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(продовження)
У
програмних
виступах
конкурсу–огляду
художньої самодіяльності «Низький уклін Вам,
ветерани!» серед учнів І, ІІ курсів та груп ТУ журі
відзначило кращі номери за номінаціями:
- хорові пісні:
«Веселый ветер» (гр. Пм-7); «Не ходил бы ты, Ванек,
во солдати» (гр. Ас-13); «Варенички» (гр. Пк-18);
«Україна» (гр. Ст-30); «Запитаю я» (гр. Пр-19); «Моя
рідня» (гр. Пк-17); «Песенка фронтового шофера»
(гр. Ас-12); «Козацька слава» (гр. Ес-21); «Будьмо!»
(гр. Ст-30)
- вокальний жанр:
«Тільки в нас на Україні» (вокальна група дівчат гр.
Пм-7); «Ой, у вишневому садочку» (Колбанова Д. гр.
Пм-7); «Пісня циганки» (Хвостова Л. гр. Пм-7);
«Случайный вальс», «Синева» (Грачов Д., Лимар М.,
Хавелов П., Саєнко Є., Кот О. гр. Ас-13); «Як у нас на
Україні» (вокальна група дівчат Пк-18); «Ой, заграй
мені сопілочка» (гр. Пк-18); «Катюша» (вокальна гр.
Ст-30); «Титанік» (Іванчикова К. гр. Пр-19); «Білий
сніг війни» (Кияшко І. гр. Ес-21); «Мій друг» (дует
Кияшко І. та Журавльов В. гр. Ес-21); «Счастье»
(Журавльов В. гр. Ес-21); «Я люблю Україну свою!»
(вокальна група Ес-21); «Нежность» (дует
Бульканова І. та Загородникова О. гр.Пмт-8);

2013 р.
«Минає день, минає ніч» (Циганков М. гр. Ок-5);
«Этот город» (Шило А. гр. Ст-29).
- хореографічний жанр:
«Циганський танок» (гр. Пм-7); «Яблочко» (група
Ас-13); «Вставай!» (гр. Пк-18); «Циганочка» (Кузіна
Н. гр. Пк-18); «Маріонетка» (гр. Ст-30);
«Український гопак» (Сидоренко В., Хаустова Т.,
Ткач А. гр. Пр-19); «Український танок» (Бовдуй Я.,
Пархонюк Н., Толстокорова Д., Українцева А. гр.
Пк-17); «Український танок» (гр. Пмт-7, Пмт-8),
«Джайв» (Барінов Г., Панін Б., гр. Ст-29, Руських А.,
Токарєва О. гр. Пк-16).

- декламування:
«Монолог Соломії
Скрипки» (Курило Д. гр. Пм-7); уривок з роману
Пастернака «Доктор Живаго» (Котлюба В. гр. Ас13); вірш Н. Семененко «Пам’яті Г. Сковороди»
(Чугрій Є гр. Ст-30); «Мамам» (Юрковська О, гр.Ок5); «Слобожанщина» (Панін Б. гр. Ст-29).
- театральний жанр:
Інсценізація за мотивами комедії М, Старицького

Напередодні новорічних
свят відбулись міські
змагання з настільного
тенісу у залік щорічної
Спартакіади серед ССУЗів
Команда нашого училища
одержала перемогу!

Вітаємо
Олексія Євсюкова,
Олексія Козюліна,
Юлію Титаренко!!!
«За двома зайцями» (Григоренко Н., Іванова Г.,
Гаражий К., Зігуля К. гр. Пк-18); інсценізація уривків
з п’єси І. Котляревського «Наталка Полтавка»
(Волокітін В., Гринько С., Мірошніченко С., Чугрій Є.
гр. Ст-30); «Опять двойка» (Литвін О., Барінов Г.,
Колодіжанський С., Козюлін О., Іщук Н. (гр. Ст-29),
Руських А. (гр. Пк-16).

- інструментальні композиції:
«Попурі» (Кривошлик М. гр. Ст-29); «Музичний
етюд» (Хавелова М. гр. Пк-18); «Музична
композиція» (Чумак К. гр. Пк-17).
Особливо слід відзначити групи Ас-12 та Ас-13 за
тематичну відповідність підготовлених концертних
програм.
Велика подяка всім учасникам та організаторам
незабутніх святкових виступів.

Бажаємо Вам подальших успіхів,
натхнення і величезного бажання
творити!

ТАК ТРИМАТИ!
Ігошин О.В.,
керівник фізвиховання

Не замирає життя в нашому училищі під час
зимових
канікул.
Учні
з
великим
задоволенням відвідують гуртки технічної та
декоративно-прикладної творчості.
Кожний учень під час роботи гуртків
знаходить собі заняття до душі.
Всі роботи (вишиванки, макети, муляжі,
картини, різноманітні вироби), в які вкладена
частинка
душі
наших
учнів,
будуть
представлені на виставці технічної та
декоративно-прикладної творчості училища, а
ті роботи, які компетентне журі визнає
кращими – будуть виставлені на обласній
виставці в м. Харків.
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