
Професійно-технічний навчальний
заклад — це маленька держава,
республіка, а учнівське самовряду-
вання — один з органів виконавчої
влади діяльності учнівської спільноти.
Його мета полягає в організації заходів
щодо участі учнівської молоді в управ-
лінні навчальною групою, гуртожит-
ком, навчальним закладом за всіма
можливими напрямами діяльності.

Учнівське самоврядування — це не
лише самостійне вирішення різно-
манітних питань, а й самостійність
організації у проведенні ряду заходів,
відповідальність за які несуть самі ж
учні — лідери учнівського контингенту,
господарі в рідних стінах навчальних
кабінетів, майстерень, лабораторій,
житлових приміщень.

Характерними рисами, якими наді-
лені лідери учнівського самовряду-
вання — ініціативність, активність,
дисциплінованість, відповідальність,
креативність мислення, вміння прий-
мати конструктивні рішення, вболі-
вання за позитивне вирішення проблем-
них питань, патріотизм, здорова
амбітність, прагнення до перемоги.

Головне завдання учнівського
самоврядування вбачає: розвиток
соціальної, громадянської, професійної,
навчальної активності та ініціативи
учнів; організацію та проведення захо-
дів стосовно впливу на формування
лідерських якостей і здібностей учнів-
ської молоді; згуртування учнівських
колективів навчальних груп, у створенні
здорової конкуренції, пропагування
здорового способу життя та творчої ак-
тивності учнів у позаурочний час, до-
сягнення позитивних змін у форму-
ванні творчого професійного потенці-
алу особистостей майбутніх квалі-
фікованих робітників нашої держави.
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Рада учнівського
самоврядування (РУС)

На засіданні лідерів учнівського
самоврядування, у вересні 2015 р.,
обрана рада у складі:

Президент — Строгецька Оксана
(гр. № 36).

Заступник президента — Кшик
Наталя  (гр. № 17).

Секретар — Коваленко Ярослава (гр.
№ 26), а також визначені напрями діяль-
ності  РУС у 2015–2016 н.р. за секторами:

— Інформаційний (висвітлення та
реклама діяльності навчального
закладу, профорієнтаційна робота,
участь у виставках, презентації про-
фесійної, навчальної, виробничої,
виховної, культурно-масової роботи).

Голова інформаційного сектора —
Кшик Наталія (гр. № 17).

Заступник голови — Матушевська
Олена (гр. № 27).

— Інтелектуально-навчальний сек-
тор (організація, підготовка і проведен-
ня інтелектуальних ігор, навчальних
занять).

Голова інтелектуального сектора —
Лютий Володимир (гр. № 29).

Заступник голови — Лагоцький
Роман (гр. № 29).

— Спортивно-оздоровчий сектор
(організація і проведення спортивних
змагань, тренувань, спортивного доз-
вілля учнів, які проживають в гурто-
житку, впорядкування спортивного
майданчика, спортивного та теніс-
ного залів, пропагування здорового
способу життя).

Голова спортивно-оздоровчого
сектора — Засипка Віталій (гр.№ 18).

— Культурно-масовий сектор (орга-
нізація дозвілля учнівської молоді,
художнє оформлення та музичний
супровід).

Стартувала  робота  учнівського  самоврядування
Голова — Зибкін Валентин (гр. № 34).
Заступник — Пархоменко Роман

(гр. № 26).
— Господарський сектор (орга-

нізація і  проведення ремонтних
робіт в гуртожитку; допомога в орга-
нізації дрібного ремонту в навчаль-
них корпусах; допомога в організації
конкурсів фахової майстерності).

Голова — Двірний Дмитро (гр.
№ 106).

— Сектор оформлювальних робіт
(організація і випуск стінгазет до уро-
чистих, святкових і знаменних дат в ка-
лендарі; організація оформлення про-
фесійних плакатів; допомога в оформ-
ленні тематичних стендів, кутків в
навчальних кабінетах і майстернях;
виготовлення вітальних листівок,
привітань тощо).

Голова сектора — Брославська
Романія (гр. № 36).

Заступник голови —Хомик
Христина (гр. № 36).

Опікун діяльності РУС — соціаль-
ний педагог Бурак Андрій Григорович.

Засідання РУС відбуваються щопо-
неділка. Діяльність учнівського само-
врядування протягом 2015-2016 р.
обговорена, розглянута і спланована 5
жовтня 2015 року.

За ініціативи членів РУС в кожній
навчальній групі обрано відповідальних
учнів з громадським дорученням
відповідно до діяльності напрямів
учнівського самоврядування. Вони
будуть забезпечувати організа-цію
спланованих РУС заходів в своїх групах.

Бажаємо успіхів в організаційній,
творчій, лідерській роботі Раді учнів-
ського самоврядування протягом
усього навчального року!

Ірина Бурак, директор
Ставропігійського ВПУ
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 Г о л о в н и й
корпус Ставропі-
гійського профе-
сійного училища
м. Львова розта-
шований у центрі
нашого  міста, на
в у л и ц і
І.Федорова, 9, в будівлі друкарні, яку
започаткував відомий друкар. Тут у
1573 р. Іван Федорович  обладнав
першу друкарню у Львові. Про це
нагадує меморіальна дошка,
встановлена ліворуч від входу в
будинок. А праворуч — дошка, яка
говорить про те, що тут знаходиться
Ставропігійське вище професійне
училище м. Львова.

Будівлю звели у XVI столітті, її
неодноразово перебудовували та
реставрували. Будинок є пам’яткою
архітектури національного значення,
що перебуває під охороною
ЮНЕСКО.

Після смерті Івана Федоровича
його друкарня перебувала у заставі
в єврейського лихваря Ізраїля
Якубовича. Маючи судовий присуд
на друкарню, Якубович почав її
продавати, про що звістка швидко
дійшла і до львівського єпископа
Гедеона Балабана. Єпископ разом із
братством видав Якубовичу розписку
на 1500 золотих, зобов’язавшись
виплатити цю суму частками.
Купівлю друкарні у 1585 році
вважають початком найстарішої у
Східній Європі, безперервно діючої
Братської Ставропігійської друкарні

У 1593 році Братство отримало від
патріарха Царгородського Єремії
грамоту Ставропігії, що означала
незалежність від місцевої духовної
влади. У 1625 році у Львові була
пожежа. Братська друкарня повністю
згоріла, тоді вдалося врятувати лише
друкарський станок і шрифти.

Незабаром друкарню відновили
завдяки численним пожертвам.

28 лютого 1707 року російський
цар Петро I, перебуваючи у Жовкві,
видав Ставропігійському Братству
Грамоту на вільний продаж книжок
в Україні. Доходи з книгодрукування
Братство витрачало лише на куль-

СТОРІНКАМИ  ІСТОРІЇ

турні цілі — утримували школу,
лікарню, саму друкарню, Успенську
церкву, Святоонуфріївський  монас-
тир, допомагали бідним.

3 1778 року нова австрійська влада
ліквідувала Успенське Ставропі-
гійське Братство, а замість нього
створила Ставропігійський інститут.
Спочатку його захопили москвофіли,
які фактично заперечували існування
української нації. Тому у 1788 році
на базі існуючого братства у Львові
створили Ставропігійський інститут,
де окрім школи, утримували (до
1939 р.) бурсу. Тут друкарської
справи мали можливість навчитися
здібні учні. Роботи деяких тала-
новитих молодих людей  друку-
вались у Братській друкарні.

Крім слов’янської  мови, грецької
та латині, учні вивчали граматику,
математику, риторику, поетику.

Ставропігія мала свою бібліотеку.
На її полицях зберігалося близько
300 дорогоцінних книг, котрі із
заснуванням Братського музею

потрапили до
його збірки. 15
книг збереглося
досі.

У 1939 році з
приходом до
Л ь в о в а
б і л ь ш о в и к і в

Ставропігійське Братство, най-
давніше з українських братств,
змушене було припинити свою
багатовікову діяльність.

У жовтні 1944 р. тут радянською
владою відкрите ремісниче училище
з підготовки кадрів для поліграфічної
промисловості. За тривалий період
професійну школу декілька разів
реорганізовували, проте незмінними
залишилися напрям діяльності
навчального закладу та місце
розташування навчально-вироб-
ничих майстерень друкарської
справи.

Історичне призначення будівлі 
зберігається й у наші дні. За період
роботи навчального закладу під-
готовлено і випущено понад 12 тисяч
спеціалістів, які працюють у полі-
графічних підприємствах України та
за її межами.

А у 1999 році шляхом злиття двох
навчальних закладів ПТУ № 58
м. Львова (поліграфічний профіль) та
ПТУ № 17 (будівельний профіль)
створено нове професійно-технічне
училище, яке переросло у 2003 р. у
Ставропігійський професійний ліцей
м. Львова, а згодом, у жовтні 2013
року ліцей набув статусу Державного
навчального закладу «Ставро-
пігійське вище професійне
училище». Так повернулась історич-
на назва. Сьогодні тут здійснюється
підготовка кваліфікованих робіт-
ників за напрямками: поліграфія,
будівництво, транспорт, сфера послуг.

Ми пишаємось історією свого
навчального закладу, яку зберігаємо,
досліджуємо і висвітлюємо. 3 жовтня
2014 р. в історичній будівлі у
м. Львові на вул. І. Федорова, 9
відкритий і діє Музей освітньої
і друкарської діяльності.

Історія Ставропігійського вищого професійного училища
м. Львова бере свій початок від першої школи в Україні, що діяла на
громадські кошти при друкарні Львівського Ставропігійського братства,
створеній ще у 1586 році. Ці друкарня та школа відіграли значну роль
у розвитку української культури і боротьбі українців за свої права.

Матушевська Олена,
учениця гр № 27



ОПЕРАТОР
КОМП’ЮТЕРНОГО  НАБОРУ

Використовуючи програми,
вносить до бази даних  персонального
комп’ ютера  інформацію, сортує
матеріали, здійснює розрахунки,
складає таблиці. Знає та застосовує у
роботі основи коректури, має високу
швидкість набору, знає основні
комп’ютерні програми.

ОПЕРАТОР   КОМП’ЮТЕРНОЇ
ВЕРСТКИ

Професія охоплює весь спектр
видавничої
справи, ком-
п’ютерного
дизайну та
поліграфіч-
них послуг,
а також
забезпечує
навчання в галузі  настільних видав-
них систем, зокрема, програм  ком-
п’ютерної верстки — Adobe PageMa-
ker, InDesign, CorelDRAW, Photoshop.

ОПЕРАТОР З ОБРОБКИ
ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРОГРАМНО-
ГО  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Вміє  працювати  на  комп’ютері,
проводити монтаж та налагоджен-
ня комп’ютерних мереж, обслуго-
вувати комп’ютерну техніку, знає
основи системного адміністрування
і програмування.

ДРУКАР ОФСЕТНОГО
ПЛОСКОГО ДРУКУВАННЯ

Друкує поліграфічну продукцію,
працює на офсетних друкарських
машинах, які обслуговує та здійснює
контроль процесу друку.

ПАЛІТУРНИК
Володіє технологією брошу-

рування, фальцювання, підбору
листів,   виготовляє готову поліг-

р а ф і ч н у
продукцію:
блокноти,
а д р е с н і
п а п к и ,
журнали,
к н и г и
тощо.

НАПРЯМИ  ПРОФЕСІЙНОЇ  ПІДГОТОВКИ  СЬОГОДНІ
СЛЮСАР  З  РЕМОНТУ
АВТОМОБІЛІВ

Знає  будову автомобіля, а також
основних вузлів та робочих  систем,
вміє здійснювати діагностику та
виконує операції  з ремонту.

ОПЕРАТОР ЗАПРАВНИХ
СТАНЦІЙ

Вміє організовувати роботу, дотри-
муватись порядку технологічного
процесу, додержується  прийомів
безпечного ведення робіт, вико-
ристовує засоби попередження і усу-
нення природних і непередбачуваних
негативних явищ на робочому місці.

МАЛЯР
Виконує підготовку різних видів

поверхонь під пофарбування, знає
властивості будівельних матеріалів,
вміє використовути інструмент та
пристосування, здійснює високо-
якісне пофарбування відповідно до
технологічного процесу.

ШТУКАТУР
Виконує оштукатурення різних

видів поверхонь з дотриманням тех-
нологічного процесу, відповідно до
видів штукатурних розчинів.

ЛИЦЮВАЛЬНИК-
ПЛИТОЧНИК

Знає властивості клейових роз-
чинів та лицювальних матеріалів,
в м і є
здійснювати
оздоблення
поверхонь
згідно тех-
нологічного
п р о ц е с у
нанесення
керамічних плит, деко-ративного
каменю тощо на поверхні стін та
підлоги.

СТОЛЯР.  ВИРОБНИК
ХУДОЖНІХ ВИРОБІВ   З  ДЕРЕВА

Виконує комплекс робіт, пов’яза-
них з обробкою деревини та виго-
товлення  виробів. Вміє викорис-
товувати  інструмент та механізми,
виконувати ремонтні роботи дерев’я-
них підлог, дверних полотен, меблів з
дерева. Виготовляє меблі з плит ДСП.

КУХАР
Готує страви та кулінарні вироби

масового попиту із застосуванням різних
способів теплової кулінарної обробки
продуктів
харчування.
Знає рецеп-
тури, техно-
логію виго-
товленн я,
вимоги до
я к о с т і ,
правила роздачі (комплектації),
терміни та умови зберігання страв,
їх види, властивості, кулінарне
призначення.

ОФІЦІАНТ
Знає і застосовує правила і технічні

прийоми обслуговування споживачів,
форми складання серветок і правила
оформлення столу квітами, види меню.
Вміє виконувати порядок запису страв
і напоїв в меню, знає асортимент,
рецептури, технологію виготовлення та
кулінарну характеристику страв і
напоїв.

ПЕРУКАР (ПЕРУКАР-
МОДЕЛЬЄР)

Знає  будову та властивості шкіри,
волосся людини, основи санітарії та
г і г і є н и ,
склад та
властивості
матеріалів і
парфумерно-
косметичних
засобів для
виконання
різних видів
перукарських робіт. Застососвує
технологічну послідовність вико-
нання основних видів перукарських
робіт.

АГЕНТ З ОРГАНІЗАЦІЇ
ТУРИЗМУ. АДМІНІСТРАТОР

Виконує роботи, пов'язані з реа-
лізацією комплексу туристичних
послуг. Бере участь у розробці
внутрішніх та міжнародних мар-
шрутів. Самостійно веде облік
заявок і договорів на проведення
турів або екскурсій і складає
відповідні документи звітності.
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ІВАН ФЕДОРОВИЧ
Майстер друкованого слова

(бл. 1525–1583)
Наприкінці лютого 1573 р. він
розпочав друкування своєї першої
у Львові книги «Апостол», роботу
над якою завершив 15 лютого
1574р. Другим видатним львів-
ським виданням Івана Федоровича
у Львові  став  «Буквар» — пер-ший

в  Україні друкований посібник для навчання граматики,
складений «ради скорого младенческого наученія».
Спадкоємцем   друкарських верстатів  Івана Федоровича
стало Львівське братство, що  зго-дом  відкрило  свою
друкарню і школу.

Видатні  особи  Ставропігії

ЗИЗАНІЙ ЛАВРЕНТІЙ ІВАНОВИЧ
(Кукіль-Тустановський)

Відомий український мовознавець,
педагог, письменник
 (р. н. невід. – † 1634)

Впродовж 1612–1618 рр. —
священик  у  м. Корці. В 20-х pp. 17
ст. на запрошення архімандрита
Києво-Печерської  лаври Єлисея
Плетенецького приїхав до Києва,
брав участь у редагуванні лаврських

видань, перекладав з грецької мови на церков-
нослов’янську, займався проповідницькою діяльністю.
Уклав староукраїнською мовою «Катехизис».

БОРЕЦЬКИЙ ІВАН МАТВІЙОВИЧ
Український церковний,

політичний  і освітній діяч.
Чернече  ім’я  Іов
(*1560 —  1631).

Народився в с. Бірча на Галиччині.
Перший ректор Львівської братсь-
кої школи.
Автор численних послань, листів
та передмов. Переклав з грецької
мови «Лист  Мелетія,  святішого

патріарха Олександрійського, до велебного єпископа
Іпатія Потія» (1605). Відомий як один з редакторів та
перекладачів з грецької на церковнослов’янську мову
богослужбової  книги «Анфологіон».

ПЕТРО  МОГИЛА
 Український політичний,
церковний і освітній діяч

    (румун. Petru Movila)
(*10.01.1597 –11.01. 1647),

Молдавський боярин, архіман-
дрит Києво-Печерського монас-
тиря з 1627 р.  Митрополит
Київський, Галицький і всієї
Русі з 1633 р. Початкову освіту
Петро Могила здобув у

Львівській братській школі, організованій 1586 року для
захисту та збереження православної віри. Родина Петра
Могили  сповідувала православ'я, мала тісні зв'язки з
Львівським братством, постійно допомагала йому
коштами та послугами у будівництві.

МИХАЙЛО СЛЬОЗКА

Відомий друкар, видавець,
редактор і підприємець

(бл. 1590-ті рр.– 1667)
Сльозка працював друкарем
у Лаврській друкарні, на початку
1630-х рр. перебрався до Львова.
Вступив до Львівського  братства
та розпочав працю в його

друкарні. У  Львівській братській  друкарні майстер
впродовж 1634–1637 рр. видав «Канони Богородиці»,
«Псалтир», «Євангеліє», «Служебник». За його управи
також надруковано перше в Україні ілюстроване видання
«Четвероевангеліє» (1636) спеціальним шрифтом, що
імітував письмо рукописних євангелій львівського типу.

Адвокат і публіцист, найвизнач-
ніший політичний діяч Галичини

в кінці ХІХ – початку ХХ ст.
                (1859–1941).
Член правління Ставропігійського ін-
ституту з лютого 1916 р. Яскраво про-
явив себе як історик, написав «Історію
політичної думки галицьких українців

1848–1914 рр.» (1926), «Історію визвольних змагань
галицьких українців у часи світової війни 1914–1918 рр.»
(1928–1930).
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