
 

 
 

 
 
Початок нового навчального року відкриває 

чергову сторінку у спортивному житті нашого 
закладу. 

08.09.2011р. відбулися змагання з пляжного 
волейболу серед ССУЗів м. Куп'янська.  

ВПУ-27 представляли: 
1. Титаренко Ю. (гр. Пр-18) 
2. Ярова М (гр. Пм-5) 
3. Болховецький О. (гр. Ес-19) 
4. Фомічов А. (гр.Ес-19) 
Наші спортсмени посіли ІІ місце. 
14.09.2011 р. в училищі традиційно проходила 

Спартакіада для учнів І курсу. 
За результатами змагань кращими в командному 

заліку стали: 
У юнаків                                           У дівчат 

гр. Ст-29   - І місце                     гр. Пк-17 – І місце 
гр. Ас-12   - ІІ місце                    гр. Пр-19 – ІІ місце 

Кращі спортсмени І курсу: 
З бігу на 60 м (дівчата) 

Тарасова О. (гр. Пк-17) – І місце 
Пархонюк Н. (гр. Пк-17) – ІІ місце 
Толстих Т. (гр. Пк-17) – ІІІ місце 

З бігу на 100 м (юнаки) 
Макотрик О. (гр. Пк-17) – І місце 
Барінов Г. (гр. (Ст-29) – ІІ місце 

З бігу на 100 м (дівчата) 
Гармаш Т. (гр. Пр-19) – І місце 
Риндіна О. (гр. Пр-19) – ІІ місце 
Беспала Я. (гр. Пр-19) – ІІІ місце 

З бігу на 1000 м (юнаки) 
Барінов Г. (гр. Ст-29) – І місце 
Гнідченко В. (гр. Ст-29) – ІІ місце 
Горчиця Д. (гр. Ст-29) – ІІІ місце 

Стрибки у довжину 
Тарасова О. (гр. Пк-17) – І місце 
Бабарикін І. (гр. Ст-29) – І місце 
Токар Ю. (гр. Пр-19) – ІІ місце 
Макотрик О. (гр. Пк-17) – ІІ місце 
Пономарьова Г. (гр. Пр-19) – ІІІ місце 
Клімьонов М. (гр. Ст-29) – ІІІ місце 

Кидання м’яча  
Курилко Я. (гр. Пк-17) – І місце 
Іваненко А. (гр. Ст-29) – І місце 
Толстих Т. (гр. Пк-17) – ІІ місце 
Гнідченко В. (гр. Ст-29)  – ІІ місце 
Пасивко Ю. (гр. Пк-17) – ІІІ місце 
Кошель Д. (гр. Ас-12) – ІІІ місце 
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Підтягування (юнаки) 
Бабарикін І. (гр. Ст-29) – І місце 
Фєофілов О. (гр. Ас-12) – ІІ місце 
Макотрик О. (гр. Пк-17) – ІІІ місце 

Згинання тулуба (дівчата) 
Толстих Т. (гр. Пк-17) – І місце 
Пономарьова Г. (гр. Пр-19) – ІІ місце 
Пархонюк Н. (гр. Пк-17) – ІІІ місце 

Команди-переможці та кращі спортсмени були 
нагороджені дипломами, грамотами та цінними 
подарунками від первинної профспілкової 
організації ВПУ-27. 

З 26.09.11р. по 04.10.11р. проходили 
внутріучилищні змагання з футболу на першість 
ВПУ-27. Призові місця розподілились наступним 
чином: 
збірна юнаків гр. Ок-4 і Пк-15 – І місце 
гр. Ст-28 – ІІ місце 
гр. Тс-17 – ІІІ місце 

А 6 жовтня спортсмени 
брали участь у змаганнях з 
легкоатлетичного кросу серед 
ПТНЗ м. Харкова та 
Харківської області за 
програмою «Спорт протягом життя». 
Кращими стали: 

 

Печенюк З. (гр. Пм-6) – біг на 
500м; 
Болховецький О. (гр. Ес-19) – біг 
на 1000м. 

За підсумками змагань у своїй 
групі збірна посіла ІV командне 
місце. 

13 жовтня на фізкультурно-
оздоровчому комплексі смт 
Ківшарівка відбулися змагання з 
футболу серед ССУЗів м. Куп'янська. 

Збірна ВПУ-27 посіла почесне ІІ місце. Як 
найкращого гравця, журі відмітило учня гр. Ес-19 
Болховецького Олексія. 

До складу збірної також увійшли: 
Барінов Г. (гр. Ст-29)       Гнідченко В. (гр. Ст-29) 
Грабар М. (гр. Ок-4)          Григоренко Л. (гр. Ок-4) 
Кривошеєв М. (гр. Ок-4)   Лежнюк В. (гр. Ст-28) 
Микитенко В. (гр. Пк-15)  Рожков О. (гр. Ст-28) 

Щиро вітаємо всіх наших спортсменів і 
бажаємо їм міцного здоров'я, натхнення та 
подальших спортивних перемог. 

11.10.11р. відбулися змагання з легкої атлетики 
на першість міста, які проходили на ФОК смт 
Ківшарівка. 

Згідно плану проведення наші учні брали участь 
у наступних видах змагань: 

- біг 60м (дівчата), 100м (юнаки); 
- стрибки у довжину; 
- естафета 4х100. 
За підсумками змагань збірна ВПУ-27 посіла ІІ 

місце. 
З найкращим результатом (стрибки у довжину) 

(5м74см) виступив Кривошеєв В. гр.Ст-28. 
Ігошин О.В.,  

керівник фізвиховання 
 

 
 

30 вересня, напередодні Дня працівників освіти 
у ВПУ-27 проходив день самоврядування. З ранку 
серьозні, заклопотані дублери-вчителі поспішали 
на нараду в учительську, де на них чекали: дублер-
директор Нікітенков С., дублер-заступник 
директора з НР Лучанінова Ю., дублер-заступник 
директора з НВР Романенко В. 

На нараді всі дублери-викладачі отримали 
вказівки і поради; були призначені чергові на 
кожен поверх, а також відповідальний черговий по 
училищу. 

День розпочався організовано. Вчасно 
продзвенів дзвоник, піднято Державний прапор, 
традиційно пролунав Гімн училища, а потім 
почалися уроки і запанувала тиша… 

 



 
«Керівники училища» слідкували за порядком, за 

дисципліною. 
Викладачі-дублери цікаво проводили уроки, із 

задоволенням виставляли оцінки. 
На перервах лунали улюблені пісні викладачів, 

листоноші розносили вітальну пошту. 
А після уроків в актовій залі учні вітали своїх 

педагогів зі святом. 

 
 

Заступник директора з навчально-методичної 
роботи Волкова А.І. привітала всіх присутніх з 
професійним святом. А заступники директора 
Ткаченко В.В. та Іванова Л.М. вручили ювілярам 
подяки, викладачу математики Івахненко Ніні 
Іванівні вручили нагрудний знак «Антон 
Макаренко», урочисто прийняли в майстри 
виробничого навчання випускника нашого училища, 
випускника Української інженерно-педагогічної 
академії Коваленко Володимира Миколайовича. 

Свято завершилось чудовою концертною 
програмою. 

Також в цей день учні привітали своїх педагогів 
святковими стіннівками. 

Волкова А.І., 
заст. директора з НМР 

 
 
21.10.2011 р. в групі Пмт-6 успішно пройшла 

державна підсумкова атестація з предмета 
«Перукарська справа». 

Святкові, схвильовані учні групи чітко, вірно, із 
знанням своєї справи відповідали на питання 
білетів та додаткові питання членів комісії. 

 
Результати державної підсумкової атестації 

такі: 3 учня отримали оцінку «11»; 7 учнів – 
оцінку «10»; 4 учні – здали іспит на «9», інші 
отримали «8» і «7» балів. 

Волкова А.І., 
заст. директора з НМР 

 

 
 
 
 

СЮ НІЧ ЗОРІ ЧОМУСЬ 
КОЛЮЧІ 

 
 

Сю ніч зорі чомусь колючі, 
як налякані їжачки.  
Сю ніч сойка кричала з кручі,  
сю ніч ворон сказав: «Апчхи!»  
Сю ніч квітка питала квітку:  
— Що ж це робиться, поясни?  
Тільки вчора було ще влітку,  
а сьогодні вже восени!  

Ліна Костенко 
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