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15 лютого 2013 року

Гуртківці ВПУ-27 –
учасники заходів
районного рівня
Четверо
учнів
Вищого
професійного
училища №27 м.Куп’янськ – Микола
Циганков, Артур Шило, Іван Кияшко,
Володимир
Журавльов,
за
ініціативи
керівника
гуртка
О.С.Прокопенко,
об’єдналися у музичний гурт під назвою
витонченою
і
простою
одночасно:
«Маестро». Відтоді, у вільний від навчання
час, хлопці разом співають шлягери 80-х,
патріотичні та ліричні пісні.

фестивалю патріотичної пісні на участь у
заході «Живи і пам’ятай».
Фестиваль,
присвячений
24–й
річниці
виведення військ з Демократичної республіки
Афганістан, відбувся у районному будинку
культури 15 лютого 2013 року і зібрав 20
учасників – як початківців, так й іменитих
виконавців.
Це був перший виступ «Маестро» на
професійній сцені, а зовсім скоро будуть
наступні: за три тижні, у тому ж районному
будинку культури, під час свята з нагоди 8
Березня та за декілька днів - у палаці культури
ім.В.І.Кошелева (смт.Ківшарівка), на звітному
концерті художньої самодіяльності Вищого
професійного училища №27 в рамках
обласного огляду художньої творчості учнів
ПТНЗ «Низький уклін вам, ветерани!».

22 лютого 2013 року
Звітні концерти художньої самодіяльності
учнів Вищого професійного училища №27
охоче відвідують всі, хто має будь-яке
відношення до нашого навчального закладу.
Кожного року це яскраве свято проходить у
рамках
обласного
огляду
художньої
творчості учнів ПТНЗ. У нинішньому – під
девізом «Низький уклін вам, ветерани!»
Цікаво, що народження квартету майже
співпало з початком Року дитячої творчості в
Україні. Чи саме цей факт став доброю
прикметою - невідомо, але початок цього
музичного проекту ВПУ-27 виявився вдалим:
лише наприкінці грудня 2012-го квартет
«Маестро» презентував себе у стінах нашого
училища, а вже у лютому 2013-го прийняв
запрошення організаторів районного
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Як виявилось, причетними до ВПУ-27 себе
відчувають близько 1000 жителів Ківшарівки
– саме стільки глядачів вмістив в себе палац
культури ім.В.І.Кошелева, де 21 лютого 2013
року вкотре відбувся очікуваний захід. І
вкотре він не повторився – ані у режисурі, ані
у костюмах, ані у номерах.

6 березня 2013 року

Учениці Вищого професійного училища №27 з
професії «Перукар. Манікюрниця» відкрили
загальноміський захід до Міжнародного дня 8
березня, яке 6-го відбулось у палаці культури
ім.В.І.Кошелева (сел.Ківшарівка) – свято на
тему про жінок і для жінок.

Сценаристська ідея – зробити концертспогад, концерт-подяку ветеранам Великої
Вітчизняної – розділила сюжет заходу на
ретро-блок за мотивами незабутньої
режисерської роботи Леоніда Бикова «В бой
идут одни старики» та частину сучасну.
Над реалізацією цієї ідеї протягом півроку, у
позаурочний час, працювали педагоги та учні
училища. Підбирались сценічні костюми
учасників, обдумувалось освітлення; цікаві
знахідки на зразок рефрена «от винта» та
супроводження театралізованих епізодів
відеорядом – обговорювались і втілювались
у життя.
І все вийшло. – Бути професійними та
природними. «Викластися» на 100 відсотків.
Хвиля за хвилею, викликати в глядачів
справжні, відверті емоції. –
Все це, протягом майже двох годин робили

176 учнів
Вищого професійного училища №27.
Детальніше про конкурс читайте на училищному сайті:

http://vpu27.ptu.org.ua/ua/1213ogk.html

Як воно – бути креативною та професійною,
гості заходу спостерігали протягом 45хвилинного майстер-класу з плетіння кіс у
сучасному, класичному, грецькому стилях. А
як, виконуючи увесь набір жіночих ролей,
виглядати чарівною та жіночною - під час
демонстрації зачісок повсякденних, для
занять спортом і танцями, весільних і
вечірніх.
Тут же, у фойє Палацу, розташувалась
виставка технічної творчості учнів училища доречний фон свята, до якої увійшли
пастижерні вироби, прикраси для зачісок,
роботи з дизайну нігтів.
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Створювали експонати, виконували зачіски
та були моделями дівчата з груп Пм-6, Пм-7,
Пмт-8.
Мистецтву
перукарської
та
манікюрної справи вони навчаються в
майстрів ВПУ-27: Лідії Василівни Шевченко,
Гелени Геннадіївни Кошелевої, Ірини
Володимирівни Удовік.

5 квітня 2013 року

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ

у ВПУ-27

Втім,
визначитися
з
професійними
уподобаннями змогли й потенційні перукарі,
верстатники, продавці, автослюсарі... –
Екскурсія кабінетами та майстернями,
відвідини музею та виставки технічної та
декоративно-прикладної творчості, перегляд
відеофільмів про будні та свята навчального
закладу, шоу перукарів та майстер-клас з
манікюру, виступ колективу художньої
самодіяльності
–
загалом,
програма
профорієнтаційного заходу досить повно
охоплювала питання чому варто навчатися
тій чи іншій професії і чому це слід робити
саме у ВПУ-27.

5-го квітня, у День відкритих дверей, Вище
професійне училище №27 відвідали 342
цьогорічні випускники ЗОШ Куп’янська та
району – з тим, щоб «на дотик» і смак
спробувати навчання в училищі.
Бліц-уроки досвідчених викладачів – вдале
рішення, щоб змоделювати можливе
навчання у ВПУ-27. Млинці від учнів груп Пк-17
та Пк-18 – те, що треба, щоб сьогодні
школярі, а завтра – учні чи студенти,
опинились
віч-на-віч
з
професією
«Кухар.Кондитер». Достеменно домашня
страва випікалась і з’їдалась у режимі «нонстоп» прямо у вестибюлі училища. На будьякий смак – зі сметаною та із варенням,
медом та джемом – сподобалась всім.

На користь останнього були і слова депутата
Куп’янської міської ради, директора училища
В.А.Кравцова та привітання заступника
міського голови із соціальних питань
С.Г.Лістгартена.
У наступному номері:
 Про проведення тижня з професії «Продавець»
 Про участь ВПУ № 27 у профорієнтаційному заході «Парад
Професій»
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