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темою «Сім разів відмір, один раз відріж».
У середу, 11 квітня серед груп верстатників була
проведена Олімпіада з предмета «Допуски,
посадки та технічні вимірювання», за результатами
якої визначені кращі роботи в номінаціях:
за активну участь у проведенні заходу –
Козюлін О. (гр. Тс-18);
за краще графічне оформлення роботи –
Філатов А. (гр. Тс-18);
за наполегливість у пошуку результатів
завдання – Бородай Е. (гр. Тс-18), Терентьєв Д. (гр.
Ст-28), Іщук Н. (гр.Ст-29);

У період з 9 по 13 квітня у ВПУ-27 проходив
традиційний «Тиждень верстатника», протягом
якого учні демонстрували знання зі своєї професії.
9 квітня був проведений відкритий урок з
предмета «Технологія верстатних робіт» за темою
«Класифікація деталей машин». На уроці учні
отримували знання за допомогою наочних
посібників, справжніх деталей машин, макетів і
застосування мультимедійної техніки. А для
перевірки отриманих на уроці знань був
використаний новий метод візуально-тестового
контролю по аркушам-завданням.

10 квітня відбулася виставка стіннівок, які
підготували учні груп верстатників за наступною
тематикою: «Верстатник звучить гордо» (гр.Тс-17),
«Еволюція розвитку токарних верстатів» (гр.Тс-18),
«Верстатник» (гр. Ст-27), «Економія металу» (гр.
Ст-28), а група Ст-29 підготувала дві стіннівки за

за використання найбільшої кількості
спеціальних термінів у відповідях на питання
завдань – Бовдуй І. (гр.Тс-17);
за швидкість виконання завдань – Кленін С.
(гр.Тс-17);
за оригінальність вирішення задач –
Пожидаєв Р. (гр. Ст-27);
за лаконічність рішень – Івашков Д. (група
Ст-29).
12 квітня в актовій залі учні слухали та дивилися
відео-лекцію за темою «Становлення професії
«Верстатник»», матеріали якої познайомили усіх

присутніх з історією, виникненням та розвитком
верстатів з давніх часів до сьогодення.
У лютому м-ці в училищі проходив конкурс дитячого
малюнка «Охорона праці очима дітей», який було
ініційовано Кабінетом Міністрів України. Три кращі
роботи було відправлено до м. Харкова для подальшої
участі у регіональному турі Конкурсу.

А завершився незвичайний тиждень підсумковою
тематичною лінійкою, що містила корисну
інформацію з професії, а також цікаві номери
художньої самодіяльності. У підготовці заходу
брали участь учні груп верстатників, майстри
виробничого навчання, адміністрація училища.

Нещодавно завершився регіональний етап конкурсу.
Роботи
учасників
оцінювали
працівники
Держгірпромнагляду, Фонд соціального страхування
від нещасних випадків та професійних захворювань у
Харківській області, представники профспілок та
бізнесу, освіти й творчих спілок.
ІІІ місце в цьому конкурсі (вікова категорія від 15 до
18 років) посів учень нашого училища Микита
Калашніков (гр. Ст-28). Він дуже оригінально розкрив
тему Конкурсу в своїй роботі «Будь уважним на
підприємстві».
Нагородження відбулось у залі засідань Об’єднання
профспілок Харківської області. Микита отримав
Учні – учасники тематичної лінійки:
цінний подарунок та грамоту лауреата Конкурсу.
Група Ст-29: Панін Богдан, Козюлін Олексій,
Лежнюк Г.В., майстер в/н
Колодіжанський Сергій, Іщук Назар, Шило Артур
********
Група Ст-28: Грищенко Андрій, Лотнік Євген
Група Тс-18: Борисенко Дмитро, Садчиков
Олександр.
Щира подяка всім учасникам тематичного
У квітні місяці в місті
тижня!
Куп’янську пройшов турнір
з настільного тенісу серед
учнів середньо-спеціальних
та
вищих
навчальних
закладів. Команда нашого
закладу у складі: Олексія
Євсюкова,
Олексія
Козюліна
та
Юлії
Титаренко зайняла І командне місце.
Вітаємо переможців!!!
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