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Я не знаю, зачем и кому это нужно,
Кто послал их на смерть
Не дрожавшей рукой.
Только так беспощадно
Так зло и ненужно
Отпустили их в Вечный покой…

АА. Ахматова
всі учні нашого закладу, за виключенням груп
Як зажди сучасно звучать класичні рядки Пмт-7, Пмт-8, Тс-19.
видатної російської поетеси.
Підсумкова турнірна таблиця
Пам’яті воїнів, що загинули у страшній
Юнаки
Дівчата
афганській війні, присвячений ряд заходів, що
І місце
Тс-18
Пр-18
проходив напередодні 15 лютого – Дня відзначення
ІІ місце
Ст-30
Пк-18
24-ої річниці виведення військ з території
ІІІ місце
Ст-29
Пр-19
Афганістану.
15 лютого у читальній залі бібліотеки
проходив літературний вечір «Ніхто не забутий, на
попіл ніхто не згорів», учасниками якого стали
учні груп: Ст-30, Ас-13, Пм-6, Пк-18, Пк-17.

13 лютого відбувся фінальний тур першості
училища з баскетболу, присвячений пам’яті
колишніх учнів ВПУ-27, учасників афганської
війни, трагічно загиблих під час виконання бойових
Учні дізналися про політичні передумови
завдань.
військових дій в далекій чужій країні, почули
У спортивних змаганнях брали участь майже
відверті, щирі рядки солдатських поезій і пісень,

рична схема випробування конфорки; картини з
елементами
рельєфу,
вишиванки,
малюнки
аквареллю, гуашшю, олівцем..
Кожному творчому рішенню передували місяці
наполегливої роботи у гуртках: «Перукар»,
«Металіст»,
«Технік-механік»,
«Вироби
з
деревини», «Електротехнік», фотомистецтва та
гуртках технічної та декоративно-прикладної
творчості 20-ти навчальних колективів нашого
училища.

ознайомилися з рядом відеоматеріалів, що були
проникнуті духом афганської війни. Всі учасники
заходу були переповнені скорботою, повагою та
пошаною до юнаків, що віддали своє життя,
виконуючи інтернаціональний обов’язок.
Велика подяка учням групи Пк-17, які були
задіяні у проведенні літературного вечору: Авдієнко
Вікторії, Толстокоровій Дарині, Українцевій
Анастасії, а також учням групи Тс-18, що
допомагали у технічному забезпеченні заходу:
Протягом тижня, згідно графіку, відбулося
Сітник Олексію, Матвієнко Роману, Д’ячищенко відвідування виставки всіма навчальними групами
Миколі, а також учням групи Пр-18: Титаренко училища.
Юлії та Загнойко Тетяні, які брали участь у
Виставку відвідували також батьки та гості
спортивному заході.
нашого закладу.
Л.Ю.Хаустова
завідувач бібліотеки ВПУ-27

Обласний огляд–конкурс
технічної та декоративноприкладної творчості
Довго та натхненно
працювали учні та їх
наставники у підготовці
до обласного огляду–
конкурсу, який в нашому
училищі
став
вже
традиційним.
Кожен
мав
можливість втілити свої
таємні мрії та задуми у чудових роботах.
Експозицію виставки, що відкрилася 21 лютого
у читальній залі бібліотеки, представляли цікаві
вироби з металу, паперу, тканини, деревини, бісеру,
натурального волосся та інших матеріалів.
Широкому колу відвідувачів представлені:
макет схеми промислової пральної машини; елект-

Велика подяка
творчим та небайдужим
умільцям!
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