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Спортивне свято до
Дня захисту дітей

2016 р.

Виховна година до Дня
Конституції

На
спортивному
майданчику
Вищого
професійного училища № 27 м. Куп'янськ
відбулося спортивне свято до Дня захисту дітей. В
заході брали участь представники всіх навчальних
груп перехідного контингенту.
21.06.2016 у групі Пм-9 пройшла виховна година
"Історія Конституції України", присвячена 20-й
річниці прийняття нової Конституції незалежної
України. Учні провели екскурс у минуле
становлення нашої Конституції. Відбулася
віртуальна зустріч з:
 Ярославим Мудрим, засновником "Руської

Правди" - першого збірника законів;
Орликом, який у 1710 році
розробив нову Конституцію;
 Михайлом
Грушевським - першим
президентом незалежної України.
 Пилипом

Змагання проходили з чотирьох видів:
 біг (100 м, 500 м, 1000 м)
 кидання м'яча
 стрибки у довжину з розгбігу
 естафета

В командому заліку переможцями та призерами
стали:
- серед юнаків
- серед дівчат:
І місце - гр. Ес-24
І місце – гр. Пм-10
ІІ місце - гр. Ст-33
ІІ місце – гр. Пк-20
ІІІ місце - гр. Ст-32
ІІІ місце – гр.Пм-9
Іванова Л.М.,заст. дир. з НВР

Учні
переглянули
перезентацію,
яку
підготувала Семенова Інна. Цікаві факти з життя
нашої держави розповіли:
 Касьян Діана;
 Русіна Єлізавета;

 Бредихіна Анастасія;

 Батичко Карина;
 Гусєва Карина.
Завершився захід переглядом
"Історія Конституції України".

відеофільму

Нечволод Н.А.,
викладач історії

Випускний бал у ВПУ-27
м.Куп'янськ

Щороку один із найкращих професійнотехнічних навчальних закладів Харківщини – Вище
професійне училище №27 м. Куп’янськ – випускає
більше сотні фахівців у машинобудівній,
транспортній, обслуговуючій галузях. Сьогодні
дипломи нашого навчального закладу одержали 90
кваліфікованих робітників та 13 молодших
спеціалістів – цьогорічних випускників груп
автослюсарів,
продавців
продовольчих
та
непродовольчих товарів, верстатників широкого
профілю,
перукарів-манікюрниць,
техніківтехнологів.

Дипломи з відзнакою отримали:
 Дереповський Єгор (гр. Ст-31)
 Колесник Максим (гр. Ст-31)
 Мікішова Тетяна (гр. Пм-8)
 Москаленко Аліна (гр. Пм-8)
Бал випускників пройшов у кращих традиціях
ВПУ-27. Були й привітання:

 директора училища Валерія Анатолійовича
Кравцова;
 депутата
Куп’янської
міської
ради
Владислава Мусієнка;
 педагогів, роботодавців, батьків, друзів.
Були й концертна програма, підготована
керівниками
гуртків
Прокопенко
Ольгою
Станіславівною
та
Тястовою
Світланою
Володимирівною; й слова вдячності самих
випускників. І сотні червоних повітряних кульок у
небі. – Доросле життя починається!
У цьому житті продовжити навчання у вищих
навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації
вирішили 30 випускників, решта будуть
працювати за фахом. І всі вони знають, що
педагоги училища радітимуть успіхові –
професійному та особистому – кожного, хто будьколи навчався у ВПУ-27.
Соломенна Т. Г.,
методист ВПУ-27

ВПУ-27 м. Куп'янськ - абсолютний
переможець обласного огляду-конкурсу
художньої самодіяльності учнів ПТНЗ
Вітаємо колектив Вищого професійного
училища № 27 м. Куп'янськз отриманням
найвищої нагороди Конкурсу - Гран-Прі!
ВПУ-27 м. Куп'янськ - абсолютний
переможець обласного огляду-конкурсу
технічної та декоративно-прикладної
творчості учнів ПТНЗ
Вітаємо керівників та учасників гуртків
технічної та декоративно-прикладної
творчості
Вищого професійного училища № 27
м. Куп'янськ, які за рішенням журі
конкурсу отримали найвищу нагороду Гран-Прі!
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