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З 29 травня по 2 червня 2017 р. на базі ДНЗ «Ставропігійське ВПУ м. Львова»
проходив третій етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з професії
«Маляр» серед учнів професійно-технічних навчальних закладів, (згідно із
наказом Міністерства освіти і науки країни № 580 від 11.04.2017 року та за
підтримки соціального партнера ТзОВ
«Снєжка-Україна»). Конкурсний захід
складався з двох турів — теоретичного
і практичного. Теоретична частина
передбачала виконання конкурсантами
тестових завдань та розрахункових вправ, водночас основна увага на конкурсі
акцентувалась на вміннях, які демонстрували учасники під час виконання
практичних завдань. 

 «Приємно відзначити, що саме на нашій землі проходить завершальний етап
Всеукраїнського конкурсу. Адже за підсумками 2016 року Львівщина знаходиться
на другому місці в Україні по розвитку будівельної галузі», — зазначив Ігор Гайдук —
заступник директора департаменту освіти і науки Львівської обласної державної
адміністрації — начальник управління планово-фінансової діяльності,
бухгалтерського обліку і звітності, кадрового та організаційного забезпечення. Він
привітав усіх присутніх, оголосив конкурс відкритим і відрекомендував
Марека Павлуся — генерального директора ТзОВ «Снєжка–Україна». Марек
Павлусь висловив свою радість з приводу належного виконання Меморандуму
про співпрацю між ТзОВ «Снєжка–України» та Міністерством освіти і науки України
(укладеного на Всеукраїнській конференції у листопаді 2016 р.), побажав, щоб
конкурсний тиждень був цікавим і корисним, удачі учасникам змагань.  Також
виступив Володимир Пащак — директор ЗАТ «Львів-реставрація», він наголосив
на потребі висококваліфікованих будівельників в Україні. 

(Продовження на 3 сторінці)

Низько вклоняємось Вам,
Матері, за Ваше терпіння,
витримку, дивовижну мудрість
і мужність, з якими Ви, долаючи
нинішні негаразди, зберігаєте
віру у завтрашній кращий день
для своїх рідних і близьких, для
нашої країни.

Тож здоров’я вам, тепла
і благополуччя. Хай під про-
менями травневого сонця
розтануть усі ваші негаразди!

Турботи, клопоти, робота,
діти —

Усе встигали Ви зробити,
А ми, чого гріха таїти,
Не вміли все це оцінити.
І ось сьогодні,

в день цей урочистий,
Ми просим Вас за це нас

всіх простити,
Хоч знаємо, що слів цих

буде мало.
Якби зібрати всі слова землі,
Ми б вибрали прості і невисокі:
Щоб ваші дні трояндами цвіли
Й ніколи не приходила

самотність.
Хай тільки радість

прикрашає дім,
Хай ладиться і на роботі,

й вдома,
Хай вам завжди щастить в усім,
І обминають горе, сум

і втома…

О Боже! Ти живеш над нами,
Тебе благаємо в цей час:
Пошли здоров’я нашій мамі
І збережи її для нас!!!

ВІТАЄМО З ДНЕМ МАТЕРІ!
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СВЯТО ГЕРОЇВСВЯТО ГЕРОЇВЗМАГАННЯ З ФУТБОЛУЗМАГАННЯ З ФУТБОЛУ

КОНКУРС ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
З ПРОФЕСІЇ  «МАЛЯР», ІІ-ИЙ ЕТАП

КОНКУРС ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
З ПРОФЕСІЇ  «МАЛЯР», ІІ-ИЙ ЕТАП

КОНКУРС ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
З ПРОФЕСІЇ «ПЕРУКАР», II-ИЙ ЕТАП

27 квітня 2017 року відбувся II-ий етап
Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності
серед учнів професійно-технічних навчальних
закладів Львівської області з професії «Перукар».

Пасєка Ганна учениця групи 21 під
керівництвом майстра виробничого навчання
Грушкевич Зоряни Романівни, викладача
Михайлів Юлі Валерієвни посіла 4-те призове
місце. Всього учасників конкурсу було 13.

Ганнуся показала на висоті свої теоретичні
знання та вміле виконання на практичному турі
зачіски «Вечірня фантазійна».

Зоряна Грушкевич, майстер в/н

ВЕЛИКОДНІ ДЗВОНИ — 2017
20 квітня 2017 року Державний навчальний

заклад «Ставропігійське вище професійне
училище м. Львова» взяв участь у традиційному
святі професійно-технічної освіти Львівщини
«Великодні дзвони», яке відбулося на площі біля
пам’ятника Івану Франку.

Учні та працівники ДНЗ «Ставропігійське
ВПУ м. Львова» створили експозицію виробів
профорієнтаційного спрямування. Також наш
навчальний заклад виготовив інформаційні афіші
з програмою свята «Великодні дзвони — 2017».

Метою виставки «Великодні дзвони» є про-
пагування кращих взірців народного
українського мистецтва, залучення учнівської
молоді до збереження та відродження народних
промислів, сприяння створенню нових творів
декоративно-ужиткового спрямування, підви-
щення професійної майстерності учнів.

Захід супроводжувався концертною
програмою художньої самодіяльності ПТНЗ.

Роман Пархоменко, гр. 36

Команда юнаків ДНЗ «Ставропігійське
вище професійне училище м. Львова»
взяла участь у зональних змаганнях
з футболу серед  учнів професійно-
технічних навчальних закладів Львівщини
і, посівши ІІ місце, виборола право на
участь в фінальній стадії змагань.

Команду підготували: керівник фізич-
ного виховання Руслан Дідух та викладач
фізкультури Андрій Лютий.

Склад команди: Богдан Дробенко 303
гр.; Квасниця Юрій 506 гр.; Богута Олесь
506 гр.; Бенедик Роман 506 гр.; Стасюк
Павло 506 гр.; Назар Якимчук 506 гр.;
Мар’ян Дзюбан 107 гр.; Андрій Середа 107
гр.; Володимир Мидлик 102 гр.; Михайло
Якимчук 303 гр.; Дмитро Шостак 506 гр.

Руслан Дідух,  керівник фізвиховання

Команда учнів ДНЗ «Ставропігійське
ВПУ м. Львова» взяли участь в спортив-
но-патріотичному огляді-конкурсі «Свято
Героїв», присвяченому національно-
визвольній боротьбі українського народу.

Програма конкурсу-огляду включала:
парад команд, в якому оцінювалась
форма, відзнака команди, виконання
девізу, патріотичної пісні, проходження
чоти стройовим маршем.

Також були проведені спортивні
змагання. Валерія Андрієвська зайняла ІІІ
місце в індивідуальному заліку «Згинання-
розгинання рук в упорі лежачи», Назар
Братейко зайняв ІІІ місце в індивідуальному
заліку «Біг на дистанцію 100 м».

Вітаємо призерів!
Мирон Дорош, викладач

На виконання наказу Департаменту освіти
і науки України Львівсько ї облдер ж-
адміністрації № 05-01/196 від 24.04.2017 р.
«Про проведення ІІ етапу Всеукраїнського
конкурсу фахової майстерності серед учнів
професійно-технічних навчальних закладів
Львівської області з професії  «Маляр»,
16 травня 2017 р. на базі Державно го
навчального закладу «Ставропігійське ВПУ
м. Львова» (в корпусі по вул. Є. Плужника,
6) розпочався ІІ-й етап Всеукраїнського
конкурсу фахової майстерності серед учнів
професійно-технічних навчальних закладів
Львівщини з професії «Маляр».

В конкурсі взяли участь:
— Львівське вище професійне художнє

училище;
— ВПУ № 19 м. Дрогобича;
— Львівське ВПУ ко мп’ютерних

технологій та будівництва;
— Ставропігійське ВПУ м. Львова;
— Львівське ВПУ диз айну та бу-

дівництва;
— Новояворівське ВПУ;
— ВПУ № 71 м. Кам’янка-Бузька;
— Червоноградський професійний

гірничо-будівельний ліцей;
— Новороздільський професійний ліцей

будівництва та побуту;
— Золочівський професійний ліцей;
— Рава-Руський професійний ліцей;
— Перемишлянський професійний ліцей;

— Судововишнянський професійний ліцей,
— Нижанковицький професійний ліцей.
Урочисте відкриття ІІ етапу Всеукра-

їнського конкурсу фахової майстерності
з професії «Маляр» відбулося у конференц-
залі навчального закладу. Після жеребку-
вання та інструктажу з охорони праці
учасники перейшли до практичного завдання.

Для  викладачів і майстр ів в /н, які
супроводжують учасників конкурсу, було
проведено майстер-клас з використанням
будівельних матеріалів ТМ «Снєжка».

Переможці обласного етапу конкурсу:
І місце — Андрій Папірник, уч ень

Львівського ВПХУ;
ІІ місце — Павло Ленчак, учень ДНЗ

«Ставропігійське ВПУ м. Львова»;
ІІІ місце — Тарас Левко, учень ДНЗ

«Львівське ВПУ дизайну та будівництва».
Роман Пархоменко, гр. 36
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НА БАЗІ ДНЗ «СТАВРОПІГІЙСЬКЕ ВПУ М. ЛЬВОВА» ВІДБУВСЯ
ФІНАЛ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
З ПРОФЕСІЇ «МАЛЯР» СЕРЕД УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НЗ

НА БАЗІ ДНЗ «СТАВРОПІГІЙСЬКЕ ВПУ М. ЛЬВОВА» ВІДБУВСЯ
ФІНАЛ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
З ПРОФЕСІЇ «МАЛЯР» СЕРЕД УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НЗ
 Гостей та учасників конкурсу привітала Ірина Бурак — директор ДНЗ «Ставропігійське

ВПУ м. Львова». Вона ознайомила присутніх з історією навчального закладу — понад 430
років освітньої та друкарської діяльності якого є значним внеском у скарбницю духовної
спадщини нашого краю. З 1586 р. і донині в стінах корпусу 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. Ірина Бурак наголосила на
важливості соціального партнерства і побажала учасникам розвиватися в дусі служіння людям,
рідній землі, державі, нащадкам; у дусі братства, взаєморозуміння і підтримки.

  Валентина Гузюк (методист НМЦ ПТО у Львівській області) оголосила порядок
проведення конкурсу і, спільно з членами оргкомітету (Ігор Матвіїв — заступник начальника
управління Львівської обласної державної адміністрації — начальник відділу професійної
освіти, координації діяльності вищих навчальних закладів і науки; Ігор Гайдук — заступник
директора департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації — начальник
управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку і звітності, кадрового та
організаційного забезпечення; Володимир Бобко — директор Навчально-методичного центру
професійно-технічної освіти у Львівській області)   провела жеребкування.

 Урочисте відкриття конкурсу супроводжувалося концертною програмою. Ведучі: Мирослава
Лефменко (викладач ДНЗ «Ставропігійське ВПУ м. Львова») і Андрій Войтюк (актор Національного
театру імені Марії Заньковецької), виступили: народний вокальний ансамбль «Дивоструни», керівник
Ольга Літник; народний ансамбль танцю «Карпати», керівник заслужений артист України Василь
Семен; учні та випускники (Андрій Виджак, Оля Филипчак) навчального закладу.

Після інструктажу з охорони праці конкурсанти перейшли до виконання практичного
завдання, яке полягало в тому, що кожен з них повинен був зашпаклювати, заґрунтувати
і пофарбувати поверхню площею 10,5 метрів квадратних, дотримуючись вимог охорони праці
та усіх технічних параметрів. Учні виконували такі роботи: перше шпаклювання, друге
шпаклювання; наклеювання перфорованих кутиків і декоративного стельового плінтуса;
шліфування і ґрунтування поверхонь стін; перше пофарбування поверхонь стін, декоративного
стельового плінтуса; друге пофарбування поверхонь стін.

Всеукраїнський конкурс завершився  02 червня 2017 р.
Ігор Гайдук — заступник директора департаменту освіти і науки Львівської обласної

державної адміністрації  — начальник управління планово-фінансової діяльності,
бухгалтерського обліку і звітності, кадрового та організаційного забезпечення і Ольга
Кайтановська — науковий співробітник відділу наукового та навчально-методичного
забезпечення змісту професійної освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» вручили
дипломи Міністерства освіти і науки України та цінні подарунками учасникам конкурсу.

ПЕРЕМОЖЦЯМИ СТАЛИ:
І міс це — Андрій Папірник, ДНЗ

«Львівське ВПХУ»;

ІІ місце — Володимир Соколюк, ДПТНЗ
«Луцьке ВПУ будівництва та архітектури»,
Волиньська обл.;

ІІІ місце — Микола Харько в, ДНЗ
«Харківський ПЛ будівельних технологій»;

ІV місце — Дмитро Клещ, ДПТНЗ «Черні-
гівський професійний будівельний ліцей»;

V місце — Леонід Радченко, ДНЗ «Ме-
літопольський будівельний центр ПТО»,
Запорізька обл.;

VІ місце — Максим Сердюк, ДНЗ «ВПУ
№ 7 м. Вінниці».

Представник ТзОВ «Снєжка-Україна»
вручив грамоти за якісне виконання практич-
ного завдання наступним учасникам:

— Андрію Папірнику, ДНЗ «Львівське
ВПХУ».

— Володимиру Соколюку,  ДПТНЗ
«Луцьке ВПУ будівництва та архітектури»,
Волиньська обл.; 

— Максиму Сердюку, ДНЗ «ВПУ № 7 м.
Вінниці»;

Ігор Гайдук подякував господарям
конкурс у і наго родив ко лектив ДНЗ
«Ставропігійське ВПУ м. Львова» подякою,
а директора навчального закладу Ірину
Бурак грамотою Департаменту освіти і науки
Львівської обласної державної адміністрації. 

Роман Пархоменко, гр. 36

ВІДКРИТТЯ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ МАЙСТЕРНІ З ОБРОБКИ
ДЕРЕВИНИ ЛАКОФАРБОВОЮ ПРОДУКЦІЄЮ «VIDARON»

У рамках проведення ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності з
професії «Маляр» та з метою оновлення професійної освіти з професії «Столяр. Виробник
художніх виробів з дерева» у ДНЗ «Ставропігійське ВПУ м. Львова» 31 травня 2017 року
відбулось урочисте відкриття навчально-виробничої майстерні новітніх технологій з обробки
деревини лакофарбовою продукцією «VIDARON». Ця майстерня — структурний підрозділ
Навчально-практичного центру «Sniezka», який працює у навчальному закладі з грудня 2014
року (перший в Україні).

У відкритті другої дільниці Навчально-практичного центру «Sniezka» взяли участь:
Кайтановська О. М., науковий співробітник Державної наукової установи «Інститут модернізації
змісту освіти»; Гайдук І. Г., заступник директора Департаменту освіти і науки Львівської
облдержадміністрації; Бобко В. М., директор Навчально-методичного центру професійно-
технічної освіти у Львівській області; Рибак Н. Б., заступник директора Навчально-методичного
центру професійно-технічної освіти у Львівській області;  Матвіїв І. І., начальник відділу
професійно-технічної освіти, координації діяльності вищих навчальних закладів і науки;
Жураківський О. О., Начальник відділу з ЛФП ТзОВ «Снєжка-Україна»; Балаким О. С.,
Солдак А., фахівці з професійних навчань та технічних консультацій ТзОВ «Снєжка-Україна»;
Дегтяренко Д., Мирний О., представники ГС «Асоціація будівельників «Будіндустрія», а також
директори професійно-технічних навчальних закладів України м. Калуша Івано-Франківської
області, м. Вінниця, м. Глухова Сумської області, смт. Івано-Франкове Львівської області на
базі яких планується відкриття подібних навчально-практичних центрів та педагогічні працівники
ПТНЗ будівельного напрямку підготовки кваліфікованих робітників з 22 областей України,
які супроводжують учасників конкурсу», а також учні та педагогічні працівники ДНЗ
«Ставропігійське ВПУ м. Львова». .

      Усі учасники урочистого відкриття другої дільниці Навчально-практичного центру
«Sniezka» ознайомилися із новоствореною майстернею, в якій є 4 навчально-виробничих цехи:
з механічної обробки деревини, ручної обробки деревини, меблевого виробництва та з професії
«Виробник художніх виробів з дерева».

ВІДКРИТТЯ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ МАЙСТЕРНІ З ОБРОБКИ
ДЕРЕВИНИ ЛАКОФАРБОВОЮ ПРОДУКЦІЄЮ «VIDARON»
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«ЗОЛОТИЙ ЛЕВ»
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Роман  Пархоменко гр. 36
Оксана Донченко, майстер в/н
Коректор: Анна Дацко

У Львові 7–8 червня проходив
Чемпіонат України з перукарського ми-
стецтва, нігтьової естетики, нарощування
та декорування вій, візажу — Чемпіонат
Заходу «ЗОЛОТИЙ ЛЕВ». Учні
ДНЗ «Ставропігійське вище професійне
училище м. Львова» 21 та 11 груп під
керівництвом майстра виробничого
навчання Зоряни Єдинак та Марти
Долішної показали свої  навики та
майстерність, взявши участь у номінації
«Коктейльна зачіска з елементами
плетіння». 

Наш викладач Юлія Михайлів взяла
участь в конкурсі у номінації «Фантазійна
зачіска з елементами постижерних
виробів» та посіла І місце, за що була
нагороджена дипломом та медаллю.

Вітаємо Юлію Михайлів з перемогою!
Марта Долішна, майстер в/н

07 червня відбулись змагання —
легкоатлетичний крос серед професійно-
технічних навчальних закладів Львівської
області.

Юнаки ДНЗ «Ставропігійське вище
професійне училище м. Львова» в складі:
Юрій Квасниця, Олесь Богута, Роман
Бенедик, Назар Яремчук, Назар Гринда,
Тарас Пехник — зайняли перше командне
місце.

В особистому заліку абсолютним
перможцем став Юрій Квасниця, подо-
лавш дистанцію 1 000 м з результатом
2 хв. 53,1 с.

Андрій Лютий, викладач фізкультури

ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИЙ КРОС
Працівники ДНЗ «Ставропігійське

ВПУ м. Львова» здійснили екскурсію-
паломництво в Страдч — село Яворів-
ського району Львівської області.. 

У часи Київської Русі та Галицько-
Волинського князівства неподалік села
знаходився другий після Києво-Печерської
лаври підземний монастир в Україні, який
розміщувався на високій горі на лівому
березі р. Верещиці поблизу с. Страдч.

Паломники взяли участь в богослужін-
ні у церкві Успення Пресвятої Богородиці,
з молитвою пойшли Хрестну дорогу, від-
відали підземну церкву.

Оксана Донченко, майстер в/н

ПАЛОМНИЦТВО В СТРАДЧ

СВЯТО ОСТАННЬОГО ДЗВОНИКА
27.06.2017 р. у ДНЗ «Ставропігійське вище професійне училище м. Львова»

відбулося свято Останнього Дзвоника. З короткою проповіддю перед присутніми
виступив отець Андрій. Від педагогічних працівників випускників привітала майстер
виробничого навчання Дарія Василишин. Директор ДНЗ «Ставропігійське ВПУ
м. Львова» — Ірина Бурак виступила з напутнім словом і вручила кращим випускникам
грамоти.  Захід супроводжувався концертною програмою.

Випускники подякували працівникам навчального закладу за їхню нелегку працю.
Роман Пархоменко, гр. 36

 


