
ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Іван Франко: людина – митець – громадянин»

(до 160-річчя від дня народження)

12  жовтн я 2016 р. в Д НЗ
«С тав роп ігій ське ВПУ
м. Львова» розпочала роботу ІІІ
Всеукраїнська учнівська науково-
практична конференція «Іван
Франко: людина  – митець –
громадянин» (до 160-річчя від
дня народження).

У конференції взяли участь учні
навчальних закладів України: ДНЗ
«Ставропігійське вище професійне
училище м. Львова»,  м. Львів;
ДНЗ «Львівське вище професійне
училище торгівлі та сфери послуг»,
м. Львів; Львівського професій-

ного коледжу готельно-туристич-
ного та ресторанного сервісу,
м. Львів; Вищого професійного
училища № 19, м. Дрогобич; ДНЗ
«Міжрегіональне вище професійне
училище з поліграфії та інфор-
маційних технологій», м. Дніпро;

ДНЗ «Харківський поліграфічний
центр професійно-технічної
освіти», м. Харків; ДПНЗ
«Херсонський професійний ліцей
зв’язку та поліграфії», м. Херсон.

Урочисте відкриття відбулося
в конференц-залі ДНЗ «Ставро-
пігійське ВПУ м. Львова».

З вступним словом до при-
сутніх звернулася директор ДНЗ
«Ставропігійське ВПУ м. Львова»
Ірина Валентинівна  Бурак.

Учасників конференції при-
вітал и заступни к директора
Навчально-методичного центру
професійн о-техн ічн ої освіти
у Львівській області Наталія
Рибак і методист НМЦ ПТО
Мирослава Тимоць.

Відкриття конференції супровод-
жувалося літературно-музичною
композицією за творами Ів. Франка.

Згідно з програмою учасники
конференції відвідали експозицію
Л ітературн о- меморіальн ого
музею Івана Франка у Львові, де
поглибили свої знання про життя
і творчість поета.

Захід продовжився вшануван-
ням пам’яті Івана Франка у Дер-
жавному історико-культурному
музеї-заповіднику «Личаківський
цвинтар» покладанням квітів до
пам’ятника на місці останнього
спочинку поета.

Учні читали вірші, а викладач
ДНЗ «Ставропігійське ВПУ
м. Львова» Катерина Савич
розповіла про останні роки життя
Івана Франка та історію вста-
новлення монумента.

Газета учнівського самоврядування

«Самі  вирішили,  самі  зробили,  самі відповідаємо»

Інформацію підготувала
Оксана Володимирівна Донченко
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13  жовтн я 2016  р.  Все-
укра їнська учнівська науково-
практи чна конференція  «Ів ан
Франко: людина – митець – гро-
мадянин» продовжилася літературно-
пізнавальною екскурсією «Манд-
рівка Львовом з Іваном Фран-
ком», яку провели для гостей кон-
ференції учні групи № 27 Наталія
Кшик, Ірина Гарбіт, Сергій Лозин-
ський, Яніна Меландович, Іван
Винницький та Наталія Микіцька.

В актовому залі ДНЗ «Ставропі-
гійське ВПУ м. Львова» по вул. Івана
Федорова з доповіддю виступила
заст. директора з виховної роботи
Мирослава Богданівна Березінська.

Також з доповідями виступили
учасники конференції:

Ваніна Катерина. Питання фор-
мування національної свідомості
українців у творах Івана Франка
(ДНЗ «Міжрегіональне вище
професійне училище з поліграфії
та інформаційних технологій»,
м. Дніпро).

Твердохліб Олена. Літературні
традиції та новаторство поетики
сонетів Івана Франка (ДНЗ
«Міжрегіональне вище професійне
училище з поліграфії та інформа-
ційних технологій», м. Дніпро).

Степаненко Аріна. Іван
Франко — титан праці та
наукової думки (ДНЗ «Між-
регіональне вище професійне
училище з поліграфії та інфор-
маційних технологій», м. Дніпро).

Нудьга Віта, Слинько Наталія.
Презентація віртуального
проекту «Історичний персо-
наж» (ДНЗ «Міжрегіональне
вище професійне училище
з поліграфії та інформаційних
технологій», м. Дніпро).

Гнатюк Марія. Іван Франко
та Львівська Ставропігія (ДНЗ
«Ставропігійське вище про-
фесійне училище м. Львова»,
м. Львів).

Пополітова Ірина. Україн-
ська наукова мова в концепції
Івана Франка (на прикладі
військової термінології) (Вище
професійне училище № 19
м. Дрогобича).

Полівода Ярина. Фолькло-
ристична діяльність Івана

«Іван Франко: людина – митець – громадянин»
(день другий)

Франка (ДНЗ «Львівське вище
професійне училище торгівлі та
сфери послуг», м. Львів).

Леськів Юлія. Іван Франко –
мовознавець. Якби ти знав, як
много важить слово... (Львів-
ський професійний коледж
готельно-туристичного та
ресторанного сервісу, м. Львів)

Агєєва Наталія. Іван
Франко – вчений і історик (ДНЗ
«Харківський поліграфічний центр
професійно-технічної освіти»,
м. Харків).

Захід завершився музейним
уроком «Франко і його оточення:
Іван Труш» у  Художньо-
меморіальному музеї Івана Труша
та підведенням підсумків.

Методист Навчально-методич-
ного центру професійно-технічної
освіти Мирослава Тимоць вручила
учасникам конференції пам’ятні
подарунки і сертифікати про
участь у Всеукраїнській учнівській
науково-практичній конференції.
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ROAD SHOW
XEROX 2016

18 жовтня 2016 року
працівники ДНЗ «Ставропігійське
вище професійне училище
м. Львова» взяли участь у Road
Show Xerox 2016 — виїзна
презентація організована ком-
панією Xerox, одним з світових
лідерів в області технологій друку
й управління документами,
фундатором масового випуску
копіювальних апаратів.

Особливу увагу наших
працівників привернуло рішення
щодо професійної поліграфії.
Зокрема апарат Xerox Color С70 —
повноколірна цифрова система
друку формату SRА3, яка може
працювати як і в сегменті
оперативної поліграфії, так і для
виробничого кольорового друку.
Color С70 забезпечує високу якість
друку, пропонує користувачам
розширене управління кольором
і значні можливості тонкого
настроювання процесів. Ця
модель дозволяє виконувати
широкий спектр робіт на дуже
різноманітних матеріалах.

Road Show Xerox 2016
відвідали: заступник директора
ДНЗ «Ставропігійське вище
професійне училище м. Львова»
Галина Филипович , старший
майстер Віра Гошівська, методист
Людмила Джерелейко, майстри
виробничого навчання — Оксана
Донченко, Юлія Здобиляк, Василь
Грицай.

УЧНІВСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ
м. ХАРКІВ

27–28.10.2016 року учні ДНЗ
«Ставропігійське ВПУ м. Львова»
Наталія Кшик і Винницький Іван
взяли участь в учнівській
конференції, яка відбулася в ДНЗ
«Харківський поліграфічний
центр ПТО».

Конференція і урочистості від-
булися з нагоди 50-річчя з дня
заснування навчального закладу,
який при створенні назвали «Техніч-
не училище № 26 поліграфістів».

Учнів супроводжували: заступ-
ник директора ДНЗ «Ставропігій-
ське ВПУ м. Львова» Галина
Филипович і викладач спецдис-
циплін Іванна Филипович.

СЕМІНАР
Нові технології у перукарстві

27 жовтня 2016 року майстри
виробничого навчання ДНЗ
«Ставропігійське вище професійне
училище м. Львова» Марта
Долішна та Ольга Ховзун взяли
участь в обласному семінарі «Нові
технологі у перукарстві (стрижки,
фарбування)» для викладачів
професійно-теоретично підотовки
та майстрів виробничого
навчання перукарського профілю.

Захід проходив в Стрийському
вищому художньому професій-
ному училищі.

ТЕОРЕТИЧНО-
ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР

 Учень групи № 206 ДНЗ
«Ставропігійське ВПУ м. Львова»
Дмитро Двірний, який навчається
за професією «Столяр. Виробник
художніх виробів з дерева», з 24.10
по 28.10.2016 р. взяв участь
у теоретично-практичному семінарі
«Проектування, виготовлення,
засклення та фаховий монтаж вікон
з ізольованими склопакетами за
європейським стандартом»
в рамках пілотного проекту
з модернізації та реструктуризації
навчання столярів-реставраторів
у Львові та Україні.

Інформацію підготувала:
Наталія Богданівна Кшик
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02 листопада 2016 ро-
ку на базі ДНЗ «Ставро-
пігійське ВПУ м. Львова»
відбулося відкриття Все-
українського семінару
«Впровадження сучасних
будівельних матеріалів
і технологій у навчальний
процес професійно-технічних
навчальних закладів для
підготовки кваліфікованих
робітників», зініційованого
ТзОВ «Снєжка–Україна»
та Міністерством освіти
і науки України. Учасників
семінару привітали:

Хобзей П. К., заступ-
ник МОН України,
Кучинський М. С., дирек-
тор департаменту профе-
сійної ос віти МОН,
Коваленко С. П., началь-
ник відділу взаємодії
з соціальними партнерами
та виробництвом де-
партаменту  професійної
освіти  МОН  України,
Мандзій Л. С., директор
департаменту освіти
і науки Львівської обласної
державної адміністрації,
Бобко В. М . , директор
Навчально-методичного
центру професійно-техніч-
ної освіти у Львівській
області, Марек Павлусь,
генеральний директор

ТЗОВ «Снєжка–Україна»,
Бурак І. В., директор ДНЗ
«Ставропіг ійське ВПУ
м. Львова».

З ахід з іб ра в  пред -
ставників д епартамен-
т ів  ос в іт и і науки,
навч ально- методичних
це нтрів та директорів
ПТНЗ з різних областей
України. Для учасників
семінару було озвучено
па ртне рську програ му
щодо співпраці між ТзОВ
«Снєжка –Укра їна» т а
департаментом професій-
ної освіти МОН України.

У рамках роботи Все-
українського семінару було
підписано Меморандум
про співпрацю щодо
підготовки кваліфікованих
робітників для будівельної
галузі між ТзОВ «Снєжка–
України» та Міністерством
освіти і науки України.
Марек Павлусь, генераль-
ний директор ТзОВ
«Снєжка–Україна», за-
значив, що підписаний
Меморандум — це гаран-
тія успішного розвитку
профес ійно- т е хніч ної
ос віти буд ів ельного

на прям у, під вище ння
конку ре нт ос пр ом ож-
ност і кв аліфіков аного
робітника на ринку праці.

Учасники семінару
мали змогу оглянути
матеріально-технічну базу
Навчально-практичного

центру «Sniezka» у ДНЗ
«Ставропіг ійське ВПУ
м. Львова».

Упродовж 3 років ТзОВ
« С н є ж к а – У к р а ї н а »

послідовно веде роботу
щодо співпраці з профе-
сійно-технічними навчаль-
ними закладами України.

Такі навчальні осередки
вже функціонують у ДНЗ
«Ставропіг ійське ВПУ
м. Львова» та Луцькому
ВПУ будів ництва та
архітектури. Надалі за
сприяння Міністерства
освіти і науки України
планується  створення

сучасних навчально-
практичних центрів у всіх
областях України.

ОБЛАСНИЙ СЕМІНАР
з професій «Агент

з організації туризму.
Адміністратор»

17 листопада 2016 року
майстри виробничого
навчання ДНЗ «Ставро-
пігійське ВПУ м. Львова»
Дарія Василишин і Юлія
Здобиляк взяли участь
в обласному семінарі
викладачів професійно-
теоретичної підготовки та
майстрів в/н з професій
«Агент з організації туриз-
му. Адміністратор».

Семінар відбувся на
базі ВПУ № 19 м. Дрого-
бича. Тема заходу «Орга-
нізація взаємодіяльності
викладачів та майстрів
виробничого навчання
у ПТНЗ при підготовці

фахівців для готельно-
туристичної сфери».

Для учасників семінару
господарі організували
і провели екскурсію
в садибу-музей Івана
Франка в Нагуєвичах.

Інформацію підготувала:
Дарія Василівна Василишин

Інформацію підготувала:
Ірина Валентинівна Бурак

79008, м. Львів, вул. І. Федорова, 9
тел.:+38 (032) 235-87-58

Веб-сайт: www.splicey.org.ua
E-mail: splicey.org.ua@ukr.net


