
 

 
 

 
 
Ось і закінчилося чергове літо-2011. 

Осінь - це 
початок не 
тільки навчаль-
ного року, а й 
відкриття нової 
сторінки учи-
лищного життя. 
Нібито нам 
всім - і учням, і 
педагогам, і 
батькам час 

відправлятися в далекий шлях - складний, цікавий, 
несподіваний, інтригуючий. А відправною точкою 
цього шляху до знань є радісне і хвилююче свято 
Першовересня. 

На подвір'ї училища, залитому сонячним 
промінням, учні вишикувалися на урочисту лінійку. 
Серед них і наші першокурсники. Вони особливо 
схвильовані, бо вперше переступили поріг 
навчального закладу і стали частиною великої 
родини, яка носить назву Вище професійне училище 
№27. 

Під звуки Державного Гімну кращі учні – Рома-
ненко Віталій (гр.Ст-27) та Глущенко Антон (гр. 
Пк-16) підіймають Державний Прапор України. 

З привітальною промовою звертається до всіх 
присутніх дирек-тор ВПУ-27 – Кравцов Валерій 
Анатолійович.  

Він вітає учнів, працівників і батьків з початком 
нового навчального року та урочисто вшановує  

 

 учнів і педагогів, 
що здобули вагомих 
досягнень. 

Продовжує свято 
голова первинної 
проф-спілкової 
органі-зації ВПУ-27 
- Рудневська А.П., 
яка щиро вітає всіх 
учасників святкової лінійки та запрошує 
представників груп для отримання подарунків від 
профспілкового комітету ВПУ-27. 

А після театралізованого дійства традиційно 
лунає перший дзвоник, який сповіщає всіх про 
початок першого уроку. 

Старшокурсники розійшлися по аудиторіях, а 
новачків чекала святково прибрана актова зала. 
Саме тут проходив перший урок для 
першокурсників за темою « Україна - наш спільний 
дім». 

1 вересня - це початок великої відповідальної 
роботи, тому щиро бажаємо всім учням успіхів у 
навчанні та опануванні обраною професією, а 
педагогам - творчих успіхів, терпіння та наснаги. 

бібліотекар Хаустова Л.Ю.  
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5 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 неповторністю, майстерністю 
виконання, глибоким художнім задумом.  

Особливо слід відмітити роботи першокурсників. 
Дотримуючись традицій нашого закладу, вони 
продемонстрували актуальні композиції тематичної 
спрямованості з використанням різноманітного 
природничого матеріалу. 

Деякі роботи були великою несподіванкою для 
відвідувачів виставки. 

Художня рада підвела підсумки і відзначила 
групи в наступних номінаціях: 

 
- актуальність та багатство композицій 

Пк-16 «Україна – наш спільний дім»; 
Пмт-6 «Чарівна осінь»; 
Пмт-7 «Осіннє пано», «Осінній кошик»; 
Пк-17 «Хай живе і квітне Україна!»; 
Пк-15 «Куп'янщина моя, ти щедра плодами праці 

трударів своїх!»; 
Ес-20 «Мій отчий край, в захопленні від тебе я ці 

місця з дитинства полюбив»; 
Ок-4 «Зоріє доля – світла і ясна, о, Батьківщино, 

ти у нас одна»; 
Ас-11 «З днем незалежності, Україна!»; 
Пм-5 «Рідна Україно»; 

- за шанобливе ставлення до рідного закладу 
Пр-19 «Квітуча земля» 
Ас-12 «Осінні барви», «Рідний край»; 
Пр-18 «Пусть всегда будет солнце»; 
Пм-6 «Квітковий вернісаж» 
Ст-27 «Я буду долго гнать велосипед…» 
Ст-28 «Краса Куп'янщини»;  
Ст-28 «»Від щирого серця», «Вересневі дарунки», 

«Осінні дива»; 
Тс-17 «Пишнобарвний корабель мрій» 

 

 
- за любов до рідного міста 

Пк-15 «Салют Ківшарівці», «Рідний край», 
«Куп'янськ, - ти єдиний в своїй красі»; 
Ст-27 «Найкращі квіти Слобожанщини»; 
Тс-17 «По теренам училища», «Краса землі моєї 
несказана», «Слобожанщини світ пишнобарвний, 
квітчастий» 
 

- за патріотичне виховання і актуальність 
Ес-19, Ес-20 «Мій отчий край…» 
Пк-16 «Квітни, розцвітай, наша Україно!» 
Пк-17 «Без хліба і калини немає України» 
Пк-15 «Мово, наша мово, рідна, калинова», 
«Мальовнича Україна», «Рідна земле моя, ти 
козацькою славою щедра»; 
Ок-4 «Хай мир і дружба поєднають всіх, дзвенить 
дитячий безтурботний сміх» 
Ст-27 «Доброго ранку, Україно!» 
Тс-17 «Рідна ненька Україна» 

 
- ода коханню 

Пмт-7 «Букет нареченої»; 
Пк-15 «Спить озеро, спить ліс, спить очерет…» 
(ілюстрація до драми-феєрії Л.Українки «Лісова 
пісня»); 
Ас-12 «Оксана і Вакула», «Тут живе русалка, яку 
кохав я змалку»; 
Пр-18 «Восторг», «Счастливы вместе»; 
Пм-6 «Чарівність»; 
Ст-28 «Я і моя подруга»; 
Ст-29 «Ніжність», «Коханій людині», «Тільки для 
тебе» 
 

- за глибину ідеї, вишуканість та натхнення 
Пк-16 «Природа – це казка, яку треба читати 
сущим», «Дивовижний світ краси»; 
Пмт-6 «Осінній кошик»; 
Пмт-7 «Осіннє пано»; 
Пк-17 «Рождаем сказку мы порой и воплощенья 
сна», «Щедрі дари осені», «Золота осінь» 
Пр-19 «Озеро надії», «Как-то летом на пруду»; 
Пм-6 «»Квіткова фантазія», «Барви осені», 
«Красуня», «Квітковий вернісаж»; 
Ст-27 «Півники та курочки»; 
Ст-29 «Моя мрія»; 

 
 



 
- за майстерність і винахідливість у викорис-
танні природного матеріалу та дарів осені 
Пк-16 «Україна – наш спільний дім», «Звозить 
вересень в комори кавуни і помідори, спілих яблук, 
груш і слив цілі гори натрусив» 
Пмт-6 «Дари осені» 
Пмт-7 «Осіннє пано», «Осінній кошик», «Дари 
осені»; 
Пк-17 «Гарбузова родина»; 
Пк-15 «Щедра нива українська»; 
Ас-11 «Щедрої осені дари» 
Пм-5 «Дари осені», «Рідна Україна»; 
Пр-19 «Озеро надії»; 
Пр-18 «Пусть всегда будет солнце»; 
Пм-6 «Квітковий вернісаж», «Барви осені»; 
Ст-28 «Осінній натюрморт», «Осінні дари природи» 
Ст-29 «Від щирого серця»; 
Тс-17 «Пишнобарвний корабель мрій»; 
Ас-12 «Усі живі, всі здорові, родичі гарбузові» 
 

- яскраве різнобарв'я квітів 
Пк-16 «Дивовижний світ краси»; 
Пмт-6 «Барви осені»; 
Пмт-7 «Осіння хвиля», «Осіннє натхнення», «Ой, у 
лузі червона калина»; 
Пк-15 «Красо України Подолля»; 
Ас-11 «Чорнобрив-ців насіяла мати», 
«Осінні квіти України»; 
Пм-5 «Святковий», «Барви осені»; 
Пр-19 «Осінні барви»; 
Ас-12 «Мамине сонечко», «Дивограй»; 
Пр-18 «Восторг»; 
Пм-6 «Осіння мить»; 
Ст-27 «Айстри у садочку», «Життя бентежне», 
«Найкращі мрії»; 
Тс-18 «Фонтан квіткового щастя України»; 
Ст-28 «Стоят на столике цветы, на них с улыбкой 
смотришь ты», «»Свято квітів у ВПУ-27», 
«Яскравий вир золотавої осені»; 
Ст-29 «»Неймовірна красуня», «На галявині», 
«Квіткова веселка»; 

 

 
Тс-17 «Осінній етюд» 
 
- за неординарність і цілісність композиції та 
трудомісткість втілення творчих ідей 
 
Пк-16 «Україна – наш спільний дім»; 
Пмт-7 «Осіннє пано»; 
Пк-17 «Рождаем сказку мы порой и воплощенья 
сна», «Хай живе і квітне Україна»; 
Пк-15 «Спить озеро, спить ліс, спить очерет»; 
Пр-19 «Озеро надії»; 
Ас-12 «Осінні барви»; 
Пр-18 «Пусть всегда будет солнце», «Как-то 
летом на пруду», «Восторг», «Счастливы вместе»; 
Пм-6 «Квітковий вернісаж», «Барви осені», 
«Красуня», «Квіткові фантазії»; 
Тс-18 «Осіння Україна» 

 
За високий рівень організації заходу оголошено 

подяку активним учасникам та керівникам груп. 
 

Хаустова Л.Ю., бібліотекар 
 

Щиро вітаємо 
всіх вчителів, майстрів в/н, 

адмінистративно-господарчий 
персонал з днем працівників освіти! 
Бажаємо щастя, успіхів, натхнення у вашій 

нелегкій, але почесній і необхідній роботі! 

 
Над номером працювали: 

 

Рудневська А.П., Зіньковська І.В. 
Відповідальний редактор – Хаустова Л. Ю. 

Головний редактор - Кравцов В. А. 

  



 


