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Зі святами!

Шановні  жінки!

Прийміть сердечні
вітання з нагоди чудового
весняного свята —

8 Березня!
Все найсвітліше, що є
у нашому житті — весна,
радість, щастя, кохання,
пов’язане з Жінкою —
берегинею роду людського.
Бажаємо Вам міцного
здоров'я, великого
жіночого щастя, добра,
любові. Нехай у Вашому
домі будуть спокій та
добробут, а Ваші серця
будуть зігріті теплом та
повагою рідних і близьких.
Зі святом Весни, Вас!

Шевченківські дні 9–10 березня

Як умру, то поховайте
Мене на могилі,
Серед степу широкого,
На Вкраїні милій,
Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі
Було видно, було чути,
Як реве ревучий.
Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу... отоді я
І лани і гори —
Все покину і полину
До самого Бога
Молитися... а до того
Я не знаю бога.
Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте
І вражою злою кров'ю
Волю окропіте.
І мене в сім'ї великій,
В сім'ї вольній, новій,
Не забудьте пом'янути
Не злим тихим словом.

ЗАПОВІТТарас Шевченко
(1814 — 1861)

9 березня відзначаємо день
народження видатного українця,
поета, художника, прозаїка —
Тараса Григоровича Шевченка,
який народився у цей день,
202 роки тому, 1814 року у  сім’ї
селян-кріпаків.

За своє життя, а прожив він
всього 47 років і один день,
Шевченко сповна наситився
стражданнями, але він не міг
не жадати того, до чого прагнуть
українці — життя і свобода, само-
реалізація і благополуччя, мир
і повага, прості людські цінності.
Його творчість це його душа,
в ньому він був чесний і добрий,
ярий і нескінченно багатий.

     березня —
день жінок

Сердечно вітаємо
Вас

з святом жінок,
з 8 березня!



ОПЕРАТОР  КОМП’ЮТЕРНОГО  НАБОРУ
Вико р исто ву -

ючи програми, вно-
сить до бази даних
персонального ко-
мп’ютера  інформа-
цію, сортує матеріа-
ли, здійснює розра-
хунки, складає таб-
лиці. Знає та застосовує у роботі основи коректури,
має високу швидкість набору, знає основні
комп’ютерні програми.

ОПЕРАТОР   КОМП’ЮТЕРНОЇ  ВЕРСТКИ
Професія охоп-

лює весь спектр  ви-
давничої справи,
комп’ютерного ди-
зайну та полігра-
фічних по слуг, а
також забезпечує
навчання в галузі
настільних видавничих систем, зокрема, програм
комп’ютерної верстки — Adobe PageMaker, InDesign,
CorelDRAW, Photoshop.

ОПЕРАТОР  З  ОБРОБКИ  ІНФОРМАЦІЇ
ТА  ПРОГРАМНОГО  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Вміє працювати
на комп’ютері,
проводити монтаж
та налагодження
комп’ютерних ме-
реж, обслуговувати
комп’ютерну техні-
ку, знає о снови
системного адміністрування і програмування.

ДРУКАР  ОФСЕТНОГО  ПЛОСКОГО
ДРУКУВАННЯ

Друкує полігра-
фічну продукцію,
працює на офсет-
них друкарських
машинах, які об-
слуговує та здійс-
нює контроль про-
цесу друку.
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ПАЛІТУРНИК
Володіє техно-

логією брошуру-
вання, фальцю-
вання, підбору
листів, виготовляє
готову полігра-
фічну продукцію:
блокноти, адресні
папки, журнали, книги тощо.

СЛЮСАР  З  РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ
Знає  будову ав-

томобіля, а також
основних вузлів та
робочих систем,
вміє здійснювати
діагностику та
виконує операції
з ремонту.

ОПЕРАТОР  ЗАПРАВНИХ  СТАНЦІЙ
Вміє організо-

вувати роботу,
дотриму ватись
порядку техно-
логічного проце-
су, додержується
прийомів  безпеч-
ного ведення ро-
біт, використовує
засоби попередження і усунення  непередбачуваних
негативних явищ на робочому місці.

МАЛЯР
Виконує під-

готовку різних
видів поверхонь
під пофарбування,
знає властивості
будівельних ма-
теріалів,  вміє ви-
к о р и с т о в у т и
інструмент та
пристосування,
здійснює високо-
якісне пофарбування відповідно до технологічного
процесу.

НАПРЯМИ  ПРОФЕСІЙНОЇ



ШТУКАТУР
Виконує оштука-

турення різних видів
поверхонь з дотри-
манням технологіч-
ного пр оцесу, від-
по відно до  вид ів
ш т у к а т у р н и х
розчинів.

ЛИЦЮВАЛЬНИК-ПЛИТОЧНИК
Знає властивості

клейових розчинів та
лицювальних матері-
алів, вміє здійснювати
оздоблення поверхонь
згідно технологічного
процесу нанесення
керамічних плит,
декоративного каме-
ню на поверхні стін та підлоги.

СТОЛЯР.  ВИРОБНИК  ХУДОЖНІХ  ВИРОБІВ
З  ДЕРЕВА

Виконує комплекс
робіт, пов’язаних з об-
робкою деревини та
виготовлення  виробів.
Вміє використовувати
інструменти та меха-
нізми, виконувати ре-
монтні роботи дерев’я-
них підлог, дверних по-
лотен, меблів з дерева. Виготовляє меблі з плит ДСП.

КУХАР
Готує  страви та кулі-

нарні вироби масового
попиту із застосуван-
ням різних способів
теплової кулінарної
обробки продуктів
харчування. Знає ре-
цептури, технологію
виготовлення, вимоги
до якості, правила роздачі (комплектації), терміни
та умови зберігання страв.
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ОФІЦІАНТ
Знає і застосовує

правила і технічні
прийоми обслугову-
вання споживачів,
форми складання сер-
веток і правила офор-
млення столу квітами,
види меню. Вміє вико-
нувати порядок запису
страв і напоїв в меню, знає асортимент, рецептури,
технологію виготовлення та кулінарну характеристику
страв і напоїв.

ПЕРУКАР  (ПЕРУКАР-МОДЕЛЬЄР)
Знає  будову та

властивості шкіри,
волосся людини, ос-
нови санітарії та гігі-
єни, склад та влас-
тивості матеріалів і
парфумерно-косме-
тичних засобів для
виконання різних ви-
дів перукарських робіт. Застососвує технологічну
послідовність виконання о сновних видів
перукарських робіт.

АГЕНТ  З  ОРГАНІЗАЦІЇ  ТУРИЗМУ.
АДМІНІСТРАТОР

Виконує роботи,
пов'язані з реаліза-
цією комплексу ту-
ристичних послуг.
Бере участь у роз-
робці внутрішніх та
міжнародних мар-
шрутів. Самостійно
веде облік заявок і
договорів на проведення турів або екскурсій і
складає відповідні документи звітності.

ПІДГОТОВКИ  СЬОГОДНІ

Вибравши будь-яку професію
нашого навчального закладу — ти

завжди будеш забезпечений
роботою!



Матеріали та пропозиції для наступних випусків учнівської газети надсилати заступнику інформаційного сектору
Матушевській Олені, учениці групи № 507.

4

Ставропігієць: Учнівська газета
Над випуском працювали:
Відповідальні за випуск: Рада
учнівського самоврядування

Друкарня ДНЗ «Ставропігійське ВПУ м. Львова»
79008, м. Львів, вул. І. Федорова, 9
тел.:+38 (032) 235-87-58
Веб-сайт: www.splicey.org.ua
E-mail: licey58@mail.lviv.ua

Комп`ютерна верстка:
Матушевська Олена, учениця

гр.  № 507.
Папа О. П., майстер в/н

Наші ювіляри
З ювілеєм Вас вітаєм!
 Щоб стільки  ж раз весна цвіла!
 Сьогодні щиро Вам бажаєм
 Здоров'я, щастя і тепла!
 Щоб шлях Ваш був такий широкий,
 Щоб мало було перешкод,
 Щоб ювілей справляли сотий!
 Не знали б Ви тяжких турбот,
 Ми Вам бажаєм довго жити,
 Щоб  внуки виросли,
 Щоб мали  Ви кого любити,
 І щоб  любили міцно Вас!
 Щоб було усе гаразд в роботі,
 Вона,  звичайно, не проста.
 Щоб було все — і "за",  і "проти",
 Як компроміс — життя-буття!
 Ми  щиро Вас поздоровляєм!
 Добра  Вам зичимо сповна,
 Багато світлих днів бажаєм!
 І довгі,  довгії літа ...

Учитель фізкультури,
майстер спорту!

Дозвольте  Вам вітання передати!
Щоб в цей день ювілею для Вас сьогодні
Все краще від серця побажати!
Щоб щастя знаходило до Вас дорогу,
Щоб добивалися успіхів у всьому!
Щоб радість Вас

супроводжувала всюди!
Щоб  життя було подібне чуду
Щоб Вам в роботі і у справах везло!
Перешкодам всім і прикрощам на зло!

Матушевська Олена
учениця групи № 507

ДІДУХ  Руслан  Анатолійович — керівник
 фізичного виховання

ФИЛИПОВИЧ Галина Іванівна — заступник
директора з навчально - виробничої роботи




