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ІІ місце
Головіна Н. (гр. Пм-6) – власне авторство
«Присвята Л. Українці»
Симонова К. (гр. Пм-6) – вірш мами «Осінь»
Сметаніна О. (гр. Пр-18) – власне авторство
«Елегія»
12 листопада у читальній залі бібліотеки був
ІІІ місце
проведений конкурс декламаторів, присвячений
Ткачов С. (гр. Пк-16) – С. Єсенін «Черемуха
Дню української писемності.
У конкурсі брали участь 14 декламаторів з різних душистая»
Єфімова А. (гр. Пк-14) – В. Сосюра «Так ніхто
груп, переважно члени предметного гуртка.
не кохав»
Умови конкурсу передбачали знання:
Закопайло К. (гр. Пк-14) – В. Сосюра «Ніч»
- про конкурс, відзначення якого пов’язане з
життям і діяльністю Нестора Літописця;
У конкурсі також взяли участь:
- автора поезії (можливо власне авторство);
Коваленко О. (гр. Пк-14), Розгон М. (гр. Пк-14),
- назву твору;
Гриценко А. (гр. Ст-28), Лотнік Є. (гр. Ст-28),
- виразність читання (чіткість, правильність);
Нікітенко В. (гр. Пк-14), Заміралов М. (гр. Пк-14).
- стислий аналіз поетичного твору.
Переможці та учасники заходу отримали
подарунки
та
сувеніри
від
первинної
профспілкової організації училища.
ЕЛЕГІЯ
Сметаніна Ю. (гр. Пк-18)

За такими умовами журі відзначило переможців:
І місце
Воднєва Т. (гр. Пк-16) – Т. Шевченко «Русалка»
Кравцова Д. (гр. Пк-14) – В. Сосюра «Так ніхто
не кохав»

Сиплять сутінки в тишу села,
Вируша день в дорогу далеку,
У сад мене мати вночі повела,
Де жила одинока лелека.
Жила вона там без нікого – одна,
Як калина в середині поля,
Сумувала за рідними дуже вона,
Адже злою була її доля.
Там так гарно і мирно,
Лиш блищать малі зірочки.
На душі трішки лячно і дивно –
Це любові й добра маячки.
Ні звуку, ні шелесту тут не почути
Лиш верба сумно-сумно шумить,
Щоб радість і силу собі повернути,
Село, вкрите нічкою, спить!!!

18 листопада в нашому училищі розпочався
перший
етап
огляду-конкурсу
художньої
самодіяльності під девізом «Живи і процвітай,
Україно моя!»
Виступаючі – учні ІІІ-V курсів подарували
глядачам багато приємних хвилин.
Зі сцени лунали натхнені пісні, ліричні вірші,
вражали надзвичайністю хореографічні композиції,
цікаві театралізовані постанови і цілий букет
позитивних емоційних хвилювань.
- театральний жанр:
«Кайдашева сім'я» (Беляєва Н., Яїцька Н.
гр. Пм-4)
«Ярмарок» (гр. Пк-14)
Крім того, деякі групи представили виступи в
гумористичному жанрі:
«Гумористичні мініатюри» (Чумаченко О.,
Піджарий О., Ментешинов М. гр. Тс-16)

Байка «Щука» (Золотоног В. гр. Ас-10)
(далі буде)
У концертних програмах було багато цікавого,
неординарного матеріалу.

18 листопада 2010 року відбулись змагання з
настільного тенісу серед СУЗІВ м. Куп’янська. В
цьому заході команда ВПУ-27 посіла перше місце.
Серед юнаків переможцем змагань став Сергій
Гололобов (гр. Тс-16).
Серед дівчат І місце посіла Галина Костюк (з
гр. Ок-4).
Склад команди переможців:
Сергій Гололобов
- вокальний жанр:
(гр. Тс-16)
«Україна» (Ришкіна М. гр. Пк-14)
Артем Кривкін
«Ой, чий то кінь стоїть» (вокальна група хлопців
(гр. Тс-16)
Тс-16, Тс-17)
Дмитро Калмиков
«Із сиром пироги» (вокальна група Ст-26)
(гр. Ст-28)
«На нашій Україні» (вокальна група Пм-4)
Галина Костюк
«Сопілочка (Глухова І., Лимар Є. гр. Пм-4)
(гр. Ок-4)
«Друг» (Козир А. гр. Ас-10)
Аліна Єфімова
(гр. Пк-14)
- художнє читання:
«Батьківщина» (Садчиков О. гр. Ст-26)
Вітаємо наших переможців!!
«Єдина» (Єфімова А. гр. Пк-14)
Пазюрич Д.О.,
«Про Україну» (Пожидаєв Р. гр. Ст-27)
керівник фізвиховання
«Пісня про Україну» (Трембак О. гр. Тс-16)
«Рідна мова» (Шило М. гр. Пм-4)
Журі відзначило кращі виступи за номінаціями:
- хорові пісні:
«Україно – ти моя земле» (гр. Пк-14)
«Квітуча Україна» (гр. Пм-4)
«Коло річки, коло броду» (гр. Ст-26)
«Мав я раз дівчиноньку» (об’єднаний хор груп
Ст-27, Тс-16, Тс-17)

Над номером працювали:

- хореографічний жанр:
«Східний танок» (гр. Пм-4)
«Вальс» (груп Пк-14, Ст-27)
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