
КРИШТАЛЕВИЙ ЯНГОЛКРИШТАЛЕВИЙ ЯНГОЛ
Висока оцінка журі

міжнародного конкурсу

ПРОФЕСІЯ «МАЛЯР» — ЗАВЖДИ АКТУАЛЬНАПРОФЕСІЯ «МАЛЯР» — ЗАВЖДИ АКТУАЛЬНА
На базі ДНЗ «Ставропігійське ВПУ м. Львова» 16–18 травня відбувся ІІ-й етап

Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів професійно-технічних
навчальних закладів Львівщини з професії «Маляр», у якому взяли участь
представники 13-ти ПТНЗ Львівщини.

Урочисте відкриття відбулося у конференц-залі навчального закладу. Після
жеребкування та інструктажу з охорони праці учасники перейшли до практичного
завдання, яке складалося з декількох етапів. Учні виконували малярні роботи
у приміщенні навчально-виробничої майстерні з професії «Столяр. Виробник
художніх виробів з дерева», а також теоретичне завдання. 

Для викладачів і майстрів в/н, які супроводжували учасників конкурсу, було
проведено майстер-клас з використанням будівельних матеріалів ТМ «Снєжка».
ІІетап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з професії «Маляр» відбу-
вався при сприянні ТзОВ «Снєжка-Україна», що в рамках соціального партнерства
долучилось до надання будівельних матеріалів та цінних подарунків для переможців. 

По завершенні конкурсу виступила заступник директора НМЦ ПТО у Львівській
області Наталія Рибак. Також до присутніх звернувся голова громадської спілки
«Асоціація будівельників „Будіндустрія“» Ростислав Вороновський, який наголосив
на потрібності кваліфікованих робітничих кадрів, побажав успіхів та нових звершень. 

Дмитро Дегтяренко, голова журі — заступник голови ГС «Асоціація будівель-
ників «Будіндустрія» (члени журі:  Олег Балаким, заст. голови журі — технічний
консультант ТзОВ «Снєжка-Україна»; Андрій Солдак — фахівець з професійних
навчань та технічних консультацій ТзОВ «Снєжка-Україна»; Ярослав Слобода —
старший майстер Львівського ВПХУ; Валентина Гузюк — методист вищої категорії
НМЦ ПТО у Львівській області; Дарія Винниченко — викладач спецпредметів
Львівського ВПУ дизайну та будівництва) відзначив високий рівень усіх учасників,
здійснив аналіз виконаних робіт та оголосив результати: 

І місце  — Андрій Папірник, ДНЗ «Львівське вище професійне художнє училище»; 
ІІ місце — Павло Ленчак, ДНЗ «Ставропігійське ВПУ м. Львова»;
ІІІ місце — Тарас Левко, ДНЗ «Львівське ВПУ дизайну та будівництва». 
Всі учасники конкурсу отримали подарунки, які забезпечив виробник будівельних

матеріалів ТМ «Снєжка», і грамоти. Директор ДНЗ «Ставропігійське ВПУ м. Львова»
Ірина Бурак провела нагородження та підсумувала результати заходу. 

Переможець ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з професії
«Маляр» представлятиме Львівщину у ІІІ етапі Конкурсу, що відбуватиметься
з 29 травня до 3 червня на базі ДНЗ «Ставропігійське ВПУ м. Львова».

Ірина Бурак, директор НЗ
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Працівники ДНЗ «Ставропігійське
вище професійне училище м. Львова»
Юлія Михайлів (викладач навчального
закладу) та Марта Долішна (майстер
виробничого навчання)  разом з уче-
ницею 11 групи Марією Савуляк взяли
участь у чемпіонаті Арт-образу
«Fantasy Style», який відбувся в рам-
ках XV Міжнародного фестивалю
перукарського мистецтва, моди і ди-
зайну «Кришталевий Янгол»,  щ о
проходив 21–22 квітня у Києві, в Центрі
культури та мистецтв «КПІ».

Організатори заходу — Київська
Академія перукарського мистецтва
та Конфедерація САТ-Україна; ге-
неральний партнер — компанія «Estel
Україна». Юлія Михайлів отримала
друге місце в номінації «Фантазій-
на зачіска» за створення образу
«Жар-птиця».

Представляла втілений фантазійний
стиль учениця групи № 11 Савуляк
Марія у супроводі майстра вироб-
ничого навчання Долішної Марти.

Марта Долішна, майстер в/н
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КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ ЦІНУВАЛИ СПОКОНВІКУ
ДНЗ «Ставропігійське вище професійне училище м. Львова» має давню історію

і славні традиції. Понад 430 років освітньої та друкарської діяльності цього навчального
закладу є значним внеском у скарбницю духовної спадщини нашого краю. Сьогодні це
провідний професійно-технічний навчальний заклад, відомий в Україні як найдавніше
поліграфічне підприємство, засноване в 1586 р. Львівським ставропігійським
Успенським братством, що відкрило першу школу в Галичині для українців та друкарню
з верстатами, які були спадщиною Івана Федоровича. Обдаровані учні допомагали
майстрам книгодрукування у виготовленні підручників, молитвословів, календарів,
інших церковних та світських друкованих видань.

З цього часу й донині в стінах будівлі навчального закладу на вул. Івана Федорова, 9
у Львові ось уже п’яте століття безперервно діє професійна школа, яка в різні історичні
періоди не раз змінювала назву, але незмінним залишився зміст її функціонування.

Так у 1999 році, в період формування незалежної України, шляхом злиття двох
навчальних закладів — ПТУ № 58 (поліграфістів) та ПТУ № 17 (будівельників) створений
професійно-технічний навчальний заклад № 58 м . Львова, що окр ім  навчання
кваліфікованих робітників для поліграфічної галузі, розпочав підготовку фахівців для
будівельної індустрії.

Під час виробничого навчання та виробничої практики учні опановують професійні
вміння і навички з обраної професії. В сучасних аудиторіях юнаки та дівчата здобувають
теоретичні знання. «Головним пріоритетом діяльності Ставропігійського ВПУ м. Львова є
якісна підготовка кваліфікованих робітників, — наголошує директор училища Ірина Бурак. —
Ми навчаємо учнів інноваційних технологій, тут вони набувають навичок роботи із сучасними
матеріалами». Зокрема, опановуючи будівельні професії, юнаки та дівчата вчаться працювати
з опоряджувальними матеріалами ТМ «Sniezka» в сучасному, першому в Україні навчально-
практичному центрі, який діє в навчальному закладі з грудня 2014 року.

Учні Ставропігійського ВПУ м. Львова постійно беруть участь та посідають призові
місця в конкурсах фахової майстерності. Майбутні будівельники віком 18–22 роки із
шести навчальних закладів професійно-технічної освіти Львівщини 4 і 5 квітня брали
участь у відбіркових професійних змаганнях з професії «Лицювальник-плиточник» за
право представляти нашу область у травні 2017 року в Києві на Всеукраїнському етапі
конкурсу «WorldSkills International», переможець якого братиме участь у міжнародних
змаганнях цього проекту в Абу-Дабі (ОАЕ). Міжнародна організація «WorldSkills
International» об’єднує 77 країн-учасниць. Україна доєдналася до цього проекту торік.

Фахові навички учасників регіональних змагань оцінювало  професійне журі.
«Головний показник високої кваліфікації майбутніх будівельників — це володіння
сучасним и технологіям и. — зазначив голова журі Олег Кузенко, представник
Громадської спілки „Асоціація будівельників «Будіндустрія»“. — В Україні стрімко
розвивається будівельна галузь, яка потребує висококваліфікованих робітників. Адже
від якості збудованих об’єктів залежить якість нашого побуту».

«Наша надія — на випускників начальних закладів професійно-технічної освіти, —
сказав голова ГС „Асоціація будівельників «Будіндустрія»“ Ростислав Вороновський. —
Саме в закладах професійно-технічної освіти м олодь здобуває необхідні знання та
професійне вміння, аби стати висококваліфікованими робітниками. У нас склалася
плідна співпраця з училищами Львівської області, які готують фахівців будівельних
професій. Підприємства — члени громадської спілки охоче запрошують учнів до себе
на практику з можливістю подальшого працевлаштування. Ми й надалі сприятимемо
створенню нових навчально-практичних центр ів з вивчення сучасних технологій
у будівельній галузі Львівщини».

Варто зазначити, що в умовах недостатнього фінансування державних закладів
освіти, у ДНЗ «Ставропігійське ВПУ м. Львова» існує тісна співпраця з підприємствами-
виробниками сучасних матеріалів, завдяки чому в навчальному закладі силами учнів
та майстрів виробничого навчання покращується матеріально-технічна база для
надання освітніх послуг. Активну участь у забезпеченні будівельними матеріалами для
проведення обласного етапу конкурсу «WorldSkills Ukraine» із виконання лицювально-
плиткових робіт взяло ТзОВ «Ферозіт». Його представники забезпечили учасників
конкурсу клеєм «Ферозіт 100», каталогами та буклетами для вивчення властивостей
і технічних характеристик сучасної продукції, а також подбали про цінні подарунки для
переможців і взяли участь в оцінюванні якості виконаних робіт.

Ставропігійське вище професійне училище м. Львова постійно реагує на попит ринку
праці, системно оновлюючи освітні послуги щодо впровадження сучасних професій.

Газета «Львівська пошта»

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); Дар ії Василишин,
Оксани Чугуєвець, Софії Чичкевич,
Оксани Донченко (майстрів виробничого
навчання) відвідали поліграфічне під-
приємство «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.

Дякуєм о працівникам і керівництву
підприєм ства за цікаву  та актуальну
екскурсію.

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

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

Зростання вимог роботодавців до
професійно-кваліф ікаційного  р івня
робітників зум овлюють необхідність
модернізації освіти, а звідси випливає
необхідність постійного  розвитку
навчального  закладу  щодо  надання
професійної освіти громадянам.

Віра Гошівська, старший майстер
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КОНК УРСИ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІКОНК УРСИ 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 НМЦ ПТО у Львівській області) ознайом ила
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 року.

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:

І мсіце — Назар Якимчук, Ставропігійське вище професійне училище м. Львова.
ІІ місце — Василь Рокуш, Львівське вище професійне училище комп’ютерних

технологій та будівництва;
ІІІ місце — Іван Жуковський, Львівське вище професійне політехнічне училище;
Щиро дякуємо ТзОВ «Ферозіт» за спонсорську  допомогу при забезпеченні

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

участь у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності «WorldSkills Ukraine»
в якості учасника від Львівської області, переможець якого представлятиме Україну на
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, м олодих кваліф ікованих 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 НМЦ ПТО у Львівській області;
Валентині Гузюк — методисту вищої категорії НМЦ ПТО у Львівській області;
Ірині Бурак — директору ДНЗ «Ставропігійське ВПУ м. Львова».

О ксана 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  ПЕРЕМО ЖЦІВ!
«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 м ісце — 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.
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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 представляти
Музей історії освітньої та друкарської діяль-
ності 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 м ені, 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 хим ерами — цегляна

споруда з прикрасам и м іфологічних
та м исливських 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 цент-
ральні органи влади: законодавчі, виконавчі
та судові. Наприклад, Верховну Раду, Кабінет
Міністрів і т. д.; покататися на київському фу-
нікулері, 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
істор ію 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 виснажувати, 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 креа-
тивністю. Київ ніколи не відпочиває, це
місто постійно в русі. Починання здають-
ся 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. О КН»

ТОП–МОДЕЛЬ ПО-УКРАЇНСЬКИ

26 березня Віталій Тараненко, учень
групи № 36 взяв участь у відбірковому
турі проекту Супермоделі на Новому
каналі, у головному кастингу в Києві.

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

головний кастинг і проект «Топ-модель по-
українськи». Адже багато хто з ВАС мене
підтримували, 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
у 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 став
одним із тих, хто зацікавив експертів.

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

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

на проект? Моя основна помилка, а навіть
не помилка — це те, що я не був впевнений
в собі, задуже хвилювався (хоча хвилювалися
всі, це є нормальний людський фактор).

Коли я вийшов на подіум, то ще не встиг
сказати жодного слова, як Алла Костромічова
(відома світова модель, ведуча проекту «Топ-
модель по- українськи») 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 у  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, «О КН»

ПОДОРОЖ ДО КИЄВА — КНУКіМ

18 березня 2016 року 17 учнів випускних
груп Державного  навчального закладу
«Ставропігійське ВПУ м. Львова»  у супро-
воді Галини Филипович, заступника дирек-
тора нашого навчального закладу, відвідали
Київський національний університет
культури і мистецтв.

Для учнів було організовано екскурсію
Київським національним університетом
культури і мистецтв, вони переглянули фільм,
познайомилися з викладачами КНУКіМ та
його ректором, Михайлом Поплавським.

Також учні м али змогу  здійснити
прогулянку столицею нашої країни.

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

Роман Пархоменко, гр. № 36 «О КН»


