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Наші  перші  кроки
Змагання з волейболу.

27. 10. 2015 р. голова спортивно-оздоровчого сектору
Ради учнівського самоврядування Засипка В. та старости

поверхів гуртожит-
ку під керівниц-
твом вихователів
організували спор-
тивні змагання з
волейболу для уч-
нів гуртожитку. За-
хід відбувся у спор-
тивному залі навча-
льного корпусу.

I місце посіла команда учнів, які проживають у гур-
тожитку, на 4-му поверсі з капітаном Толопко А.

Демонстрація фільмів
Голова організаційного сектору, Зибкін В. щотижня

організовує для учнів Ставропігійського училища показ
фільмів на різну тематику.

Інтелектуальні змагання
Голова інтелектуального сектору, Лютий В. із

заступником Лагоцьким Р. організовували команду«Дрім
Тім» та будуть приймати участь в  інтелектуальних
змаганнях з «Брейн Рингу» і «Що? Де? Коли?», перше
тренування, яких відбулось 6. 11. 2015 року в актовому
залі навчального закладу. Також кращий з них
представлятиме наш навчальний заклад в інтелекту-
альному змаганні «Кращий ерудит».

Виставка найкращих досягнень професійно-
технічної освіти Львівщини

Голова інформаційного сектору, Кшик Н., заступник
Матушевська О. та педагогічні працівники навчального
закладу взяли участь у відкритті виставки найкращих
досягнень профе-
сійн о-тех н ічн ої
освіти Львівщини,
яка відбулася 12
жовтня  2015 р. у
приміщенні банку
“UniCredit Bank”.
На виставці до 30
жовтня   мешкан-
цям і гостям міста
Львова навчальний
заклад представив
картини Сіріна Ю. Г.,
керівника гуртка
«Образотворче мистецтво», друковану поліграфічну
продукцію, різьблені декоративні вироби, виготовлені
руками учнів і працівників на уроках виробничого
навчання та під час занять гурткової роботи.

Представлена виставкова експозиція викликала
зацікавлення почесних гостей під час огляду.

Випуск першої учнівської газети «Ставропігієць»
Заступник інформаційного сектору РУС Матушевська О.,

з допомогою май-
стрів виробничого
навчання  випус-
тила перший номер
газети «Ставропі-
гієць», яку предста-
вила на місцевих
виборах, які відбу-
лись  25 жовтня у
навчальному зак-
ладі. Газета буде
випускатися регу-
лярно, протягом року. Оскільки цей рік для навчального
закладу є юбілейним (430 років освітньої діяльності), рубрики
і статті будуть присвячені цій тематиці.

Матушевська Олена, учениця групи № 27



 30 жовтня 2014 року у корпусі
Ставропігійського ВПУ м. Львова,
що знаходиться за адресою вул.
І. Федорова, 9, відбулося пленарне
засідання за темою ІІ Міжнародної
конференції «Історія книгодруку-
вання: від джерел до сьогодення».
Окрім того, у рамках Міжнародної
конференції відбулося від-
криття Музею історії
освітньо-друкарської ді-
яльності Ставропігійсь-
кого ВПУ м. Львова, де
можна познайомитися з іс-
торією друкарства і освіт-
ньої діяльності в стінах
училища з часів І. Федо-
ровича і до наших днів.

Експозиція музею скла-
дається із чотирьох залів:

Перший зал висвітлює
події 1572 – 1939 рр.,
зокрема історію друкаре-
нь, що існували на терито-
рії України, розказується
про діяльність І. Федоро-
вича. Серед експонатів
є примірник книги українського пер-
шодрукаря І. Федоровича   «Острозь-
ка Біблія», також там є ілюстрації, на
яких зображено І. Федоровича за ро-
ботою, його портрети та портрети
найвідоміших друкарів Львова в ті
часи, це Швайпольт Фіоль, Франциск

Скорина, Петро Могила також
портрети видатних діячів Ставропі-
гійського братства, фотографії дру-
карських станків Йогана Гутенберга
та друкарні Ставропігійського братс-
тва. Поруч, на стіні, біля виходу розм-
іщено особистий герб (друкарський
знак) першодрукаря    І. Федоровича

(«змійка» з стрілою), нагадує так
звані «гмерки» — міщанські герби,
які вживалися для клеймування ре-
місницьких виробів; їх зображали на
печатках і надгробках.

Другий зал відтворює інтер`єр се-
редньовічної друкарні із друкарсь-

кими станками, матрицями та стерео-
типами. Також експонуються котли:
плавильний, який призначений для
розігріву типографського сплаву та
металічний, призначений для варіння
спеціальної вальцмаси при виготов-
ленні вальцмасних валиків.

Третій зал експонує старі дру-
карські машини та станки,
зокрема тискально-корек-
турний станок, рядково-
відливний півавтомат «Лі-
нотип» для складання на-
борних форм., універсаль-
ний робочий стіл для скла-
дача, призначений для збе-
рігання складальних шри-
фт-кас, ящиків з лінійками
та пробільним матеріалом.

Четвертий зал пред-
ставляє початок комп`юте-
ризації друкарського ви-
робництва. Там знаходять-
ся пристрої, якими біль-
шість з нас ще нещодавно
користувалися: лампові
монітори, дискети, мат-

ричні принтери, друкувальні машин-
ки тощо. У збірці музею знаходиться
також, електрографічна установка-
автомат ЕРА-М, призначена для
оперативного копіювання креслень,
листів, журналів, книг, штрихових
малюнків із зміною масштабу.

МУЗЕЙ
історії освітньої та друкарської діяльності Ставропігійського ВПУ

від часів І. Федоровича до наших днів

5 цікавих фактів про музей  історії  книгодрукування у Львові
1. Будівля училища є однією зі споруд, яку звело

Успенське Ставропігійське братство упродовж
XVI—XVIII століть.

2. Вхід до музею оздоблений барельєфом-гербом
Ставропігійського інституту у Львові, який
виконав відомий скульптор Антоній Попель,
автор скульптурного оздоблення львівського
національного академічного театру опери та
балету ім. С. Крушельницької та інших
мистецьких творів.

3. Більше ста років тому, у цьому ж приміщенні,
Ісидор Іванович Шареневич, відомий історик та

педагог, заснував перший публічний музей
у Галичині. Першим його відвідувачем став
спадкоємець трону Монархії Габсбургів
кронпринц Рудольф (1858–1889 рр.).

4. Йдучи до музею, відвідувачі проходять повз зал
засідань Української Національної Ради
(1918 р.) та парламенту Західної Української
Національної Республіки.

5. Попри те, що музей діє менше року, серед його
відвідувачів багато іноземців та українців
з різних областей України, а от львівян, на-
жаль, — дуже мало.
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Козацькі  забави

КРУГЛИЙ СТІЛ
«Роль соціального партнерства в сучасних умовах»

13 і 21 жовтня
2015 р. в Ставропігій-
ському вищому про-
фесійному училищі

серед учнів училища відбулися спор-
тивно-патріотично-розважальні
змагання «Козацькі забави».

З метою створення навчально-
практичного видавничого центру
професійної освіти населення в сфе-
рі поліграфічної галузі, висвітлення
питань взаємодії зак-
ладу освіти із сучасним
поліграфічним вироб-
ництвом в ДНЗ «Став-
ропігійське вище про-
фесійне училище» 15
жовтня 2015 року в
актовому залі навчаль-
ного корпусу на вулиці
І. Федорова, 9 відбувся
круглий стіл з робо-
тодавцями полігра-
фічної галузі. Тема за-
ходу «Роль соціаль-
ного партнерства в су-
часних умовах».

До участі у заході
були запрошені робото-
давці, працівники та
керівники провідних видавництв і
друкарень м. Львова:

— ТзОВ «Видавничий Дім
«Високий замок» — директор дру-
карні  Петро Салагай;

— ТзОВ «Студія-дизайн «Папу-
га» — директор студії, випускник

В змаганнях взяли участь команди
навчальних груп:

13 жовтня — № 36,  № 208,
№ 206,  № 34,  № 27,  № 302,  № 29,
№ 108,  № 106,  № 19,  № 17,  № 18;

21 жовтня — № 202, № 26, № 203,
№ 24, № 12, № 14, № 102, № 11.

Переможцями стали:
13 жовтня —

1 місце: 208 група;
2 місце: 108 група;
3 місце: 106 група.

21 жовтня —
1 місце: 202 група;
2 місце: 12 група;
3 місце: 14 група.

Ставропігійського ВПУ 2002 року
Борис Льода;

— ТзОВ «Галицький друк» —
комерційний директор друкарні,

випускник Ставропігійського ВПУ
2000 року Володимир Богдан;

— ТзОВ «Домен друк» — поміч-
ник друкаря, випускник Ставропігій-
ського ВПУ 2013 року Роман Король.

Також виступила з доповіддю зас-
тупник директора з НВР Ставро-

пігійського ВПУ м. Львова Фили-
пович Г. І., були присутніми учні та
працівники ДНЗ «Ставропігійське
вище професійне училище»

 З вітальними
словами до присут-
ніх в залі звернулася
Ірина Бурак, дирек-
тор Ставропігійсь-
кого вищого профе-
сійного училища.
Учні навчального
закладу брали ак-
тивну участь в за-
ході: вони задавали
з а п и т а н н я
і пропонували своє
бачення соціального
партнерства в сучас-
них умовах.
З кожного напрямку
підготовки подібні
зустрічі будуть про-

ходити з метою ознайомлення учнів
з майбутньою професією, яка чекає
на них після закінчення навчан-
ня. Наступний круглий стіл від-
будеться 12. 11. 2015 р. з роботодав-
цями з професії «Слюсар з ремонту
автомобілів».
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Львівське Ставропігійське братство, його школа і друкарня
Ставропігія (від грецького «ставрос» і «пігіон»  вста-

новлення хреста)  давала незалежність від місцевої цер-
ковної ієрархії й вимагала підкорення патріаршій владі.

На розі вулиць Руської і Підвальної у Львові височіє
стрімка дзвіниця Успенської церкви, один із шедеврів
української ренесансної архітектури, її зображення обра-
ло свого часу своїм гербом Львівське братство, відоме
під назвою Ставропігійського або просто Ставропігії.

Прийняття у січні 1586 р. статуту об’єднання пара-
фіян церкви Успення на вулиці Руській поклало поча-
ток братству як організації. Статут пе-
редбачав сувору дисципліну для всіх
членів, громадське бойкотування по-
рушників ухвалених постанов, вибор-
ність старшин. Більше того, братський
статут висував і суто протестантські
гасла: підпорядкування духовенства
громадам світських людей, очищення
релігії від забобонних обрядів.

Засновниками Львівського Успен-
ського братства були мешканці україн-
ського кварталу в центрі Львова — сід-
лярі Юрко та Іван Рогатинці, кравець
Дмитро Красовський, кушнір Лука
Губа, крамарі Іван Красовський, і Лесько
Маленький, Стецько Мороховський,
Іван Богатирець. Близьким помічни-
ком їх став учитель, письменник і вче-
ний-філолог Степан Кукіль.

Свою культурну діяльність Львівсь-
ке Успенське братство розпочало з організації українсь-
кої міської школи вищого, ніж усі дотеперішні, рівня і з
викупу від лихваря друкарні Івана Федоровича. Невдовзі
ця  друкарня запрацювала, ставши першим суто громад-
ським видавничим підприємством України. Таким
чином, діячі братства стали продовжувачами справи тих
освічених львів’ян, які свого часу підтримали друкаря.

Головна заслуга братського видавництва того часу —
передруки традиційних літургічних текстів і випуск
букварів тиражами — до 6-7 тисяч примірників.
Важливо й те, що навіть до передруків додавалися
світські за змістом передмови і присвяти. У віршах при
зображенні видавничої марки-герба львівського братства
— підкреслювалося, що цей знак включає зображення
лева, яке було гербом давніх галицьких князів, і малюнок
вежі — символу стійкості братства у боротьбі з труднощами.

В центрі уваги Львівського братства були питання
розвитку освіти, друкарства, культури взагалі. Керівники
братства добре розуміли, що темрява, затурканість на-
родних мас на руку тільки гнобителям. Засновуючи школу
вищого рівня, львів’яни прагнули, як вказано в того-
часному документі, “щоб не був їх рід безсловесним через
своє неуцтво”. Невеликі шкілки здавна були по пе-
редмістях. Однак рівень цих початкових шкіл уже не  міг
задовольняти потреби львів’ян. Спершу члени Успен-
ського братства спробували об’єднати всі українські

школи Львова в одну.
Однак незабаром план
змінився: братська шко-
ла на Руській стала го-
ловною, передміські
поступово перетвори-
лися в її філіали.

Викладачами брат-
ської школи були най-
визначніші у той час
діячі української куль-
тури, письменники і
вчені: Лаврентій і Стфан
Зизанії, Іван Борецький,
Памво Беринда, Силь-
вестр Косов та інші.

Братства взяли на
себе також утримання
шпиталівпритулків для
хворих і всіх непрацез-

датних. Лише у Львові протягом XVI—XVII століть було
п’ять українських шпиталів — при братствах Успенсь-
кому, Богоявленському, Микільському, Благовіщенському
і при церкві св. Юра.

У 1788 році згідно з розпорядженням австрійської
влади було припинено діяльність Львівського братства.
Колишня братська друкарня від 1790 до 1939 року була
власністю так званого Ставропігійського інституту  —
організації, яка посилалась на традиції братства, але
насправді мала з ними небагато спільного. Цікаво
зазначити, що на її місці сьогодні розташована навчальна
друкарська майстерня професійно-технічного училища
поліграфістів. Ця скромна майстерня — найстаріше в усій
Східній Європі поліграфічне підприємство, що діє
безперервно майже чотири століття — з 1591 року.

Матушевська Олена, учениця гр № 27


