
 

 

 
З метою реалізації державної політики щодо 

зміцнення здоров’я дітей та учнівської молоді 
шляхом залучення батьківської громадськості, 
медичних працівників, органів місцевого 
самоврядування, громадських організацій, 
проводиться Всеукраїнський конкурс - захист 
сучасної моделі навчального закладу «Школа 
сприяння здоров’ю». 

Уся робота, яка протягом багатьох років 
організована і проводиться у ВПУ-27 була 
проаналізована, а також систематизована і 
підготовлена до участі у конкурсній програмі. 

Основним із пріоритетних завдань педагогічного 
колективу ВПУ-27 є формування і розвиток 
фізично, психічно, соціально і морально здорової 
особистості зі стійкими переконаннями та системою 
знань про здоров’я і здоровий спосіб життя. 

 
Відповідно до цього завдання в нашому закладі 

розроблена і діє модель «Школи сприяння 
здоров’ю». 

Фізичну культуру учнів розвивають на уроках 
фізичного виховання та у секціях: 

- настільного тенісу 
- загальної фізичної підготовки 
- баскетболу 
- футболу 
- волейболу. 

(охоплено 52% учнів) 
Протягом багатьох років спортсмени ВПУ-27 

стають призерами міських та обласних спартакіад 
серед учнів ПТНЗ. 

Соціальна культура учнів формується під час: 
-  виховних годин, тренінгів; 
- у рамках роботи з батьками з пропаганди 

здорового способу життя; 
- за допомогою учнівського самоврядування. 

У травні 2011 року, з метою підготовки учнів з 
числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, до самостійного життя 
медпрацівники, що пройшли відповідну підготовку 
під керівництвом тренерів Фонду Східна Європа, 
провели серію тренінгів для учнів ВПУ-27 з кола 
цільової аудиторії для розвитку їх життєвих 
звичок, вмінь, компетенції. 

Навчальний курс включав теми з підготовки 
молоді до самостійного життя, здорового способу 
життя. 

Активну участь у роботі «Школи сприяння 
здоров’ю» бере Громадська організація 
«Гармонія» піклувальної Ради Вищого 
професійного училища №27. 

Результатами спільної роботи є: 
- участь у Всеукраїнській акції «Від серця до 

серця», яка полягала в організації збору коштів на 
медичне обладнання в обласній лікарні для 
лікування дітей з вадами зору, хворих на діабет; 

- створення волонтерського об’єднання у 
ВПУ-27, робота якого складається з того, щоб 
допомагати дітям-сиротам, інвалідам, ветеранам 
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війни, багатодітним та малозабезпеченим сім’ям, 
допомагати дітям, які опинилися у складних 
життєвих ситуаціях та дітям, що залишилися без 
батьківського піклування; 
 
- проведен-

ня щорічної 
благодійної акції 
до Дня інваліда. 
Зібрані кошти 
надаються 
учням-інвалідам, 
які навчаються у 
ВПУ-27; 

- проведення акції до дня Святого Миколая. 
Зібрані кошти надаються дітям, які знаходяться на 
соціальних діжках. 

Іванова Л.М, 
заст. директора з НВР 

 

 
Про підсумки училищних 

олімпіад із загальноосвітніх 
предметів 

 
В І семестрі 2011-2012 н. р. у 

ВПУ-27 проводились олімпіади із загальноосвітніх 
предметів. 

За протоколами засідання журі з кожного 
предмета визначені призові місця: 

з української мови і літератури: 
I місце - Власова В. (гр. Пк-17, І курс);  

Тарасов М, (гр. Ст-28, II курс);  
Романенко В., (гр. Ст-27, III курс); 

II місце - Глушко О., (гр. Пк-17, І курс);  
Кобенко Н., (гр. Пм-6, II курс);  
Приходченко Т., (гр. Пм-5, III курс). 

з математики: 
I місце - ІІанін Б., (гр. Ст-29, І курс);  

Аксьонов І., Скляр В., (гр. Ас-11, II 
курс);  

Кирнос І., (гр. Пк-15, III курс); 
Кленін С., гр. Тс-17, V курс. 

II місце - Забайрачний В., гр. Ст-29, І курс; 
Панченко А., (гр. Ас-11, II курс);  
Ноздря М., (гр. Пк-15, II курс). 

III місце - Стеценко Д., (гр. Пр-19, І курс); 
Посухов А., (гр. Ст-28, II курс).  

з хімії: 
I місце - Колесник К., (гр. Пк-16, II курс);  

Ткачов С., (гр. Пк-16, II курс);  
Кузьменко М., гр. Пк-17,1 курс; 

II місце - Мутильова А., (гр. Пк-16, II курс); 
Толстокорова Д., (гр. Пк-17, І курс); 

III місце - Кобенко Н., гр. Пм-6, II курс;  
Сизонова К., гр. Пк-17, І курс. 

з історії України: 
I місце - Українцева А., (гр. Пк-17, І курс);  

Лимар А., (гр. Пк-16, II курс); 
II місце - Яницький В., (гр. Ст-29, І курс); 

Баштан Л., (гр. Пк-16, II курс); 
III місце - Хлюпін Р., (гр. Пр-19, І курс);  

Печенюк 3., (гр. Пм-6, II курс). 
з інформатики: 
I місце - Матвієнко Р.,(гр. Тс-18, IV курс); 

Шуляков В., (гр. Ст-29, І курс);  
Недоріз А., (гр. Ст-28, II курс); 

II місце - Калашніков М., (гр. Ст-28, II курс); 
Іщук Н., (гр. Ст-29, І курс); 

III місце - Посухов А., (гр. Ст-28, II курс);  
Гоголь М., (гр. Ас-12, І курс);  

з англійської мови: 
I місце - Панін Б., (гр. Ст-29, І курс);  

Аксьонов І., (гр. Ас-11, II курс); 
Золотухіна Л., (гр. Пм-5, III курс); 

II місце - Кривошлик М., (гр. Ст-29, І курс);  
Бородай А., гр. Пк-16, II курс; 
Кирнос І.,гр. Пк-15, III курс; 

III курс - Степанько Р., гр. Пк-17, І курс;  
Афанасьєв Я., гр. Пк-16, II курс; 
Ващенко А., гр. Пк-15, III курс. 

з правознавства: 
I місце - Тарасов М., (гр. Ст-28, II курс); 
II місце - Пащенко О., (гр. Пм-6, II курс). 
із світової літератури: 
I місце - Калашніков М., (гр. Ст-28, II курс);  

Кирнос І., (гр. Пк-15, III курс); 
II місце - Капленко Т., (гр. Пм-5, III курс); 
III місце - Водоп'янов Д., (гр. Ст-29, 1 курс);  

Костенко О., (гр. Пк-15, III курс). 
з фізики: 
I місце - Романенко В., (гр. Ст-27, III курс); 
II місце - Єршова В., (гр. Пм-5, III курс); 
III місце - Шевченко Ю., (гр. Пм-6, II курс). 
За якісну підготовку до олімпіад всім призерам 

оголошено подяку. 
 

Переможці 
ХІІ Міжнародного конкурсу  

з української мови ім. П. Яцика 
На ІІІ (обласному) етапі ХІІ Міжнародного 
конкурсу з української мови ім. П. Яцика учні 
Романенко Віталій (гр. Ст-27) та Кобенко 
Наталія (гр. Пм-6) стали переможцями серед 
учасників ПТНЗ Харківської області 

ЩИРО ВІТАЄМО НАШИХ ПЕРЕМОЖЦІВ !!! 
А.І. Волкова, 

заст. директора з НМР 
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