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З привітальною промовою звертається до всіх
присутніх директор ВПУ-27 Кравцов Валерій
Анатолійович. У своїй промові він вітає учнів,
педагогів та батьків з початком нового
Початок навчального року – це чергова сторінка у навчального року та урочисто вшановує
житті нашого училища. Начебто нам всім – і учням, педагогічних працівників, що здобули вагомих
і педагогам, і батькам час відправлятися в далеку досягнень.
путь невідому, складну, але цікаву та несподівану.

На подвір’ї, залитому сонячним промінням, учні
вишикувались на урочисту лінійку. Серед них і
наші першокурсники. Вони особливо схвильовані,
бо вперше переступили поріг навчального закладу і
стали частиною великої родини, яка носить назву
Вище професійне училище №27.
Під звуки Державного Гімну кращі учні училища –
Посухов А. (гр.Тс-21), Іванова Г. (гр. Пк-18) та
Волокітін В. (гр.Ст-30) урочисто підіймають
Державний прапор України.

Привітав учнів і cекретар Куп’янської міської
ради, Мартинов Ю.І.
Після урочистих подій і театралізованого дійства
право надати перший дзвоник отримали Посухов А.
(гр.Тс-21) і Касьян Д. (гр.Пм-9). Дзвоник сповіщає
всіх про початок першого уроку у новому 2014-2015
навчальному році.
Старшокурсники розійшлися по аудиторіях, а
новачків чекала святково прибрана актова зала.
Саме тут проходив перший урок за темою «Україна
– єдина країна»

8 вересня в училищі традиційно
проходила
виставка квітів під назвою «Україна – єдина країна».
Незвичайні, майстерно виконані композиції з
використанням
різноманітного
природничого
матеріалу, приємно здивували всіх глядачів
виставки.
Художня рада оцінила всі роботи і відзначила
учасників в наступних номінаціях:
- за патріотизм та громадську позицію
гр.Пк-18 «Заквітчаний символ України», «Україна єдина країна», «Захисникам Вітчизни»;
гр.Пр-20 «Прапор України», «Про нас дізнався
цілий світ»

гр. Ас-13 «Краса землі моєї несказанна»;
гр.Ст-31 «Така краса лише на Україні»;
гр.Тс-21 «Без верби і калини нема України»;
гр.Ес-23 «Барви моєї Батьківщини»;
гр.Пм-7 «Слава Україні»;
гр.Пк-19 «Осінні барви».
- за глибину ідеї, вишуканість та натхнення
гр.Пм-7 «Україна – єдина країна»
гр.Ас-14 «За єдність України»
31 «В мене мама квіникарка…», «Сіла осінь
на
порозі…»
гр.Пр-20 «Щаслива країна, моя Україна! Ти
прагнула волі вже безліч століть…
- за майстерність і винахідливість у
використанні природничого матеріалу та
дарів осені
гр.Пм-7 «Ласкавий»
гр.Пк-19 «Дари осені»
гр.Пм-9 «Семен та Одарочка»
гр.Пмт-9 «Smeil»
гр.Ас-14 «Україна – багата країна»

гр.Пм-8 «Я люблю свою країну»;
гр.Пм-7 «Єдина країна»;
гр.Ас-14 «За єдність України»;
гр.Ст-31 «Живи Україно, живи для краси!»;
гр. Пкт-3 «Україна – ти єдина!».
- за актуальність та багатство композицій
гр.Пм-8 «Квітковий рай», «Осіння казка»;
гр.Пм-9 «Енциклопедія квітів»;
гр. Ст-32 «Осінній блюз»;
гр.Тс-20 «Яскравий вир золотавої осені», «Осінній
етюд»;

гр.Ст-32 «Безмежна фантазія», «Гарбузовий
визерунок»
гр.Пм-8 «Осіння казка»
гр.Тс-21 «На подвір’ї»,
гр.Ст-31«Жовтопузий пан – гарбуз»
гр.Ас-15 «Козацькому роду нема переводу»
- за яскраве різнобарв’я квітів
гр.Тс-20 «На теренах училища», «Яскравий вир
золотавої осені», «Осінній етюд».
гр.Пм-8 «Квітковий рай», «Барви осені».
гр.Пм-9 «Фейерверк квітів».

гр.Ас-15 «Чорнобривців насіяла мати»
гр.Ст-32 «Осінній блюз»
гр.Ас-13 «Кольорова Україна»
гр.Ст-30 «Така краса лише на Україні», «Осінні
барви»
гр.Тс-21 «Осіння фантазія», «Осінні мотиви», «Без
верби і калини нема України»
гр.Ст-31 «Моя мама – квітникарка»
гр.Ас-15 «Осінній етюд»
гр.Пк-19 «Осінні барви»

Учні першого курсу вже відвідали музей
нашого училища, де познайомилися з історією,
традиціями і досягненнями навчального закладу.
Вони із зацікавленістю
роздивлялися фото
ветеранів та видатних учнів – своїх попередників,
уважно переглянули фільм про училище.
гр.Ес-23 «Барви моєї Батьківщини»
Особливу увагу першокурсники звернули на
гр.Пр-20 «Така краса висока і нетлінна…»
експозицію
робіт
(муляжів,
вишиванок,
гр.Пк-18 «Україна – єдина країна»
незвичайних аплікацій), виготовлених учнями і
гр.Пм-7 «Ніжність», «Слава України», «Барви працівниками ВПУ-27. Адже саме ці роботи
осені»
демонструвалися не тільки для відвідувачів
гр.Ес-22 «Україна – рідна ненька моя!»
музею, але й на виставці технічної творчості у
гр.Пмт-9 «Легкий бриз»
м. Харкові.
- за неординарність та цілісність композиції
гр.Пм-7 «Україна – єдина країна»
гр.Пк-18 «Калинова моя Україна»
гр.Ст-32 «Безмежна фантазія»
гр.Ст-31 «Моя мама квітникарка»

Екскурсію по музею історії ВПУ-27 проводила
заступник директора з навчально-виховної
роботи Л.М. Іванова.
Хаустова Л.Ю.
зав. бібліотеки

Дякуємо всім учасникам виставки!
Художня рада
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