
СПІВПРАЦЯ З РОБОТОДАВЦЯМИ
У ДНЗ «Ставропігійське ВПУ м. Львова» відбувся ряд заходів проведених

спільно з роботодавцями. Зустрічі проходили у форматі «Круглий стіл».

14 листопада 2017 р. відбулася  зустріч
із роботодавцями з професії «Слюсар
з ремонту автомобілів» — «Роль соціаль-
ного партнерства в сучасних умовах». До
нас завітали: директор СТО «Варшавська»
Анатолій Кроковський, керівник СТО
«Автоцентр ЕРА» Руслан Нагребельний,
директор ТМ «Лімо» Андрій Машков.

15 листопада 2017 р. відбулася зустріч з роботодавцями туристичної галузі. Тема:
«Державно-приватне партнерство у сфері освіти при підготовці майбутніх фахівців
туристичної сфери». Виступили наші
гості: Олена Паршукова, керівник екскур-
сійних груп (туристичний оператор
«Відвідай»); Вікторія Костів, заступник
директора «Агенція горящих путівок
Краяни – Львів“»; Орися Йосипчук, ди-
ректор, туристичний оператор «TUI»;
Христина Вінчук, Марія Кузьо (викладачі
ЛФ КНУКіМ).

22 листопада 2017 р. відбулася зустріч із роботодавцями поліграфічної галузі:
«Державно-приватне партнерство у сфері освіти при підготовці майбутніх кваліфіко-
ваних робітників поліграфічної галузі».
Співорганізатор заходу — громадська
спілка «Кластер видавничої діяльності
та поліграфії» в особі виконавчого ди-
ректора Наталії Яркої. Під час зустрічі
представники поліграфічних підприємств
презентували свої компанії, розповіли
учням навчального закладу про тенден-
ції у галузі.

23 листопада 2017 р. в рамках соціального партнерства та співпраці ДНЗ
«Ставропігійське ВПУ м. Львова» з роботодавцями на базі підприємства ТзОВ «Міра
і К» (на території відомчої заправної станції) відбувся захід на тему: «Безпечні
прийоми і методи експлуатації заправного устаткування» з професії «Оператор
заправних станцій».  Гіль Ігор Рома-
нович, старший механік АЗС підпри-
ємства «Міра і К» презентував свою
компанію, розповів учням про тенденції
у галузі , наголосив на  важливості
вивчення сучасних технологій. Майстер
виробничого навчання нашого на-
вчального закладу Юрій Мов’як провів
на базі підприємства відкритий урок
виробничого навчання у групі № 302 на тему: «Спостереження за герметичністю
з’єднань, чистотою роздавальних рукавів і кранів; виявлення та усунення причин
появи сторонніх шумів. Контроль тиску палива».

Всі роботодавці закликали учнів добросовісно навчатися і працювати над особистим
розвитком, удосконалювати вміння з обраної професії.

Методист Оксана Цибух

ВІТАЄМО ПРИЗЕРА
конкурсу імені Т.  Г.  ШЕВЧЕНКА!

ВІТАЄМО ПРИЗЕРІВ!
(зональні змагання з волейболу)
25 жовтня команда дівчат нашого на-

вчального закладу взяла участь у змаганнях
з волейболу серед професійно-технічних на-
вчальних закладів Львівщини, де виборола
ІІ місце і перейшла на наступний етап.

Учень групи № 102  ДНЗ «Ставропігій-
ське ВПУ м. Львова» Олег Виноградов
виборов ІІІ місце за підсумками обласного
етапу VIII Міжнародного мовно-літе-
ратурного конкурсу учнівської та студент-
ської молоді імені Тараса Шевченка серед
учнів ПТНЗ.

Дякуємо викладачеві української
мови та літератури Людмилі Гриценко
за підготовку призера!

«Самі  вирішили,  самі  зробили,  самі відповідаємо»«Самі  вирішили,  самі  зробили,  самі відповідаємо»
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15 листопада команда юнаків «Ставро-
пігійське ВПУ м. Львова» виступила у зма-
ганнях з волейболу серед ПТНЗ Львівщини.
Учні посіли ІІ місце і вибороли право на
участь у фінальній стадії змагань.

Дякуємо керівникові фізвиховання
Руслану Дідуху і викладачу фізкультури
Андрієві Лютому за підготовку призерів.
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ХЕЛЛОВІН  або ВІДЬОМСЬКА НІЧ
31 жовтня у ДНЗ «Ставропігійське вище професійне училище м. Львова» викладач

Юлія Михайлів та майстер виробничого навчання Марта Долішна спільно з  учнями
групи № 21, які навчаються за професією «Перукар (перукар-модельєр)» провели
свято Helloween або Відьомська ніч.

Хелловін відзначають щорічно 31 жовтня. Найбільшу популярність свято має за
кордоном, вельми яскраво і пишно святкується у Великобританії, США, Канаді, Ірландії
і дещо скромніше — в інших країнах. Перші згадки про Хелловін припадають ще на
XVI століття, оскільки його прообраз — язичницьке свято Самайн, яке асоціювалося зі
смертю, потойбічним і надприродним, відзначалося ще кельтами  — як завершення
річного циклу і початок нового. У XIX–XX століттях Самайн поступово відмирає, йому
на зміну приходить Хелловін, що традиційно відзначається проти Дня всіх святих.

Майстер в/н Марта Долішна

ВИВЧАЄМО АНГЛІЙСЬКУ
22 листопада 2017 року викладач

англійської мови Інна Серьогіна разом
з учнями групи № 27 організували і про-
вели «Інтерактивний урок англійської
мови», де учні змогли відчути себе в ролі
кухарів і спілкувалися виключно англій-
ською мовою.

Учні поділились на 2 підгрупи,
визначивши 2-х шеф-кухарів. Шеф-кухарі
давали настанови і розподіляли процеси
приготування страв між учасниками.  По
завершенні дві команди змогли скуштувати
те, що готували, і визначити, яка команда
виявилась кращою у кулінарній справі.
Звичайно, перемогла дружба!

Учениця групи 27 Оксана Бриндак

 

МАЙСТЕР-КЛАС (перукарі)
22 листопада 2017 року учні групи

№ 15 разом з викладачем Юлією Михайлів
та майстрами виробничого навчання
Мартою Долішною і Зоряною Єдинак
взяли участь у майстер-класі Ірини
Павлюк, що проходив у ТВК «Південний».

Майстер-клас був присвячений
створенню зачісок із використанням
засобів фірми «Cutrin», яка виробляє най-
ширший спектр продукції, керуючись
принципами ЕКО-філософії, профе-
сіоналізму і любові до своєї роботи. Саме
ці принципи роблять «Cutrin» одним з лі-
дерів серед тисяч виробників.

     Майстер в/н Зоряна Єдинак

НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ
22 листопада 2017 року учні групи № 16  ДНЗ «Ставропігійське ВПУ м. Львова»

у рамках вивчення теми з української літератури «Драматургія 70–90-х років ХІХ
століття. Театр корифеїв» відвідали у Національному музеї у Львові ім. А. Шептицького
(просп. Свободи, 20)  виставку «Театр Заньковецької. Перші 100 років», в рамках якої
відбулася авторська екскурсія Романа Лаврентія «За кулісами і під масками».

Учні дізнались про історію створення першого державного театру України та
подальші його трансформації. Фокус екскурсії був зосереджений не на хронології, як
і сама експозиція, а на певних топосах, із яких складається такий знайомий і близький
нам «заньківчанський космос».

Рідкісні експонати із фондів музеїв, архівів, театру чи приватних збірок: оригінали
документів, фото- та відеоматеріали, сценографічні макети, костюми з легендарних
вистав — усе заговорить іншою мовою, розкриваючи свої історії, історії злетів і поразок,
частинок-епізодів складного шляху найдавнішого театрального колективу України.

Роман Лаврентій — старший викладач кафедри театрознавства та акторської
майстерності, співробітник Наукової бібліотеки Львівського національного університету
імені Івана Франка. Член Наукового товариства ім. Т. Шевченка (секретар Театрознавчої
комісії). Закінчив Львівський національний університет ім. І. Франка (2006, театрознавче
відділення), прослухав магістерську програму з культурології (2003–2005). Автор
поетичної збірки «Я поспішав, але спинився…» (2011) та численних публікацій,
присвячених історії театру.

Викладач Катерина Савич
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ХЛІБ — УСЬОМУ ГОЛОВА
Є у світі поняття, цінність яких непере-

вершена, до них належить хліб. ВУкраїні хліб
завжди вважався священним продуктом.

З метою виховання у молодого поко-
ління пошани, поваги до звичаїв та тра-
дицій українського народу учнями груп
№№ 26 та 34 під керівництвом класних
керівників Ольги Винарчик, Зоряни
Журавської, майстрів виробничого
навчання Андрія Мисака,  Оксани
Чугуєвець проведено відкритий виховний
захід: «Тільки хліб — незгубна цінність,
в ньому наша сила».

Захід сприяє формуванню і підви-
щенню загального рівня культури,
розвиває високі ідеали моральності та
відповідальності, прищеплює учням
любов, пошану до хліба, бо хліб — це
символ життя, щастя, поваги, гостин-
ності, благополуччя, щирої братерської
дружби, знак прихильності, чистоти,
благородних намірів, предмет обрядо-
вості, персонаж фольклору, хліб —
усьому голова!

 Викладач Ольга Винарчик

ЕКСКУРСІЯ В НАГУЄВИЧІ
З метою виховання у молодого україн-

ства патріотизму, поваги та пошани до
традицій українського народу, а також
пізнання творчої спадщини Івана Франка,
підвищення рівня мовної освіти і культури,
ознайомлення з історією рідного краю
в рамках проведення Тижня української
мови та літератури і на виконання Плану
роботи навчального закладу учнівський
колектив у супроводі викладача української
мови та літератури Людмили Гриценко і
майстра виробничого навчання Світлани
Наумець здійснили краєзнавчо-пізнавальну
екскурсію в с. Нагуєвичі Львівської області.

Викладач Людмила Гриценко

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ
18 листопада учні групи 27, що

навчаються професії «Агент  з організації
туризму», разом з майстром вироб-
ничого навчання Юлією Здобиляк
відвідали захід у Львівській філії Київського
національного університету культури
і мистецтв — «День відкритих дверей».

Було дуже цікаво :). Розповідали про
умови вступу для кваліфікованих ро-
бітників, відповіли на всі запитання щодо
навчання учнів. Ми були в аудиторії, де
надавали інформацію по туризму. По
закінченні до нас підійшла учениця
університету і ще особисто з нами поспіл-
кувалася. Казала — не шкодує, що вчить-
ся на «туризмі», багато країн відвідала,
вже встигла попрацювати в турфірмі, але
планує стати викладачем. Ось так :))!

Загалом все пройшло класно.
Учень групи 27 Тарас Пехник

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ КУХАРЯ (International Chefs Day)
Учні та працівники ДНЗ «Ставропігійське вище професійне училище м. Львова»

долучилися до святкування міжнародного Дня кухаря і кулінара (International Chefs
Day), який відзначають у всьому світі 20 жовтня з 2004 року. Свято було засноване
з ініціативи Всесвітньої асоціації кулінарних співтовариств.

З метою профорієнтації та піднесення престижу професії «Кухар» у ДНЗ
«Ставропігійське ВПУ м. Львова» було проведено низку заходів у рамках відзначення
Міжнародного дня кухаря.

18 жовтня учні групи № 12 («Кухар. Офіціант») у супроводі майстрів виробничого
навчання Галини Петришин, Тетяни Горної відвідали XVII Міжнародну виставку
«ТурЕКСПО–2017», що проходила в рамках Львівського міжнародного форуму
індустрії туризму та гостинності.

19 жовтня учні навчального закладу були учасниками майстер-класу «Секрети
приготування галицької кухні», «Новий погляд на PROSTOпродукти. Економна кухня».
Цікавим є те, що провела цей майстер-клас фіналістка «MasterChef» Наталія Петрик.

20 жовтня класні керівники ДНЗ «Ставропігійське ВПУ м. Львова» провели виховні
години на тему: «Професія кухаря — престижна та перспективна».

24 жовтня у навчальному закладі відбувся «Кулінарний ярмарок». Учні груп №№ 12,
22, 28 («Кухар. Офіціант») під керівництвом майстрів виробничого навчання Людмили
Цяпути, Тетяни Горної, Іванни Харатон, Галини Петришин приготували кулінарні
вироби та частували учнів, працівників і гостей заходу.

Методист Оксана Цибух

НАШІ «ТУРИСТИ»
Працівники ДНЗ «Ставропігійське

вище професійне училище м. Львова»
Наталія Добрій (викладач) і  Юлія Здоби-
ляк (майстер в/н) взяли участь у семінарі
«Використання інноваційних методів та
форм роботи при підготовці в ПТНЗ
майбутніх фахівців туристичної сфери»,
що проходив у ВПУ № 34 м. Стрия.

Юлія Здобиляк виступила з доповіддю
«Святкування Дня туризму у ДНЗ „Став-
ропігійське ВПУ м. Львова“».

2 листопада учні ДНЗ «Ставропігійське
ВПУ м. Львова», які навчаються за профе-
сією «Агент з організації туризму. Адміні-
стратор»: Оксана Бриндак, Тарас Пехник,
Марта Гаврилюк, Богдана Середа у супро-
воді викладача Наталії Добрій та майстрів
виробничого навчання Дарії Василишин
та Юлії Здобиляк взяли участь у науково-
практичному семінарі «Туризм і гостин-
ність в Україні: історія, проблеми та
перспективи розвитку». Захід відбувся на
базі Львівської філії Київського національ-
ного університету культури і мистецтв.

Учні нашого НЗ виступили з допові-
дями: «Проблеми та перспективи розвитку
музейного туризму у м. Львові» — Оксана
Бриндак і Тарас Пехник (група 27,
науковий керівник — Юлія Здобиляк);
«Історія Музею освітньої та друкарської
діяльності ДНЗ „Ставропігійське ВПУ
м. Львова“» на прикладі музею-друкар-
ні — Гаврилюк Марта і Середа Богдана
(група 17, науковий керівник — Дарія Ва-
силишин). Семінар завершився екскур-
сією центром Львова.

Учениця групи 27 Оксана Бриндак
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ТИЖДЕНЬ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

13–24 листопада 2017 року у ДНЗ
«Ставропігійське ВПУ м. Львова» про-
ходив Тиждень безпеки дорожнього руху,
що проводиться у рамках Десятиліття
дій із забезпечення безпеки дорожнього
руху 2011–2020 рр. Були проведені захо-
ди з метою запобігання дорожньо-
транспортному травматизму учасників
навчально-виховного процесу НЗ.

1. Виховні години з дотримання Правил
дорожнього руху: «Твій друг — безпечний
рух!». Класні керівники.

2. Навчально-виховний захід з без-
пеки дорожнього руху для учнів НЗ з ви-
світленням негативних наслідків дорож-
ньо-транспортних пригод. Соціальний
педагог Андрій Бурак.

3. Учні навчального закладу отри-
мали пам’ятки про права та обов’язки
пасажирів, пішоходів. Інженер з охорони
праці Любов Рогова.

5. Проведено бесіду «Права та обо-
в’язки учасників дорожнього руху» з учня-
ми, які проживають в гуртожитку. Вихователь
гуртожитку, керівник гуртка «Клуб актив-
ного дозвілля» Оксана Франчук.

Інженер з охорони праці Любов Рогова
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     ДЕНЬ ГІДНОСТІ І СВОБОДИ
21 листопада у Державному навчальному закладі «Ставропігійське ВПУ м. Львова»

викладач історіїї Надія Цяска організувала виховний захід до Дня Гідності та Свободи.
Цей День відзначається в Україні щороку 21 листопада на честь початку двох

революцій: Помаранчевої революції (2004 року) та Революції Гідності (2013 року)
і є наступником Дня Свободи, що відзначався 22 листопада на честь Помаранчевої
революції у 2005–2011 роках, поки не був скасований указом Віктора Януковича.

13 листопада 2014 року Президент України Петро Порошенко підписав указ, згідно
з яким в Україні 21 листопада відзначається День Гідності та Свободи, встановлений
«з метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, збереження та донесення
до сучасного і майбутніх поколінь об’єктивної інформації про доленосні події в Україні
початку XXI століття, а також віддання належної шани патріотизму й мужності
громадян, які восени 2004 року та у листопаді 2013 року — лютому 2014 року постали
на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини, громадянина, національних
інтересів нашої держави та її європейського вибору…».

23 листопада учні групи  № 12 Державного навчального закладу «Ставропігійське
вище професійне училище м. Львова» у супроводі майстра виробничого навчання
Галини Петришин та вихователя гуртожитку Анжеліки Денисяк відвідали Палац
естетичного виховання учнівської молоді.

Літературно-музичний вечір «Батьківщина мого серця», присвячений Дню Гідності
і Свободи, відбувся на великій сцені палацу. Свято урочисто відкрив Державний Гімн
України. На заході було продемонстровано уривки з художніх та документальних
фільмів про боротьбу за свободу України — Української повстанської армії, за євро-
пейський вибір — події на Майдані, Антитерористична операція на Сході України —
за непорушність кордонів Української держави.

Хвилиною мовчання вшанували загиблих героїв УПА, Майдану, АТО, які внесли неоці-
ненний вклад у справу розвитку почуття національної гідності та гордості за свою Батьківщину.

Викладач Надія Цяска

ДЕНЬ СТУДЕНТА
ДНЗ «Ставропігійське ВПУ м. Львова» долучився до святкування Дня студента.

16 листопада учні групи № 17 разом з майстром виробничого навчання Дарією
Василишин відвідали святковий захід у Палаці естетичного виховання учнівської молоді.

17 листопада концерт до Дня студента відбувся в актовому залі ДНЗ «Ставропігійське
ВПУ м. Львова». Захід організували і провели майстер виробничого навчання Зоряна
Єдинак, викладачі Мирослава Лефменко та Юлія Михайлів спільно з учнями групи
№ 31, які навчаються за професією «Перукар (перукар-модельєр)».

Майстер в/н Зоряна Єдинак

ТИЖДЕНЬ ХІМІЇ
13–17 листопада у навчальному закладі

проходив Тиждень хімії. Було проведено
виставку стінгазет та кросвордів про хімію,
крилатих висловів відомих людей про
харчування і здоровий спосіб життя.

У групах №№ 16 («ОКН. Друкар.
Палітурник»), 101 («Столяр. Виробник
художніх виробів з дерева»), 202 («Слюсар
з ремонту автомобілів») відбулося
тестування на тему «Визначення актуаль-
ності хімічних знань для підлітків».

Групи №№ 11 та 21 (професія «Перукар,
перукар-модельєр») взяли участь у семінарі
«Хімія в моїй професії». Групи №№ 12 та 22
(професія «Кухар. Офіціант») провели
конференцію на  тему «Хімія в житті су-
спільства і в моїй професії».

Викладач Оксана Ковальська

ДЗВОНИ ПАМ’ЯТІ НЕ ЗАМОВЧАТЬ
Учні та працівники Державного навчального закладу «Ставропігійське вище

професійне училище м. Львова» долучилися до заходів Дня пам’яті жертв голодомору.
24 листопада 2017 р. учні груп №№ 16, 102, 12 у супроводі заступника директора

з НВихР Мирослави Березінської, методиста Катерини Савич, викладача історії Надії Цяски,
майстрів виробничого навчання Ольги Папи та Сергія Гавришко відвідали Львівську
філармонію, де відбулося літературно-музичне дійство «Дзвони пам’яті не замовчать».

Голодомор 1932–33 рр. змінив хід історії в Україні. «Хто не знає свого минулого, той
не вартий майбутнього», — цей вислів Максима Рильського актуальний і нині. Знати
і пам’ятати історію своєї держави та прикладати всі сили, щоб не допустити повторення
страшних подій, повинен кожен українець. Це — основна теза концерту-реквієму.

Заступник директора Мирослава Березінська


