
 

 

 

 
8 лютого на базі ЦПТО №4 м. Харків відбувся ІІ 

етап Всеукраїнського конкурсу фахової 
майстерності серед учнів ПТНЗ з професії 
«Продавець продовольчих товарів». 

Конкурс проводився з метою виявлення 
обдарованих учнів, підвищення їх професійної 
майстерності та розвитку творчих здібностей. 

У змаганнях взяли участь переможці конкурсу в 
навчальних закладах: ЦПТО №1, ЦПТО №4, 
Харківське Вище професійне механіко-технологічне 
училище, ВПУ-27, Краснокутський професійний 
аграрний ліцей, Дворічанський професійний 
аграрний ліцей. 

Програма конкурсу складалася з двох турів: 
теоретичний тур – перевірка знань з основних 

предметів професійно-теоретичної підготовки;  
практичний тур – ставив своєю задачею 

демонстрацію вміння роботи на реєстраторах 
розрахункових операцій, зважування товару, 
надання консультацій споживачеві. 

Вище професійне училище представляли Алла 
Блудова та Ольга Сметаніна (гр. Пр-18). Достойно 
виступивши в обох турах, дівчата отримали 
дипломи учасників конкурсу. 

В. Г. Лопатіна,  
майстер в/н 

 
Шевченко як явище   

велике й вічне –  
невичерпний і нескінченний… 

І. Дзюба 
Історія світової культури знає 
небагато прикладів, коли одна 

людина так блискуче поєднує в собі поетичне та 
художнє обдарування. Взагалі, це феномен, і до 
таких феноменів належить Тарас Григорович 
Шевченко. Його ім'я відоме всьому світу. Життя і 
творчість Шевченка такі багатогранні, різноманітні 
й цікаві, що це робить його схожим на легенду. 
Людина, яка народилася в убогій сільській хаті в 
родині кріпака, а стала широко відомим 
письменником, художником, суспільним діячем, 
сама по собі легендарна. 

 
Познайомитися із життям та творчістю людини, 

якій судилося стати засновником нової української 
літератури, пропонує експозиція художніх творів 
та документальних матеріалів, що відкрилася 6 
березня у читальній залі бібліотеки ВПУ-27. 

Хаустова Л.Ю, 
бібліотекар 
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Важливою подією березня став літературний 

вечір гуртківців української мови та літератури, 
присвячений поетичній творчості відомих 
куп’янських авторів: Семененко Надії 
Володимирівни та Венгерука Василя Миколайовича. 

Захід було підготовлено викладачами української 
мови та літератури Чиркіною В.О., Костюк Т.І., і 
проведено у читальній залі бібліотеки в рамках 
тижня вшанування пам’яті Т. Г. Шевченка. 

Запрошені гості розповідали нашім 
літературознавцям цікаві події свого життя, що 
надихали їх на створення віршів певної 
спрямованості. Учні дізналися про дитинство, 
життя, творчість та професійну зайнятість авторів. 

 
Особливо зацікавила гуртківців розповідь Надії 

Володимирівни про історичне минуле нашого 
селища, походження назви Ківшарівка, географічні 
та природничі зміни, що відбулися з часів дитинства 
поетеси. 

Також учасники заходу почули неперевершені 
поетичні рядки в авторському виконанні. 

Хаустова Л.Ю, 
бібліотекар 

 

Куп’янщина – моя батьківщина 
 

Рушниками завішана мамина хата, 
Пахне хлібом пшеничним мальована піч. 
Куп’янщина людьми і піснями багата, 
Солов’ями, що будять натомлену ніч. 

  

Розквітають оскільські лілеї пахучі, 
Де закохані ранки стрічають свої. 
Видно плесо ріки із високої кручі, 
Пишні трави на луках, зелені гаї. 

 

Це земля, що звемо ми її батьківщина. 
Це бабусина стежка і мамин ручай. 
Зустрічає, як мати мене Куп’янщина, 
Зачаровує змалку черемховий край 

Н. Семененко  
(1995 р.) 

Павутина бабиного літа 
Зачепилася за гілочку бузку, 
Наче знак дала зіркова Аеліта 
І спустилась по небесному містку. 
 

Я вдивлявся в далечінь осінню, 
Відчуваючи тепло твоїх долонь, 
Я щасливий був цьому видінню, 
Бо не згас в наших серцях вогонь. 

 

Я так радів погожій днині 
І літо бабине в красі... 
Напевно, в світі ми єдині 
І бачимось навіть ві сні. 
 

Заблудилось літо край дороги, 
А в полях лишило тільки слід. 
Залишило нам свої тривоги 
І кохання вічного політ. 

В. Венгерук (2011 р.) 
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