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Відкритий урок у групі Тс-21
29 січня 2015 року в ВПУ-27 відбувся відкритий
урок на тему: «Розробка проекту редуктора». Урок
проводився
під
гаслом:
«До
професійної
компетентності – через метод проектів». Доцільно
був дібраний афоризм - слова Аристотеля: «Розум
полягає не тільки у знанні, але й в умінні
застосовувати знання на практиці».

Для розробки проекту вибрано одноступінчастий
зубчастий
редуктор,
який
було
доручено
спроектувати учням. Виступи супроводжувались
мультимедійною презентацією. Вони були повними,
технічно грамотними, переконливими. Найбільш
відзначились учні: Панін Богдан, Клімьонов
Максим, Лисенко Артем, Михальчук Назар,
Григоров Олександр, Колодіжанський Сергій.
Глибокими були доповнення до проекту в порядку
його обговорення. Майбутні фахівці показали
високий рівень знань і професіоналізм як молодші
спеціалісти, організатори виробництва. Наприкінці
уроку проект було представлено у вигляді відео з
мультимедійним моделюванням складання і роботи
редуктора.
Викладач спецдисциплін Багно В.О.

06.02.2015 р. у загальноосвітній школі № 1 м.
Куп’янськ було проведено профорієнтаційний
захід «Світ професій ВПУ-27». Активну участь у
заході взяли учні груп: Пк-19 (Ковалевська
Софія, Потапов Денис), Пк-18 (Іванова
Галина, Коротун Анастасія), Пм-7 (Демченко
Ірина, Демченко Оксана, Хреновська Тетяна,
Канцедал Марія, Гаврошенко Оксана), Ст-31
(Остапенко Максим, Колеснік Максим).
Кожен учень розповів про свою професію та
поділився цікавинками училищного життя. Учні
груп
кухарів
провели
майстер-клас
по
декоративному оздобленню фруктів та овочів.
Учні груп перукарів провели майстер-клас по
оформленню вечірніх та видовищних зачісок на

основі косичок. Для школярів була організована
виставка виробів технічної та декоративноприкладної творчості учнів ВПУ-27: вироби з
металу, дерева, овочів, фруктів; дизайн нігтів,
пастижерні вироби. При проведенні заходу
продемонстрували фільм про життя в училищі,
провели анкетування серед школярів.
Викладач Абашник Л.А.

26 лютого 2015 року в читальній залі бібліотеки
Вищого професійного училища № 27 м. Куп'янськ,
З метою вшанування громадян, які виконували
в рамках обласного огляду-конкурсу, відкрилась
військовий обов'язок на території інших держав та
виставка експонатів технічної та декоративно26-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з
прикладної творчості учнів.
Республіки Афганістан, у Комунальному закладі
«Харківський центр дослідницько-експериментальної діяльності «Будинок учителя» з 9 лютого
2015 року розпочала роботу виставка малюнка.
Участь
у
виставці
взяли
учні
Вищого

Рибалка Н.Г., ст. майстер

Відкриття міського турніру з
баскетболу
17 лютого 2015 року відбулось відкриття
турніру з баскетболу серед команд cередньоспеціальних та вищих навчальних закладів
м.Куп’янська.
У першому матчі зустрілись команди юнаків
Вищого професійного училища №27 та
Куп’янського професійного ліцею (КПЛ).
Результати гри:

ВПУ-27
89

КПЛ
30

Круліцький М.Ф.,керівник фізвиховання

професійного училища № 27 м.Куп’янськ: Соколко Над номером працювали: Хаустова Л.Ю., Абашнік
Євген, Поглазов Владислав, Нікіфорова Лариса, Л.А., Коваленко В.М., Рибалка Н.Г., Круліцький М.Ф.
Головний редактор: Кравцов В.А.
Головко Олексій та інші.
Коваленко В.М., майстер в/н
Відповідальний редактор: Хаустова Л.Ю.

