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З РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!З РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!
З Новим роком всіх вітаєм,
Щастя від душі бажаєм;
І щоб був наступний рік
Значно кращий, ніж торік!
Щоб успішно всі трудились
Та на свята веселились;
Аби грошей повен міх
Заробили ви за рік.
Щоб цвіли, неначе квіти,
Та несли вам втіху діти.
А ще зичимо усім,
Щоб в добрі купався дім.

З НОВИМ РОКОМ!
У переддень Нового року хочу підвести підсумки року, що минає,

подякувати Богу за звершення і труднощі 2017 року. Саме труднощі
та незгоди, які ми переборюємо, роблять нас сильнішими і готують
зустрічати нові випробування з високо піднятою головою,
а досягнення і результати праці дають натхнення і наснагу до нових
творчих прагнень.

Вітаючи всіх з Новим 2018 роком та Різдвом Христовим,
бажаю миру і благополуччя, удачі і, звичайно, здоров’я.

Ірина Бурак, директор
 Ставропігійського ВПУ м. Львова

«Самі  вирішили,  самі  зробили,  самі відповідаємо»«Самі  вирішили,  самі  зробили,  самі відповідаємо» 

Щоб жили ви у здоров’ї,
Мирі, злагоді й любові,
І щоб щедрими столи
Для гостей завжди були.
Зичимо добра й удачі:
І на полі, і на дачі,
Щоб збулись всі ваші мрії,
Сподівання та надії;
Щоб здоров’я, як граніт,
Дав вам Бог на сотню літ.
Щоб на радість всій малечі
Ви зібрались на Святвечір
І, як справжнє торжество,
Святкували ви Різдво!

Віншуємо долі, достатку доволі,
Смачної куті та добра у житті.

Хай Бог з вами буде завжди і усюди,
Хай вам помагає — Христос ся рождає!!!

РІК ЖОВТОГО ЗЕМЛЯНОГО СОБАКИ
До нового, 2018 року — року Жовтого Земляного Собаки — залишилося дуже

мало часу. Адже недарма є в народі приказка — як зустрінеш Новий рік, так його
і проведеш. Який він, покровитель року? Визначення тотема певного проміжку часу —
це суто східна традиція, вона тісно пов'язана з китайським місячним календарем.
У 2018 році вступає в свої права Жовтий Земляний Собака з енергією Ян. І для того,
щоб зустріти правильно, згідно з китайським вченням, рік, потрібно брати до уваги
як особливість характеру тварини-покровителя, так і її стихію і начало.

При цьому важливо пам'ятати, що початок року в китайському календарі —
не 1 січня. Його святкують другого молодика після зимового сонцестояння, що за-
звичай припадає на період з 21 січня по 21 лютого. У 2018 році — 16 лютого.

Оскільки Собака — домашня тварина, дуже добра й ласкава, якщо до неї
добре ставитися, і вирізняється особливим почуттям справедливості й при-
хильністю до людей, 2018 рік найкраще зустрічати вдома, у сімейному колі.

Атмосфера повинна бути не стільки урочиста, скільки душевна. Добре, коли
сім'я спільно братиме участь у всіх хатніх клопотах — від прибирання оселі до
приготування святкової їжі, та наповнить будинок спільними приємними спогадами.

(Продовження на ст. 4)
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НАШІ ЕКСКУРСІЇ

У «ВІДВІДАЙ» В ГОСТЯХ
1 грудня 2017 р. учні групи  № 27, що

навчаються професїї «ОКН. Агент з орга-
нізації туризму. Адміністратор», у супроводі
майстра виробничого навчання Юлії
Здобиляк здійснили екскурсію професій-
ного спрямування, побувавши в гостях
у туристичного оператора «Відвідай».

Учням розповіли про роботу фірми, про
можливості співпраці з туристичними аген-
ціями, популярні тури, можливості прохо-
дження виробничої практики та вимоги
щодо знань і навичок працівника сфери
туризму.

Учениця групи 27 Оксана Бриндак

СПІВПРАЦЯ З РОБОТОДАВЦЯМИ
У ДНЗ «Ставропігійське ВПУ м. Львова» продовжуються заходи, проведені

спільно з роботодавцями, також і  у форматі «Круглий стіл».
30 листопада 2017 р. на базі ДНЗ «Ставропігійське ВПУ м. Львова» в навчальному

корпусі по вул. Плужника, 6 у межах соціального партнерства з роботодавцями сфери
громадського харчування відбулася зустріч учнів та працівників НЗ з представниками
підприємств. Тема круглого столу: «Взаємодія навчального закладу із соціальними
партнерами на шляху якісного оновлення системи професійно-технічної освіти»

Гостей привітала Ірина Бурак, директор навчального закладу. На засіданні круглого
столу виступили: Ірина Бурак, директор ДНЗ «Ставропігійське ВПУ м. Львова»; Наталія
Наконечна, начальник відділу по системній роботі з ринкоутворюючими
підприємствами Львівського обласного центру зайнятості; Катерина Кошіль, Ольга
Оприщенко, менеджери з навчання та розвитку персоналу FFS (Fast Food System)
«Піца Челентано»; Андрій Машков, директор із залучення талантів, ТМ «ЛІМО»;  Ольга
Кошик, експерт з підбору персоналу ПАТ «Концерн Галнафтогаз» (мережа ОККО);
Павло Пилипчук, шеф-кухар ТзОВ «Галіція-сервіс» («Гуцульська гражда»); Володимир
Грицак, викладач «Львівського державного коледжу харчової і переробної
промисловості НУХТ»; Едуард Пересекін, шеф-кухар «Термінал А».

Під час зустрічі роботодавці презентували свої компанії, розповіли учням
навчального закладу про вимоги до кваліфікованих робітників сфери громадського
харчування, наголосили на важливості вивчення сучасних технологій. Також
обговорили перспективи проходження практики, працевлаштування після закінчення
навчального закладу, проведення екскурсій та практичних занять у закладах
громадського харчування.

4 грудня 2017 р. в ДНЗ «Ставропігійське ВПУ м. Львова» відбулася зустріч з ро-
ботодавцями з професії «Перукар (Перукар-модельєр)». Тема круглого столу:
«Взаємодія навчального закладу із соціальними партнерами на шляху якісного
оновлення системи професійно-технічної освіти».

З вступним словом до гостей звернулася Ірина Бурак, директор навчального закладу.
На засіданні круглого столу виступили: Марія Макар, директор салону «Маленька
мрія»; Оксана Зельман, директор салону-перукарні «Тетяна»; Надія Назаркевич,
технолог косметичної фірми «Сutrin»; Христина Вінчур та Марія Кузьо, викладачі ЛФ
КНУКіМ.

Під час зустрічі учасники презентували свої салони та продукцію, розповіли учням
навчального закладу про вимоги до майстрів індустрії краси, поділилися досвідом
розуміння сучасних тенденцій перукарського мистецтва, наголосили на актуальності
використання екологічних засобів догляду за волоссям.

Було обговорено перспективи співпраці: проведення екскурсій та практичних занять
у салонах краси, проходження практики для учнів ДНЗ «Ставропігійське ВПУ
м. Львова», а також працевлаштування випускників.

Роботодавці відзначили потребу у кваліфікованих робітниках, закликали учнів
добросовісно навчатися і працювати над особистим розвитком та підняттям престижу
обраної професії.

Усі роботодавці акцентували увагу на важливості самовдосконалення.
Методист Оксана Цибух

МАЙСТЕР-КЛАС
«Бронювання та резервування турів»

8 грудня 2017 року в ДНЗ «Ставропігійське ВПУ м. Львова» відбувся майстер-клас для
учнів, що навчаються професіїї «ОКН. Агент з організації туризму. Адміністратор» (групи
27 і 17), який провела директор туристичної агенціїї TUI Орися Йосипчук (м. Стрий).

Тема заходу: «Бронювання та резервування турів». Пані Орися в режимі «on-line»
(з допомогою Internеt) продемонструвала хід роботи та розповіла про особливості
систем бронювання та резервування турів.

 Також Орися Йосипчук провела коротку лекцію про роботу агента з організації
туризму в офісі, про методику продажу туристичних послуг, спілкування з клієнтами,
способи вирішення конфліктів.

Захід, організований майстром виробничого навчання Юлією Здобиляк, відвідали:
викладач Наталія Добрій, майстри виробничого навчання Дарія Василишин, Ольга Папа.

Дякуємо Орисі Йосипчук за майстер-клас, за цікаву та актуальну інформацію.
Учениця групи 27 Оксана Бриндак

ПІДПРИЄМСТВО ПРАТ
«КОМПАНІЯ ЕНЗИМ»

навчально-ознайомча екскурсія
5 грудня 2017 р. учні групи № 32 в су-

проводі класного керівника Іванни Фили-
пович, заступників директора Мирослави
Березінської та Галини Филипович
відвідали з навчально-ознайомчою екс-
курсією ПрАТ «Компанія Ензим».

Підприємство займає лідерські позиції
у виробництві якісних та безпечних
дріжджів на українському ринку, працює
за системою управління безпечності
харчових продуктів згідно з міжнародни-
ми стандартами ІSO 22000. Це український
національний виробник, який впроваджує
нові технології, дбає про екологічну
безпеку, енергозбереження.

Захід відбувся в рамках тижня хімії та
біології.

Методист Оксана Цибух

КВЕСТ-ЕКСКУРСІЯ
з англійською мовою в аеропорту

7 грудня 2017 року викладач англійської
мови  Інна Серьогіна і майстер виробничого
навчання Юлія Здобиляк разом з учнями
групи № 27 (Агент з організації туризму)
організували і провели «Квест з англійською
мовою» у Міжнародному аеропорту
«Львів» імені Данила Галицького.

Учасники квесту поділились на 2 ко-
манди, визначивши 2-х капітанів. Капітани
за жеребом вибирали завдання та роз-
поділяли їх — кожен між учасниками
своєї команди. Також учні ознайомилися
з правилами проходження паспортного
і митного контролю в аеропортах.

По завершенні виявилось, що обидві
команди виконали завдання і набрали
однакову кількість балів. Всі учасники
отримали солодкі призи у вигляді цукерок.

  Учениця групи 27 Вікторія Квітко
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АНДРІЇВСЬКІ ВЕЧОРНИЦІ
12 грудня 2017 року в актовому залі ДНЗ

«Ставропігійське ВПУ м. Львова» відбувся
виховний захід — «Андріївські вечорниці».
Свято організувала і провела викладач
математики Мирослава Лефменко разом
з учнями груп № 12, 102, 31, 32.

За українськими традиціями вечор-
ниці — одна з форм осінньо-зимових
вечірніх розваг, що відбувались у хаті.
Їх основою було рукоділля (вишивання,
прядіння, шиття), також на вечорницях
оповідали казки, співали, танцювали,
поєднуючи дозвілля з роботою.

Андріївські вечорниці були особ-
ливими — це веселе і колоритне дійство.
Дівчата ворожили, а хлопці робили
збитки — жарти, пустощі, що дозволялося
тільки в Андріївську ніч.

ФЕСТИВАЛЬ
РІЗДВЯНИХ КОМПОЗИЦІЙ

14 грудня 2017 р. Державний
навчальний заклад «Ставропігійське вище
професійне училище м. Львова» взяв
участь у фестивалі різдвяних композицій
«Над вертепом зірка ясна засіяла», що
відбувся у МЦ ПТО ХМД м. Львова .

Наш навчальний заклад представив
різдвяну композицію в етностилі, викона-
ну з екоматеріалів. А святкового настрою
додало віншування-привітання та колядка
у виконанні наших учнів.

Свято проведено з ініціативи Львів-
ського державного будинку техніки.

Створення різдвяної композиції від
нашого навчального закладу організувала
Оксана Цибух — методист, керівник гуртка
«Художнє оформлення», а підготувати
колядку нашим учням допоміг муз-
керівник Роман Зарума.

Методист Оксана Цибух

НАШІ ГОСТІ — Українська академія друкарства
14 грудня навчально-виробничі майстерні поліграфічного відділення ДНЗ

«Ставропігійське ВПУ м. Львова» з метою ознайомлення з виробництвом відвідали
студенти ІV курсу Української академії друкарства у супроводі доцента-викладача
Галини Чорнозубової.

Наші працівники щиро привітали гостей і продемонстрували їм практичні
прийоми роботи з обладнанням та матеріалами.

Християн Гвоздінський провів для студентів майстер-клас з друкування кольорової
продукції на офсетній друкарській машині. Оксана Чугуєвець ознайомила гостей із спо-
собами виготовлення палітурок і також провела майстер-клас.

Потім студенти відвідали Навчально-практичний центр «XEROX», який працює в на-
вчальному закладі з 2016 року, де Ганна Покоцька провела майстер-клас з виготовлення
друкованої кольорової продукції на багатофункціональному принтері Xerox Colour C75 Press.

Старший майстер Віра Гошівська

Дякуємо усім небайдужим за увагу
до українських звичаїв.

Викладач Мирослава Лефменко

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ У КНУКіМ
9 грудня 2017 року учні ДНЗ «Ставропігійське ВПУ м. Львова», що навчаються за

професіями «ОКН. Агент з організації туризму. Адміністратор», «ОКН. Палітурник.
Друкар», «Столяр, виробник художніх виробів з дерева», «Перукар (перукар-
модельєр)», у супроводі майстрів виробничого навчання Юлії Здобиляк та Марти
Долішної відвідали День відкритих дверей у Київському національному університеті
культури і мистецтва у м. Києві.

Учні взяли участь в майстер-класах з обраних спеціальностей, поспілкувались
з викладачами та студентами вузу, а також зустрілись з ректором університету
Михайлом Поплавським, від якого отримали чудові авторські подарунки: книжки
«Формула успіху»  та аудіодиски з піснями народного артиста.

«Обрана вами професія має стати у майбутньому справою всього життя. Я спо-
відую філософію лідера, філософію переможця і цьому ж навчаю своїх студентів.
Перед тим, як прийняти рішення, який університет обрати, раджу вам поспілкуватись
зі студентами, бо саме вони — барометр будь-якого навчального закладу. Віра в себе —
половина успіху. Інша половина — дії! Для того, щоб досягти висот, потрібно ставити
мету, натхненно працювати і впевнено робити крок у майбутнє. Моє кредо — „Жити,
творити, любити і перемагати“, чого і вам всім бажаю», — сказав Михайло Поплавський.

Дійство закінчилось екскурсією по м. Києву.
Майстер в/н Юлія Здобиляк
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РІК ЖОВТОГО
ЗЕМЛЯНОГО СОБАКИ

(Продовження, початок на ст. 1)

У що вдягнутися і якими кольорами
прикрасити все довкола?

Кольорова гама прийдешнього Нового
року досить багата. Як уже відзначалося,
головний колір 2018 року — жовтий. Тому
в одязі, декорі приміщення і святкового
столу найкраще застосовувати м’які
пастельні кольори — жовтий, пісочний,
оливковий, золотистий, коричневий,
кавовий. Допускається нейтральний
кремовий, але в жодному разі не білий.

Оскільки стихія року — «земля», то, крім
названих, рекомендують використовувати
також всю природну гаму кольорів
(чорний, блідо-червоний, жовтогарячий
тощо). Сам же Собака добре ставиться до
темно-синього, зеленого і фіолетового.

Все, що б ви не одягнули і чим би не
прикрасили будинок і святковий стіл, має
бути стриманим і скромним — Собака
дуже врівноважений і невибагливий. Так
не допускається викличне вбрання, на-
приклад, з глибоким декольте, прозорими
вставками і довгими розрізами, великі
яскраві прикраси та їх нагромадження.

Це стосується і подарунків — щоб не
розізлити собаку, вони не повинні бути
занадто дорогими: покровитель року не
терпить марнотратства і помпезності.

Що подати на стіл?
Собака невибагливий у їжі, у всякому

разі, він не є гурманом і не цікавиться делі-
катесами, тому новорічні страви повинні
бути якомога простішими й буденнішими.
Звичайно ж, їх можна і треба прикрашати
зеленню, овочами і фруктами — все ж свя-
то, але ніщо не повинно перетворювати
ваш стіл на королівський бенкет.

Зокрема, перевагу для зустрічі 2018 ро-
ку віддають м’ясним стравам, оскільки
Собака є хижаком.

Для перших страв — супи з фрикадель-
ками і курячими сердечками, збірні
солянки з різними видами ковбас і м’яса,
а також традиційний борщ. Найбільш
прийнятними другими стравами, при-
готованими з м’яса, є тефтелі з рисом,
яловича печінка, котлети, відбивні та гуляш.
На гарнір можна подати варену картоплю,
гречку, пшеничну кашу або макарони.
Тут можна орієнтуватися на свій смак.

Щодо холодних закусок, то на столі
повинні бути різні м’ясні та ковбасні

нарізки. Добре було б не забути і про сало
з прошарками м’яса, яловиче серце, язик
і різноманітні рулети. Салати мають бути
простими. Тут можна згадати старі добрі
олів’є, «шубу» і «мімозу».

А от щодо десертів і напоїв Собака
переваг не має. Головне — не зловживати
алкоголем, адже Собака — страж і їй не
притаманний розгульний спосіб життя.

Також сміливо можна поставити на
святковий стіл букет свіжих червоних
троянд або вазон з орхідеєю (ці рослини
можуть бути й на одязі), а також водяні
лілії і маки — їх уважають найщас-
ливішими для Собаки.

https :/ /ua .112.ua

НОВОРІЧНИЙ КОНЦЕРТ
21 грудня у ДНЗ «Ставропігійське вище професійне училище м. Львова» відбувся

святковий концерт, присвячений Новому рокові та Різдву Христовому.
Директор навчального закладу Ірина Бурак висловила подяку року, що

завершується, і привітала всіх з Новим роком. Захід супроводжувався музично-
театралізованим дійством. Звучали вірші, пісні, колядки. Як завжди, на сцені — ансамбль
викладачів. До нас завітали Відьма з Антипком. А також всі потрапили на бал до Снігової
королеви. Підготуватися до свята Сніговій королеві та її свиті допомогли учні групи 21
(«Перукар, перукар-модельєр») разом з майстром виробничого навчання Мартою
Долішною і викладачем Юлією Михайлів.

Зустріч з казковими персонажами і музичний супровід організували керівники гуртків
Роман і Людмила Заруми.  Дякуємо всім організаторам і учасникам за чудове свято.

Майстер в/н Оксана Донченко

ВІТАЄМО
З ДНЕМ СВЯТОГО МИКОЛАЯ!
Затамуйте, друзі, подих:

Миколай сьогодні ходить.
У віконце заглядає,

подарунки підкладає.
З усією теплотою і щирістю вітаємо

зі світлим святом зимової казки. Бажаємо
родинного тепла, здійснення дитячих
мрій, з Днем святого Миколая!

18 грудня 2017 р. учні групи 21 ДНЗ
«Ставропігійське ВПУ м. Львова» долучи-
лися до акції «Подарунки від святого Мико-
лая». Учні у супроводі майстра в/н Марти
Долішної та класного керівника Наталії
Добрій відвідали дитячий будинок № 1 і при-
вітали дітей позбавлених батьківського піклу-
вання з Днем святого Миколая

19 грудня Миколай відвідав наш НЗ.
У супроводі ангелика, чортеняти, інших тра-
диційних персонажів і колективу колядників
він обійшов класи та майстерні, обдарувавши
учнів та працівників навчального закладу
солодкими гостинцями

Зустріч з Миколаєм організували муз-
керівники Роман і Людмила Заруми.

Викладач Наталія Добрій

 


