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2016 — РІК  ЮВІЛЕЮ
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ,
430-річчя  освітньої

та друкарської діяльності
ДНЗ «Ставропігійське ВПУ м. Львова»

Львівська ставропігія-братство, національно-релігійна громадська
організація православних українських, грецьких міщан, що розпочало
свою діяльність близько 1439 року та діяло до 1788 року. Ініціаторами
заснування Львівського братства були середньозаможні купці та
ремісники Юрій та Іван Рогатинці, Іван та Дмитро Красовський,
Л. Малецький.

1 січня 1586 року патріарх Йоаким затвердив новий статут Львівсь-
кого Успенського братства, який передбачав організацію школи і друкар-
ні та наділення братства більшими правами ніж воно мало до того часу.

Братську школу відкрито восени 1586 року. Першого року
навчалося 22 хлопці, наступного — 26. Переважно це були діти
Львівських міщан, передміщан і духовних осіб. На чолі Успенської
братської школи стояв ректор,  що його вибирало братство з числа
осіб, відомих своєю педагогічною діяльністю. Першим ректором був
Арсеній, митрополит еласонський, а в 1604 році був обраний Іван
Борецький, який пізніше став ректором Київської братської школи,
а потім митрополитом Київським.

У Львівській братській школі вивчали мови — слов’янську, грецьку,
латинську та польську. Учні вивчали також граматику, поезію, риторику,
діалектику та спів. З числа учнів братської школи вийшли відомі діячі:
Сильвестр Косів, Памва Беринда, Ісая Копинський, Єлисей
Плетенецький, Захар Копистенський, Ісая Трофимович-Козловський,
Петро Могила. Школа одразу стала прикладом для відкриття іншими
братствами подібних шкіл.

В тісному зв’язку з братською школою перебувала друкарня,
заснована на друкарських верстатах Івана Федоровича, де друкувалися
підручники і книги, потрібні для шкільних потреб. Перші друковані книги
в 1591 році — «Просфонема», на честь київського митрополита Михайла
Рогози, та підручник грецької мови «Адельфотес».

В центрі уваги Львівського братства були питання розвитку освіти,
друкарства, культури, «щоб не був їх рід безсловесним через своє неуцтво».

У період панування австро-угорської влади з 1788 року Львівське
ставропігійське братство було скасовано. Натомість розпочав свою
діяльність Ставропігійський інститут, що продовжив традиції братства
до 1939 року. Продовжили свою діяльність також школа і друкарня.
А з 1944 року спадкоємцем освітньої і друкарської діяльності став
сучасний навчальний заклад ДНЗ «Ставропігійське вище професійне
училище м. Львова». І. В. Бурак

Шановні освітяни та учні!
Прийміть найщиріші вітання

з Пасхою та Великодніми
святами

Дзвонять дзвони Великодні!
Божа Пасха вже сьогодні.
Лине пісня із небес:
Радість всім, Христос Воскрес!
Рік у рік любов Господня
Творить свято Великодня.
Маленькі ангели несуть

дари з небес:
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!

Хай лине у вись
передзвін Великодній,
І кличе молитва душу в політ!
Хай зійдуть на землю
щедроти Господні
І крила розгорне оновлений світ!
Хай мир у серці вашому панує,
Хай ангел Божий щастя вам дарує.
Ісус Христос —

здоров’я  шле з небес.
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
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Видатні  діячі  Ставропігії

Відгуки учів про навчальний заклад:
«Все в училищі мені подобається: і як прово-

дяться заняття, і педагоги, і наш майстер
виробничого навчання з професії „ОКН,ОКВ“.
Ми її дуже любимо і поважаємо».

ЗЕРСЬКА Христина, учениця гр. № 507

«Мені дуже подобається моя майбутня про-
фесія „Друкар офсетного плоского друкування.
Оператор компютерного набору,“, завдяки якій
я вже реалізував себе в житті».

БОРІВЕЦЬ Тарас, учень гр. № 34

 Військовий і державний діяч
Великого Князівства Литовсь-
кого, Руського та Жематійського.
Один із найзаможніжих і най-
впливовіших магнатів Великого
Князівства Литовського.К. Ост-

розький зробив значний внесок у розвиток
національної о світи та виховання свідомих
громадян.

Костянтин  ОСТРОЗЬКИЙ
(1460 —  1530)

Український історик, архе-
олог і громадський діяч, педагог.
З 1871 р. доцент, з 1873 р. професор
Львівського університету, довголіт-
ній сеньйор Ставропігійського
інституту у Львові, засновник музею

Ставропігійського інституту
Під його редакцією 1886 р. виданий том

ювілейного видання на честь 300-річчя Львівського
Ставропігійського братства.

Ізидор ШАРАНЕВИЧ
(1829 — 1901)

Павло ТЕТЕРЯ
 (бл. 1620 — 1671)

Український військовий,
політичний і державний діяч. До
1648 р. був писарем ґродського
суду у м. Володимирі-Волинсь-
кому. Гетьман Війська Запорізь-
кого в 1663 — 1665 рр.

З 1665 року став членом
Львівського Ставропігійського православного
братства, в якому залишив під заставу своє срібло
за 300 дукатів, а також подарував мощі святого
Меркурія.

Діяч української та білорусь-
кої культури, енциклопедист,
мовознавець, лексикограф, пись-
менник, поет, друкар і гравер,
православний монах, активний
діяч Львівського братства, пра-
цював у братській друкарні та шко-

лі (1613–1619). Був головним друкарем, редактором
і перекладачем у Києво-Печерській друкарні. У 1620 р.
дістав звання «протосингела» («головного»), а згодом
став «архітипографом», тобто завідувачем друкарні.

Памво БЕРИНДА
 (бл. 1550—1632)

Відомий галичанин, україн-
ський церковний і політичний
діяч, архієрей Київської митро-
полії Константинопольської пра-
вославної церкви. З 1565 року
єпископ Галицький, Львівський
і Кам’янець-Подільський.

 У 1585 році допоміг Львівському братству
відновити (викупити) друкарню Івана Федоровича

Після того, як у 1586 році патріарх Антіохійсь-
кий Йоаким IV Доу надав братству грамоту
ставропігії, розпочав  боротьбу через надмірне
прагнення братства до незалежності та збереження
майнових прав на викуплену друкарню.

Конфлікт Г. Балабана з братством протягнувся
з незначними перемирями на багато років, майже
до самої його смерті (10.02.10607 р.).

Гедеон  БАЛАБАН
(1530 — 1607)

Грецький купець, шляхтич,
громадянин Львова. Один з най-
багатших міщан в історії міста,
фундатор будівель, що носять його
ім’я. Як право славний грек,
К. Корнякт належав до правос-
лавної громади Львова, зокрема,
активно допомагав фінансами, знайомствами при
королівському дворі і при Константинопольському
Патріарху, братству при міській Успенській церкві,
згодом Ставропігійського братства, одним із  заснов-
ників якого він був з 1586 року.

У заповіті призначив для Успенської церкви
та братства 4000 золотих, прибутки з підміського
села Збоїща.

Костянтинтин КОРНЯКТ
(бл. 1520 — 1603)



Новини  училища
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«Міс Весна — 2016
Ставропігійського ВПУ м. Львова»

28 березня в ДНЗ «Ставропігійське ВПУ м. Льво-
ва» відбувся конкурс «Міс Весна — 2016», в якому взяли
участь учениці училища: Хомик Христина (гр. № 36),

Зуєва Анастасія
(гр. № 36), Звір Віта
(гр. № 11), Зеленюх
Дарина (гр. № 12),
Кірієнко Вікторія
(гр. № 12), проде-
монструвавши гля-
дачам свою красу,
витонченість, гра-

ціозність, вміле поводження, представили на розсуд
журі та глядачів свої творчі особисті здібності.

В результаті конкурсних випробовувань учениця
третього курсу 36-ї групи, яка здобуває професію
«Палітурник, оператор комп’ютерного набору» —
Христина Хомик отримала перемогу і звання «Міс
Весна — 2016».

Писанкарство
Учні та педагогічні працівники ДНЗ «Ставро-

пігійське вище професійне училище м. Львова» взяли
участь у майстер-класі з пи-
санкарства, організованого
адміністрацією навчального
закладу. На сьогодні писанку
вважають одним із найго-
ловніших надбань українсь-
кої культури. У ній зашифро-
вані елементи світу і природи, традиції минулого,
магія національного світобачення. Тому українську
писанку недаремно вважають символом українського

народу. Секретар навчаль-
ної частини Цибух О. В.
та викладач християнської
етики Д. М. Грицик озна-
йомили учнів із різновида-
ми писанок, символікою
кольорів, орнаментів. Після

проходження теоретичної частини учасники майстер-
класу долучилися до магії творення писанок власноруч.

Конкурс фахової майстерності

6 квітня 2016 р. у Державному
навчальному закладі «Ставропігій-
ське вище професійне училище
м. Львова» відбувся І етап конкурсу
фахової майстерності з професії
«Оператор комп’ютерного набору».

Переможці серед учнів 14 групи (майстер в/н
Цяпута Л. М.):

І місце — Катерина Михайленич;
ІІ місце — Андрій Горішний;
ІІІ місце — Ольга Стецик.

Призові місця серед учнів 19, 34, 36 груп:
І місце — Іванна Гливко (майстер в/н

О. В. Донченко);
ІІ місце — Марія Дідух (майстер в/н Донченко О. В.);
ІІІ місце — Роман Паренюк (майстер в/н Харатон І. В.).

з професії «Оператор комп’ютерного набору»

«Завдяки своїй професії „Палітурник. Оператор
комп’ютерного набору“ я вмію створювати
блокноти, брошури, книжки і маю надію праце-
влаштуватися за цією професією в майбутньому».

 ДЕНДЕРИС Аня, учениця гр. № 36

Відгуки учів про навчальний заклад:
 «Я дізнався багато нового завдяки своїй

професії „Столяр. Виробник художніх виробів
з дерева“. Це мені знадобиться у дорослому
житті».

МУЗИКА Юрій, учень гр. № 206

12 березня 2016 р. у ДНЗ «Ставропігійське вище
професійне училище м. Львова» відбувся День
професійного самовизна-
чення. У заході взяли учас-
ть понад 200 учнів загаль-
ноо світніх середніх шкіл
Львова та області.

Гості мали змогу озна-
йомитися із напрямками
діяльності та підготовки фахівців у Ставропігійсь-
кому ВПУ м. Львова, взяти участь у майстер-класах

з  професій: «Палітурник»,
«Кухар»,  «Перукар», «Сто-
ляр», «Виробник художніх
виробів з дерева», «Слюсар
з ремонту автомобілів»,
«Маляр».

Екскурсії навчальним
закладом провели учні, що опановують професію
«Агент з організації туризму. Адміністратор».
В їдальні гостей обслуговували майбутні офіціанти.

День відкритих дверей
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Матушевській Олені, учениці групи № 507

Комп`ютерна верстка:
Матушевська Олена, учениця

гр.  № 507.
Папа О. П., майстер в/н
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Діяльність ДНЗ «Ставропігійське ВПУ м. Львова» (1944 — 2016)
ДИРЕКТОРИ

поліграфічного навчального закладу
СТАТУТ

Львівської братської школи
«ПОРЯДОК ШКІЛЬНИЙ»

(скорочено)
 1. Повинні бути, висунуті від братства дві досвідчені

людини, щоб спостерігати за навчанням, а також за доб-
рими і поганими справами дидаскалів, бо що посіє людина
те й пожне.

2. А дидаскал, що  взяв доручену йому дитину, повинен
її вчити оволодівати корисними науками, за непослух карати
не по-тиранськи, а по-учительськи.

3. Багатий над бідним у школі нічим не повинен бути
вищим, лише самою наукою, тілом же рівні усі.

4. Навчати дидаскал і любити повинен усіх дітей
однаково, як синів багатих, так і сиріт бідних.

5. Приходити повинні отроки в школу на визначе-
ний час.

6. Зранку після молитов кожен повинен розказати вчо-
рашній свій урок і писання, що вдома писав, і повинен ви-
класти вивчене; а потім повинні по частинах вчити Псалтир
чи граматику і другі корисні науки, в яких є потреба.

7. Після обіду хлопчики повинні писати самі на
таблицях кожен свій урок, заданий йому вчителем, крім
дітей, яким учитель повинен сам вписати.

8. Повинен  дидаскал вчити і на письмі їм подавати
з граматики, риторики, діалектики, музики та інших поетів
та зі святого Євангелія, з книг апостольських.

9. Учні в суботу зранку повинні повторювати уроки,
які вчили на протязі тижня, а після обіду повинні вчити
паскалії і місячної течії, і рахунок, і обчислення, чи музику
церковного співу.

10. Після вечірні в суботу повинен дидаскал розмовляти
з дітьми не мало часу, а значно більше, ніж в інші дні,
навчаючи їх страху Божому і належним юнацьким звичаям.

11. В неділю і в свята церковні дидаскал повинен з усіма,
поки підуть до літургії, розмовляти і розповідати про це свято
і вчити їх Божій волі, а після обіду повинен навчити
Євангелію і апостолу цього свята…

12. Якщо би якийсь хлопець один день ходив у школу,
а другий — пропускав — такого більше не приймати, тому
що і знахар, якщо б хворого в один день лікував, а в інший
відносився не відповідно, замість лікування ще більше
сприяв його захворюванню.

13. Якщо б сам учитель чи хтось з його учнів був вину-
ватцем тих справ, які не лише закон не дозволяє, але й
забороняє, як-то: розпусник, п’яниця, злодій, такий не лише
вчителем, але й жителем не повинен бути тут… бо, якщо
буде сам противником заповідей…, то як може інших
берегти в цнотливості і на користь настановити.

14. Після вечірні в суботу повинен дидаскал розмовляти
з дітьми не мало часу, а значно більше, ніж в інші
дні, навчаючи їх страху Божому і належним
юнацьким  звичаям.

Зеновій Петрович КАРПИН,
директор ПТУ № 58 м. Львова
у 2001—2003 рр. Працював у 1975—
1993 рр. майстром виробничого нав-
чання, старшим майстром училища
у 1993 — 2001 рр.

Ірина Валентинівна БУРАК,
директор ПТУ № 58 м. Львова, Став-
ропігійського професійного ліцею
м. Львова,  ДНЗ «Cтавропігійське
ВПУ» м. Львова з 2003 р. по даний час.
Працювала в системі професійно-

технічної освіти з 1983 р. на посадах: бібліотекар,
вихователь, майстер виробничого навчання, старший
майстер, заступник директора з навчально-виробничої
роботи.

Григорій  Іванович  ДУНДУК,
директор ремісничого училища полі-
графічної промислово сті РУ № 2,
ТУ № 2, ТУ № 11 м. Львова. У 1945—
1972 рр. Випускники навчального закладу

забезпечували потребу поліграфічних підприємств
Радянського Союзу у кваліфікованих робітниках.

Цезарій Людвигович ЖИДЕЦЬКИЙ,
директор ТУ № 11, ПТУ № 58 м. Льво-
ва у 1972 — 1996 рр.

Цезарій Людвигович випускник
училища, після випуску працював
у друкарні м. Туапсе. Повернувся в 1953 р. у рідний
навчальний заклад для роботи майстром виробничого
навчання. Згодом призначений заступником директора
з навчально-виховної роботи, потім керівником закладу.

Зеновій Володимирович ПАЛИГА,
директор ПТУ № 58 м. Львова  у 1996—
2000 рр., кандидат технічних наук,
молодший науковий співробітник.
Працював в Українському науково-
дослідному інституті у 1972 — 1994 рр.

З 1994 р. до 1996 р. — заступник директора  з навчально-
виробничої роботи ПТУ № 58 м. Львова.


