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Незалежна, вільна,
творча - свята Україна!

З метою відродження національної культури,
виховання гармонійно розвинутої особистості,
формування в учнівської молоді естетичного смаку
на Харківщині щороку проводиться обласний оглядконкурс художньої самодіяльностісеред учнів
ПТНЗ.
У листопаді цього року в нашому навчальному
закладі проходив перший етап огляду-конкурсу під
девізом «Незалежна, вільна, творча - свята Україна!»
Усі навчальні групи ВПУ-27 взяли активну участь

2014 р.
у підготовці та проведенні конкурсних програм.
Артисти демонстрували свої здібності, творчу
натхненну працю, майстерність і велике бажання
бути першими.
Найкращі виступи журі відзначило за
номінаціями:
- хорові пісні:
«Одна єдина» (гр.Тс-20, Тс-21);
«Вітчизна єдина» (гр.Ст-30);
«Квітуча Україна» (гр.Пм-7);
«Козацька пісня» (гр.Ас-13);
«Грає сонце» (гр.Пм-8, Пр-20, Ас-14);
«Я люблю Україну» (гр.Ст-31);
«Козацька пісня» (гр. Ст-32);
«Козацька слава» (гр.Ас-15).

-

вокальний жанр:
«Моя Україна» (Кас’ян Д., гр.Пм-9);
«Калина» (Єрмошенко О., Редько А.,
Тараненко Ю., гр.Пм-8);
«Я бажаю Вам добра» (Чумак А., Дьоміна
Хр., гр. Ст-31);
«Мій рідний край» (вокальна група Ст-31);
«Звезда по именисолнце» (Герле Г.,
Чушкін Д., Дерев’янко В., гр.Пр-20);
«Я в тебе одна» (Колбанова Д., гр.Пм-7);
«Мальви» (Полюхович Г., гр.Пк-18);
«Батьки» (Полюхович Г., Ніколенко О.,
гр.Пк-18);
«Лише у нас на Україні» (Шило А., гр.Тс-21,

Вірш «Молитва за Україну» (Редько А.,
гр.Пм-8);
Літературна композиція за віршем
В.Сосюри «Любіть Україну» (Кузіна Н.,
Ніконова О., Григоренко А., гр.Пк-18);
Вірш Р. Дубовицької «Куп’янський
вальс» (Єрмаченко С., гр.Ст-30);

-

-

Капустіна Л., гр.Пмт-9
хореографічний жанр:
Танок «Українська полька» (гр.Пм-8);
Вальс (гр.Тс-20, Тс-21);
Танок «Івана Купала» (гр.Ст-31);
Танок «У кафе» (гр.Пм-7);
Вальс (гр.Пм-9, Ст-32);
Український танок (гр.Пк-19);
Сучасний танок (гр.Ас-15);
Український танок (гр.Ас-13).

театральний жанр:
Гумористична сценка (гр. Ас-15);
Інсценізація уривку з п’єсиМ.Кропивницького «Пошились у дурні» (гр. Пм-9, Ст-32);
Інсценізація уривку з повесті Б. Василіва «А
зори здесьтихие» (гр. Пм-7);
Театралізована реклама професії «Кухар.
Кондитер» (гр.Пк-18);
Театралізована постанова «Лист нащадкам»
(гр.Тс-20, Тс-21);
Гумористична постанова «Дві сусідки»
(гр.Пм-8).

Вірш «Про Кобзаря» (Дереповський Є.,
гр. Ст-31);
Вірш
В.
Симоненка
«Україні»
(ВінникК.гр.Пр-20);
Вірш В.Сосюри «Любіть Україну»
(Курило Д., гр.Пм-7);
Вірш «Я – Українка» (Ковалевська С.,
Пк-19).

Велика подяка всім
учасникам
конкурсу – огляду!
Художня рада

Профорієнтаційнийзахід у ВПУ-27
На базіВищогопрофесійного училища № 27 м.
Куп’янськпройшовпрофорієнтаційнийзахід
«Сузір'япрофесій", організованийобласним та
Куп'янськимміськрайонним центрами зайнятості,
за участювищихнавчальнихзакладів.
Соломенна Т.Г., методист ВПУ-27

-

декламування:
Вірш «Про Україну» (Грищенко А., гр.Тс-20)

Над номером працювали:Хаустова Л.Ю.,
СоломеннаТ.Г.
Головний редактор:Кравцов В.А.
Відповідальний редактор:Хаустова Л.Ю.

