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Протягом жовтня в училищі проходив турнір з
футболу. Всі команди у запеклій боротьбі
виборювали право увійти до фіналу.
22
жовтня відбувся
підсумковий
турнір
чемпіонату, в ході якого місця між командами
розподілилися так:
І місце – гр. Ст-28; ІІ місце – гр. Ст-29;
ІІІ місце – гр. Тс-18.
Міські змагання

04.10.2012 року у обласних змаганнях з легкої
атлетики ХХ Спартакіади «Спорт протягом
життя» серед учнів ПТНЗ Харківської області наші
спортсмени у нелегкій боротьбі посіли ІІІ місце (у
ІІІ групі), а 11.10.2012 р. відбулися обласні
змагання з легкоатлетичного кросу, в яких наша
збірна також посіла ІІІ місце (у ІІІ групі)
Так тримати!

Гра між командами Ст-28 та Ас-13.
Рахунок 4:1

Спортсмени нашого училища приймають активну
участь у міських та обласних змаганнях.
01.11.2012 року відбулись міські змагання
щорічної Спартакіади серед учнів ВНЗ та ССНЗ
міста Куп’янська з футболу.
Наша збірна в цьому змаганні посіла ІІ місце.
Вітаємо з перемогою!

Обласні змагання з легкої атлетики

24-25 жовтня 2012 р. у м. Донецьку на базі
інституту післядипломної освіти
інженернопедагогічних працівників Державного вищого
навчального закладу «Університет менеджменту
освіти» Національної академії педагогічних наук
України відбувся галузевий науково-методичний
семінар «Впровадження інновацій у професійну
підготовку фахівців машинобудівної галузі».
В семінарі брали участь представники з 5 областей
України, серед яких майстер виробничого навчання
ВПУ-27 Лукашов О.В.
У програмі семінару розглядалися питання:
методологічні та організаційні аспекти впровадження інноваційних технологій навчання при
підготовці фахівців за професією «верстатник
широкого профілю», застосування інформаційнокомунікативних
технологій
у
навчальновиробничому процесі тощо. Для учасників семінару
була організована екскурсія на Донецький завод
гірничорятувальної апаратури.
Лукашов О.В., майстер в/н

Учасники цікаво і натхненно демонстрували
свої творчі здібності на сцені актової зали.
Глядачі щиро підтримували артистів.
Особливо були здивовані учні І курсу, які із
задоволенням спостерігали за виступами вже
досвідчених третьокурсників.
Журі
відзначило
кращі
виступи
за
номінаціями:
- хорові пісні:
«Родина моя», Здравствуй мир» (гр. Пм-6);
«Моя рідня» (гр. Ст-28); «Грай музико,
грай!» (гр. Пк-16); «А я все дивлюся» (група
Ас-11);
- вокальний жанр:
«Розовый туман» (Паншина А., Рудакова А.,
гр. Пм-6); «Я – это Ты» (Паншина А. гр. Пм-6,
Кіяшко І. гр. Ес-21); «Синий иней» (вокальна
група Пм-6); «Veines» (Паншина А. гр. Пм-6);
«Небо плаче» (Грищенко А. гр. Ст-28)

- хореографічний жанр:
танець «Диско» (гр. Пм-6); танець «Вставай»
(гр. Пк-16); хореографічна постановка у
виконанні гр. Пр-18)
- декламування:
«Допрос под Брамса» (Кулагін Д., гр. Ст-28);
«Математика» (Воднєва Т., Колесник К.,
Лимар А., Ткачев С. гр. Пк-16); «Ти знаєш, що
ти – людина» (Головіна Н., гр. Пм-6); «Моя
Україна» (Аксьонов І. Ас-11)
- театральний жанр:
«Спортивні бабці» (гр. Пм-6).
Особливо слід відзначити групи Пр-18,
Пк-16, Пм-6 за цілісність і неординарність
виступів.
Велика подяка всім учасникам за
організацію
святкової програми!
Щороку на Харківщині проводиться обласний
огляд-конкурс художньої самодіяльності серед учнів
професійно-технічних навчальних закладів.
Над номером працювали:
ВПУ-27 багато років утримує пальму першості і є
Бойко М.А., Лукашов О.В., Хаустова Л.Ю.,
володарем почесної нагороди «Гран-прі».
Зіньковська І.В.
31 жовтня в нашому навчальному закладі відбувся Відповідальний редактор – Хаустова Л. Ю.
перший етап огляду-конкурсу серед груп ІІІ курсу.
Головний редактор - Кравцов В. А.

