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А вже о 850 розпочалися заняття. На першому
уроці говорили про державні символи
України, історичне минуле Харківщини та
Куп’янщини.

колектив Вищого професійного училища№27
- переможця щорічного огляду-конкурсу на
кращу підготовку професійно-технічних
навчальних закладів Харківської області до
нового навчального року!
Нагадаємо: у Конкурсі, який відбувся рік
тому, ВПУ-27 також стало кращим.

P.S.

Цей випуск надруковано на
багатофункціональному пристрої,
який був подарований нашому
училищу Харківською обласною
державною
адміністрацією
за
перемогу в огляді.

Щодо першокурсників, то вони дізналися ще
й про символіку нашого навчального закладу,
вперше почули гімн ВПУ-27, який віднині
лунатиме для них кожного робочого дня,
адже, за багаторічною традицією, саме з
його
звуків
починається
навчальний
ранок Вищого професійного училища №27.

4 вересня 2012 року

3 вересня 2012 року
День знань відзначили сьогодні у Вищому
професійному
училищі
№27.
Перше
вересневе свято відбулось на подвір'ї
училища. Вітання, вручення нагород учням і
педагогам, пісні, квіти, довгоочікувані
зустрічі друзів після літніх канікул – такі
знайомі і теплі ноти осені…

Щорічно у Вищому професійному училищі №27
проводиться конкурс на кращий учнівський
колектив, ініційований адміністрацією спільно
з профспілковим комітетом та учнівською
радою училища.
З Положенням про училищний огляд-конкурс
на кращу навчальну групу ВПУ-27 можна
ознайомитися на училищному сайті

vpu27.ptu.org.ua
у розділі «ПОДІЇ КОНКУРСІВ».
До речі, КОНКУРС ВЖЕ ПОЧАВСЯ!
Бажаємо успіху!
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ВПУ-27 –
призер міської
спартакіади 2011-12 н.р.
Офіційна церемонія вручення нагород за
спортивні досягнення на міському рівні
відбулась у Куп’янському Будинку культури.
Вище професійне училище №27 на цьому
заході представляли керівник фізичного
виховання О.В.Ігошин, учні Юлія Титаренко
та Віктор Кривошеєв.

Результати цієї роботи
демонструвалися на
виставці квітів
БАРВИ РІДНОГО
КРАЮ,
яка відкрилася
вранці 10 вересня у
вестибюлі училища.
Головні відвідувачі – працівники ВПУ-27 та
самі ж учні, які навіть не приховували
задоволення від реалізованої творчості.

За ІІ місце у спартакіаді з масових видів
спорту 2011-2012 н.р. серед середньоспеціальних навчальних закладів м.Куп’янськ
команду ВПУ-27 було нагороджено кубком
та грамотою. Юлія і Віктор отримали медалі
як кращі спортсмени училищної збірної.

17 вересня 2012 року
Підбито підсумки щорічної спартакіади учнів
І курсу Вищого професійного училища №27,
яка пройшла 13.09.2012 на училищному
стадіоні.

10 вересня 2012 року
Протягом перших вересневих днів, у
позаурочний час, учні 20 навчальних груп
Вищого професійного училища №27 осягали
мистецтво флористики та ікебани.
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у стрибках у довжину РУСТАМ БАЛИМ (гр. Ст-30)

ОЛЕКСАНДР КОТ (гр. Ас-13)

ВЛАДИСЛАВ ЧИСТЯКОВ (гр. Ас-13)

МАРГАРИТА СІРЯК (гр. Пм-7)
у кросі (500 м) МАРТА ХАВЕЛОВА (гр. Пк-18)


у киданні м’яча -

ПЕТРО ХАВЕЛОВ (гр. Ас-13)

ЯРОСЛАВ ШАПКІН (гр. Ас-13)

у згинанні та розгинанні тулубу -

ОКСАНА ОСИКА (гр. Пк-18)

МАРТА ХАВЕЛОВА (гр. Пк-18)




у підтягуванні на перекладині ЄВГЕН САЄНКО (гр. Ас-13)



у бігу на 100 метрів -

ВЛАДИСЛАВ КОТЛЮБА (гр. Ас-13)
МАРГАРИТА СІРЯК (гр. Пм-7)






у кросі (1000 м) -

у перетягуванні канату -

ЯРОСЛАВ ШАПКІН (гр. Ас-13)

ГР. АС-13 та ГР. ПМ-7

РУСТАМ БАЛИМ (гр. Ст-30)
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Відвідування
музею
історії
ВПУ-27
першокурсниками в перші ж тижні навчання
– традиція непорушна і необтяжлива
водночас.
Експозиція робіт учнів,
відзнаки за
досягнення – а їх немало, до того ж значних,
фото- та відеоматеріали… Одним словом,
музей – не нудне місце. Тут зупинились події
того життя, яким жили усі попередні
покоління учнів і працівників Вищого
професійного училища №27, частиною якого
став сьогодні ти. Із цікавістю і навіть легким
подивом гортаєш його яскраві сторінки. Як
знати? – може, найяскравішу маєш написати
саме ти?
Фоторепортаж
Екскурсію по музею історії ВПУ-27 для учнів гр. Ст-30
проводить заступник директора з навчальновиховної роботи Л.М.Іванова

У наступному номері:
 Все про електронні версії підручників
 Конкурс на кращу кімнату училищного
гуртожитку розпочався!
 Про підсумки участі училищної команди у
міських змаганнях з пляжного волейболу
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