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«Україна моя» (гр. Пк-15);
«Ой, у полі криниченька» (гр. Тс-18, гр. Тс-17);
«Як у нас на Україні…» (гр. Пм-5);
«Песня о здоровье» (гр. Пр-18);
«Розпрягайте, хлопці, коней» (гр. Ас-12);
«Про Україну» (гр. Пк-16);
«З сиром пироги» (гр. Ст-28);
«Я сюда еще вернусь» (гр. Пм-6);
«Смуглянка» (гр. Ас-12);
«Веселкова» (гр. Пмт-7);
«Одна калина» (гр. Пр-19);
«Країна моя» (гр. гр.. Пк-17);
«Розпрягайте, хлопці, коней» (гр. Ес-20)

- вокальний жанр:
«Любовь-река» (Білецька Н., гр. Пк-15);
«Ой, летять лелеки» (вокальна група, гр. Пк-15);
«Я вернусь» (Медвідь А., гр. Пмт-7);
З метою відродження національної культури, «Гимнастика» (вокальна група, гр. Пк-18)
створення умов для виховання гармонійно
розвинутої особистості, формування естетичного
смаку учнів щороку на Харківщині проводиться
обласний огляд-конкурс художньої самодіяльності
серед учнів професійно-технічних навчальних
закладів.
ВПУ-27 вже багато років поспіль утримує пальму
першості і є володарем найвищої нагороди «Гранпрі».
Цього року у ВПУ-27 з жовтня по листопад
проходив перший етап огляду-конкурсу під девізом
«Ми – таланти твої, Україно!»
Всі групи нашого навчального закладу взяли
активну участь у святкових конкурсних виступах.
Артисти демонстрували свої здібності, творчу
натхнену працю, професіоналізм, а головне велике «Дівчина-калина» (вокальна група, гр. Пк-16);
«Вишенька-черешенька» (вокальна група,
бажання виступати і бути кращими.
гр. Ст-28);
Журі відзначило кращі виступи за номінаціями:
«Два кольори» (Грищенко А., гр. Ст-28);
- хорові пісні:
«Мамина вишня» (Панченко А., гр. Ас-11);
«Ти ж мене підманула» (гр. Ст-27);
«Осінній блюз» (Паншина О. гр. Пм-6);
«Хуторянка» (вокальна група, гр. Пмт-7);

- театральний жанр:
 Інсценізація уривку з п’єси М. Старицького «За
двома зайцями» (гр. Ст-27, гр. Пк-15);
 «Бог студенчества» (гр. Тс-18, Гр. Тс-17);
 «Сюрприз» (гр. Пм-5);
 «В пионерском лагере» (групи Пр-18, Ст-27);
 Музично-театральна постанова «Попелюшка»
(гр. Пк-17);
 Інсценізація уривків за мотивами художніх
фільмів «Карнавальная ночь» і «Стиляги» (групи
Пм-6, Тс-18, Ст-28);
 «Отелло і Дездемона» (гр. Пк-17)

«Два кольори» (Рооз О., Гетта С., гр. Ес-19);
«Мова єднання» (вокальна група, гр. Ок-4);
«Чорнобривці» (Литвиненко А., гр. гр. Пр-19);
«Як у нас на Україні» (вокальна група, гр. Пр-19);
«Чар-зілля» (вокальна група, гр. Пк-17);
«Лелеки» (Тарасова О., Новобиховцева Г., гр. Пк-17)
«Ой, горіла в небі зірка» (вокальна група дівчат, гр.
Пк-17);

- розмовний жанр:
«Оскіл» (Пожидаєв Р. гр. Ст-27);
«Встала мати Україна» (гр. Пк-15);
«Что есть добро» (Садчиков О. гр. Тс-18);
«Земле рідна» (Родіонова Ю., гр. Пм-5);
«Наша Україна (Воднєва Т., гр. Пк-16);
«Ой, рідна ненька-Україна» (Калашніков М. гр.
Ст-28);
«У рідному краї» (Аксьонов І. гр. Ас-11);
«Моя Україна» (Головіна Н. гр. Пм-6);
«Любіть Україну» (Канцедал К. гр. Пмт-7);
«Ти край мій єдиний» (Панін Б., гр. Ст-29);
«Батьківщина» (Українцева А., гр. Пк-17)
- хореографічний жанр:
 Вальс (Романенко В., Пономарьов А. гр. - Ст-27;
Печенюк З., Чабанна Н. – гр. Пм-6);
 Джайв (Пономарьов А., Романенко В. гр. - Ст-27;
Погуляй К., Білецька Н. – гр. Пк-15);
 Сучасний танок (Матвієнко Р. – гр. Тс-18,
Бєлокуров О. – гр. Ас-12);
 Хореографічна постанова з мюзиклу «Ромео і
Джульєтта» (гр. Пр-18, гр. Ст-27);
 Сучасний танок (гр. Пм-6);
 Вальс (гр. Пмт-7, Ок-4);
 Вальс/рок-н-рол (гр. Ст-29, гр. Пк-16);
 Сучасний танок (гр. Пр-19);
 Український танок (гр. Пк-17);

Велика подяка всім учасникам конкурсної
програми: учням, керівникам груп, керівникам
гуртків, адміністрації училища за дивовижний
виступ та святковий настрій.
Бажаємо всім подальших успіхів, натхнення і
перемоги в другому турі обласного оглядуконкурсу «Ми – таланти твої, Україно!»
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