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СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЄ
Стрітення відзначають на 40-й день після дня народження Ісуса

Христа. Урочисто відзначати його почали з кінця V століття.
Відзначають його в пам’ять про те, як Марія принесла до

Єрусалимського Храму Ісуса Христа на 40-й день після Його
народження.

Закон, описаний у Старому Заповіті постановляв, що жінка, яка
народила хлопчика, 40 днів була ритуально нечистою. Після
проходження цього часу для
очищення кожна мати мала
принести до святині однорічне
ягня на цілопальну жертву як
знак визнання над собою
найвищої Божої влади і подяки,
та голуба чи горлицю — як жерт-
ву очищення від гріхів.

Коли ж жінка бідна, і не-
спроможна придбати ягня, то
вона могла принести лише дві
горлиці.  Після цього жінк а
вважалась очищеною.

Згідно з цим Законом, з часу
визволення євреїв із єгипет-
ського полону, також кожне
перше немовля чоловічої статі
належало Богові і його треба
було приносити до храму на
40-й день після народження.
Марія, в покорі, виконує припис
Закону і приносить у жертву дві
горлиці.

Коли Марія разом з Йосифом
принесла Ісуса до храму, їх
зустрів там сивий старий Симеон, який чекав зустрічі з Господом
вже багато років. Згідно з Євангелієм від Луки, Симеон був
праведником і від Духа Святого був звіщений, що він зможе вмерти
лише тоді, як побачить Ісуса Христа. Те й здійснилося — Симеон
міг одержати тепер вічний спокій. Перед смертю старець Симеон
сповістив, що Немовля, яке йому нарешті судилося побачити,
вийде «на служіння спасіння людей».

Вікіпедія (https://uk.wikipedia.org)

З ДНЕМ
СВЯТОГО

ВАЛЕНТИНА!
День Святого Валентина —

свято, яке припадає на 14 лютого.
 За легендою, християнський

священик Валентин жив за часів
імператора Клавдія II і поруч
з основним покликанням за-
ймався природничими науками
та медициною.

Войовничий імператор Клав-
дій вважав, що сім’я заважає сол-
датам воювати за імперію і ви-
дав едикт, яким забороняв воїнам
одружуватися.  Валентин, попри
цей указ, продовжував таємно
вінчати всіх охочих. За це його
заарештували й ув’язнили.
Охороняв Валентина офіцер,
приймачка якого була сліпою.
Священик оздоровив її, а опісля
навернув на християнство батька
та всю родину.

Довідавшись про це, імпе-
ратор  наказав відтяти йому
голову, що сталося 14 лютого.

Хай з подихом холодної зими,
Приходить щастя,

стукає в віконце,
І ти його у душу пропусти,
Щоб зігрівало серце наче сонце,

Хай день дарує усмішку тобі,
А вечір затишок й палке кохання,
І щоб завжди в твоєму крузі,
була любов і вірні друзі!!!
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ЗДАЙ КРОВ — ПОДАРУЙ ЛЮБОВ!
Слово «донор» походить від латин-

ського «donare»  «дарувати».  В народі кров
здавна є символом родинних зв’язків,
вірності, дружби, любові, сили та краси.

Асоціація молодих донорів України —
ВМГО «АМДУ» — всеукраїнська мо-
лодіжна громадська організація, що
займається питаннями донорства крові
серед населення України, пропагандою
безоплатного донорства крові, залучен-

ням громадян, особливо молоді, до зда-
вання крові та її компонентів. З 15 лис-
топада 2007 року в повноцінному режимі
почав працювати інформаційний сайт
Асоціації молодих донорів України
krov.ua і з того часу один за одним ви-
никали осередки у всіх містах України.

У Львові також працює осередок
ВМГО «АМДУ»:

https://vk.com/amdu.lviv.

Мета діяльності організації — спри-
яння розвитку донорського руху в Україні,
лобіювання інтересів донорів крові,
створення умов для ефективної діяль-
ності членів організації щодо пропаганди
безоплатного донорства крові та
охорони здоров’я громадян України.

Щодня, щогодини хтось потребує
Вашої допомоги — не будьте байдужими!

15 лютого 2017, у Всесвітній день
онкохворої дитини відбулася акція «Здай
кров — подаруй любов!», у якій взяли
участь Львівський осередок організації
«Асоціація молодих донорів України» та
львівські патрульні поліцейські.

Виробничий відділ ДНЗ «Ставро-
пігійське ВПУ м. Львова» виготовив для
хворих діток листівки, які підготувала
до друку Наталя МИКІЦЬКА — учениця
гр. № 27 (майстер вирбничого навчання
Дарія ВАСИЛИШИН).  Наталя (на фото
зліва) також здала кров як донор.

Щоб стати донором потрібно ознайо-
митись на сайті з інформацією, хто може
бути донором. Зареєструвавшись на сайті
krov.ua, Ви отримуватимете на
електронну пошту повідомлення про те,
кому і коли необхідно здати кров. Також
Ви можете долучитись до команди
небайдужих, зареєструвавшись як волон-
тер https://vk.com/amdu.lviv.

Орест Дмитришин (гр. 36)
ТИСЯЧІ ЛЮДЕЙ СТАЮТЬ

ДОНОРАМИ КРОВІ І РЯТУЮТЬ ЖИТТЯ!
ПРИЄДНУЙСЯ І ТИ!

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ
20 лютого 2017 р. у ДНЗ «Ста-

вропігійське ВПУ м. Львова»
відбувся вечір-реквієм «Герої не
вмирають», на якому вшанували
пам’ять героїв Небесної Сотні. При-
сутні переглянути фільм-реквієм
«Небесна Сотня в небо полетіла».

Вечір організували: викладач
історії Цяска Н. М. та музичний
керівник Зарума Р. С., активну
участь у підготовці заходу взяли
учні групи 21 Пасєка Анна,
Гринько Ірина, учні групи 16
Язгар Данило, Гуторка Юрій,
учень групи 202 Таранов Павло.

Ввечері, о 18.00, учні та викла-
дачі училища прийшли на урочисте
Громадське віче, яке відбулося на
проспекті Свободи біля пам’ятника
Тарасу Шевченку.

Надія Цяска

20 лютого 2017 р. у ДНЗ
«Ставропігійське ВПУ м. Львова»
відбулося засідання викладачів
спецпредметів та майстрів вироб-
ничого навчання з питань
організаціїї виконання комплекс-
них кваліфікаційних завдань.

З 21 лютого по 1 березня 2017 р.
у навчальному закладі  — пройшов
перший етап виконання комплекс-
них кваліфікаційних завдань з про-
фесійно-теоретичної та професійно-

ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ
практичної підготовки. Учні
навчального закладу  продемонстру-
вали свої знання та навички
з професій: «Оператор з обробки
інформації та програмного
забезпечення», «Агент з організації
туризму», «Адміністратор», «Сто-
ляр»,  «Виробник художніх виробів
з дерева», «Оператор заправних
станцій», «Офіціант», «Лицюваль-
ник-плиточник».

Людмила Джерелейко (методист)
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НАПРЯМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СЬОГОДНІНАПРЯМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СЬОГОДНІ
ОПЕРАТОР
КОМП’ЮТЕРНОГО  НАБОРУ

Вчиться вносити інформацію до пер-
сонального комп’ютера, здійснювати
розрахунки, складати таблиці, бази даних,
швидко набирати тексти та застосовува-
ти у роботі основи коректури,  корис-
туватися основними комп’ютерним
програмами.

ОПЕРАТОР
КОМП’ЮТЕРНОЇ ВЕРСТКИ

Професія охоплює весь спектр
видавничої справи, комп’ютерного
дизайну та  поліграфічних послуг,
а також забезпечує навчання в галузі
настільних видавничих систем.

ОПЕРАТОР З ОБРОБКИ
ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРОГРАМНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Вчиться  обслуговувати комп’ютерну
техніку та комп’ютерні мережі, основам
системного адміністрування і програму-
вання, працювати з сучасними комп’ю-
терними програмами різних напрямків

ДРУКАР ОФСЕТНОГО
ПЛОСКОГО ДРУКУВАННЯ

Вчиться друкувати поліграфічну
продукцію, працювати на офсетних
друкарських машинах, обслуговувати їх
та здійснювати контроль процесу друку.

ПАЛІТУРНИК
Оволодіває технологією і навичками

брошурування, фальцювання, підбору
листів, вчиться виготовляти готову полі-
графічну продукцію: блокноти, адресні
папки, журнали, книги тощо.

СЛЮСАР  З  РЕМОНТУ
АВТОМОБІЛІВ

Освоює практичні навички щодо
підтримання автомобіля у справному
технічному стані, обслуговування його
основних вузлів та робочих  систем;
здійснення діагностики та виконання
операцій  з ремонту.

ОПЕРАТОР ЗАПРАВНИХ СТАНЦІЙ
Навчається обслуговувати клієнтів

АЗС; проводити активний продаж нафто-
продуктів, супутніх товарів та послуг.

ШТУКАТУР-МАЛЯР
Освоює практичні навички нанесення

вирівнювального або декоративного шару
на різні види поверхонь, відповідно до
видів штукатурних розчинів, а також
з пофарбування будов, споруд, обладнання
та інших предметів з дотриманням техно-
логічного процесу.

ЛИЦЮВАЛЬНИК-ПЛИТОЧНИК
Оволодіває технологією і навичками

оздоблювальних робіт, що виконуються
з метою підвищення довговічності бу-
динків, споруд, поверхонь — облицьову-
вання керамічними, скляними, азбес-
товими та іншими плитками.

СТОЛЯР. ВИРОБНИК
ХУДОЖНІХ ВИРОБІВ З ДЕРЕВА

Навчається всього комплексу робіт,
пов’язаних з обробкою деревини та
виготовленням  виробів з дерева, худож-
ній обробці дерева та створенню ху-
дожніх меблів, виконанню ремонтних
робіт для дерев’яних виробів, виготов-
ленню меблів з плит ДСП.

КУХАР
Оволодіває технологією і навичками

приготування страв та кулінарних виробів
із застосуванням різних способів теплової
кулінарної обробки продуктів харчування.
Вивчає рецептури, технологію виготов-
лення, вимоги до якості, правила роздачі,
терміни та умови зберігання страв,  їх види,
властивості, кулінарне призначення.

ОФІЦІАНТ
Навчається обслуговуванню спожива-

чів — подавати страви, сервірувати стіл,
зустрічати відвідувачів, знайомити їх
з меню, одержувати замовлення, переда-
вати замовлення у цехи кухні, доставляти
замовлення відвідувачу, розраховуватися
з ним, збирати використаний посуд.

ПЕРУКАР (ПЕРУКАР-МОДЕЛЬЄР)
Оволодіває технологією і навичками

стрижки волосся будь-якого типу, ство-
рення зачісок, а також бриття чи під-
стригання борід чоловіків.

АГЕНТ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ.
АДМІНІСТРАТОР

Навчається всього комплексу робіт,
пов’язаних з реалізацією туристичних
послуг: розробляти внутрішні та міжнародні
маршрути, вести облік заявок і договорів
на проведення турів або екскурсій, складати
відповідні документи звітності.
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Дорогі жінки! Прийміть найщиріші вітання!
Міжнародний жіночий день — свято, яке відзначають щороку 8 березня в багатьох

країнах світу. Початково Міжнародний жіночий день був днем протесту проти
дискримінації жінок. Звичай відзначати Міжнародний жіночий день 8 березня походить
від «маршу порожніх каструль», який провели в цей день 1857 р. робітниці текстильної
промисловості і фабрик з пошиву одягу в Нью-Йорку. Вони вийшли на вулиці міста
і гримаючи порожніми каструлями, відрами й мисками почали вимагати поваги до
себе, протестували проти неприйнятних умов праці і низької заробітньої платні та
проти праці дітей. Жінки в той час працювали по 16 годин на добу, а праця їхня була
дуже низькооплачувана, на відміну від чоловіків, які працювали 10 годин.

Вперше Міжнародний Жіночий День був проведений 19 березня 1911 року
в Німеччині, Австрії, Данії і деяких інших європейських країнах.

У 1975-му році свято було офіційно підтримано Організацією Об’єднаних Націй
(в зв’язку з Міжнародним Роком Жінки).

З нагоди Міжнародного жіночого дня 2017 року ООН і Європейський Союз висловли
підтримку жінкам всієї Європи і всього світу. Про це йдеться у спільній заяві  опри-
людненій офісом високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки.

У заяві вказується, що Європейська комісія присвятила 2017 рік викоріненню
всіх форм насильства щодо жінок і дівчаток.

Аналог свята у древніх слов’ян. Слов’яни дуже поважали жінок і щонайменше
два дні щотижня (а не раз на рік!) були «жіночими». Наші предки в літні місяці
святкували своєрідний «жіночий» тиждень, який завершувався святом «брикси» —
у цей день жінкам було можна «брикатися», тобто висувати найнеймовірніші
забаганки, які їхні лада мали виконувати. Проводилися ігри, в часі яких чоловік мав
носити жінку на спині чи карку, і яка пара найдовше витримає, то визнавалася
найкращою в громаді.

Орест Дмитришин (гр. 36)

09 березня 2017 року учні та педа-
гогічний колектив ДНЗ «Ставропігій-
ське вище професійне училище м. Льво-
ва» відзначили чергову річницю від дня
народження Тараса Шевченка.

Чи може існувати народ без духов-
ного провідника? Чи може формуватися
суспільна свідомість без морального
підґрунтя, яке закладалося впродовж
віків, яке творили люди небайдужі, щирі
й духовно вільні, що відкрито ви-
ступали не лише проти політичних
режимів, а й проти духовного зубожіння
та моральної бідності?

Ніхто не посміє заперечити, що
для України та українців таким
духовним талісманом є постать
Тараса Григоровича Шевченка. Для
українського суспільства невід’ємною
духовною потребою стало святку-
вання днів пам’яті великого Кобзаря,
що припадають на 9 та 10 березня —
дати народження та смерті Генія
нашого народу.

У всьому світі ці дні рясніють
безліччю масових заходів, кожен
із яких є по-своєму унікальним і в різ-
них аспектах відображає ту чи іншу
грань таланту великого сина укра-
їнського народу.

Неповторну літературно-музичну
композицію створили й учні ДНЗ
«Ставропігійське вище професійне
училище м. Львова», які в день на-
родження великого генія намагалися
знайти відповіді на злободенні
питання, які ставить перед нами
сьогодення.

Катерина Савич (методист)

«СТОЯЛА Я І СЛУХАЛА ВЕСНУ»

28 лютого 2017 року у ДНЗ «Ста-
вропігійське вище професійне училище
м. Львова» в радіорубці навчального
закладу відбувся радіомарафон «Стояла
я і слухала весну».

Не випадково датою радіомарафону
було обрано кінець лютого, адже 25 лю-
того виповнилося 146 років від дня
народження Лесі Українки.  Крім того,
учні й педагогічні працівники втомилися
від холодів і вирішили перемагати зиму
Лесиною поезією.

Чи є в українській літературі більш
весняний поет, ніж Леся Українка?
ЇЇ поезія сповнена свіжого повітря, сили
весняної води.

«На шлях я вийшла ранньою весною
І тихій спів несмілий заспівала...»

Вона, як весняна вода, торувала
собі шлях. Незважаючи на хворобу,
незважаючи на особисті нещастя,
незважаючи на стосунки з матір’ю
Леся з маленького тихого струмочка
перетворилася на море.

В одному з листів 1909 року,
вибираючись на лікування в Єгипет,
Леся Українка писала: «Пожила в Азії,
поживу ще й в Африці, а там... Отак
все посуватимусь далі та далі – та й
зникну, обернуся в легенду...» Для
сучасної молодої людини поетка
справді вже стала постаттю леген-
дарною, але чим далі в історію входить
ім’я Лесі Українки, тим ближчими
стають нам її твори, розкриваючись
новими гранями, новими духовними
скарбами.

А Лесина поезія таки перемогла
зимові холоди! Сонечко цілий день
радо посміхалося нам у вікна :)

Катерина Савич (методист)

ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ КОБЗАРЯ


