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ВЕЛИКОДНІ СВЯТА
Великдень, Світле Христове Воскресіння, є першим і головним святом християн.

Саме Воскресіння Христа, свідками якого стали апостоли, і лягло в основу віри,
проповіді і самої Церкви Христової. «А якщо Христос не воскрес, то й проповідь
наша марна, марна і віра наша!» — гаряче вигукує апостол Павло (1 Кор. 15. 14).
Ця велика подія змінила історію, спонукала незліченну кількість мучеників Христових
своєю кров’ю підтвердити цю істину. Це глобальна духовна і фізична подія, що
спалахнула, немов нова яскрава зірка, змінила свідомість людини, змінила весь
світ, стала центром історії, центром усіх свят, і вже святість старозавітньої Суботи
померкла поруч із цим осяйним днем — першим і одночасно останнім днем тижня,
на який християни перенесли своє шанування Господа.

Все старе пройшло, відтепер настало все нове. «Христос — Нова Пасха», — так
співається у великодньому піснеспіві.

Старозавітна пасха (від єврейського phesach, що буквально означає
«проходити повз») — це давньоєврейське свято, встановлене на пам’ять
позбавлення ізраїльського народу від єгипетського рабства. Відповідно Великдень
в Церкві християнській став позначати проходження від смерті до життя, від землі
до неба. Оскільки подія великого і славного Христового Воскресіння здійснилася
в дні іудейської Пасхи, яка розраховувалася за місячним календарем, то і Велик-
день теж став визначатися за допомогою розрахунків. Пасхалія в Західній і Східній
Церквах розраховувалася по-різному, що було приводом для суперечок і роз-
біжностей. Вселенський собор у 325 р. ухвалив: «Святкувати Пасху після
Великодня єврейського, в перший недільний день за повним місяцем, який буде
в самий день весняного рівнодення або безпосередньо після нього, але не раніше
весняного рівнодення».

Оскільки цей недільний день щороку припадав на різні числа, то він став
центром рухомого кола свят. Навколо Великодня склався дуже розгорнутий цикл
свят, що займає більшу частину церковного року. Цей цикл виріс з давньої традиції
відзначати Великдень в два етапи, які називалися — «Великдень страждань»
(страсна седмиця) і «Великдень Воскресіння» (Пасхальна ніч і Світла седмиця).
Страсну седмицю випереджує Великий піст, що складається з 40 днів (Велика
Чотиридесятниця). Після Світлої седмиці свято ще триває 40 днів — до дня св.Трійці
(П’ятидесятниці). Через тиждень після Трійці, в першу неділю після П’ятидесятниці,
святкується «Неділя Всіх Святих», яка і завершує великодній цикл.

Роман Пархоменко, гр. № 36

ВІТАЄМО ІЗ СВІТЛИМ
СВЯТОМ ВОСКРЕСІННЯ

ХРИСТОВОГО!
Під зорями весна ще буде спати,
Ще місто мла вкриватиме густа,
А ми до церкви підем привітати
Воскреслого Христа.

А в церкві так велично,
світло буде,

Заграють дзвони
із церковних веж,

І разом з ними заспівають люди:

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!

У поле, в ліс,
де сніг останній тане,

У досвіток покотиться луна —
А там зі сну прокинеться

і встане
Дзвінка весна!

Простивши все,
відкинувши зневіру,

Просвічені пасхальним
торжеством,

Кріпімо прадідівську віру
І воскресаймо разом

із Христом.
ХРИСТОС ВОСКРЕС!

ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!
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КРАЙ, В ЯКОМУ Я ЖИВУ20–21 квітня 2017 року Гарбіт Ірина
брала участь у  І Всеукраїнському
конкурсі екскурсоводів музеїв навчаль-
них закладів «Край, в якому я живу»,
що відбувся у м. Києві.

Мені випала нагода та честь пред-
ставляти Музей історії освітньої та дру-
карської діяльності ДНЗ «Ставропігійське
ВПУ м. Львова» на конкурсі «Край,
в якому я живу».

Він відбувався у столиці України,
м. Києві. На конкурс я їздила із викладачем
Савич Катериною Сергіївною, яка
допомагала мені, підтримувала перед
виступом, під час виступу та була кращим
другом. Конкурс проводили у Київському
міському будинку вчителя, де діти роз-
повідали про музеї, що знаходяться у їхнїх
навчальних закладах. Кожен учасник
впорався на відмінно, але судді обирали
кращих. На жаль, я не отримала призового
місця. Та це мене не розчарувало, а навпаки,
надало наснаги працювати далі та
вдосконалюватися. Оскільки конкурс
відбувався у Києві, я не можу не поділитися
враженнями про побачене.

Надзвичайно вразили:
— Будинок із химерами — цегляна

споруда з прикрасами міфологічних
та мисливських сюжетів, є головною

архітектурною спорудою раннього деко-
ративного стилю модерн міста Києва.

— Національний академічний театр
опери та балету України  імені
Т. Г. Шевченка.

— Собор Святої Софії — Премудрос-
ті Божої, Софія Київська або Софійський
собор — християнський собор в центрі
Києва, пам’ятка української архітектури та
монументального живопису, одна з неба-
гатьох уцілілих споруд часів Київської Русі.

— Софіївська площа;
— Золоті ворота — головна брама

стародавнього Києва, пам’ятка оборонної
архітектури Київської Русі.

Було дуже цікаво подивитися на всі
центральні органи влади: законодавчі,
виконавчі та судові. Наприклад, Верховну
Раду, Кабінет Міністрів і т. д.; покататися
на київському фунікулері, побачити
Володимирський собор.

Особливо зворушливими були відвіди-
ни Майдану Незалежності, Алеї Героїв
Небесної сотні. Неоціненним емпатійним
досвідом було побачити готель, з якого
розстрілювали протестувальників за часів
Революції гідності, відчути всю страшну
історію нашої країни та непереможне
бажання жити і творити для Батьківщини,
берегти пам’ять про Небесну сотню.

Отже, Київ — це місто можливостей,
яке із самого початку тисне на тебе своєю
потужністю та величчю! Та провівши
декілька днів у Києві, ти звикаєш до нього
і він здається не менш рідним за Львів.
Київ вдень і вночі перестає тебе ви-
снажувати, а навпаки дарує сили та
мотивує до роботи, досягнень нових мрій,
вершин. Київ — це круті автомобілі, які
без перестанку в русі, а з їх салонів звучить
крута музика; Київ — це модники, які
дарують відчуття піднесення та різкого
падіння вниз. Київ прекрасний своєю
архітектурою та креативністю. Київ ніколи
не відпочиває, це місто постійно в русі.
Починання здаються важкими, поки ти
сама не ввійдеш у цю течію, яка підхопить
тебе та з неймовірною швидкістю понесе
за собою…

Гарбіт Ірина, гр. № 527
«Агент з організації туризму.

Адміністратор. ОКН»

ПОДОРОЖ ДО КИЄВА — КНУКіМ
18 березня 2016 року 17 учнів ви-

пускних груп Державного навчального
закладу «Ставропігійське вище
професійне училище м. Львова»  у су-
проводі Галини Филипович, заступника
директора нашого навчального закладу
відвідали Київський національний
університет культури і мистецтв.

Для учнів було органі зовано
екскурсію Київським національним
університетом культури і мистецтв, вони
переглянули фільм, познайомилися з ви-
кладачами КНУКіМ та його ректором
Михайлом Поплавським.

Також учні мали змогу здійснити
прогулянку столицею нашої країни.

Дякуємо Галині Филипович — орга-
нізатору екскурсії для наших учнів.

Роман Пархоменко, гр. № 36
«Оператор комп’ютерного набору»

ТОП–МОДЕЛЬ ПО-УКРАЇНСЬКИ
Віталій Тараненко, учень групи № 36

взяв участь у відбірковому турі проекту
Супермоделі на Новому каналі. 26 березня
Віталік був учасником головного кастингу
в Києві.

Ну що ж друзі!
Всім великий ПРИВІТ
Хочу з вами поділитися враженнґями

про головний кастинг і проект «Топ модель
по-українськи»

Адже багато хто з ВАС мене під-
тримували, голосували і звичайно пе-
реживали, за це я і вдячний всім вам.

26 березня (неділя) я був запрошений на
головний кастинг до Києва, адже я потрапив
в сотню найкращих моделей-хлопців (участь
у відборі брало близько 100 тис. людей).

Особисто для мене це є вже великий крок
до успіху і в майбутнє життя, я звичайно

горджуся і просто щасливий, що я один
з тих, які зацікавили експертів.

Всі надіялися, так само, як і я, що
я потраплю в проект, (радий чути хороші
відгуки про мене, в те що ви вірили в мене
і підтримували).

Але, на жаль, на проект я не потрапив
Вам всім буде цікаво, чому я не по-

трапив на проект?
Моя основна помилка, а навіть не

помилка — це те що я не був впевнений
в собі, я дуже хвилювався (хоча хви-
лювалися всі, це є нормальний людський
фактор).

Коли я вийшов я на подіум, я ще не
встиг сказати жодного слова, як Алла
Костромічова (відома світова модель,
ведуча проекту «Топ-модель по- укра-
їнськи» і весь склад експертів одноголосно
сказали, що в мене унікальна зовнішність.
Алла була першою, яка мені сказала:
«Віталій, ти мені подобаєшся, в тебе гарна
зовнішність, але тобі не дозволяє по-
трапити в проект те, що ти хвилюєшся і не
є впевненим в собі, тому що в проекті —
серйозні випробування, і там треба
сильних духом людей, я хочу щоб ти
працював над своїм характером і ми тебе
чекаємо наступного року ще раз».

Віталій Тараненко, гр. № 36
«Оператор комп’ютерного набору»
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КОНКУРСИ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІКОНКУРСИ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
РЕГІОНАЛЬНІ ЗМАГАННЯ «WORLDSKILLS UKRAINE»

(за компетенцією «Лицювальні  роботи»)

4–5 квітня 2017 року у ДНЗ «Ставропігійське вище професійне училище м. Львова»
відбувся обласний етап змагань з професії «Лицювальник-плиточник» за форматом
«WorldSkills Ukraine».

Гостей і учасників конкурсу привітали учні навчального закладу.
Захід відкрила Наталія Рибак (заступник директора НМЦ ПТО у Львівській області).

Перед присутніми виступили: Ірина Бурак (директор ДНЗ «Ставропігійське ВПУ
м. Львова»), Ростислав Вороновський (голова громадської спілки «Асоціація буді-
вельників „Будіндустрія“»). У виступах акцентувалася увага на важливості соціального
партнерства для підготовки висококваліфікованих робітників, запотребуваних на ринку
праці. Валентина Гузюк (методист НМЦПТО у Львівській області) ознайомила
учасників з правилами змагань і запросила до жеребкування. Після інструктажу з охо-
рони праці конкурсанти перейшли безпосередньо до виконання завдань.

Репортаж з відкриття транслювався телеканалами ТРК «Львів» та «Перший
Західний» 04.04.2017.

Незалежне журі у складі: Олег Кузенко (голова журі, керівник проектів громадської
спілки «Асоціація будівельників „Будіндустрія“»), Тарас Мазурак (заступник голови
журі, інженер-технолог ТзОВ «Ферозіт»), Валентина Гузюк (член журі, методист НМЦ
ПТО у Львівській області), Євстахій Кокотко (член журі, майстер виробничого навчання
Львівського коледжу будівництва, архітектури та дизайну) — підвели підсумки і
оголосили результати конкурсу:

ІІІ місце — Іван Жуковський, Львівське вище професійне політехнічне училище;
ІІ місце — Василь Рокуш, Львівське вище професійне училище комп’ютерних

технологій та будівництва;
І мсіце — Назар Якимчук, Ставропігійське вище професійне училище м. Львова.
Щиро дякуємо ТзОВ «Ферозіт» за спонсорську допомогу при забезпеченні

матеріалами.
Переможець обласного етапу змагання з професії «Лицювальник-плиточник» візьме

участь у травні 2017 р. в м. Києві у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності
«WorldSkills Ukraine» в якості учасника від Львівської області, переможець якого
представлятиме Україну у Міжнародному конкурсі професійної майстерності
«WorldSkills Ukraine» в м. Абу-Дабі (ОАЕ).

Конкурс «WorldSkills» — найбільше в світі змагання професійної майстерності,
своєрідні олімпійські ігри для учнів професійно-технічних навчальних закладів, студентів
вищих навчальних закладів, молодих кваліфікованих робітників і фахівців, що
проводяться у міжнародному форматі за 6 секторами світової економіки з метою
підвищення престижу робітничих професій, розвитку професійної освіти шляхом
гармонізації кращих практик і професійних стандартів у всьому світі.

Дякуємо оргкомітетові обласного етапу конкурсу:
Ігорю Матвіїву — начальнику відділу професійної освіти, координації діяльності

ВНЗ і науки;
Володимиру Бобко — директору НМЦПТО у Львівській області;
Валентині Гузюк — методисту вищої категорії НМЦПТО у Львівській області;
Ірині Бурак — директору ДНЗ «Ставропігійське ВПУ м. Львова».

Оксана Донченко, майстер в/н

І ЕТАП КОНКУРСІВ
У березні–квітні 2017 р. у ДНЗ «Ставро-

пігійське ВПУ м. Львова» пройшов І етап
конкурсів фахової майстерності з професій
«Слюсар з ремонту автомобілів», «Оператор
комп’ютерного набору», «Перукар (пе-
рукар-модельєр)». У фахових змаганнях
брали участь учні І–ІІІ курсів.

Завдання були складені відповідно до
навчальних програм і передбачали дві
частини — теоретичну та практичну. Зма-
гання з теорії проходили у режимі комп’ю-
терного тестування.

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ!
«Слюсар з ремонту автомобілів»

(16 березня), групи № 102, 107, 202, 302.

І місце — Віталій Шостак, 102 група;
ІІ місце — Михайло Сало, 202 група,

Роман Фурманевич, 102 група;
ІІІ місце — Ростислав Величко, 107

група, Олег Плахтина 302 група.

«Оператор комп’ютерного набору»
(6 квітня), групи № 17, 34, 36, 527.

І місце — Тарас Пехник, 17 група;
ІІ місце — Володимир Орлов, 17 група;
ІІІ місце — Віктор Маланчук, 34 група;

«Перукар (перукар-модельєр)».
(12 квітня), групи № 11, 21, 21.
І місце — Юлія Матвіїв, 11 група;
ІІ місце — Вікторія Цабан, 15 група;
ІІІ місце — Марія Олійник, 21 група.

 



4
 

МАЙСТЕР-КЛАСИ З ПИСАНКАРСТВА ДИВО ВЕЛИКОДНЯ

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

Друк. 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: splicey.org.ua@ukr.net

Комп’ютерна верстка:
Роман Пархоменко гр. 36
Оксана Донченко, майстер в/н
Коректор: Софія Чичкевич

4

НАВЧАННЯ  
30 березня 2017 року у Навчально-

практичному центрі Xerox, що діє з травня
2016 року на базі ДНЗ «Ставропігійське
ВПУ м. Львова» (вул. Ів. Федорова, 9)
відбувся навчальний семінар для учнів
випускних груп та майстрів виробничого
навчання з вивчення технологічного
процесу цифрового друку.

Регіональний менеджер ТОВ «Ксе-
рокс (Україна) ЛТД» Наталія Чуйко про-
вела теоретичний курс навчання на тему:
«Твердочорнильні принтери», присутні
мали можливість обговорити викладений
матеріал і задати питання п. Наталії.

Віра Гошівська,
старший майстер

Виготовлення писанок в українській
традиції наділялось сакральним значенням
та входило до звичаєво-обрядової сфери.
Розпочинали писати писанки з другої
половини Великого посту, а найбільше їх
виготовляли у четвер і п’ятницю перед
Великоднем.

У нашому НЗ пройшов цикл майстер-
класів з писанкарства для учнів та
працівників навчального закладу.

Всіх охочих навчала писанкарству
Оксана Цибух (керівник гуртка «Художнє
оформлення»), а також Оксана Чугуєвець
(майстер виробничого навчання, керівник
гуртка «Художнє оформлення книги») і
Дарія Грицик (викладач християнської
етики) спільно із  завлабораторією
Львівського державного Будинку техніки
Вікторією Калиною.

МАЙСТЕР-КЛАСИ З ПИСАНКАРСТВА
Напередодні величного свята Хрис-

тового Воскресіння, 12 квітня 2017  р. учні
ДНЗ «Ставропігійське вище професійне
училище м. Львова» Біжок Настя та Пасєка
Ганна у супроводі Оксани Цибух
(керівник гуртка «Художнє оформлен-
ня») взяли участь у фестивалі писан-
карства «Диво Великодня».

Захід було проведено Львівським
державним Будинком техніки на базі
Міжрегіонального центру професійно-
технічної освіти, художнього моделюван-
ня та дизайну з метою залучення учнівської
молоді до традиції писанкарства, ви-
явлення обдарованих учнів, підтримки їх
творчості.

Дякуємо організаторам і учасникам
за підтримку українських звичаїв
і культурних традицій.

ДИВО ВЕЛИКОДНЯ

ЗМАГАННЯ З АРМРЕСЛIНГУ
22 березня 2017 року у ДНЗ

«Ставропігійське вище професійне
училище м. Львова» відбулися змагання
з армспорту для учнів навчального
закладу.

Керівник фізвиховання Руслан Дідух
ознайомив учасників із правилами
змагання та попередив про основні
помилки під час рукоборства. Викладач
фізкультури Андрій Лютий відреко-
мендував суддю Віталія Гайдучка —
багаторазового чемпіона України,
учасника чемпіонату світу та Європи.

Переможці за ваговими категоріями
До 65 кг, юнаки:

I місце — Бенедик Роман (506 гр.),
II місце — Пехник Тарас (17 гр.),
III місце — Савелкін Костянтин (202 гр.).

До 75 кг, юнаки:
I місце — Жук Руслан (302 гр.),
II місце — Короляк Юрій (506 гр.),
III місце — Тягло Тарас (107 гр.).

75 +, юнаки:
I місце — Халанія Роман (302 гр.),
II місце — Бачинський Юрій (108 гр.),
III місце — Богута Олесь (506 гр.).

До 65 кг дівчата:
I місце — Диянич Ганна (21 гр.),
II місце — Андрієвська Вікторія (15 гр.),
III місце — Микитин Юля (22 гр.).

65 + дівчата:
I місце — Сосновська Анна (12 гр.),
II місце — Шеремета Марія (22 гр.),
III місце — Григорович Олена (16 гр.).

Допоки пишуть писанки, доти буде світ, а коли перестануть, тоді світ скінчиться
Народне повір’я

ПОДОРОЖ НА «ЕЛЬҐРАФ»
27 березня 2017 року учні випускних

груп (№№ 34, 36, 527) «ДНЗ Ставро-
пігійське ВПУ м. Львова» у супроводі
Галини Филипович (заступника директо-
ра навчального закладу); Віри Гошівської
(старшого майстра); Дарії Василишин,
Оксани Чугуєвець, Софії Чичкевич,
Оксани Донченко (майстрів виробничого
навчання) відвідали поліграфічне
підприємство «Ельґраф».

ТзОВ «Ельґраф» є одним з найбільших
у Західній Україні виробників упаковки
з гофрокартону та картону.

Працівники підприємства детально
розповіли та продемонстрували учням як
відбувається поліграфічний виробничий
процес — починаючи від роботи над
макетом, підготовки матеріалів для друку,
друкування — до висічки і формування
готової продукції. Також учні пройшли
співбесіду і заповнили анкети з метою
подальшого працевлаштування.

Дякуємо працівникам і керівництву
підприємства за цікаву та актуальну
екскурсію.

Роман Пархоменко, гр. № 36
«Оператор комп’ютерного набору»


