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Головне завдання педагогічного колективу
Вищого професійного училища № 20 м. Льво-
ва –  якісна підготовка кваліфікованих робітників
та успішна професійна кар'єра   випускників.
Щоб стати справжнім  "професіоналом", по-
трібно постійно поповнювати свої знання та
вміння.

Цьому сприяють Тижні професій, котрі сис-
тематично проходять у навчальному закладі.

Конкурси професійної майстерності, вистав-
ки учнівських робіт,  презентації  розвивають
інтерес до обраних професій та мотивацію до
навчання.

З 4 лютого 2019 розпочався  тиждень про-
фесії "Налагоджувальник верстатів з ЧПК". Про
найцікавіше у ній на тематичній лінійці розпо-
віли майстер виробничого навчання Сидорчук
О.В. та учні групи НР-11.Без цієї професії сьо-
годні не обходиться  жодна галузь промисло-
вості.

Вище професійне учи-
лище є учасником Німець-
ко-українського проекту
"Партнерство у сфері
професійно-технічної ос-
віти в Україні" .

Куратори проекту з
Німеччини високо оцінили
знання  учнів.

Ïðîôåñ³éíå çðîñòàííÿ
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15  лютого 2019 року ми вша-
нували 30-ті  роковини завершен-
ня Афганської війни.

Україна 30 років переживала
сум, біль, втрати. Радянсько-аф-
ганську війну пройшло більше 160
000 українців. З них 3 378 загину-
ли, 60 вважають зниклими безвісти
або тими, що потрапили в полон.
Поранення отримали більше 8 000
українців, з них 4 687 повернулися
додому інвалідами. Із 72 осіб, удо-
стоєних за роки "афганської" війни
звання Героя Радянського Союзу,
є 11 українців. Невинно загиблим
– ВІЧНА ПАМ' ЯТЬ!

 Історія українського народу –
це постійна боротьба. 20 лютого
2019 р на тематичній лінійці, при-
свяченій 5-ій  річниці Героїв Небес-
ної Сотні, заступник директора з
навчально-виховної роботи Смик
Г.О. нагадала про трагічну сторінку
нашої історії.

Серед Героїв Небесної Сотні
немало львів'ян: Бойків Володи-
мир, Дигдалович Андрій, Жалова-
га Анатолій, Бльок Іван …

Викладачі та учні навчального
закладу взяли участь у заходах
вшанування Героїв Небесної Сотні,
котрі проходили у Львові

Ïàì 'ÿòàéìî íàøèõ ãåðî¿â!

Ç Óêðà¿íîþ â ñåðö³
 12 лютого 2019 у ВПУ №20 м. Львова  за-

вітав командир Зенітно-ракетного полку №39
 Тимофій Нечипорук, котрий  презентував

учням військові професії, дотичні до наших.
Розказав про переваги військової служби

за контрактом, про будні та здобутки украї-
нської армії сьогодні. Нечипорук Т. наголосив,
що захищати Україну – честь та перспектива
кар'єри для кожного!
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Ìîâî ð³äíà, ñëîâî ð³äíå…

Íàøà ãîðä³ñòü

дисту і викладачу української мови Не-
дзельській І.Я., викладачу української мови
Мриц М. М, керівнику вокального гуртка
Сінчук М. С., класному керівнику та викла-
дачу математики Іваночко Р.О. Бажаємо
подальших успіхів.

У Вищому професійному училищі
№20 м. Львова люблять та шанують
рідне слово, плекають скарби украї-
нської мови та цікавляться новинка-
ми української художньої літератури.

    Яскраво та тепло промайнула
зустріч із відомою львівською пись-
менницею Наталею Гурницькою. При-
ємно було ще раз  зануритися у при-
годи героїв її романів "Мелодія кави у
тональності кардамону" та "Мелодія
кави в тональності сподівання".

  21 лютого - Міжнародний день
рідної мови. Вивчати мову можна по
різному. Цікавіше у формі квест-зма-
гань. Дві команди: "Патріоти" і "Соко-
ли" показали чудові знання та яскраві
таланти. Ми вітаємо їх і дякуємо за чу-
довий настрій, котрий вони створили

Дякуємо організаторам свята: мето-

Завершився IV обласний конкурс твор-
чих учнівських робіт "Батьківщина мого
серця -2019".  Краєзнавчо-патріотичне
спрямування конкурсу вже не перший рік
захоплює педагогів та учнів творчою ро-
ботою  з метою дослідження культури та

ладач географії Григорчук М.П.. ВІТАЄМО!
Кожного року кращі учні здобувають

призові місця на обласних та всеукраїнсь-
ких конкурсах. Учениця групи ЕОМ-11
Гнатів Софія здобула І місце у ІІІ етапі ІХ
Міжнародного мовно-літературного  кон-
курсу  учнівської та студентської молоді  ім.
Тараса Шевченка і І місце у ХІХ Міжнарод-
ному конкурсі з української мови імені Пет-
ра Яцика. Учениця групи ОД-21 Степан-
чук Мар 'яна посіла ІІ місце у VIII Міжна-
родному мовно-літературному конкурсі
учнівської та студентської молоді і м. Та-
раса .Шевченка Щиро вітаємо Мар' яну та
Софію, викладачів української мови: І.Я.
Недзельську та М. М. Мриц.  Бажаємо по-
дальших успіхів!

історії рідного краю. Учні розшукують ціка-
вих людей, створюють презентації, відео-
фільми, знаходять маловідомих героїв,
відкривають скарби народного мистецтва,
красу та історію маленьких сіл, скромних
українців-патріотів.

Цього року наші роботи зайняти перші
місця: у номінації "Герої рідного краю" -
робота "Тисяча доріг" про маловідому ге-
роїню УПА Марію Савчин. Автори: учени-
ця групи ЕОМ-31 Талайло Лілія, керівник-
заступник директора з навчально-виховної
роботи Смик Г.О. І робота на тему: "Роль
та місце відбудованих та новозбудованих
церков у відродженні вікових моральних
цінностей". Автори: учні групи ЕОМ-11 Бу-
картик Олег та Гнатів Софія, керівник -вик-
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Сьогодні Вище професійне
училище № 20 готує кваліфіко-
ваних робітників за такими про-
фесіями: секретар керівника,
діловод; налагоджувальник
верстатів та маніпуляторів з
програмним керуванням; об-
робка комп'ютерної інформації,
основи програмування; елект-
ромеханік з ремонту лічильно-
обчислювальних машин та по-
бутової техніки; електромон-
тер з ремонту і обслуговуван-
ня електроустаткування; елек-
трогазозварник; верстатник
широкого профілю; слюсар з
ремонту автомобілів.

ВПУ№20 здійснює ступене-
ву підготовку "молодших спе-
ціалістів" за даними професія-
ми.

Більшість  професій до впо-
доби юнакам, котрі люблять
техніку,  комп'ютери, планують
у майбутньому здобути і вищу
освіту, але головне – хочуть
добре заробляти та реалізува-
ти себе в житті.

Наші професії необхідні там,
де ведеться промислове ви-
робництво, будівництво, серв-
існе обслуговування промисло-
вого обладнання, побутової
техніки, автомобілів.

Училище має  сучасну на-
вчальну базу – кабінети, май-
стерні. лабораторії обладнані
новими комп' ютерами, вер-
статами, навчальними трена-
жерами.

Педагогічний колектив скла-
дають досвідчені викладачі,
майстри виробничого навчан-
ня, котрі навчають та вихову-
ють молодь десятки років. Є і
хороші молоді кадри, важливо
що серед них чимало кращих
наших колишніх  випускників.

Кваліфікованого спеціаліста

Ðîá³òíè÷³ ïðîôåñ³¿ çàâæäè ïîòð³áí³
Âîëîäèìèð ÊÓÁÀÉ, äèðåêòîð Âèùîãî ïðîôåñ³éíîãî ó÷èëèùà ¹20,

ïðî ï³äãîòîâêó êâàë³ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â

Вище професійне училище №20 м. Львова добре відоме
не лише на Львівщині, ми вже 50 років успішно готуємо ви-
сококваліфікованих робітників для машинобудівної галузі.
Навіть у важкі часи розпаду та кризи економіки, занепаду ма-
шинобудування в Україні, навчальний заклад не змінив свій
профіль та не втратив віри у те, що відродження економіки
України за машинобудуванням. Училище було засноване у
1966 році та одне з перших в Україні здобуло статус Вищого
професійного училища - у 1989 р, сміливо започаткувавши
підготовку кваліфікованих робітників із спеціальності "на-
ладник верстатів та маніпуляторів з програмним керуван-
ням", На даний час ця професія найбільш затребувана та пер-
спективна у всіх країнах світу і, звичайно, в Україні.

неможливо підготувати лише в
стінах навчального закладу,
техніка дуже стрімко розви-
вається, постійно створюють
щось нове у машинобудуванні,
у зварювальному виробництві,
на ринок випускають щороку
нові автомобілі із складною
електронікою. Тому сьогодні
робітник змушений досконало
знати сучасне обладнання,
електротехніку, електроніку,
діагностику електрообладнан-
ня та автомобілів, бути мобіль-
ним та швидко освоювати нове.

Ми завжди намагаємося йти
в ногу з часом, розробляємо та
використовуємо нові методики
навчання, активно вивчаємо та
запроваджуємо кращий досвід
підготовки таких фахівців  інших
навчальних закладів України та
Європейських країн.

Стараємося учнів якомога
більше навчити на підприєм-
стві, в умовах виробництва.

Для нас головне –  щоб наші
випускники були затребувані
та знаходили роботу вдома, в
Україні. З цією метою ми
співпрацюємо з такими
підприємствами як філія Кон-
церну "Техвоєнсервіс", " ПТОВ
"Сферос Електрон", ТзОВ
"Арієс-Україна", ТзОВ "ІНТЕР-
ПЕТ", ПрАТ "Фірма "Нафтогаз-
буд" ТзОВ "Хеммель-Україна",
ТОВ СП "Електронтранс", ТОВ
"СІ-ЕФ-ТІ-Україна", ТзОВ "За-
вод Стеко"  та ін.

З минулого року Вище про-
фесійне училище №20 є учас-
ником Німецько-українського
проекту "Партнерство у сфері
професійно-технічної освіти в
Україні" (укладена угода з
Освітнім центром баварської
економіки (bbw). Партнерський
проект фінансується Феде-
ральним міністерством еконо-
мічного співробітництва та роз-
витку Німеччини і має на меті
підвищити попит на професій-
ну освіту в Україні

В рамках проекту передба-
чені навчальні тренінги, зокре-
ма за професіями електрога-
зозварник та наладник вер-
статів з числовим програмним
керуванням, ознайомлення з
системою професійної освіти
Німеччини, налагодження
співпраці підприємство-на-
вчальний заклад, придбання
новітнього обладнання для
підготовки спеціалістів з даних
спеціальностей.

У лютому 2017 року
львівська делегація у складі
директора та заступника ди-
ректора з навчально-виробни-
чої роботи ВПУ№20,  представ-
ників підприємств Львівщини,
куди ідуть працювати наші ви-
пускники, відвідала Німеччину,
а саме навчальні заклади про-
фесійної освіти міст: Мюнхена,
Нюрнберга, Вюрцбурга, Швай-
нфурта, Штутгарда. Очолюва-
ла делегацію Начальник де-

партаменту освіти та науки
ЛОДА Любомира Мандзій. Ми
побачили багато цікавого, що
варто перейняти для себе.Ма-
ли можливість порівняти, як
готують робітника в Німеччині
та в нас.

Хочу також наголосити, що
професійно-технічні навчальні
заклади виконують ще важли-
ву соціальну функцію – хто
приходить навчатися у про-
фесійно-технічні училища? Це
в першу чергу діти з малозабез-
печених, неповних, неблагопо-
лучних сімей. Часто такі, на кот-
рих махнули рукою і в сім' ї, і в
школі. І щоб такі діти не пропа-
ли на вулиці, вони повинні мати
шанс здобути безкоштовно хо-
рошу професію та отримати
повну середню освіту.

Закінчення
на стор. 5
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Закінчення.
Початок на стор. 4

Для нас завжди всі учні хо-
роші, воно справді так є – го-
ловне кожну дитину зацікави-
ти, в кожній знайти іскру, моти-
вувати її до навчання, до тру-
дової діяльності. Коли учневі
цікаво навчатися, коли він ро-
зуміє затребуваність та перс-
пективи своєї професії, тільки
тоді він буде хорошим учнем,
та у майбутньому – хорошим
працівником.

Кожна молода людина  по-
требує уваги і самореалізації.
За час навчання учні в нас не
лише здобувають обрану про-
фесію, вони можуть паралель-
но на курсах отримати ще
одну-дві професії, пройти на-
вчання та здобути права водія.
Безкоштовно займатися у гур-
тках технічної та художньо-при-
кладної творчості, у спортивних
секціях, тобто є всі умови рац-
іонально використовувати
вільний час і розвивати свої
інтереси. Учні люблять екс-
курсії, відвідувати пам 'ятні та
історичні місця Львівщини, Ук-
раїни. Беруть активну участь у
різноманітних конкурсах, фес-
тивалях, КВК, зокрема завжди
займають призові місця у кон-
курсах професійної майстер-
ності як обласного, так і всеук-
раїнського рівня.

  Окремо варто відзначити
велику увагу до фізичного ви-
ховання  учнів ВПУ№20 Від са-
мого початку заснування на-
вчального закладу і до сьогодні
в училищі постійно професійно
тренуються і грають 2-3 фут-
больні команди, є спортивні
секції з волейболу, баскетболу,
атлетичної гімнастики.

Серед випускників ВПУ№20
є чимало професійних спорт-
сменів, котрі долучилися до
спорту навчаючись  в училищі.
Відомі наші спортсмени: Заул-
ічний Ростислав (боксер) –
срібний призер Олімпіади в
Барселоні (1992), Делісандро
Геннадій (боксер)-чемпіон Ук-
раїни 1994 року. Здоров'я – за-
порука успішного навчання і
майбутньої професійної кар'є-
ри. У навчальному закладі учні
мають всі умови для занять

Ðîá³òíè÷³ ïðîôåñ³¿ çàâæäè ïîòð³áí³
Âîëîäèìèð ÊÓÁÀÉ, äèðåêòîð Âèùîãî ïðîôåñ³éíîãî ó÷èëèùà ¹20,

ïðî ï³äãîòîâêó êâàë³ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â

спортом. Спортивна база
ВПУ№20 це – стадіон з легко-
атлетичними доріжками, гімна-
стичне містечко, зал ігрових
видів спорту, тренажерний зал,
роздягальні.

На завершення, хочу звер-
нутися до випускників шкіл та
їх батьків, котрі зараз дуже хви-
люються, готуються до випус-
кних іспитів у школах, до зовні-
шнього незалежного оцінюван-
ня, стоять перед складним ви-
бором –  куди піти навчатися?
Вибір є – головне не помили-
тися, щоб  потім не розчарува-
тися!

Адже дорогі  приватні на-
вчальні закладі не всім по ки-
шені. Обирайте державний на-
вчальний заклад, де є гарантія
якості освіти, є стипендія, гур-
тожиток  та реальне працев-
лаштування! Робітнича про-
фесія  цінується завжди і всю-
ди. Головне – щоб професія
була до душі!

Запрошуємо випускників 9-
11– класів – вступайте до Ви-
щого професійного училища
№20, обирайте  якісну освіту,
сучасну та актуальну спеціаль-
ность.

Наша адреса: м.Львів, вул.Широка, 83
тел./факс:(032)267-55-72, тел.: (032)267-55-71, 267-55-60
  Доїзд: мікроавтобусами:  13, 17, 18, 20, 23, 34, 43, тро-

лейбусом №12 до зупинки церква Вознесіння, "Училище".
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У навчальному закладі учні
активно займаються спортом.
Ми маємо дві футбольні коман-
ди, котрі успішно беруть участь
у змаганнях різного рівня. Є
волейбольна команда, збірна з
настільного тенісу.

* * *
28.02.2019 у Вищому про-

фесійному училищі №20 м.
Львова відбулися щорічні тра-
диційні змагання з "Армрестлі-
нгу". Організатори змагань -
кафедра фізичного виховання
(Бунцев О.А.- керівник, Близ-
нюк О.В., Дяк О.П-викладачі
фізвиховання.) Були запрошені
судді міжнародної категорії.
Юнаки змагалися у  чотирьох
категоріях:: вагою до 55 кг, до
65 кг, до 75 кг і вагою 85+ кг.
Учасників змагань привітав ди-
ректор училища - Володимир
Михайлович Кубай.

ВІТАЄМО

ПЕРЕМОЖЦІВ!!!
Гринчишин Андрій, група АЕ-

11, категорія до 55 кг,
Закалюжний Степан, група

ОАД-5, категорія до 65 кг,
Ковальчук Василь, група ЕЗ-

2018, категорія до75 кг,
Піцур Владислав, група ЕЗ-

17/п, категорія 85 + кг.
Переможці нагороджені ме-

далями та грамотами. Для
учасників прозвучали музичні
вітання від дівчат вокального
гуртка навчального закладу.

Ñïîðò

Щороку, напередодні 14 жовтня,  ми святкуємо День Захисни-
ка України.

Посвячуємо в Козаки нових учнів, проводимо «Козацькі розва-
ги».
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14.02.2019. Виставка технічної та художньо-приклад-
ної творчості учнів ВПУ 20. Цікаві вироби представили
учні гуртків технічної творчості під керівництвом Мроч-
ка М. І., Сидорчука О. В., Галамая О. Я., Москвяка І. О.,
Гнатишин Н. М., Возняка Р.А.

Гурток "Електрик" презентував вироби учнів: "пони-
жувальна підстанція", "терменвокс".Модель прокладан-
ня електромережі в промисловому приміщенні та по-
вітряних ліній передач. Модель виготовили учні гуртка
Іванов Роман, Горошко Назар ( АЕ-21). Гурток "Верстат-
ник" презентував металеві вироби: свічники, плашкот-
римачі, діючу модель заточного верстата.

Ö²ÊÀÂÅ ÄÎÇÂ²ËËß

 Наші учні залюбки відвіду-
ють Національний академіч-
ний український драматичний
театр ім.. М. Заньковецької.
Цього року переглянули виста-
ви: "Марія Заньковецька", "Гу-
цульський рік", "За двома зай-
цями", "Мазепа".

20 лютого 2019 р учні  гру-
пи АЕ-11 мали можливість пе-
реглянути виставу "Украдене
щастя" та побачити корифея
відомого українського театру
Федора Стригуна.

Літературний вечір
"Шевченкове слово  живе!

Ескурсія на "Електронтранс"- українсько-німецьке підприє-
мство Львова, що спеціалізується на виробництві  сучасного
міського електротранспорту У  Національному музеї ім. А. Шептицького



Засновники:
Дирекція, педагогічний

та  учнівський  колектив  училища
ГО "Міжнародна академія
літератури і журналістики"

Володимир КУБАЙ,
шеф-редактор
і автор проекту

Галина СМИК,
редактор відповідальний

за випуск

Наша адреса: Україна, м.Львів, вул.Широка, 83
тел./факс:(032)267-55-72, тел.: (032)267-55-71,

267-55-60
 ICQ   474303611

Редакція може не поділяти думки авторів, зали-
шає за собою право редагувати та скорочувати
тексти, листування тільки на сторінках вісника.
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Футбольна команда ВПУ № 20 м. Львова

Виступ колективу сучасного танцю


