та декоративно-прикладної 
творчості учнів Вищого професійного училища 
№27 м.Куп'янська 
 

 
 
 
У виставці брали участь всі групи закладу, а 

також постійно діючі гуртки технічної творчості: 
«Різьба по дереву» (керівник Бойко М.А.); 
«Металіст» (керівник Тарасов М.В.); «Фото-
гурток» (керівник Лежнюк Ю.А.) 

 
 



 

 
Багато цікавих та незвичайних виробів 

представили умільці. Хотілось би відзначити деякі 
них: пано з металу «Жителі моря», «Золоті рибки», 
«Виноградна лоза»; роботи по дереву: «Казкове 
місто», «Вогняний дракон», «Лісова Мавка», 
«Олень», «Столовий набір», «Квітковий світ»;  
різноманітні вишиванки, муляжі страв, вироби з 
глини, шкіри, бісеру, волосся, постижерні вироби, 
в'язані вироби, м'які іграшки, екібана з 
природничого матеріалу, картини, виконані 

незвичайними техніками, 
меблі, вироби з папіру і 
багато, багато різноманітних 
чудових виробів. 

 
Велика подяка всім учням та 

керівникам, які брали активну 
участь у підготовці та 
проведенні такої незвичайної, 
казкової експозиції. 

 
Худрада 

 
 
 

 
 
 
18 січня 2011 року в м. Харкові проходив ІІ етап 

мовно-літера-турного конкурсу учнівської та 
студентської молоді імені Тараса Шевченка, в якому 
взяли участь і учні ВПУ-27 – переможці І етапу 
конкурсу – Левенець Геннадій та Кравцова Дар'я. 

 
 
Переможцем ІІ (обласного) етапу став Левенець 

Геннадій. Він буде захищати престиж не лише 
нашого училища, а й усіх училищ Харківської 
області у фінальному етапі Міжнародного мовно- 

літературного конкурсу учнівської та студентської 
молоді імені Т. Шевченка 5 березня 2011 року в 
місті Харкові. 

9 лютого учні ВПУ-27 стали учасниками 
обласних олімпіад із загальноосвітніх предметів та 
посіли наступні місця: 

- з історії України – Романенко В. (гр. Ст-27) – 4 
місце; 

- з української мови і літератури – Кравцова Д. 
(гр. Пк-14) – 6 місце; 

- з основ правових знань – Стеніна А. (гр. Пм-4) – 
5 місце; 

- з інформатики – Хомутов Д. (гр. Ок-4) – 7 
місце; 
- з математики – Матвієнко Р. (гр. Ст-26) – 12 
місце; 
- з фізики – Вовк М. (гр. Ас-10) – 19 місце. 
Загальне командне місце – 5. 

Для забезпечення представництва навчального 
закладу на обласних виставках-конкурсах 
викладачами були підготовлені роботи: 

- з української літератури – «Володимир 
Вінниченко. Момент» - викл. Чиркіна В.О. та 
Костюк Т.І. – 5 місце; 

- з історії України – «Нова економічна політика» 
- викл. Нечволод Н.А. – 6 місце; 

- з основ правових знань – «Трудове право» - 
викл. Іванова Л.М. – 18 місце; 

- з інформатики «Презентація» - викл. 
Мірошніченко О.С. – 4 місце; 

- з математики – «Тригонометричні рівняння та 
нерівності» - викл. Мірошніченко О.С. – 21 місце; 

- з фізики – «Магнітне поле» - викл. Поляков В.І. 
– 9 місце; 

- з біології – «Розмноження організмів і 
індивідуальний розвиток» - викл. Волкодав В.І. – 
13 місце. 

Заст. директора з НМР 
Волкова А.І 
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Учень - учителю:  
- Чи варто карати кого-небудь за те, чого він не 
робив?  
- Звичайно ні, ні в якому разі не можна!  
- Добре. Я не зробив домашнє завдання... 

 
Над номером працювали: 

Рудневська А.П., Зіньковська І.В. 
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