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Вони посіли перші місця в обласному етапі ХV
Міжнародного конкурсу з української мови імені
Петра
Яцика
та
стали
переможцями
V Міжнародного мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської молоді імені Тараса
Шевченка. Підготували переможців викладачі
української мови та літератури ВПУ-27
м.Куп’янськ.
Викладачі української мови та літератури

4 березня 2015 року в КЗ «Харківська гуманітарнопедагогічна академія» Харківської обласної ради
відбулося вручення нагород переможцям обласного
етапу
V Міжнародного
мовно-літературного
конкурсу учнівської та студентської молоді імені
Т. Шевченка та ХV Міжнародного конкурсу з
української мови імені П.Яцика. Захід нагородження
і привітання пройшов надзвичайно урочисто: лунали
українські пісні патріотичного спрямування,
панувала атмосфера свята української мови,
української пісні, української ментальності. Серед
конкурсантів-учасників від професійно-технічних
навчальних закладів Харківської області визнані
переможцями учениці
Вищого
професійного
училища №27 м.Куп’янськ.

Костюк Т.І., Чиркіна В.О.

Тиждень української
мови та літератури у
ВПУ-27 м.Куп'янськ

В училищі тривав тиждень української мови та
літератури, присвячений 201-й річниці з дня
народження Т.Г.Шевченка «Кобзарева струна не
вмирає».
У кабінеті етнографії та фольклору рідного
краю діяла літературна світлиця, у якій був
представлений
творчий
доробок
Тараса
Шевченка – поета, прозаїка, художника, а також
речі українського побуту ХІХ століття.
Були проведені Шевченківські читання: конкурс
декламаторів поетичних творів «Шевченко

ВПУ-27 – велика дружна сім’я, про яку можна
зняти фільм. Отже, 1 квітня учням запропонували
взяти участь в зйомках короткометражної стрічки
під назвою «Сімейка».
Першоквітневе свято отримало назву «Фільм,
фільм, фільм».
мобілізує». Учасниками були представники всіх
професій і різних груп (усього 25 учнів). Члени журі
– Рудневська А.П., Хаустова Л.Ю., учні гр. Пм-8
Боженко А. та Гармаш В. – визначили переможців:

У творчому письмовому конкурсі «Шевченко і
сучасність» були відзначені роботи таких учнів:
Завершився тиждень виступом гуртківців «Чарівне На виконання ролей запросили театральний
і вічне слово Кобзаря», який відбувся в учнівському колектив ВПУ-27 (керівник Тястова Світлана
гуртожитку.
Це
було
справжнє
свято Володимирівна):
Шевченківської музи: звучали вірші поета
патріотичного спрямування, лунали ліричні пісні на
режисер – Панін Богдан
слова Т. Шевченка, улюблені пісні поета, які
помічник режисера – Іванова Галина
успішно виконували
оператор – Козюлін Олексій
дівчина-асистент – Шелест Вікторія
Неабияке емоційне сприйняття у глядачів –
дід – Михальчук Назар
мешканців та гостей гуртожитку – мала інсценізація
батько – Медведєв Данило
за мотивами поеми Т. Шевченка «Наймичка».
син – Балим Рустам
Майстерністю виконання ролей ведучих вразили
мати – Морозова Анастасія
актори-аматори:
доктор – Боженко Анна
Заходи щодо вшанування пам’яті В перерві між зйомками дублів виступали
великого Українця Т.Шевченка стали традиційними, вокалісти: Усачов Тимур, Кочина Світлана,
проводяться на високому рівні,
сприяють Капустіна Лілія (керівник Прокопенко Ольга
національно-патріотичному вихованню учнів.
Станіславівна).
Яскрава танцювальна група у складі: Ірини
Смирнової, Ірини Діонато, Аліни Петухової,
Олесі Сохарь створили незабутній весінній
святковий настрій.
Оплески та сміх у залі підтвердили, що зйомка
фільму «Сімейка» стала вдалою.
Керівник гуртка
Прокопенко О.С.
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