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Прийміть
найщиріші вітання!

У зимовий гарний час
Новий Рік прийшов до нас.
Тож до Вас хай завітає
Все, що серце забажає.
Новий Рік несе у хату,
Щастя й радості багато,
Хай удачі повний міх
Покладе на Ваш поріг!
Новорічне Вам вітання
І найкращі побажання:
Щоб були завжди здорові,
Жили в радості й любові,
Щоби гарно Вам велося,
Все задумане — збулося,
Хай Вас Бог благословить,
В Новім році —

хай щастить!

З РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!
Вітаючи з Різдвом Христовим, хочу побажати вам

благополуччя, однак, хай воно для вас не обмежується лише
тим, що можна взяти в руки, нехай у вашому житті, крім
матеріальних благ, перш за все, буде в достатку любові,
душевних відносин з близькими людьми, терпіння, віри в краще,
наснаги до творчої праці і, звичайно ж, світлого щастя.

І. В. Бурак
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1905 р. вул. Руська вузька, або Зацерковна
(тепер на її місці сквер, худ. Ф Ковалишин)

У ХIV столітті княжий Львів був зруйнований військами
польського короля Казимира та спустошливою пожежею
1381 року. Поблизу старого міста постало нове. Центром
Української дільниці і всього Львова стала вулиця Соляників.
Її жителі торгували сіллю.

Українець, член міської Ради Микола Русин їздив у 1407 році
у Молдавію укладати торговий договір на продаж солі. Вулицю
Соляників стали називати Руською на честь Миколи Русина.
Ця назва вперше з’явилася у 1472 році.

До складу Руської дільниці також входили:
— вул. Руська бічна (тепер вул. І. Федорова до будинку № 18);
— вул. Руська вузька, або Зацерковна (тепер на її місці сквер);
— вул. Криве Коло (проходила навколо Домініканського

монастиря, а сьогодні не існує).
Пожежа 1527 року майже повністю знищила Львів. Інтен-

сивне відновлення Руської дільниці розпочалось у 1571 році.
Тоді уперше визначено ширину Руської вулиці: 13,5 ліктя. Така
ж ширина визначена і для вул. Руської бічної. Руська вузька та
Криве коло були вужчими. Житлові
будинки споруджувалися у най-
ближчому сусідстві з церквою
Успіння  Богородиці та часто
використовувалися для громадських потреб.

Руська (Босацька) хвіртка

У 1642 році для потреб населення у міській стіні біля
Успенської церкви прорубано Руську хвіртку.

Вона вела до монастиря Кармелітів босих, тому називалася
Босацькою. Саме через неї у 1704 році в місто увірвалися
шведські війська Карла ХІІ. Український квартал значно
потерпів від шведської навали. Коштів на його реставрацію
міська влада не мала.

Наприкінці ХVІІІ століття почали поступово зносити мури,
а на їхньому місці зводити нові будинки, господарські
приміщення, влаштовувати алеї. Відбулося знесення старих
кам’яниць на вул. Руській, Руській бічній, Руській вузькій.
У той час майже повністю зникла забудова комплексу будівель
Успенського Ставропігійського братства.

Куточок Української дільниці біля Домініканського костелу

У 1913 році реставровано будинок Братства, де була друкарня
Ставропігійського інституту та Ставропігійський музей. Емблему

і герб над входом виконав відомий
львівський скульптор А. Попель.
Сьогодні тут знаходиться навчальний
корпус Ставропігійського ВПУ

м. Львова — найстаріше в Україні поліграфічне підприємство,
що постійно діє на одному місці.

У 1525 році декрет польського короля Сигізмунда забороняв
русинам привілеї, що мало католицьке населення, а ремісникам
обмежував вступ у цехи. Українці не мали права купувати будинки
за межами Руської дільниці. З різким протестом виступили
братчики Дмитро Красовський, Іван Бабич, купець Макар
Тучапський, швець Хома Волос, крамар Давид Малецький.
У 1538 році вони домоглися обрання львівського православного
єпископа Макара Тучапського і затвердження акту королем.

Будинок Ставропігійського братства. 1902 р., худ. Ф. Ковалишин

У 1585 році розроблено Статут Успенського братства, який у
1586 році затвердив антіохійський патріарх Йоаким. Крім того,
він надав Братству привілей Ставропігії, тобто незалежності від
місцевої церковної ієрархії. Через два роки Статут і привілей
підтвердив константинопольський патріарх Ієремія.
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Спочатку було 14 членів Братства, а згодом кількість зросла
до 50 осіб.

Друкарський знак Грамота про надання Успенському
братської типографії братству права Ставропігії 01 січня 1586 р.

Повна незалежність Братства у своїх діях не давала спокою
католицькому духовенству, міській владі, православним
ієрархам. Львівський єпископ Гедеон Балабан скаржився, що
його, родовитого шляхтича, приймають як рівного собі в то-
варистві «хлопів простих — кушнірів, кожум’яків, сідельників».

Братство вирішувало всі суперечки між своїми членами.
Статут забороняв звертатися до міського уряду у спірних
питаннях, не розглянувши їх спочатку на Раді Братства.
Напружена боротьба вимагала консолідації української громади
і суворої дисципліни. Одночасно Братство брало на себе
зобов’язання піклуватися та захищати інтереси своїх членів:
надавати матеріальну допомогу в старості, під час хвороби.
Це сприяло згуртуванню українського населення Львова.

Одним із провідних напрямів діяльності Успенського
Ставропігійського братства була культурно-просвітницька
робота — сприяння розвиткові шкільництва. У поширенні
освіти братство вбачало передумову національного і культур-
ного визволення. «Порядок шкільний», укладений братчиками
у 1587 році за участю видатних громадських і культурних діячів
Стефана Зизанія, Юрія Рогатинця та Івана Красовського, став
визначною пам’яткою української педагогічної думки.

До викладання у Львівській братській школі залучалися
відомі культурні діячі, письменники, вчені. Першим її ректором
був грек Арсеній Еласонський. Навчання проводилось укра-
їнською (слов’яно-руською) мовою. Велика увага приділялася
вивченню церковнослов’янської, грецької, латинської,
польської мов. Учні вивчали також твори українських авторів.
Для продовження освіти окремі «спудеї» скеровувались за кош-
ти Братства у Києво-Могилянську академію. Львівська братська
школа була й осередком розвитку хорового співу. Музика тут
входила до складу семи «вільних наук» — граматики, риторики,
діалектики, арифметики, геометрії та астрономії.

Братську друкарню засновано у 1585 році. До неї увійшло
друкарське устаткування Івана Федоровича, викуплене після
його смерті у лихваря Якубовича за кошти єпископа Гедеона
Балабана, відомих діячів Братства Юрія Рогатинця, Івана
Красовського, учителя і  письменника Стефана Зизанія та ін.

Діяла друкарня у житловому будинку, а згодом братчики
розмістили її при школі.

Великими накладами братська друкарня випускала
навчальні посібники, букварі, скорочені псалтирі, часовники
шкільні, літературні праці викладачів школи, драматичні та
літургійні твори. Одна з перших і найбільш відомих книг
Львівської братської друкарні — «Аделфотис. Грамматіка
доброглаголиваго еллинословенськаго язика», складена під

керівництвом митрополита Арсенія Еласонського та видана
у 1591 році двома мовами: грецькою та староукраїнською.

       

Братська друкарня,  де було надруковано
Аделфотис.  Грамматіка доброглаголиваго еллинословенськаго язика

Львівська братська друкарня була однією з найбільших
в Україні: за період 1591–1722 рр. випущено понад 160 тисяч
примірників книг. Замовлення на підручники та літургійну
літературу надходили не лише з України, а й з Литви, Молдови,
Білорусі. Для продажу книг на ярмарках визначалися продав-
ці — книгарі. Цим займалися здебільшого Михайло Сльозка
та Христофор Дейма. У 1761 році Братство випустило перший
в Україні торговий каталог книг, що налічував 40 позицій.

Наприкінці ХVІІІ ст. Східна Галичина увійшла до складу
Австро-Угорщини. У 1788 р. Успенське Ставропігійське братство
ліквідоване, а натомість створено Ставропігійський інститут. Хоча
панівне становище в ньому захопили москвофіли, але члени Ставро-
пігійського інституту, що стояли ближче до народних мас, розгор-
нули значну культурно-просвітницьку діяльність. Вони поглибили
вивчення історико-культурних пам’яток України. До 300-річного
ювілею Успенського Ставропігійського братства у 1888 році
відкрито Археологічно-бібліографічну виставку, а 13.03.1889 р.
відкрито «Музей Ставропігійського інституту». До колекції Музею
увійшли збірки архівних матеріалів, бібліотека Братства, церковний
скарбець.У 1946 році Ставропігійський музей ліквідовано.
Експонати частково опинилися у Національному музеї, деякі —
уЛьвівській картинній галереї та Львівському історичному музеї.

Ставропігія вписала свої рядки в історію боротьби за волю
України, гуртуючи передові кола української інтелігенції. Саме
у друкарні Ставропігійського інституту у 1848 році вийшла пер-
ша українська газета «Зоря Галицька». А улистопаді 1918 року
в залі засідань Ставропігійського інституту відбулися збори
Української Національної Ради, що проголосила утворення
Західно-Української Народної Республіки.

Сучасний український письменник Роман Федорів у творі
«Леви і брук» відзначив: «…Звідси Ставропігійське братство
розсилало по усіх усюдах своїх вихованців і ділилося з іншими
православними громадами славнозвісними професорами, які
в містах і містечках, і навіть у селах заходжувались створювати
школи — сіяти добре й розумне; звідси, з Руської вулиці, ши-
рився по руській землі добрий зразок: ось як треба гуртуватись,
ось як треба обороняти народ руський від уярмлення».

Катерина Савич
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СТВОРЕННЯ  ГРОМАДСЬКОЇ  ОРГАНІЗАЦІЇ  «СТАВРОПІГІЙСЬКИЙ  ІНСТИТУТ»
12 січня 2016 р. у актовому залі Державного навчального закладу «Ставропігійське вище професійне

училище м. Львова» по вул. Федорова, 9 відбулися збори колективу працівників цього навчального закладу
з метою створення Громадської організації «Ставропігійський інститут».

Порядок денний:
1. Про підсумки відзначення 430-ої річниці освітньої та друкарської діяльності навчального закладу

у 2016 р.
2. Про мету створення Громадської організації «Ставропігійський інститут» та напрямки статутної

діяльності.
3. Прийом у члени Громадської організації «Ставропігійський інститут».
Виступали директор навчального закладу І. В. Бурак та майстер виробничого навчання, керівник Музею

освітньої і друкарської діяльності Державного навчального закладу «Ставропігійське ВПУ м. Львова»
Д. В. Василишин.

ГО ТУЄМОС Я
ДО В С ЕУКРАЇНС ЬКОГО

КОНКУР СУ

25 січня 2017 р. на базі ДНЗ
«Ставропігійське ВПУ м. Львова»
відділом професійної освіти і тре-
нінгів Інституту модернізації змісту
освіти було проведено засідання
предметно-методичної комісії з ро-
зроблення теоретичних і прак-
тичних завдань та організації
Всеукраїнського конкурсу фахової
майстерності серед учнів про-
фесійно-технічних навчальних
закладів з професії «Маляр» у 2016-
2017 навчальному році.

Предметно-методична комісія
у складі представників усієї
України: ДНУ «Інститут модер-
нізації змісту о світи»; ДНЗ
«ЦПТО № 1 м. Вінниці»; ДНЗ

«Ужгородський центр профе-
сійно-технічної освіти; «Борис-
пільський професійний ліцей»;
ДНЗ «Мелітопольський буді-
вельний центр професійно-
технічної освіти» Запорізької
області; ДНЗ «Харківський
професійний ліцей будівельних
технологій»; ДНЗ «Подільський
центр професійно-технічної
освіти» Хмельницької області;
ДПТНЗ «Чернівецький професій-
ний будівельний ліцей»; ДПТНЗ
«Чернігівський професійний бу-
дівельний ліцей» — розглянула
цілий ряд питань присвячених
організації конкурсу.

Конкурс відбудеться на базі
ДНЗ «Ставропігійське вище
професійне училище м. Львова».

Галина Филипович

ЗАВ ЕР ШИВ СЯ Ф ЕСТИВАЛЬ
Р ІЗДВ ЯНИХ КОМПО ЗИЦІЙ
Наш навчальний заклад взяв

участь у фестивалі різдвяних компо-
зицій «Над вертепом зірка ясна
засіяла». Різдвяну шопку виготовили
учні гр. № 206 під керівництвом
майстра в/н І. М. Ковальчука, до
створення композиції долучилися
учасники гуртка «Художнє оформ-
лення», керівник О. М. Цибух.

У п’ятницю, 20 січня, в при-
міщенні Центрального офісу За-
хідного регіону ПАТ «Укрсоцбанку»
відбулось закриття фестивалю
різдвяних шопок, дідухів, зірок та
павуків під гаслом «Проводи
коляди» за участю учнівської молоді
навчальних закладів ПТО міста
Львова та області.  За активну участь
у фестивалі різдвяних композицій
«Над вертепом зірка ясна засіяла»,
популяризацію та відродження
обрядових традицій ДНЗ
«Ставропігійське ВПУ м. Львова»
нагороджено грамотою Львівського
державного Будинку техніки.


