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Від Федорова і Ставропігії
Прямуємо в майбутнє

крізь роки,
В реальніcть

перетворюємо мрії
І відкриваєм нові сторінки.

Розумне, добре,
вічне розсівати,

Майстрів ростити —
доля в нас така,

Творити, будувати, друкувати —
І пісня хай розноситься

дзвінка.

Єднаємо роботу і науку,
Вкладаєм в працю

радість юних літ,
І досвід простягає вмілу руку,
Щоб спрямувати молодий політ.

Професії вивчаєм крок
за кроком,

У творчість
обертаєм ремесло —

Урок з предмета
став життя уроком —

Майстерністю посіяне зросло.

Від Федорова і Ставропігії
Прямуємо в майбутнє

крізь роки,
В реальніcть

перетворюємо мрії
І відкриваєм нові сторінки.

Оксана Донченко

Інформує прес-служба обласної державної адміністрації — директор депар-
таменту освіти і науки Львівської ОДА Любомира Мандзій наголосила: «Від
початку нового навчального року значну увагу ми приділятимемо національно-
патріотичному вихованню».

ДЕНЬ ЗНАНЬ
Першого вересня у Державному навчальному закладі «Ставропігійське ВПУ

м. Львова» урочисто розпочався новий 2017–2018 навчальний рік.
Присутніх поблагословив о.  Андрій. Директор навчального закладу

Ірина Бурак виступила з вітальним словом. Учні, що приєдналися до великої
родини ДНЗ «Ставропігійське ВПУ м.  Львова», склали урочисту «Присягу
ставропігійця».

Перший урок для першокурсників провела викладач історії Надія Цяска. Тема
уроку — «Нам є що захищати». В ході уроку було використано фрагменти фото-
та відеоматеріалів, що відображають найяскравіші сторінки історії та сьогодення
нашої держави.

Заступник директора з навчально-виробничої роботи Галина Филипович
зачитала наказ про зарахування учнів. Майстри виробничого навчання та класні
керівники провели першокурсників до навчальних кабінетів.

Захід супроводжувався святковим концертом.
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Учні ДНЗ «Ставропігійське ВПУ
м. Львова» груп №№ 27 і 17 («Агент з орга-
нізації туризму. Адміністратор») у супро-
воді майстрів виробничого навчання Юлії
Здобиляк, Дарії Василишин, Ольги Папи,
викладача Наталії Добрій; а також учні групи
№ 12 (професія «Кухар. Офіціант») у супро-
воді м айстрів виробничого навчання
Галини Петришин, Тетяни Горної відвідали
ХVІІІ Міжнародну виставку «ТурЕКСПО–
2017», яка проходила в рамках Львівського
міжнародного форуму індустрії туризму та
гостинності у Львівському палаці мистецтв.

 Виставка-ярмарок «ТурЕКСПО» — це
визначна подія у туристичному бізнесі
Західної України, місце зустрічі національних
та представників міжнародних туристичних
організацій, керівників закладів розміщення
відпочинку та оздоровлення.

Основна мета виставки — популяризація
туристичних можливостей та маловідомих
об`єктів України та світу, демонстрація
широкому колу фахівців новітніх досягнень
у сфері туристичних послуг та гостинності.

Дякуємо Олесі Кравченко (директору
з виставкової діяльності ПрАТ «ГалЕКСПО»
за надання можливості нашим учням і пра-
цівникам безкоштовно відвідати виставку.

Софія Чичкевич (майстер в/н)

03 жовтня 2017 р. учні і педагогічні
працівники ДНЗ «Ставропігійське вище
професійне училище м. Львова» відвідали
«Осінній будівельний форум — 2017»,
який проходив у виставковому павільйоні
ТЦ «Південний».

Дана участь стала можливою завдяки
запрошенню Громадської спілки «Асоціація
будівельників „Будіндустрія“»  в рам ках
забезпечення умов меморандуму щодо
створення освітньо-промислового кластеру
між ПТНЗ та будівельними підприємст-
вами Львівщини, що спрямований на
об’єднання зусиль партнерів у напрямку
взаємовигідного співробітництва та з метою
розвитку якості професійної освіти.

У програм і форум у організатори
представляють сучасні м атер іали,

технології, вироби будівельної галузі,
а також здійснюють навчальні експрес-
курси з їх застосування.

Форум  відвідали учні гр. № 101
(професія «Столяр. Виробник художніх
виробів з дерева») і гр. № 108 (професія
«Маляр . Лицювальник плиточник»)
у супроводі Валентини Гузюк (методиста
НМЦ ПТО у Львівській області), Ірини
Бурак (директора ДНЗ «Ставропігійське
ВПУ м. Львова»), Галини Войтехівської
(старшого майстра НЗ) та майстрів ви-
робничого навчання Ігоря Ковальчука
і Марії Кулик.

Дякуємо ГС «Асоціація Будівельників
„Будіндустрія“» за запрошення на «Осінній
будівельний форум — 2017».

Галина Войтехівська (старший майстер)

13–17 вересня відбувся найбільший
книжковий і літературний захід
Центрально-Східної Європи 24-й «Форум
видавців у Львові: точка творення», який
відвідали учні груп №№ 17, 26, 27 у су-
проводі майстрів в/н Дарії Василишин,
Андрія Мисака, Юлії Здобиляк та інші
працівники і адміністрація ДНЗ «Ставро-
пігійське ВПУ м. Львова».

Організатор заходу — гром адська
організація «Форум видавців», заснована
у 1995 р. Її мета — підвищення культурного
та освітнього рівня мешканців України,
налагодження міжкультурного обміну
шляхом проведення різноманітних соціаль-
них і культурних проектів, спрямованих на
промоцію та розвиток української книги,
української літератури та мови.

«Основною м етою цьогорічного
фестивалю є створення платформ и для
комунікації, яка в майбутньому спри-
чинить зародження абсолютно  нових
бачень. Адже пошук нових ідей є цілком
зрозумілим в сучасному світовому кон-
тексті, бо нові візії ставали дзеркалом
(і навіть рушієм) змін у суспільстві», —
пояснила програмний директор Форуму
видавців Софія Челяк.

Віра Гошівська (старший майстер)

 

27 вересня світ святкує День туризму.
Таке свято відзначається з 1979 року, коли
Генеральна асамблея Всесвітньої туристич-
ної організації вирішила, що Міжнародний
день туризму допоможе зміцнити їхні позиції
у світовому співтоваристві. Саме в цей
день — 27 вересня  був прийнятий Статут
Всесвітньої туристичної організації.

Працівники та учні ДНЗ «Ставропігійське
вище професійне училище м. Львова» з на-
годи свята здійснили екскурсію на Чудо-
поїзді, а також долучилися до заходів, які були
організовані управлінням  туризму
Львівської міської ради спільно з турис-
тичним кластером міста та партнерами.

Зокрема, взяли участь в урочистому
закладанні останньої плитки маршруту
з нагоди відкриття «розумного» екскур-
сійного маршруту «Вперше у Львові».

Це — кам’яні таблички з QR-кодами на
хідниках біля архітектурних та інших
пам’яток. Після зчитування коду турист
зможе прочитати на своєму смартфоні
інформацію про об’єкт. А кам’яні стрілочки
на тротуарах будуть показувати, куди
рухатися далі. Загалом маршрут об’єднує
15 місць. Також відвідали центр туристичної
інформації на площі Ринок, де працівники
центру розповіли про мету його створення,

напрями діяльності, а також про можливість
співпраці з навчальним закладом.

Святкування цієї дати має багато різних
цілей, головною з яких є пропаганда туризму
та інформування населення про те,
наскільки важливі самі подорожі не тільки
для них, але і для економіки всього світу.
В цей прекрасний день кожен зміг відчути
себе мандрівником. Ну і звичайно, Міжна-
родний день туризму святкують усі праців-
ники туристичних ком паній, м узеїв,
керівники і персонал готелів, а  також
навчальних закладів, де здійснюється
підготовка кваліфікованих робітників з про-
фесії «Агент з організації туризму».

Також учні гр. 27 «Агент з організації ту-
ризму» у супроводі майстра Юлії Здобиляк
та викладача спецтехнології Наталії Добрій
відвідали турагенцію «Кий Авіа», де учні
ознайомились із специфікою роботи у ту-
ристичній сфері, з умовами праці та вимо-
гами до працівників, а також з найпопуляр-
нішими напрямками та маршрутами для
відпочинку, якими цікавляться туристи,
з програмним забезпеченням для броню-
вання та оформлення послуг з компаніями-
постачальниками екскурсійних сервісів.

Мирослава Березінська
(заступник директора  з НвихР)

ОСІННІЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ФОРУМ

ВІДЗНАЧАЄМО ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ТУРИЗМУТУРЕКСПО–2017

ФОРУМ ВИДАВЦІВ
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ЯРМАРОК ПРОФЕСІЙЯРМАРОК ПРОФЕСІЙ

ЗУСТРІЧ З ЧЕМПІОНОМ ЛІТНІХ ПАРАЛІМПІЙСЬКИХ ІГОРЗУСТРІЧ З ЧЕМПІОНОМ ЛІТНІХ ПАРАЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР

11 жовтня учні та працівники ДНЗ «Ставропігійське ВПУ м. Львова» зустрілися
із заслуженим майстром спорту України, чемпіоном літніх Паралімпійських ігор 2016 року
у Ріо-де-Жанейро — Андрієм Демчуком (фехтування на візках, шабля).

Мирослава Березінська (заступник директора НЗ з виховної роботи) привітала па-
ралімпійця і вручила йому пам’ятний подарунок. Гість розповів присутнім про себе, про
свій життєвий і спортивний шлях. Андрію Демчуку було 19 років, коли йому через хворобу
ампутували праву ногу. Замість того, щоб впадати у відчай, він продовжив навчання у ВУЗі,
а заняття баскетболом і футболом замінив на секцію фехтування. Андрій Демчук має дві
вищі освіти — закінчив НУ «Львівська політехніка» та Львівський державний університет
фізичної культури. Викладає в НУ «Львівська політехніка» комп’ютерні технології і вважає
це основною роботою. У 2015 році отримав ступінь кандидата технічних наук. Окрім
викладацької та дослідницької роботи у житті Андрія є вагоме покликання — спорт. Свої
досягнення він присвячує захисникам України — воїнам АТО.

Андрій Демчук нагороджений орденом «За заслуги» III ст. (4 жовтня 2016 р.) за до-
сягнення високих спортивних результатів, виявлені мужність, самовідданість та волю
до перемоги, утвердження міжнародного авторитету України.

Дякуємо батькам та рідним Андрія, особливо мамі Галині Миронівні (працівникові
ДНЗ «Ставропігійське ВПУ м. Львова»), за те, що виховали достойного сина.

Віра Гошівська (старший майстер)

24 жовтня 2017 року у ДНЗ «Ставропігійське вище професійне училище м. Львова»
пройшов Ярмарок професій.

Захід відбувся у рамках співпраці навчального закладу із загальноосвітніми
школами.

До нас завітали понад 200 учнів старших класів загальноосвітніх середніх шкіл Львова
та області. Захід розпочався літературно-музичною композицією, в якій виступи
чергувалися з відеопрезентаціями професій.

Директор навчального закладу Ірина Бурак привітала гостей і запросила їх до
знайомства з ДНЗ «Ставропігійське ВПУ м. Львова».

Учні старших класів м али нагоду ознайомитися із напрямками діяльності та
підготовки фахівців у Ставропігійському ВПУ м. Львова, взяти участь у майстер-класах
з наступних професій: «Палітурник», «Кухар», «Перукар», «Столяр. Виробник художніх
виробів з дерева», «Слюсар з ремонту автомобілів», «Маляр»; отримати цікаві бонуси
і сюрпризи, скуштувати смаколики, приготовані нашими учнями-кухарями.

Екскурсії навчальним закладом провели учні, що опановують професію «Агент
з організації туризму. Адміністратор». Гостей пригощали майбутні кухарі та офіціанти.

О ксана Бриндак (уч. гр № 27)

 

ДАРУЄМО КРАСУ

Робота перукаря-модельєра — дуже
творча, тому що кожна людина — це осо-
бистість зі своїми потребами і баченням.

12 вересня м айстри виробничого
навчання Зоряна Єдинак, Марта Долішна
і Світлана Наумець, викладач Юлія Михайлів
та учні групи 25 відвідали семінар Євгена
Калкатова на тему: «Мистецтво весільної
зачіски. Зачіски для особливих подій». Наші
працівники отрим али дипломи, які за-
свідчують отримані знання. А учні 25 групи
мали нагоду спробувати себе в ролі
моделей для весільних зачісок.

6 жовтня учні ДНЗ «Ставропігійське
вище професійне училище м . Львова»
взяли участь у ХІХ Фестивалі перукар-
ського м истецтва «Галицький талант»
спільно зі студентами та учнями навчаль-
них закладів Львова, Тернополя та Польщі.

Наші перукарі представили свої колекції:
«Казкова осінь» (група 21 під керівництвом
майстра в/н Марти Долішної) та «Весільна
феєрія» (групи  31 та 25 під керівництвом
майстра виробничого навчання Зоряни
Єдинак). Учні отримали кубок та грамоту
за оригінальність ідеї втілення образу.

Грамоту і медаль «Кращий перукар-
викладач» отримала Зоряна Єдинак.

Учні груп 25, 21, 11 з майстрами в/н
Зоряною Єдинак, Мартою Долішною,
Світланою Наумець, викладачем Юлією
Михайлів відвідали фестиваль «Дзеркало
моди — Львів/осінь–2017», де дізналися
про цікаві новинки у сфері індустрії краси.

В рамках фестивалю 19 жовтня 2017 р.
майстри в/н Зоряна Єдинак та Світлана
Наумець взяли участь у  майстер-класі
«Вечірні та весільні зачіски» Юлії Кулик
та Ольги Діпрі, де отримали море пози-
тивних емоцій та нові знання і вміння.

Зоряна Єдинак (майстер в/н)
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«В Україні День працівників освіти
згідно з Указом Президента від 11 вересня
1994 року відзначається в першу неділю
жовтня » —  інформує веб-портал органів
виконавчої влади України. Святкування
Дня вчителя проводяться напередодні
у всіх освітніх установах країни.

Сьогодні в незалежній Україні тисячі
педагогів, вихователів, майстрів вироб-
ничого навчання, науково-педагогічних
працівників і управлінців.  Вони навчають
і виховують понад 300 тисяч учнів про-
фесійно-технічних навчальних закладів.

У 2017 році Український День вчителя
(День працівників освіти чи День освітя-
нина) припадає на 1 жовтня. Це професійне
свято всіх вчителів, викладачів і працівни-
ків сфери освіти — день, у який відзнача-
ються роль вчителів у процесі якісної освіти
на всіх рівнях, а також їхній неоціненний
внесок у розвиток суспільства.

29 вересня у  ДНЗ «Ставропігійське
ВПУ м. Львова» відбувся святковий захід

присвячений Дню працівників освіти.
Ірина Бурак, директор  навчального
закладу, привітала всіх присутніх та
вручила грамоти кращим  у рейтингу
педпрацівників: серед майстрів вироб-
ничого навчання — Дарії Василишин,
серед викладачів — Наталії Добрій.

Захід супроводжувався літературно-
музичною композицією, учнівськими
привітаннями, жартівливими сценками.

О ксана Бриндак (уч. гр № 27)

Ми хочемо Вас привітати
У цей святковий осінній день,
Тепла і сонечка побажати
І щоб радісно Вам було кожен день!
Бажаємо здоров’я, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття!
Хай скрізь буде лад — на роботі, в сім'ї,
І радість на серці, і хліб на столі.

ДЯКУЄМО
ВСІМ ПРАЦІВНИКАМ ОСВІТИ!!!

МУЗЕЙ ІСТОРІЇ ОСВІТНЬОЇ
ТА ДРУКАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ставропігійського ВПУ м. Львова
в будівлі на вул. Федорова, 9

Історія ДНЗ «Ставропігійське вище
професійне училище м. Львова» почи-
нається від школи і друкарні Ставропі-
гійського  братства. У 2016  році наш
навчальний  заклад відзначив 430-річчя
освітньої діяльності. Саме в цих стінах
на вул. Ів. Федорова (тоді — Бляхарській)
в 1586 році було  засновано друкарню
і одну з провідних шкіл в Україні — при
Львівському Успенському братстві .
З братської школи почалося поширення
в Україні педагогіки гуманізму, і сучас-
ний  навчальний заклад у сво їй роботі
спирається на положення, розроблені ще
братчиками.

У навчальному закладі розпочався
традиційний цикл екскурсій для першо-
курсників. Музей істор ії освітньої та
друкарської діяльності Ставропігійського
ВПУ м. Львова в будівлі на вул. Федорова, 9
відвідали учні: групи 17 «Оператор
комп’ютерного набору. Агент з туризму.
Адміністратор» (майстер виробничого
навчання Дарія Василишин), групи 101
«Столяр. Виробник художніх виробів

з дерева» (майстер виробничого навчан-
ня Ігор Ковальчук).

Учні мали нагоду глибше познайоми-
тись з історією рідного міста, розвитку
книгодрукування від часів Івана Федорова
і Успенського ставропігійського братства до
сьогодення; з історією розвитку освіти
в Україні, зокрема з історією Львівської брат-
ської школи, яка впродовж тривалого часу
була зразком для всіх наступних братських
шкіл, і статут якої запозичувався новоство-
рюваними братствами в Україні та Білорусі.

Характерні риси братської школи:
— демократичність — мали право

навчатися діти різних станів населення,
статут зобов’язував учителя ставитись до
всіх учнів однаково. Для сиріт та дітей здалеку
братства відкривали гуртожитки (бурси);

— введення елементів класно-урочної
системи навчання, учнів поділяли на три гру-
пи залежно від набутих знань, умінь, навичок,
а з XVII ст. у братських школах підвищеного
типу встановилася класна система занять.
Навчальний рік розпочинався 1 вересня,
було введено канікули, екзамени тощо;

— налагоджений тісний зв’язок з
батьками чи родичами учнів. Між бать-
кам и і школою укладалася письм ова
угода, де обум овлювались обов’язки
сторін з виховання і навчання дітей;

— чітка організація навчання: забо-
ронялись пропуски занять, запізнення,
існувала налагоджена система чергових;

— ґрунтовність освіти, яка не по-
ступалася західноєвропейській.

Братські школи були середніми навчаль-
ними закладами, але вони давали підвище-
ну освіту. Львівські братчики відстоювали
права українців, організовували школи, бу-
дували госпіталі та православні церкви, від-
кривали друкарні, де видавалися українські
книги і підручники, піклувалися життям
громади тощо. Воснову своєї діяльності вони
поклали ідеологію просвітительства, а голов-
ним засобом боротьби обрали школи.

Екскурсанти залишили записи в книзі
відгуків.

Дарія Грицик, керівник гуртка
«Історія книгодрукування»
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