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Виставка квітів
Протягом перших вересневих днів, у
позаурочний час, учні 19-ти навчальних груп нашого
училища опановували мистецтво флористики та
ікебани. Результати своєї роботи учасники виставки
продемонстрували у вестибюлі побутового корпусу.
Саме там експонувалися осінні букети та предмети
декору з листя, трав, овочів, гілля дерев і тканин,
виготовлені руками учнів.

1 вересня відсвяткували День Знань у Вищому
професійному училищі №27 м. Куп’янськ.
Урочиста лінійка відбулася на подвір’ї училища.
Учнів, їх батьків та колектив навчального закладу
привітали директор Кравцов В.А., Куп’янський
міській голова Демченко В.В., голова Куп’янського
блоку ветеранських організацій Шкарлет С.Ю.,
настоятель храму Петра і Февронії отець Миколай.
Вручення нагород, музичні подарунки та багато
квітів – все це створювало атмосферу приємного
хвилювання та святкового настрою.

Михальчук Назар (гр.Тс-21) та першокурсниця Дьоміна
Христина (гр.Пм-10) дали перший дзвоник, який
сповістив про початок нового навчального року та
запросив учнів на перший урок «Україна – єдина країна»

Художня рада оцінила роботи та відзначила
учасників в номінаціях:
Група Пкт-4 – за гордість, велич, славу неньки
України.
Група Пмт-9 – за втілення романтичних фантазій
в осінні букети із квітів.
Група Пр-20 – за національно-патріотичні
почуття та безмежну любов до України! За
творчу єдність композиції «Я живу на своїй Богом
даній землі!
Група Пм-8 – за тепле, ліричне ставлення до рідної
землі.
Група Тс-21 – за творчий різноплановий витвір
художнього мистецтва.

Група Пк-20 – за патріотизм, високі почуття, Група Ас-15 – за щиру любов та відверті почуття
громадянський обов’язок до України – Єдиної до Батьківщини.
країни!
Група Пк-19 – за вишуканий творчий підхід та
шанобливе ставлення до України.
Група Ас-14 – за професійну спрямованість та
творчий підхід до обраної тематики.
Група Пр-21 - за впровадження національних
традицій та творче використання природничого
матеріалу.

Групи Ес-23, Ес-24 – за розмаїття та різнобарв’я
осінньої тематики
Група Ас-16 – за єдність композиції «Війна – це
біль і трагедія, мужність і героїзм народу!»; за
щиру і палку любов до Слобожанщини – рідної
землі.
Група Тс-22 – за шанобливе і відповідальне
ставлення до рідної землі.
Група Ст-31 – за єдність та цілісність композиції
«Україна – наш спільний дім.
Група Ст-33 – за винахідливість, яскравий підхід
та безмежне шанобливе ставлення до рідної
землі.

Група Ст-32 – за синівський обов’язок, активну
громадянську позицію та палку любов до
Куп’янщини.
Група Пм-10 – за яскравість, неповторність та
щедроти рідної землі.

Група Пм-9 – за високі почуття до вільної
незалежної України.

Велика подяка учасникам виставки !
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