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ПЕРЕДМОвА

впродовж багатьох    тисячоліть в умовах постійної боротьби з суворими 
явищами природи, у важкій праці заради «хліба насущного» людина поступово 
пізнавала навколишній світ. основним засобом спілкування між людьми завжди 
було слово.

Процес творення письма у житті людства був складним і тривалим. спочатку 
випробували декілька примітивних видів «письма»: предметне, вампум, кіпу, письмо 
палицями, піктографія, логографія, ієратичне, демотичне, фонетичне тощо. і за де-
кілька століть під впливом місцевих діалектів був створений латинський алфавіт, 
яким у наш час користується багато народів Європи (окрім греків, східних і частини 
північних слов’ян), Північної та Південної америки, австралії, а також деякі народи 
африки й азії.

Грецький алфавіт став також основою для створення східних писемних систем, 
у тому числі й двох слов’янських алфавітів — глаголиці та кирилиці. кирилицею 
сьогодні пишуть народи Болгарії, сербії, україни, Білорусії, росії. Грецький алфавіт 
послужив  базою для  створення  на  початку V  ст.  вірменського  та  грузинського 
алфавітів.

Засновані  на  первісних  типах  письма,  сучасні  писемні  системи  досягли 
величезного розвитку, але пошук найбільш раціонального графічного відображення 
людської думки продовжувався.

Перші книги, як і перші системи письма, з’явилися в Єгипті (папірусні сувої), 
Шумері (глиняні таблички), китаї та індії (пальмові листки і шовк), тобто там, де 
були сформовані високорозвинені держави.

Згодом  римські  майстри  налагодили  виробництво  пергаменту —  тонкої 
еластичної шкіри жовто-білого відтінку. у III ст. н. е. пергамент за використанням 
посів перше місце. в Греції та римі були сформовані основні структурні й конструк-
тивні елементи античної книги — сувою, а потім з’явився зручнішим тип книги — 
кодексний, що означав виконання написів на обох боках аркушів, складених у вигляді 
зошита. Практика виготовлення пергаментних кодексів тривала у візантії до XIV. 
Починаючи з VIII–IX ст. у грецькій книжковій справі почали використовувати значно 
дешевший матеріал для виготовлення манускриптів.

З XIV ст. країни Західної Європи переживають період культурного й ідейного 
розквіту. Цей період, який мав назву відродження, або ренесансу, в італії тривав 
впродовж  IV–XVI ст., в інших європейських країнах — протягом XV–XVI ст.
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Зі зростанням кількості середніх і вищих навчальних закладів — поширився 
попит на навчальну, науково-популярну, зокрема історичну, книгу, написану рідною 
мовою, виник великий інтерес до культури та мистецтва античного світу, розвивались 
і шрифти.

у період  активного  культурного  і  торговельного  спілкування південних  та 
східних слов’ян з візантією, а західних слов’ян з латиномовними західними країнами 
слов’янські народи почали використовувати для  свого письма літери  грецької  та 
латинської абеток. Щоби захистити молоду державу від нападів західних королів 
та від втручання у внутрішнє життя німецької католицької Церкви, князь Моравії 
ростислав у 862 р. уклав дипломатичну угоду з візантією. він попросив скерувати 
в Моравію християнських учителів,  які  б навчили місцеве духовенство  говорити 
проповіді зрозумілою рідною мовою. вчителями на моравські землі були прислані 
брати костянтин-кирило  (826–885  рр.)  та Мефодій  (815–885  рр.)  родом  із ма-
кедонського міста солунь. у 863 р. кирило уклав для моравів слов’янську абетку. 
кирилична  абетка,  якою були переписані  богослужбові  книги XI  ст.  складалися 
з 43 літер. сучасній  науці  не  відомо,  яку  з  двох  існуючих  слов’янських  абеток 
глаголицю чи кирилицю — створив кирило.

у великоморавському князівстві з IX ст., а у Чеському князівстві — з IX–X ст. 
почали дотримуватись обрядів римо-католицької Церкви. народи цих країн прийняли 
і латинську писемність.

у середині IX ст. східні слов’яни, які заселяли території київської і частково 
Чернігівської  земель  об’єднались  у  давньоруську  державу — київську  русь. 
найголовнішими джерелами з історії київської русі є грецькі та руські літописи, 
а також рукописи візантійських істориків і церковних діячів. у києві було відомо про 
діяльність кирила та Мефодія у Моравії у 863 р. Про винахід цими просвіти те лями 
слов’янської абетки розповідається у «Повісті минулих літ»,  з якої стало відомо, 
що дипломатичні  угоди  з константинополем писалися  двома мовами:  грецькою 
мовою візантії та мовою східних слов’ян. офіційне прийняття східними слов’янами 
християнства сприяло розвиткові писемності в києво-руській державі.

у києві в XI–XII ст. діяло 18 монастирів. найдавнішим і найвизначнішим на 
русі був києво-Печерський монастир (1051 р.), який став справжньою Духовною 
академією, де здобували вищу освіту майбутні ієрархи Православної Церкви і де 
творили славетні літописці. у києво-Печерському монастирі — осередку книго пи-
сання східних слов’ян — у XIII ст. було створено києво-Печерський патерик, який 
пізніше набув значної популярності в україні-русі.

наприкінці XI ст. та у XII ст. визначним осередком освіти та книгописання 
став видубицький монастир, заснований у 1070 р. на київській околиці видубичі, 
на правому березі Дніпра.

Починаючи з XIII ст. — періоду спустошливої навали татаро-монгольських 
орд на руській  землі,  книжкова  справа у  східних регіонах київської русі почала 
занепадати. Багато освічених людей, у тому числі й майстрів книги, подалися в міста 
і монастирі Галицько-волинського князівства, які мали відносну незалежність від 
ординських ханів. створилися великі книжкові осередки у Холмі, Перемишлі, Львові 
та володимирі-волинському.

у середині XIV ст. зміцніло велике князівство Литовське: воно приєднало до 
себе всі білоруські землі, більшість українських, включаючи і київ, і деякі руські 
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князівства, що  були  ослаблені  татаро-монгольською навалою. незважаючи  на 
несприятливі  умови, наприкінці XIV ст. київ  став одним  із провідних осередків 
книжкової справи.

розвиток  ремісництва  і  торгівлі  в Європі XI–XIII  ст.,  зміцнення міських, 
державних  та  військових  адміністративних  апаратів породили потребу у  великій 
кількості освічених чиновників, а це вимагало зміни характеру самої освіти. Почи-
наючи з XI ст. помітним стало послаблення впливу церковної ідеології на навчальний 
процес. виникла необхідність у заснуванні вищих навчальних закладів.

Щоби  забезпечити  учнів  і  студентів  необхідною  літературою,  книжкові 
майстерні вимушені були збільшити тиражність книг. відбувся розподіл праці: одні 
майстри каліграфічно писали текст, інші — оздоблювали рукопис.

Ще одним вагомим фактором стосовно пошуку масового виготовлення книг 
був  великий попит на літургійну  та духовну літературу  з  вивіреними й  ідентич-
ними текстами.

Пошук  способу  тиражування  «механічного  письма»  став  не  випадковим, 
а глибоко закономірним явищем, в основі якого закладено фактори масового й од-
ночасного попиту на книги з науково вивіреними ідентичними текстами. 

Це — букварі для початкових шкіл, навчальні посібники для спеціалізованих 
міських шкіл й університетів, лекційні курси, наукові та науково-популярні книги 
з коментарями, науково-лутературні трактати, книги античних класиків з пере віре-
ни ми текстами, рукописи для побутового читання, чисельні церковнослужбові та 
духов ні рукописи.

ідея масового  книговиробництва могла  зародитися  лише  з  появою нового, 
дешевшого матеріалу для письма. і таким матеріалом став папір, що був винайдений 
у китаї ще на початку II ст. та який поступово замінив коштовний пергамент.

Принцип сучасного книгодрукування був сформований у стародавні часи, коли 
власники печаток-штампів почали вкривати  їх фарбою  і  переносити  зображення 
на папірус, шкіру або тканину. Цей спосіб виготовлення відбитків з опуклих форм 
використовували у багатьох країнах світу.

Багато обдарованих майстрів мріяли про винайдення способу «механічного 
письма», проводячи в різних містах Європи чисельні досліди друкування із скла-
дальної форми. використання друкарських форм у різних регіонах нашої країни має 
теж свою окрему історію, відмінну на сході, Заході, Півдні україни та в її централь-
ній частині. 

Щоб дослідити  історичні події щодо початку  та  розвитку книгодрукування 
в різних регіонах україни (Дніпропетровську, Харкові, Херсоні, києві та Львові), 
а також в Чехії (м. Брно), у Львові 29–31 жовтня 2014 р. відбулась II міжнародна 
конференція педагогічних працівників поліграфічних професій технічних закладів 
на базі ДнЗ «ставропігійське вПу м. Львова» на тему: «історія книгодрукування: 
від джерел до сьогодення».

Мета конференції полягала у дослідженні, узагальненні  та розповсюдженні 
інформації  історії  книгодрукування  у  різних  кутках  нашої  країни  та  у Європі, 
висвітленні  історичних  подій,  пов’язаних  з життєвим  та  професійним шляхом 
видатних майстрів  книгодрукування  та  здійсненні  порівняльного  аналізу  для 
відтворення історичної послідовності впровадження у життя людей кращих традицій 
сучасного поліграфічного виробництва.
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До  участі  у  конференції  запрошені  педагогічні  працівники поліграфічних 
професійно-технічних навчальних закладів:

україни:
ДнЗ «Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних 

технологій», Дніпропетровськ.
київське вище професійне поліграфічне училище.
ДнЗ «Харківський поліграфічний центр Пто».
ПтнЗ «Херсонський професійний ліцей зв’язку та поліграфії».
ДнЗ  «ставропігійське  вище  професійне  училище  м.  Львова».

ЄвроПи:
Stredna Odborna Skola Polygraficka (словаччина, Bratislava).
Stredni skola medialni grafiky a tisku (Чехія, Praha).
Stredni skola graficka (Чехія, Brno).
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ПРОгРАМА 
виступів доповідачів за змістом конференції

Перший день конференції 29.10.2014 р. (середа)
Місце проведення: «ставропігійське вище професійне училище м. Львова».
Місце виступів: м. Львів, вул. Є. Плужника, 6, конференц-зала.

Порядок виступів:
1.  ДнЗ «ставропігійське  вище професійне училище м. Львова». 

Презентація  рідного міста  та  навчального  закладу, методист     
Савич К. С. 

2.  Strednа skola graficka Brno (середня школа графіки м. Брно).
3.  київське  вище  професійне  поліграфічне  училище  (м.  київ, 

україна).
4.  ДнЗ «Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та 

інформаційних технологій» (м. Дніпропетровськ, україна).
5.  ДнЗ «Харківський поліграфічний центр професійно-технічної 

освіти» (м. Харків, україна).
6.  Херсонський професійний ліцей зв’язку та поліграфії (м. Херсон, 

україна).
7.  «ставропігійське  вище  професійне  училище  м.  Львова».   

вихід  у світ  друкованої  книги  «апостол»  (1574  р.)  у  львівсь-
кій друкарні  івана  Федоровича,  викладач  спецдисциплін   
І. І. Филипович.

8.  Перегляд відеофільму «Привид івана Федорова».
9.  «Діяльність майстра книгодрукування івана Федоровича у Львові», 

завідувач Музею мистецтв давньої української книги Львівської 
національної галереї мистецтв ім. возницького Спаська Л. І.

Другий день конференції 30.10.2014 р. (четвер)
Місце виступів: м. Львів, вул. ів. Федорова, 9, навчально-виробнича майстерня 

з професії «оператор з обробки інформації та програмного забезпечення».

Порядок виступів:
1. Серцелевич Р. В., науковий співробітник інституту української 

археографії  та  джерелознавства  ім. М. с. Грушевського нан 
україни.

ЛьВІВ. ПРОГРАМА ВиСТуПІВ
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2. Жидецький Ю. Ц., кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник, завідувач кафедри педагогіки і соціальної роботи 
Львівського державного університету внутрішніх справ.

3. Пономарьова В. В., директор ДнЗ «Харківський поліграфічний 
центр Пто».

4.  Томаш Пернес,  заступник  директора  з  навчально-виробничої 
роботи професійної поліграфічної школи м. Брно (Чехія).

5.  Безродна Т. П., викладач спецдисциплін (м. Дніпропетровськ).
6.  Вдович С. М.,  кандидат педагогічних наук,  старший науковий 

співробітник, вчений секретар Львівського науково-практичного 
центру інституту професійно-технічної освіти нан україни. 

7. Орлевич І. В.,  старший  науковий  співробітник  інституту 
українознавства ім. і. крип’якевича нан україни.

8.  Василишин Д. В., майстер виробничого навчання (м. Львів).
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Бурак Ірина Валентинівна — директор  
ДнЗ «Ставропігійське вище професійне 
училище м. Львова» 

КОНЦЕПЦІЯ  
історії заснування ДНЗ «ставропігійське вище  

професійне училище м. Львова» та його освітньої діяльності  
в галузі друкарської  справи

історія Державного навчального закладу «ставропігійське вище професійне 
училище м. Львова» бере  свій початок  від першої школи в україні, що діяла на 
громадські кошти при Львівському братстві. вона започаткувала свою освітню і дру-
карську діяльність у 1585 р. (дата заснування друкарні та школи) в історичних стінах 
будівлі  №  9 на вул. ів. Федорова у м. Львові, де і зараз продовжується діяльність 
поліграфічної професійної школи.

необхідно  зазначити  про  початок  друкарства  у  Львові.  сказати  точно, 
коли саме воно розпочалось у Львові, складно через брак потрібних документів. 
сумнівно думати, що у Львові, який завжди мав із Заходом багато тісних зв’язків, 
не було друкарів ще до приходу в місто івана Федоровича, який свого талановитого 
учня Гриня івановича віддав навчатись до львівського маляра Лавріна Пилиповича, 
а той, між іншим, навчив його також різання літер та дереворитства. Це означає: 
y Львові існувало друкарство ще до Федоровича. але поки що не знайдено реальних 
львів ських друків до 1574 р., а тому слід вважати початком львівського друкарства 
лише 1573 р., а засновником його — івана Фе до  ровича Москвитина.

наприкінці 1579 року іван Федорович заставив свою друкарню львівському 
лихварю ізраїлю Якубовичу, який після смерті першодрукаря довів через суд своє 
право власності на заставлену друкарню. Про цей факт звістка швидко поширилась 
до львівського єпископа Гедеона Балабана, а також до львівського братства. спільно 
вони видали Якубовичу розписку на 1500 золотих із зобов’язанням виплачувати цю 
суму можливими частками. 

відповідно до архівної довідки Центрального державного історичного архіву 
україни м. Львова № 301 від 29.09.2000 р. будинок №  9 по вул. ів. Федорова (колишня 
вул. Бляхарська) в період з 12.01.1583 р. до 04.09.1599 р. належав власнику ієроніму 
сапричці, старійшині Львівського братства. Згодом будівля перейшла у власність 
відомому діячу братства івану красовському (04.09.1599–1611). в 1611 році братство 
купило у івана красовського, який був також старійшиною братства, «Місцовскую» 
кам’яницю «на школу вечне» і для друкарні. так що тривалий час і школа, і друкарня 
братства розташовувалися в одному будинку.

своїм демократичним характером братська школа істотно відрізнялась від усіх 
тодішніх навчальних  закладів,  не поступаючись  якістю освіти.  З  самого початку 
свого  існування Львівська  братська школа  стала носієм новітніх поглядів науки 
і педагогіки. очолив школу грек, архієпископ димоникский і елассонський арсеній, 
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який у 1586–1588 р. р. викладав грецьку мову. вчителем «словенської» мови з 1586 по 
1593 рр. був один з видатних діячів культури свого часу стефан Зизаній — автор 
багатьох богословських і полемічних творів. 

точна дата заснування школи львівськими міщанами, братством — невідома, 
але,  ймовірно,  вона  була  створена  в  кінці  1585  р. — початку  1586 р. в  грамоті 
поданій антіохійському патріарху іоакиму 15 січня 1586 року вперше говориться 
про  бажання  львівських міщан  розпочати  діяльність школи  «Хочуть  з  помочю 
Божею панове міщани львівські школи закладаті для научення детем хрис тиянським 
вшелякого стану, які б мілині учитися письма светого волоського  і сло венського, 
так не буде рід їх християнський аки безсловесен, ненаучения заради. і теж купили 
друкарню письма словенського та грецького, яка тій же школі потрібна». в іншій 
грамоті яскраво підкреслюється концепція єдності друкарні й школи для зміцнення 
національної науки і культури: «... для размноження наук письмових заяв від громадян 
наших словенсько-руських внесена до тих країв наших руська друкарня, яка ижи за 
недоліком, а потім за смертю друкаря та друкарня була згасла. Про те ми, стараючись 
у тому, аби знову наше листи друковане були і аби при тій друкарне школу грецкую 
для науки нашого благочестя у граді Львові фундовати». 

Майже всі дослідники біографії видатного діяча української культури Петра 
Могили вважають, що початкову освіту він здобув у школі Львівського братства.

Початкову освіту в школі отримували діти городян, навчання яких оплачували 
батьки, і бідні діти, які навчалися безкоштовно і жили в бурсі при школі. Це були бідні 
підлітки та юнаки, які допомагали вчителям і виконували різні доручення братства — 
копіювали і перекладали документи, доставляли листи братства адресатам, носили 
книги та шрифти з друкарні на склад. 

навчання в школі було триступеневим: перший рівень надавав початкову осві  ту, 
другий рівень — середню освіту, третій рівень передбачав елементи вищої освіти.

Юридичні права на заснування школи були закріплені за братством грамотами 
антіохійського патріарха  іоакима від 1-го до 15-го січня 1586 року, підтверджені 
київським митрополитом Михайлом рагозою в 1590 році, помісними церковними 
соборами в 1591 р. та 1594 р. і королями Польщі. 

у грамоті київського митрополита Михайла рогози на заснування школи при 
Львівському братстві  відзначено:  «не бути  іншого  училищу  загальному у місці 
Львові, крім єдиного училища братського успіння Пречистыя Богородиця і в ньому 
тільки самому учити дітей благочестивих і православних християн божественного і 
свя щен ного писання, словенскаго ж і елинскаго мов, з часу знаходимо, доброчесних 
і благочестивих даскалов». всі ці  документи визначали юридичні права братства 
на утримання школи і були офіційними документами, що підтверджують її діяльність 
протягом всієї її історії.

Щодо викупу друкарні, то справа ця просувалась дуже повільно через брак 
коштів. Грошей потрібно було дуже багато, бо братство будувало церкву, що відома, 
як Храм успенія Пресвятої Богородиці, займалося організацією діяльності школи 
і на третьому місці стояло питання друкарні. Другою причиною повільного впро-
вадження діяльності друкарні був той факт, що до XVIII ст. книжка переписана вручну 
залишалась дешевшою від друкованої, при цьому не втрачала своєї цінності і давала 
заробіток писареві. Певний період часу друкована книжка навіть сприймалась з пе-
ресторогою та недовірою, а тому ставлення до неї було упередженим.
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але школа вже працювала, тому братство турбувалось про повноцінний початок 
діяльності друкарні для друкування книг потрібних також для навчання: «...училищу 
потребныє и нужныє, сиреч грамматику, пиитику, реторику и філософію». у лис-
топаді  1589 р.  братство отримало дуже важливу  грамоту  вселенського патріарха 
Єремії, що дозволяла друкування не лише церковної літератури, але і підручників 
для навчання в школі. 

Працювати братська друкарня належним чином почала в 1591 році. у вересні–жовтні 
цього року з друкарні вийшла перша вагома друкована продукція — підручник для братської 
школи «Грамматіка доброглаголиваго Єллино-словенскаго языка», в передмові до якого 
розповідається про перші кроки Львівського Братства. а 27 жовт ня 1591 р. митрополит 
київський Михайло рогоза від ім ені собору поблаго словив працю братства. 

впродовж всієї  своєї  історії братству доводилось охороняти недоторканість 
друкарні  від посягань  єпископа Гедеона Балабана,  різних Польських  інституцій, 
особливо від львівського магістрату, що постійно перешкоджали його праці, а також 
від зазіхань інших численних ворогів, що нападали на друкарню зі всіх сторін.

у 1593 році братство одержало від патріарха Царгородського Єримії грамоту на 
«ставропігію», тобто на повну незалежність від місцевої духовної влади. від цього часу 
братство почали називати Львівським ставропігійським Братством і на цьому завершився 
перший етап його розвитку — організування та впорядження діяльнос ті друкарні.

Цікаво відзначити, що 28 лютого 1707 р., перебуваючи в Жовкві, цар Петро і ви дав 
ставропігійському Братству грамоту, що дозволяла вільний продаж книжок в україні.

але життя братської друкарні і надалі тривало при надзвичайно гірких обставинах. 
Пожежі, що час від часу відбувались у Львові, зокрема в 1616 році на вул. руській та 
у 1628 році суттєво підривали розвиток діяльності друкарні. не пе ред бачені напади 
ставали все більшими та дошкульнішими, бо братство вперто не приймало унії, але 
2 травня 1708 року внаслідок потужного тиску все таки прийняло унію й воно. та не 
спасла братську друкарню й унія і вона почала повільно занепадати, що вима гало 
від братства великих коштів на відновлення справ та відбудову діяль ності. 

Після входження Галичини до складу австрії усі релігійні товариства і братства 
були ліквідовані (згідно Декрету уряду австрії 21 березня 1785 р. і указу губернатора 
Галичини від 4 квітня 1788 р.).

у 1778 році нова  австрійська  влада ліквідувала успенське ставропігійське 
Братство, а замість нього створила ставропігійський інститут, панівне становище 
в яко му з першої половини ХіХ ст. захопили москвофіли, котрі, проповідуючи «єдіную 
і нєдєлімую» російську народність, фактично заперечували  існування української 
нації. на базі існуючого братства у 1788 р. декретом цісаря Йосифа іі у Львові було 
створено ставропігійський інститут, що окрім школи утримував (до 1939 р.) окрему 
бурсу, де друкарській справі мали можливість навчатися здібні учні. роботи деяких 
талановитих студентів друкувались у братській друкарні. крім слов’янської мови, 
грецької  та  латини  студенти  вивчали  граматику, математику,  риторику,  поетику, 
діалектику,  богослов’я, філософію,  астрономію  та музику. Школа була  водночас 
бурсою, де жили бідніші студенти.

ставропігія мала свою бібліотеку. на її полицях зберігалося близько 300 до-
ро гоцінних книг, котрі зі заснуванням братського музею потрапили до його збірки. 
15 книг  збереглося досі.  [Павло Лопата.  інтернет-видання «Міст»,  тижневик для 
українців усього світу]. 
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у 1939  р.  з  приходом до Львова  більшовиків ставропігійське  братство — 
найдавніше  з  українських  братств,  змушене  було  припинити  свою  знамениту 
багатовікову діяльність.  З  вересня 1939 року Львів був окупований радянськими 
військами, а з червня 1941 року — окупація розпочалась гітлерівським військом. 
у цей період достовірна інформація щодо використання будівлі по вул. і. Федорова, 9 
невідома. Ймовірно лише, що тут знаходились складські приміщення та конюшня. З   
1944 року до 1990 р. Галичина перебувала у складі радянського союзу. 

Згідно архівної довідки № 232 виконкому Львівської міської ради депутатів 
трудящих  від  03 жовтня  1944  р.,  на  підставі  постанови Львівського  обласного 
виконкому ради депутатів трудящих і Бюро обкому кП(б)у від 21.09.1944 р. № 424 
«о міроприємствах по організації училищ і шкіл системи Держтрудрезервів срср 
в Львівській області» та постанови «о призыве молодежи в ремесленные училища 
и школы ФЗо в 1944 г.» приміщення в будівлі по вул.  і. Федорова, 9  (стара назва 
вул. Бля харська) закріплені за ремісничим училищем поліграфічної промисловості 
як такі, що належали їм до червня 1941 року. таким чином, було передано історичну 
спадщину щодо продовження розвитку друкарської справи та навчання обдарованих 
дітей україни, відновлено освітню діяльність ремісничого училища, яке і до нині готує 
кваліфікованих робітників для поліграфічної промисловості. Звичайно ж за такий 
період заклад неодноразово реорганізовувався, але його функція, книго друкування 
та навчання обдарованих дітей друкарській справі, і нині залишається незмінною. 
За повоєнний час підготовлено  і випущено понад 13 тисяч фахівців, які успішно 
працюють у поліграфічних підприємствах україни та поза її межами.

у 1999 р. створений новий навчальний заклад шляхом злиття двох професійно-
технічних училищ № 58 м. Львова (поліграфія) та № 17 м. Львова (будівництво), 
який у  2003 р.  переріс  у ставропігійський професійний ліцей м. Львова. таким 
чином повернулася й історична назва. у жовтні минулого 2013 р. ліцей набув статусу 
Державного  навчального  закладу  «ставропігійське  вище  професійне  училище 
м. Львова».

в 2016 р. колектив теперішнього навчального закладу та громадськість україни 
мають честь відзначати почесний ювілей — 430-річчя від часу заснування друкарні 
та професійної школи з підготовки майстрів книгодрукування до сьогодення випуску 
кваліфікованих робітників для поліграфічної галузі.

а всі попередні історичні події в стінах будівлі по вул. івана Федорова, 9 слід 
вважати міцним фундаментом для відновлення з 1944 р. та продовження освітньої 
і друкарської діяльності сучасної професійної школи у ставропігійському вищому 
професійному училищі м. Львова.  
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Савич Катерина Сергіївна — методист, 
викладач української мови та літератури  
ДнЗ «Ставропігійське вище професійне 
училище м. Львова» 

ЗНАйОМствО ЗІ стАвРОПІгІЄю

Щиро вітаємо вас у Львові — королівському місті, місті-музеї, столиці Галичини, 
маленькому відні, українському П’ємонті, культурній столиці україни. Дозвольте 
привітати  вас  у  стінах ставропігійського вПу м. Львова,  побажати  приємних 
вражень від зустрічі і сповнитись цікавих ідей, а Львів і шановне товариство цьому 
безперечно сприятиме.

Львів завжди був княжим містом. у XIII столітті король Данило Галицький 
побудував місто  і назвав його на честь свого сина — Лева. Цікаво, що впродовж 
багатовікової  історії Львів ніколи не змінював свою назву. він завжди залишався 
містом Лева. 

Герб міста представлений щитом з львівськими мурами, який увінчує корона. 
Щит тримають лев і давньоруський воїн.

Львів був багатим містом. тут діяло понад 30 цехів, які нараховували близько 
133 ремісничих професій. 

Львів від початку свого літочислення — багатонаціональне містомо. тут були 
єврейські квартали, вірменські, німецькі, польські, українські… 

До  речі,  Львів  був  єдиним містом  в україні,  де  існувала  «сарацинська» 
(мусульманська)  громада,  яка  користувалася  гарантованими  правами  на  са-
моврядування. 

До сьогодні назви львівських вуличок зберігають дух тогочасних мешканців — 
вірменська, староєврейська,  руська, Шевська, Друкарська, Пекарська,  рибна, 
Мосяжна.
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історичний центр Львова — музей під відкритим небом.

Як ви бачите, протягом своєї багатовікової  історії Львів перебував у  складі 
багатьох  держав,  але  не  асимілювався,  зумів  зберегти  самобутність,  автентику 
українського світогляду.

саме  у Львові  одним  із  перших  було  утворене  братство,  яке  опікувалося 
культурою й  освітою  своїх мешканців. на  той  час  їх  існувало  три — київське 
братство, яке перетворилося на києво-Могилянську академію, острозьке братство, 
яке стало острозькою академією та Львівське успенське братство, яке, до слова, і 
роз ташовувалося в сучасних приміщеннях ставропігійського вПу м. Львова. сама 
назва «Cтаропігійський» сягає XVI століття, а саме 1586 року, коли патріарх Йоаким 
IV встановлював за Львівським братством право ставропігії — непідлеглості місцевим 
православним єпископам.

Братство намагалося створити у Львові міське самоврядування, незалежне від 
влади шляхетської Польщі. Братству належала львівська братська друкарня, його 
коштом утримувалася львівська братська школа. Братство організувало у Львові 
шпиталь — притулок для непрацездатних, надавало матеріальну допомогу своїм 
незаможним членам. Правонаступником Львівського ставропігійського братства 
став ставропігійський  інститут. Його герб  і напис ми можемо бачити на порталі 
по вул. Федорова, 9 (у минулому — Бляхарська, 9). крім того, пам’ятні дошки нам 
сповіщають про те, що тут розташовувалися друкарські станки івана Федорова, які, 
викупило Львівське братство. 

уведення окупаційних військ радянського союзу стало причиною припинення 
освітньо-друкарської  діяльності Львівської ставропігійської  друкарні.  і  лише 
1944 року було відновлено освітню діяльність навчального закладу. Як ми бачимо 
з історичного  поступу ставропігійського вПу м. Львова,  навчальному  закладу 
вдалося  зберегти  історичну пам’ять  і  продовжити  славні  культурно-освітницькі 
традиції братчиків.

на даний час в навчальному закладі здійснюється підготовка кваліфікованих 
робітників за такими видами господарської діяльності:

Загальні професії для всіх галузей економіки:
—  оператор з обробки інформації та програмного забезпечення.
Поліграфічне виробництво:
—  Друкар офсетного плоского друкування. оператор комп’ютерного набору.
—  Палітурник. оператор комп’ютерного набору.
—  оператор комп’ютерного набору. оператор комп’ютерної верстки.
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Деревообробне виробництво:
—  столяр. виробник художніх виробів з дерева.
Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи:
—  Маляр. Штукатур. Лицювальник-плиточник.
автомобільний транспорт:
—  слюсар з ремонту автомобілів.
—  оператор заправних станцій.
 
навчальний заклад у своєму підпорядкуванні має 3 будівлі — 2 навчальних 

корпуси по вул. Є. Плужника, 6 та вул.  і. Федорова, 9 та гуртожиток по вул. ви-
пасова, 11.

   

сьогодні ставропігійське вПу м. Львова — один  з найкращих навчальних 
закладів Львівської області. 
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Василишин Дарія Василівна — майстер 
виробничого навчання ДнЗ «Ставропігійське 
вище професійне училище м. Львова»

стАвРОПІгІЯ — ЖивА ЛЕгЕНДА ЛЬвОвА

Близенько славної ставропігії — 
велична постать Першодрукаря.
Це ж саме тут зійшла його зоря,
Здійснилися презаповітні мрії.

Микола Старовойт 

Перша  письмова  згадка  про місто Львів  датується  1256  роком,  від  якого 
і ве деться міське літочислення. в середині 13 століття король Данило романович 
заснував Львів як уділ для свого сина Лева. вже понад вісім століть історія творить 
цей заворожуючий куточок, що розташований на заході україни.

вигідне розташування Львова на перехресті найважливіших торгових шляхів 
того  часу  зумовило його швидкий  економічний  розвиток. Місто  стало  значним 
центром ремесла і торгівлі.

впродовж  багатьох  століть  тут  проживали  українці,  поляки,  німці,  євреї, 
вірмени, шотландці, волохи, угорці, чехи, греки. Львів ніколи не міг поскаржитися на 
брак відомих людей, що створювали видатні твори мистецтва, техніки, засновували 
господарські, економічні, культурні товариства.

Завдяки  розвитку  торгівлі  місто  збагачувалось.  До Львова  на  заробітки 
приїжджали нащадки  італійських, швейцарських,  німецьких  архітекторів  і  ство-
рювали неповторні архітектурні ансамблі, храми, житлові будинки. 

серцем українського Львова був  храм успіння Богородиці. Ця найдавніша 
церква погоріла при пожежі Львова 1527 р. історики архітектури вважають нинішню 
споруду четвертою будівлею церкви на цьому місці.  

При церквах  виникали національно-релігійні  громадські  організації  пра во-
славних українських міщан — братства. Перші згадки про Львівське братство нале-
жать до 1439 р. активну діяльність розгорнуло братство в 1460-х роках.

Першими засновниками, керівниками і визначними організаторами братського 
руху на терені Львова були міщани з руської вулиці — Юрій та іван рогатинці, іван 
та Дмитро красовські.

найбільшим авторитетом користувався Юрій рогатинець, «патріарх і доктор» 
для  львів’ян,  громадський діяч,  талановитий публіцист. Його помічник  і  одно-
думець — крамар  іван красовський — не шкодував  зусиль  для  налагодження 
братської школи,  друкарні,  писав  вірші  і  відозви,  очолював  боротьбу  за  права 
українських міщан.

Львівське братство об’єднувало навколо себе «чим раз ширші верстви народу 
і крім міщан та духовних осіб, визначну участь брала тогочасна руська шляхта». 
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восени 1572 р.  із Заблудова до Львова, зі своїм сином іваном, приїхав іван 
Федорович.  

Григорій Ходкевич, гетьман великого князівства Литовського, у часі перебування 
івана Федорова у Заблудові, виклопотав йому в короля права для проживання в Литві 
та Польщі й  умовив надвірного  литовського  хорунжого василя рогозу передати 
Федорову свій герб і дворянство. акт адоптації склали у вільні на початку березня 
1568 року.  так іван Федоров став повноправним литовським шляхтичем, правда, 
шляхтичем без землі, зате з правом бути присутнім та обраним на великі сейми і носити 
на одягу герб рогоз (на щиті — зігнута штаба на зразок латинського «S» у зворотний 
бік з наконечником стріли зверху). у Заблудові Федоров своє московське прізвище 
змінив на Федорович. найменування Федоров — за іменем батька свідчить про те, 
що він не належав до знатної родини. в Московії так називали людей неіменитих, 
бо лише знатним дозволялося вживати форми на -ич. у Білорусі та україні, таких 
обмежень не існувало,  і друкар називав себе «іваном Федоровичем», додаючи до 
цього пояснення «з Москви», або «москвитин».

іван Федорович місцем для заснування своєї друкарні не випадково обрав Львів, 
адже,  як відомо, у XV–XVI ст. це місто було великим торговельно-промисловим 
центром, важливим осередком культурного життя. у ньому було багато освічених 
людей, які, розуміли значення друкованого слова. окрім цього в місті проживало 
багато заможних православних міщан. саме на них Федорович покладав надію, адже 
він також був православної віри. 

іван Федорович  із  сином  відшукали  будинок  львівського міщанина  івана 
Більдаги. До нього у Федоровича був лист від Мамоничів. іван Більдага знав, що до 
нього може приїхати знаменитий друкар, то ж був задоволений виявленою честю 
і прийняв івана Федоровича як свою людину.

наступного ранку Більдага напрямки запитав у Федоровича, чи має він капітал 
для налагодження друкарні. іван Федорович попросив провести його до єпископа 
православної  церкви — Гедеона Балабана,  бо  добре  розумів, що  самому йому 
друкарню не підняти.

Єпископ Гедеон Балабан давно чув про івана Федоровича, знав і його друковані 
книжки, але допомогти грошима відмовився, хоч гроші в Балабана були. іван Більдага 
і в наступні дні водив Федоровича від одного православного священика до іншого, 
від  одного  багатого  купця  до  другого. у  священиків,  які  дізналися про  відмову 
єпископа, виявлялося, грошей не було. купців книжки дивували, але ніхто не хотів 
давати грошей задарма.

найзаможнішим купцем був тоді костянтин корнякт. але попри всі свої казкові 
багатства корнякт не допоміг івану Федоровичу у влаштуванні друкарні. Бо якби 
він це зробив, друкар, за тодішніми звичаями, обов’язково згадав би про таке у своїх 
виданнях.

і вирішив іван Федорович до людей іти! До християн! на паперті стати, у вдів 
і сиріт на проповідь слова Божого просити. Хай буде соромно багатим і знатним за 
скнарість їхню.

рідко дзенькала срібна монета. Ще рідше — золота. Зате щедро, хоч і глухо, бряж ча ла 
бідняцька мідь. По грошу й півгроша кидали люди, відриваючи від себе іноді останнє. 
та церков було багато, парафіян багато — і гроші складалися у злоті, злоті — в десятки 
злотих, а десятки — в сотні. навіть Гедеон Балабан все ж таки дав п’ять злотих...
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Зібрали без малого сімсот злотих. З цими грішми можна було вже починати 
роботу. окрилений успіхом, іван Федорович палко взявся за діло.

Перед сном, творячи молитву, просив у Господа: «Дай мені, всеблагий, про свіщати 
серця! не гордині ради прошу, ради торжества істин твоїх! ти ж бачиш, Господи, як 
блукають у темряві душі збентежені! навіщо ж гинути їм, світла не побачивши?..»

оселився  іван Федорович  у  хаті  сідляра сенька калениковича,  поблизу 
П’ятницької церкви. сенько щиро  заприятелював  з  іваном Федоровичем. він не 
тільки не брав від нього плати за житло, але й позичав друкареві гроші у скрутні 
хвилини. робив це тому, що розумів значення освітньої діяльності  Федоровича. 

іван Федорович, згідно існуючих звичаїв, мусив записатися в цехову общину 
як друкар.  інакше б  він не мав права  створювати книжки. Перш ніж  записатися 
в цех, Федорович повинен був не лише показати свої книги, а й продемонструвати 
своє мистецтво гравера. Зрештою, з допомогою православних старшин його визнали 
майстром і він дістав дозвіл від міської ради друкувати книжки.

син Федоровича, іван, вступив у цех палітурником.
іван Федорович відремонтував обладнання, привезене із Заблудова, та доповнив 

його новим, зробленим місцевими ремісниками.
не  звикнувши сидіти без  діла,  обізнаний  з  ремеслами  та шануючи роботу, 

Федорович  виконував  сам мало  не  все, що можна  було.  Закупивши  столярний 
інструмент заходився майструвати верстат. але неприємності підстерігали його на 
кожному кроці. Хтось написав скаргу, що Федорович сам виготовляє верстат, хоча не 
належить до столярного цеху, тому столярувати йому не можна. Прийшлось просити 
дозволу тримати власного столяра.

26 січня 1573 р. міська рада міста Львова ухвалила, що друкар-москвитин іван 
Федорович, якому треба виконувати різні столярні роботи, хоч і не має права тримати 
власного столяра, однак може найняти його в будь-якого майстра.

Поки йшли перемовини з столярними цехами та міською радою, Федорович 
устиг скласти верстат. Друзі допомогли придбати папір.

25 лютого 1573 р. іван Федорович розпочав друкувати апостол. не шкодуючи 
сил,  працював Федорович  цієї  зими. Ціною неймовірних  зусиль,  нелюдського 
напруження іванові Федоровичу вдалося до 15 лютого 1574 р. завершити друкування 
апостола. книгу  він  закінчив  великою післямовою. Післямова  до Львівського 
«апостола»  не має  собі  ні  рівної,  ані  схожої  серед  післямов  до  слов’янських 
друкованих книг.

Це був його знаменитий львівський «апостол». основна частина книжки мала 
релігійний зміст.

надрукувавши «апостол»  іван Федорович  зразу ж береться  до підготовки 
«Букваря». він добре пам’ятав, хто допомагав йому коштами для створення друкарні 
у Львові. Це був його борг перед простими неграмотними людьми. він приклав усі 
зусилля, щоб укласти і видати «Буквар», про призначення якого писав: «...ради скораго 
младеньческаго наученія... сложих». Ця книжка могла бути успішно використана для 
навчання грамоті й поза школою як дітьми, так і дорослими.

«выдруковано во ЛьвовЂ року афод (тобто 1574-го)», — це останній рядок 
«Букваря». Місяць і день закінчення праці над книгою не зазначені. 

на першій сторінці «Букваря» подано тодішню азбуку. Завдяки і. Федоровичу 
вона міцно  закріпилась  і  через наступні  букварі  й  граматики дійшла до нашого 
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часу. З відповідними змінами, зумовленими вилученням із вжитку окремих літер чи 
введенням нових, такий порядок літер зберігається в абетках усіх писемностей, які 
користуються кирилицею.

суто букварним матеріалом іван Федорович не обмежився. там подано три 
спеціально виділені невеликі розділи, складені так, щоб готувати дітей до вивчення 
систематичної граматики.

Перший розділ — це зразки відмінювання в теперішньому часі (однина, двоїна, 
множина) різних дієслів, які починаються на кожну літеру алфавіту (для глибшого 
засвоєння азбуки тут спочатку друкуються назви букв). 

автор  «Букваря»  у  післямові  зазначив:  «...писах  вам  не  от  себе,  но  от... 
преподобного... іоанна Дамаскина от грамматикі, мало нЂчто... сократив...» 

іван Федорович прагнув не тільки навчити дітей читати слова під титлами, але 
й відмінювати іменники та прикметники. Перший розділ допомагав учням засвоїти 
елементи дієвідмінювання.

Другу частину книжки  івана Федоровича  складають  тексти для читання  та 
заучування напам’ять — так звані щоденні молитви.

Далі йдуть звернені до дітей сентенції про корисність навчання та повчальні вислови 
на морально-етичні теми, що є уривками з біблійної «книги притчей соломоновых». 
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До батьків звернені уривки про виховання дітей із послань апостола Павла (це — доказ 
того, що «Буквар» був розрахований також і на дорослих). релігійна ідеологія була 
на той час панівною і в школі, тому в «Букварі» вміщено тексти саме такого змісту.

в копенгагені зберігається неповний примірник другого видання Федоровича, 
надрукованого в острозі.

Про повний примірник другого видання «Букваря», який зберігається в біб-
ліотеці м. Готи (німеччина), стало відомо 1961 р. великий інтерес викликало також 
повідомлення про те, що в одній книжечці, разом з цим «Букварем», оправлено ще 
один, досі не знаний, друк івана Федорова — посібник для навчання грецької мови, 
який мав вихідні дані — острог, 18.VI. 1578 р. 

своєю структурою він нагадує львівський «Буквар» 1574 року. але в грецькому 
«Букварі» немає дво- і трибуквових сполук. 

острозький «Буквар» має заголовок «начало ученія дЂтемь, хотящим разумЂти 
писаніє». текст острозького видання цілком повторює текст львівського (в другому 
виданні було виправлено друкарські помилки першого, але з’явились інші).

книжка івана Федоровича з більшими чи меншими змінами перевидавалася 
багато  разів. від  «Букваря»  і. Федоровича починається й  друкована  граматична 
традиція у східних слов’ян. 

Ця книжка  відіграла  важливу роль у  розвитку освіти,  зміцненні  світського 
струменя в письменстві.

«Буквар» івана ФеДоровиЧа — назва книги умовна, оскільки титульний 
аркуш або передмова відсутні, відомий у 1574 у Львові та в 1578 в острозі. обидва 
видання мають післямови, в яких містяться дані про історію заснування друкарень, 
умови книгодрукування,  підкреслюється  зв’язок між книговиданням  та  освітою. 
«Букварем»  івана Федоровича  користувалися  не  лише  в україні,  а  й  в  інших 
слов’янських країнах з кириличною абеткою.

у  1575  році  івана  Федоровича  запрошує  до  себе  василь-костянтин 
костянтинович острозький — український князь, магнат, воєнний, політичний і куль-
турний діяч, меценат. один з найзаможніших і найвпливовіших магнатів великого 
князівства Литовського у речі Посполитій, сенатор речі Посполитої, «некоронований 
король русі-україни» з метою видати слов’янську Біблію.  

Запрошення князя було дуже до речі. 
Федорович  поїхав  до острога,  де  з  1575  по  1576  рр.,  (поки костянтин 

острозький збирав матеріали для Біблії) був управителем Дерманського монастиря 
поблизу острога.

Глибокої осені 1576 р., іван Федорович при першій нагоді надіслав у Заблудів 
листа Гриневі. він запрошував його працювати над майбутньою книгою. в листі 
були гроші на дорогу.

Федорович віддав Гриня у навчання до відомого львівського художника Лавріна 
Пилиповича Пухали,  знавця різьблення й умільця  виготовляти фарби, навчатися 
живописному мистецтву. Як  і  годиться,  з  Гринем  він  склав  угоду. Федорович 
зобов’язався платити  за навчання Гриня,  а  той обіцяв після  закінчення навчання 
працювати на Федоровича не менше ніж три роки.

нарешті, у 1577 році відкривається для повноцінної роботи острозька друкарня. 
З  допомогою Лавріна Поповича, Федорович  відливає  металеві  літери. Праця 
в острозькій друкарні була найбільш плідною. 
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випробовуючи нове  устаткування  друкар  у  1578  видає  острозьку азбуку 
(зберігся один її примірник). 

Знову, як і в пору молодості, іван Федорович жив напруженим і нестерпним для 
іншого життям. і він домігся свого. виготовивши пунсони з нової сталі й по робивши 
ними матриці, Федорович під кінець 1578 року відлив перші літери, придатні для 
друкування Біблії.

не даючи собі перепочинку, Федорович продовжував роботу. установлений 
в одній з башт острозького замку друкарський верстат працював усю другу половину 
1579 і всю першу половину 1580  року. По довгій і тяжкій праці 12 серпня 1581 р. 
острозька Біблія  вийшла друком у  світ.   Біблія острозька — це шедевр давньо-
українського друкарства і найбільший шедевр її видавця — івана Федоровича. 

Закінчивши друкувати Біблію Федорович міг би радуватися, та на нього чекав 
новий удар.

Працюючи в острозі,  іван Федорович повсякчас цікавився успіхами Гриня 
й отримував від Лаврентія Пилиповича найкращі відзиви. Федорович тішився, що 
не пропаде його справа... 

і раптом він дізнався, що улюблений учень без дозволу друкаря поїхав. утік 
у вільну, його переманили купці Мамоничі, які залишилися без друкаря, бо помер 
Петро тимофєєв (Мстиславець). Прикро було Федоровичу. розумів, що ніхто з рідних 
та друзів не продовжить його справу, ніхто не стане замість нього коло верстата... 

від’їжджаючи з острога (князя на той час не було в маєтку), іван Федорович 
вважав, що має право забрати якусь кількість Біблій (у різних джерелах подається 
різна кількість). тим більше, що він вклав у друкування книжок гроші, заради яких 
ще в 1579 році, як від’їздив до острога, заставив свою львівську друкарню.

Проте острозький розсудив інакше. Йому зовсім не потрібні були ні верстати, 
ні шрифти, що їх Федорович залишив у замку.

володар 25 міст, 10 містечок, 670 селищ, маючи прибуток 1 200 000 злотих на 
рік, князь острозький вважав себе пограбованим. він послав слідом за Федоровичем 
Петра рінфлейна (якому колись доручав запросити друкаря), щоб накласти арешт на 
все майно Федоровича, тобто на книжки. і ареш наклали.

на початку 1583 року Федорович повернувся до Львова. він хотів викупити 
друкарню, що перебувала у заставі в ізраїля Якубовича, але не було грошей. При 
монастирі святого онуфрія була найдавніша українська друкарня, мабудь ця, яку 
подарував стафан Дропан. Є старовинний переказ, що ще іван Федорович, першо-
друкар у Львові, мав свою друкарню в келії святого онуфрія. Можливо, з до помогою 
Львівського братства, оскільки братство опікувалось монастирем, іван Федорович 
після приїзду з острога відновлює друкарню в онуфріївському монастирі.

Як і раніше, йому доводилося жити в борг, навіть віддавати в заставу друкарське 
обладнання. 

Постарілий, з надірваним на роботі здоров’ям, зіпсувавши зір, виготовляючи най-
дрібніші шрифти, творець перших російських та українських книжок лишився без засобів 
до існування. Заставлений верстат йому не повернули. Паперу в кредит не давали.

і хоч ім’я івана Федоровича стало відоме уже всьому світові, хоч книжки його 
викликали загальне захоплення, сам він ледве животів.

наближалася  старість.  З  тугою думав Федорович про  те, що вже нічого не 
створить. 
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у цей час до нього повернувся Гринь. і до івана Федоровича немов вернулася 
молодість, наполегливість і сила. на диво друзям, він був невтомний.

Гриня — простив. Федорович уклав з учнем мир. Гринь зобов’язався «... не... 
робити і виготовляти без (його) волі і поради аж до його смерті жодного шрифту 
для друкарства  і жодної  друкарні  ані  для  себе,  ані  для  інших  сторонніх людей», 
а Федорович обіцяв, що допоможе учневі, якщо той не порушить угоди, відкрити 
власну друкарню...

іван Федорович одразу ж замовив учневі два шрифти за двісті злотих — небува-
лу на той час плату.

а поки Гринь працював, Федорович брав у борг де тільки міг.
Знайшов нового паперового фабриканта, заплатив йому наперед сто злотих за 

папір. відновив клопотання про зняття арешту з книжок.
усі гроші до останньої копійки іван Федорович уклав у новий друкарський 

верстат і шрифти.
на початок  грудня  1583  року  борг Федоровича  становив  1500  злотих. він 

заборгував  королю,  сусідам, майстрам-шкіряникам,  столярам... усім,  у  кого лиш 
міг позичити.

іван Федорович вірив, що віддасть все до копійки, аби тільки видати книги...
та видати книжки він не встиг. трудне, важке його життя обірвалося, коли ніхто 

того не чекав, у розпалі кипучої праці.
в грудні  1583 року, працюючи в друкарні коло верстата, іван Федорович раптом 

зблід, схопився за груди, невпевнено підвівся з ослона і, похитнувшись і не зронивши 
ні слова, впав на підлогу...

несподівана смерть не дозволила іванові Федоровичу здійснити його плани. 
Як згадував львівський єпископ Гедеон Балабан, «іван Москвитин, друкар пам’яті 
добре  гідний»  помер  саме  тоді,  коли  задумував  «больше  книг  ремесла  своєго 
друкарського... видати».

Поховали івана Федоровича в онуфріївському монастирі в місті Львові. 
Після  батькової  смерті  син  іван  продав  свою палітурну майстерню, щоб 

розплатитися  з  батьковими  боргами,  а  друкарню  івана Федорова  викупили  у 
гендлярів ентузіасти друкарської справи Львова, які заснували новий друкарський 
двір, Львівського братства.

у 1585 р. розроблено статут Львівського братства. в 1586 р. його затвердив 
антіохійський  патріарх  Йоаким  IV  Доу,  а  згодом  константинопольський 
патріарх Єремія II транос. Львівські українці домоглися від обох них грамот, що 
підтверджували статут Львівського братства, визнавали за ним право контролю за 
діяльністю єпископа. 

Патріарх Йоаким надав братству привілей ставропігії, тобто незалежності від 
місцевої церковної ієрархії. отже за Львівським братством у кінці 1585 р. — початку 
1586 р. були визнані права ставроПіГії. 

Під патронатом Львівського  братства,  з XV століття  був монастир  святого 
онуфрія.  Братство  вважалося  власником  й  опікуном монастиря,  містило  його 
за свій рахунок,  перебудовувало й  ремонтувало його:  навіть  більше  того — при-
значали ігуменів.

Проти таких повноважень і прав братства виступив львівський єпископ Геде-
он Балабан.
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Число членів братства з 1586 року, коли його статут було затверджено, із 14 різко 
зросло на 50 осіб.

Львівське  братство  намагалося  створити  у Львові  міське  самовряду ван-
ня, незалежне від магістрату і польської влади. Йому належала Ль вів ська братська друкарня. 
коштом Львівського братства утримувалась Львівська братська школа.

Львівське ставропігійське  братство  вважали одним  з  найбагатших,  а  тому 
найвпливовіших та наймогутніших упродовж усього часу його існування. 

незабаром статут Львівського братства став зразком для ряду православних 
братств Західної та Правобережної україни. активну участь у громадському житті 
Львівського братства брали: стефан та Лаврентій Зизанії, кирило ставровецький, 
Памво Беринда, іван Борецький та інші українські діячі культури та освіти.

ставропігійське братство з честю виконувало надані йому права: наглядало за 
моральною чистотою своїх членів і духовенства; допомагало і керувало за правом 
«старійшини» іншими церковними братствами, постачало їх досвідченими вчителями 
(дидаскалами)  та  книгами,  займалось  доброчинною  діяльністю,  примирювало 
суперечки, приймало від міщан на збереження їх дорогоцінності, давало пристанище 
бідним у госпіталі й богодільні при монастирі св. онуфрія, друкувало книги і роз-
вивало шкільництво.

Як вказують історичні джерела, Львівська братська школа та друкарня були 
засновані не пізніше останніх місяців 1585 р. й фактично сформувалися впродовж 
1585–1586 рр.

важливою причиною діяльності Львівського братства було книгодрукарство. 
офіційно  Братська  друкарня  діяла  з  1591  р.  Друкарня  належала Львівському 
ставропігійському братству, а пізніше — ставропігійському інституту,  коли братство 
було заборонено. Друкарня була однією з найбільших на території україни свого 
часу. Працювала до 1939 року.

у 1940  р. ставропігійський  інститут  був  ліквідований  за  чітко  виражений 
національний характер    з  приходом більшовиків  на  територію  західної україни 
1939 р. 

З 1944 року і до цього часу здійснює свою освітню діяльність професійна школа 
друкарства. Ця скромна майстерня — поліграфічне підприємство, діє безперервно 
на одному місці більше ніж чотири сторіччя.

За  матеріалами  видань:
1. видашенко М. Б. Місця  івана Федорова на україні. Путівник  / М. Б.  вида-

шенко. — Л. : каменяр, 1982. — 127 с.
2.  Засновник книгодрукування в україні: До 420-річчя від дня  смерті  івана 

Федорова (1525–1583) // календар знаменних і пам’ятних дат. — 2003. — № 4. — 
с. 62–64.

3. З історії книги на україні. — к. : наукова думка, 1978. — 114 с.
4. Запаско Я. П. Мистецька спадщина івана Федорова / Я. П. Запаско. — Л. : 

каменяр, 1974. — 96 с.
5. Запаско Я. П., Мацюк о. Я. Львівські стародруки : книгознавчий нарис / 

Я. П. Запаско, о. Я. Мацюк. — Л. : каменяр, 1983. — 175 с.
6.  Запаско Я., Мацюк о., стасенко в. Початки  українського  друкарства  /

Запаско Я. — Л. : Центр Європи, 2000. — 222 с.



 ІСТОРІя  КниГОДРуКуВАння: ВІД  ДЖеРеЛ  ДО  СучАСнОСТІ

28

  7.  ісаєвич о. Д. Першодрукар  іван Федоров  і  виникнення  друкарства  на 
україні / о. Д. ісаєвич. — Л. : вид-во Львівського ун-ту, 1983. — с. 92–106.

  8. Мицько і. іван Федоров : життя в еміграції / і. Мицько. острог : вид-во 
національного університету «острозька академія», 2008. — 132 с.

  9. немировский е. Л. начало книгопечатания на украине. иван Федоров. / 
е. Л. немировский. — М. : Просвещение, 1974. — с. 137–150.

10.  низовий М.  вступ  до  книгознавства  / М. низовий. — к.  :  кондор,  
2009. — 144 с.

11. овчінніков в. історія книги. еволюція книжкової структури / в. овчінніков. — 
Л. : світ, 2005. — 420 с.

12. огієнко  і.  історія  українського  друкарства  /  і. огієнко. — к.  : Либідь, 
1994. — с. 76–81, 88–104, 188–210.

13. огієнко  і. острозька Біблія 1581 року  /  і. огієнко  // українська церква. 
нариси з історії українського православної церкви. — к., 1993. — с. 136–146.

14.  Прибитков  в.  с.  іван  Федоров  /  в.  Прибитков. —  к.  :  Дніпро, 
1974. — 238 с.



ЛьВІВ.  ФиЛиПОВич  ІВАннА  ІВАнІВнА

29

Филипович Іванна Іванівна — викладач 
ДнЗ «Ставропігійське вище професійне 
училище м. Львова» 

ДЖЕРЕЛО ДРуКАРствА

книга подібна до  колеса машини. стережіться цих 
чорних рядків на білому папері,  це  сили,  вони  складають  
комбінації,  зливаються, роз’єднуються, входять одна в одну, 
крутяться  одна  в  одній,  розмотуються,  зв’язуються, 
сполучаються, працюють,  один рядок кусає,  другий  тисне 
і давить, третій тягне, четвертий зневолює. 

В.  Гюго 

Достеменне  з’ясування  історії  друкарства має  для  нас,  українців,  велике 
значення, бо саме воно підкреслює стан нашої давньої культури, якраз воно показує, 
якими культурними були ми в старовину, дає нам змогу займати почесне місце серед 
цілого слов’янського світу, дорівнюватися технікою своїх видань культурним наро-
дам Європи.

Львів 16 століття — один з найбільш економічно розвинених центрів східної 
Європи. тут проходять численні торгові шляхи. купець Мартін Ґруневеґ пише: «стало 
звичним зустрічати на ринку людей з усіх країн світу в їхньому вбранні: угорців у їхніх 
малих магерках, козаків у великих кучмах, росіяни у білих шапках, турків у білих чалмах, 
натовп у якому критяни, греки, італійці». і сьогодні, як і в давнину це місто — великий 
східнослов’янський культурний осередок, де міцно тримаються давньоруські культурні 
й освітянські традиції. очевидні причини через які — саме Львів стає містом, де іван 
Федорович продовжує свою книговидавничу діяльність. Це було саме те місце і той 
час, бо  книгодрукування у Львові існувало і до приїзду друкаря. у 1968 році в часописі 
«архіви україни» у статті «Чи було книгодрукування на україні до івана Федорова» 
о. Мацюк опублікував знайдені ним у архівах два раніше невідомі документи: заяву 
монахів Львівського василіанського монастиря святого онуфрія від 23 липня 1791 р. 
фіскальній колегії, в якій описується що року 1460 Львівський громадянин степан Дропан 
для матеріальної підтримки священиків подарував монастирю свою власну друкарню, 
яку польський король казимир IV підтвердив привілеєм у 1469 р. До заяв додано «акт 
дарування друкарні онуфріївському монастиреві львівським громадянином степаном 
Дропаном у 1460 р. для утримання монахів і його апробацію найяснішим польським 
королем казимиром IV у 1469 р.». З огляду на те, що Дропан подарував монастиреві 
власну друкарню, є підстави вважати, що вона могла існувати й раніше. але масового 
розповсюдження і популярності книгодрукування не набуває і стає занедбаним. 

Федорович переїхавши у Львів одержує підтримку містян, які розуміють, що 
діяльність  кириличної  друкарні  сприятиме  зміцненню національної  культури  та 
освіти. Це львів’яни,  серед  яких передміщанин семен каленикович  (відомий як 
сенько сідляр),  художник — маляр Лаврентій Пилипович  (Пухала),  настоятель 
онуфріївського монастиря отець Лаврентій, іван Яцькович Мороховський. 
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на початку 1573 р. і. Федорович наймає приміщення по вул. краківській, де 
сьогодні розташований будинок  № 4. великі помешкання займали різні ремісники, 
в  тому  числі  й  словолитники. Ймовірно,  саме  тут  почала  діяти  друкарня  івана 
Федоровича.

над виготовленням апостола він працює майже рік: з 25 лютого 1573 року до 
15 лютого 1574 р. в цілому — це перевидання Московського апостола, лише змінено 
правопис  окремих  слів  трохи  відредаговано  текст. на початку Львівської  книги 
три додаткові пояснювальні статті, а у післямові «Повість…откуда начася й како 
довершися друкарня сия» збільшено обсяг. Збережено посторінково — просторову 
побудову, конструкції шпальт, композицію графічного оздоблення. розмір сторінок 
Львівського апостола після обрізу 30 х 19,5 см; розмір шпальт без верхнього і ниж-
нього кіноварних рядків, 21,1 х 12 см; колонцифри розміщені в правому ниж ньому 
кутку лицьового боку кожного аркуша; повна сторінка містить 25 рядків тексту (без 
допоміжних рядків). книга надрукована у дві фарби (червоною та чорною) на папері 
польського виробництва та папері виготовленому у папірнях м. Буськ (на Львівщині). 
Червона фарба була використана для в’язевих рядків, перших літер кожної частини 
та назви частин, нумерації частин, надшпальтових та підшпальтових допоміжних 
рядків,  колонтитулів — що виявилось  дуже функціональним для  роботи читача 
з текстом. Двоколірний друк виконувався з однієї форми у два прогони.

За  художнім  оздобленням Львівське  видання  багатше  від Московського 
наприклад у Львівському виданні: 

—  сторінкових гравюр — 3; у Московському — 1;
—  заставок 51 (з 31  дошки) у Московському — 48;
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—  великих візерункових ініціалів — 23 (з 6 дощок) у Московському — 22;
—  кінцівок — 47 (з 11 дощок) у Московському — 1;
—  в’язевих рядків — 27; у Московському — 24. 
крім  того  вирізьблено  нові  заставки  і  кінцівки  на  основі  українських  та 

західноєвропейських орнаментально-декоративних зразків (стилізовані листки клена, 
винограду, дуба, аканта).

вперше  і. Федорович  на  звороті  останнього  задрукованого  аркуша подає 
особисту видавничу марку: рука тримає товсту стеблину, від якої розгалужується 
декор. серед  гнучкого  рослино-квіткового  орнаменту Федорович  за  компонував 
два картуші: зліва — герб Львова із зображенням Лева у відкритій брамі міського 
муру з трьома баштами; справа — герб самого друкаря у вигляді змійки, подібної до 
дзеркального відображення літери S зі стрілкою вгорі. внизу два рядки іоань Фе-
доровичь друкарь Московитин.

  

на початку апостол містить дві сторінкові гравюри: герб Григорія Ходкевича в 
архітектурній рамці (зворот першого ненумерованого аркуша); після трьох вступних 
частин — зображення апостола Луки. на гравюрі закомпоновані монограми ЛП і WS, 
що напевно належали Лаврентію Пилиповичу Пухало  та  краківському  граверові 
венделю Шарфенбергу.

книгу надруковано  великим  тиражем — 1000–1200 примірників. сьогодні 
відомо близько 120  з  них. Примірники Львівського апостола  є  у києві, Львові, 
Харкові, Дніпропетровську, росії, Білорусі, Польщі, Болгарії, сШа.  

Львівський апостол  (Діяння та послання апостольські) — найдавніша точно 
датована книга, що має величезну наукову та  історичну цінність, бо є первістком 
кни годрукування в україні, неоціненним внеском у скарбницю вітчизняної і світової 
культури.

Я не можу не згадати сьогодні нашого земляка людину-легенду, що відродив 
замки, беріг та примножував українську спадщину академіка Бориса возницького, 
який  займався  питанням  пошуку  останків  першодрукаря  і  за  старим  планом 
онуфріївського монастиря знайшов замуровану в стіні крипту.



 ІСТОРІя  КниГОДРуКуВАння:  ВІД  ДЖеРеЛ  ДО  СучАСнОСТІ

32

Спаська Лариса Ігорівна — завідувач Музею 
мистецтва давньої української книги, відділу 
Львівської національної галереї мистецтв 
ім. Б. Возницького.

ПОшуКи МІсЦЯ ПОхОвАННЯ тА НАДгРОбКу 
ПЕРшОДРуКАРЯ ІвАНА ФЕДОРОвичА (ФЕДОРОвА)

у 1971–1975 рр. в зв’язку з відкриттям на території (в той час — не діючого) 
онуфріївського монастиря  о. василіан — музею  івана Федорова — Львівської 
картинної галереї (1977 р.) проводились археологічні розкопки. одним із завдань 
цих досліджень був пошук поховання і надгробку українського першодрукаря іва-
на Фе дорова. Під час проведення розкопів, у замурованій ніші стіни між центральним 
і правим нефом було виявлене поховання двох чоловіків,  за обережно пропонованим 
припущенням —  івана Федоровича  (Федорова)  та його  сина  івана Друкаревича. 
розкопи проводив львівський археолог і. к. свешніков, науковий працівник галереї 
і. З. Мицько,  знайдене  було  поховання  директором  галереї  Б.  Г.  возницьким. 
Матеріали дослідження є опубліковані в збірнику «Федоровские чтения 1978» 1. акт 
розкопів збе рі гається в архіві Львівської національної галереї мистецтв ім. Б. Г. воз-
ницького 2. 

у 1973 р., при розкопах, була відкрита підлога біля правої стіни бабинця. в цьому 
міс  ці до 1883 р. знаходився надгробок івана Федоровича. тут була знайдена частина 
поховань, які не можуть бути ідентифіковані, як місце поховання першодрукаря 3.

в 1990 р. в монастир св. онуфрія о. василіан повернулись ченці і він знову 
став діючим. Музей  івана Федорова переїхав  спочатку  в приміщення Львівської 
галереї мистецтв,  пізніше — в нове приміщення по вул. коперника, 15а де 1997 р. 
був відкритий як Музей мистецтва давньої української книги ЛнрМ. весь цей час 
всі останки з поховань перевозились з музеєм. ідею простого перепоховання, без 
подальших наукових досліджень, категорично відкидав і. к. свешніков.

коли було відкрито поховання № 1 — «ніша», дослідники насправді шукали 
залишки надгробку  івана Федоровича  за  планом  о. Мелетія Лончини  (ігумена 
монастиря о. василіан  в Христинополі)  та  свідченням о. климента сарницького 
(ігумена св. онуфріївського монастиря о. василіан). План датований 1924 р. 4.

історія пошуку надгробка. Львівське товариство бібліофілів — в. компаневич, 
М. Левицький, М. Парасевич, М. Домбровський і о. М. Гриневецький. 

о. Марк Модест Гриневецький був істориком і палеографом. ним була зроблена 
зарисовка надгробку в 1817 р., а також самим М. Гриневецьким був зроблений запис 

1  3б. «Федоровские чтения 1978». Москва, 1981. с. 57–75
2 архів ЛнрМ ім. Б. Г. возницького. акт від 09.11.1971.
3  арх. ЛнГМ. акт від 30.05.1973 р.
4  і. кревецький — журнал «стара україна». Львів, 1924. № іі–V. с. 50.
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у «Хроніці св. онуфріївського монастиря» 5 та на Львівському апостолі 1574 р., який 
зберігався в бібліотеці монастиря, а тепер — у відділі рідкісної книги Львівської 
національної  наукової  бібліотеки  ім. в. стефаника 6. копію рисунку  він передав 
Й. Лєлєвелю, той — варшавському збираю о. Лессерові. копія була опублікована 
в журналі «Klosy» 1884  р. 7

в  1822  р.  російський  дослідник Петро  келлен  був  у  Львові,  особисто 
познайомився з М. Гриневецьким, також зарисував надгробок 8. рисунок переслав 
к. калайдовичу. Пам’ятка  була  опублікована  в журналі  «вєстнікъ  европы» 9. 
20 жовт ня 1835 р. плиту бачив російський дослідник М. Г. Погодін з групою росій-
ських вчених 10.

1836 р — львівський історик Денис Зубрицький у праці «O drukarniach rusko-
zlowian’skich» не описує самого надгробку 11. Йдеться про розшифровку напису, який 
вже М. Гриневецький басив на 1/2 — стертим.

1860  р —  описав  надгробок  івана Федоровича  й  опис  опублікував Яків 
Головацький. він перший приблизно вказав розміри плити — 1/3 аршину довжини 
та 1–1/5 аршину ширини 12.

1876 р. граф а. с. уваров для археологічного музею в Москві замовив гіпсовий 
відбиток  надгробку, що  «художники  львовские  изделали».  Зліпок  перевезли  до 
Москви  і  передали  в Московську синодальну  друкарню. він  був  вмонтований 
у торець шафи типографської бібліотеки 13. Після 1924 — зліпок зник.

1883–1884  рр.  о. антін Петрушевич  згадує  про  плиту  в  своїй  роботі  про 
івана Федоровича. він бачив її 14 серпня 1883 р., вказує її розміри (1 сажень довжи-
ни) 2,133 м 14.

1 грудня 1883 р. с. а. Мончаловський обвинувачує ігумена св. онуфріївського 
монастиря о. климента сарницького в спеціальному знищенні надгробка 15. 9 грудня 
1883 р. о. к. сарницький складає протокол у присутності 6 свідків, що надгробок 
розсипався при ремонті церкви. с. Л. Пташицький був у цей час у Львові і також 
про це пише 16.

1901 р. російський археолог Г. а. воробйов ніби бачив надгробок 17.

  5  ЛМнБ ім. в. стефаника. відділ рукописів. Хроніка св. онуфріївського монастиря 1771–1861. 
№ 132. арк. 1, 3, 6, 8, 32б.

 6  ЛнМБ ім. в. стефаника. відділ рідкісної книги. ст. — 54010.
 7  ж. «Klosy». варшава, 1884. № 979. с. 218.
 8  кеппен П. и. список русский памятников, служащих к составлению истории художеств. 

Москва, 1882. с. 88.
 9 калайдович н. Ф. Записка об иване Федорове. — ж. «вєстнікъ европы», 1882. № 11/12. с. 301.
10  ЛМнБ ім. в. стефаника. відділ рукописів. Хр..., арк. 72–73.
11  Зубрицький Д. Historyczne badania o drukarniach rusko-zlowian’skich w Galicyi. Львів, 1836.
12  Головацький Л. Ф. начало и действование ставропигийського братства во Львове  по отно ше нию 

историко-литературному. — ж. «Зоря Галицкая, яко альбум на год 1860». Львів, 1860. — с. 472.
13  е. Л. немировский. иван Федоров. Москва, 1985. — с. 210.
14  Петрушевич а. с. иван Федоров — русский первопечатник: историко-библиографическое 

рассуждение. Львів, 1883. — с. 25.
15 Мончаловский с. а.  (руслав). трехсотая  годовщина  кончины ивана Фёдорова,  первого 

русского книгопечатника. — ж. «слово», 1883, 1 дек.
16  Пташицький с. Л. иван Фёдоров. издания острожской Библии в связи с новыми данными 

о последних годах его жизни — ж. «Печатное исскуство», 1903, липень-серпень. с. 478.
17  воробйов Г. а. в столице Галицкой руси — ж. «исторический вестник», 1901, жовт. с. 298, 312
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1914–1915  рр.  і  світової  війни  російський 
художник в. верещагін  стверджує, що надгробку 
не існує 18.

8  листопада 1923 р.  луцький  єпископ Йосиф 
склав  протокол про  те, що плита  замурована  під 
сті ною правого  нефу  церкви 19.  1887  р.  о. к. сар-
ниць кий  показував  місце,  де  вмурована  плита 
о. Мелетію Лончині, який перебував у монастирі на 
фі лологіч  них студіях. 1924 р. (21 лютого) директором 
бібліотеки нтШ  іваном кре вецьким,  о. Мелетієм 
Лончиною,  іваном Полотником, о. М. Марисюком, 
о. Є. Маль чинським був складений протокол  з  вка-
занням місця, де замурована плита 20.

1954  р.  Львівський  історичний музей  про-
во див  розкопи  для  пошуку  надгробку.  результат 
негативний 21.

1971–1973 рр. пошуки надгробку були орга ні-
зовані Львівською картинною галереєю, в результаті 
того — було знайдене поховання в замурованій ніші 
між нефами церкви.

на  даний  час  Львівською  національною 
галереєю мистецтв  ім.  Б. Г. воз ницького, фондом 
ім. Б. Г. возницького, управлінням охорони пам’яток 
ЛоДа та  групою дослідників  організовані  роботи 

18  верещагин в. старый Львов — ж. «старые годы». 1915, квітень-травень, с. 52
19  національний музей у Львові ім. а. Шептицького. Протокол управи національного музею 

у Львові з 1923. ст. 1204. 624 з 8.11.
20  і. кревецький — ж. «стара україна», с. 50.
21  3б. «Федоровские чтения 1978». Москва, 1981. — с. 57–58.

з обстеження останків, що зберігаються в музеї. над цією проблемою працюють антро-
пологи інституту археології нан україни та група польських дослідників з вроцлав-
ського університету (Б. Гворус, доктор П. Домбров ський, док. З. До могала).

одночасно при  сприянні фонду  ім. Б. Г. возницького  виготовляється  копія 
надгробку за рисунком М. Гриневецького для встановлення в церкві св. онуфріїя 
о. василіан, з відповідним перепохованням у самій церкві.
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ОсвІтНЬО-ПЕДАгОгІчНА ДІЯЛЬНІстЬ  
ПЕРшОДРуКАРЯ ІвАНА ФЕДОРОвА

Поява та розвиток книгодрукування займає особливе місце в історії культури та освіти 
україни. воно поєднало традиції народів сходу і заходу, півдня і півночі, найкращі здобутки 
в оформленні давньоруської рукописної книги і культуру українського народу. виникнення 
друкарства на території україни було закономірним результатом розвитку її економіки, 
суспільного і культурного життя, що пожвавилося у другій половині XVI ст. в останні його 
десятиріччя під впливом активної діяльності просвітителів епохи відродження та реформації 
суспільство вже не могло обходитися без друкованого слова. 

Початок друкарства в україні найтіснішим чином пов’язаний  з  ім’ям  івана 
Фе  доровича. у  різних  наукових  дослідженнях  (Я. П.  Запаска, Я. Д.  ісаєвича, 
і. П. крип’якевича, в. н. Лук’яненка, Є. Л. немировського) іван Федорович розгля-
дається як багатогранна особистість: ініціативний організатор, талановитий складач, 
друкар, художник, редактор, перекладач, визначний гуманіст-просвітитель свого часу. 
Педагогічний доробок івана Федоровича вивчено порівняно менше, ніж інші аспекти 
його діяльності. Завдання нашої статті дослідити педагогічну діяльність  івана Фе-
доровича на прикладі львівського періоду його творчості.

Якщо акцентувати увагу на тематику видань івана Федоровича, то більшість з них 
є навчальною літературою: Часовник, Буквар, Читанка, учительна Євангелія. такий неви-
падковий діапазон зацікавлень івана Федоровича пояснюється світо гляд ними тенденціями, які 
простежуються у багатьох першодрукарів, як представників епохи відродження. їх ді яльність 
була спрямована у русло просвітницької місії, яка полягала не лише у поширенні загальної 
освіти та культури, а й у підвищенні культурно-духовного рівня людей.

Порівняльний  аналіз  змісту  та мети  видавничих програм одного  з  перших 
друкарів Європи — іоганна Гутенберга, та україни — івана Федоровича вказує на 
схожість їх задумів і поглядів на роль друкарства. іоганн Гутенберг випустив граматику 
елія Доната для навчання латини, Біблію та її частини — Псалтир. іван Федорович 
надрукував Буквар, слав’яно-грецьку азбуку, Біблію та її частини — Псалтир, апостол. 
вся творчість українського першодрукаря пронизана впливом просвітителів епохи 
відродження та реформації.

найяскравіше педагогічні погляди друкаря проявляються у його літературній 
спадщині.  у  передмовах  і  післямовах  видань  івана Федоровича  перед  нами 
розгортається дуже яскравий і непересічний світ першодрукаря, покликаного нести 
вічні духовні цінності та найновіші культурні досягнення своєї доби сучасникам. 
особливої уваги заслуговує львівський період творчості друкаря з лютого 1573 по 
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лютий 1574 рр. Поява у  світ  друкованих видань львівського апостола  і Букваря 
започаткувала новий  етап  у  розвитку  освітньо-педагогічної  літератури  східного 
слов’янства, відкрила перед нею нові перспективи.

Післямова  до  львівського  видання апостола  є  одним  з  найвидатніших 
творів івана Федоровича. надавши післямові заголовок «розповідь про розвиток і 
створення цієї друкарні», друкар виділяє її у самостійну літературну одиницю, що 
надає можливість розглядати її як твір осібної вартості. За змістом більша частина 
розповіді є автобіографічна, але життєпис не головна мета твору. іван Федорович 
на власному життєвому прикладі показує, що основна мета друкарської діяльності 
полягає у підвищенні культурно-духовного рівня людей.

описуючи труднощі, які спіткали його друкарню, іван Федорович одночасно 
розкриває перед читачами яскравість і непересічність власної натури. історія друкарні 
є ліричною сповіддю друкаря-сподвижника, який покликаний нести вічні духовні 
цінності та найновіші культурні досягнення своєї доби сучасникам.

розповідаючи про превелике озлоблення людей, що виникло у процесі створення 
друкарні в Москві, іван Федорович вважав, що все це через неуцтво, нерозвиненість 
людей, котрі ані до граматичної мудрості незвичні, ні духовного розуму не сповнені. 
він щиро вірив, що поширюючи грамотність, духовність серед народу, можна зробити 
людей кращими, добрішими.

вся  розповідь  післямови  підпорядкована  прагненню  пояснити месійний 
характер своєї  діяльності,  розкрити морально-етичні  засади,  почуття  суспільної 
відповідальності. одне  з  важливих місць  твору —  заява  про мотиви  відмови 
проміняти позицію друкаря-месіонера на спокійне прибуткове життя, але не пов’язане 
з  духовним покликанням. відкидаючи  гонитву  за матеріальним достатком,  іван 
Федорович  свідомо обирає  інший шлях, щоб мати  змогу  сіяти  «духовні  зерна», 
служити справі,  яку вважав даною йому Богом. на прикладі власного життєвого 
пошуку друкар, ніби звертається до читача — «а ти знайшов своє місце в житті?»

іван Федорович  вміло  використав  у  сюжеті  розповіді  посилання на  відомі 
біблійні притчі. він пише, що боявся уподібнитися безплідній смоківниці і рабові, 
які закопали свій талант. «Притча про таланти» буде часто використовуватися у піс ля-
мовах видань учнів івана Федоровича, бо її сюжет давав змогу образно висловитися 
як про необхідність творчого самовиявлення людини, так і про їх обов’язок служити 
суспільству власними знаннями, талантом і уміннями.

«розповідь...» це ніби монолог педагога з учнями. в ньому акцентується увага на 
конкретних фактах з власного життя друкаря, їх взаємозв’язок і взаємозумовленість 
мобілізує сприймання та уяву учнів. у розповіді історія викладається з використанням 
риторичних питань, що звернені до життєвого досвіду читача. у післямові використано 
образні порівняння та уривки з тексту Біблії. розвивальний зміст оповіді полягає 
в то му, що вона активізує психічні процеси уяви, роздумів, емоційних переживань 
і підводить читача до самостійних висновків. виховна мета післямови направлена 
допомогти читачеві  само визначитися,  відчути  впевненість  у  власних  силах.  іван 
Федорович текст розповіді подає щиро та  емоційно, бо у педагога немає  іншого 
морального вибору крім відвертого і безпосереднього спілкування з учнями.

особливе місце у творчості івана Федоровича займає львівський Буквар. у піс-
ля мові друкар називає себе скромно укладачем, але в тексті існують фрази: «... це 
я написав вам», «... дещо спростив і скоротив для зручного навчання дітей ...», що 
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вказує на його активну участь над роботою змісту тексту. видання львівського Букваря 
розкриває  багатогранний  талант педагога  івана Федоровича. книжка  відповідає 
основним дидактичним вимогам шкільного підручника. До них відносяться  такі 
основні функції:  інформаційна,  трансформаційна,  систематизаційна,  закріплення 
матеріалу, інтегративна, розвивально-виховна та ін.

інформаційна функція полягає  в  тому, що у  львівському Букварі подається 
необхідний  і  достатній  матеріал,  який  дозволяє  оволодіти  технікою  читання, 
основами граматики. Для вироблення навичок читання у книжці вміщено церковні 
тексти, які формують світогляд дитини і сприяють її духовному розвитку. Перша 
сторінка львівського Букваря містить абетку у звичайній послідовності, на другій 
сторінці її подано у зворотному порядку, а тоді — у розподілі по вісім вертикальних 
стовпчиків. Далі  йдуть  склади  з  двох  літер  («двописьменні»,  за  термінологією 
пізніших друкованих букварів)  і  з  трьох літер  («триписьменні»). Подібний добір 
дволітерних  і  трилітерних  складів був  типовим не лише для  східнослов’янських 
навчальних посібників, але й для західноєвропейських пам’яток [4, с. 99].

трансформаційна функція — навчальний матеріал в підручнику подається від прос того 
до складного, з врахуванням віку та потенціалу учнів. Перші тексти для вироблення на ви-
ків читання це загальновідомі молитви, які діти знають з раннього дитинства. наявність 
цих молитов у Букварі, з використанням відповідної методики дозволяло навчити учнів 
швидкому читанню. Знайомий текст учні могли прочитувати зразу по словах.

оригінальною методикою львівського Букваря було  те, що вся перша його 
частина  розподілена  на  параграфи,  позначені  на  полях цифрами  (кириличними 
літерами під титулами) від 1 до 99, а далі — сотнями від 100 до 500. внизу 48-ї 
сторінки завершено перелік сотень і подано числа на позначення однієї, двох і трьох 
тисяч. відповідно, попередня нумерація була впроваджена для одночас ного вивчення 
числового значення літер [3, с. 63].

систематизуюча функція —  іван Федорович  при  структуруванні  Букваря 
використав  значну кількість різних церковних текстів, педагогічних  і  граматичних 
статей. З метою викладання у зв’язній, логічній формі друкар зберіг стару редакцію 
старозавітних  і новозавітних апостольських текстів. Майстерно відредагований текст 
на основі рукописної Генадієвської Біблії та друкованого апостола логічно доповнив 
мозаїчну структуру закладену попередніми авторами навчальних книг. Буквар має чітку 
структуру, яка підкоряється дидактичній меті: навчити учнів техніці читання, рахування, 
основам граматики і сформувати морально-духовні цінності. З наведених в підручнику 
біблійних текстів, лише дві настанови не мають відношення до спеціальних педагогічних 
тем. Можливо занепокоєння в суспільстві та загострення на той час соціальних проблем 
спонукало івана Федоровича дещо порушити класичну структуру підручника і надрукувати 
такі сентенції: «не роби насилля убогому...», «не дотикайся меж чужих...».

Функція  закріплення навчального матеріалу у Букварі реалізується методом 
повторного засвоєння. вивчення морфологічних форм мови у підручнику розташовано 
в  алфавітному  порядку,  завдяки  чому  учні  проходячи  новий матеріал  заодно 
повторюють попередній. Деякі молитви для читання розташовані у вигляді акростиха, 
що також сприяють повторенню пройденого матеріалу. в акростиху підібрано речення 
релігійно-моралістичного змісту, перші літери яких знову повторювали послідовність 
літер в абетці. своєрідного віршованого характеру текстові надають паралелізм у по-
будові речень, попарне з’єднання рядків [1, с. 61].
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розвивально-виховна функція Букваря повноцінно розкривається в остан ньому 
розділі книжки, де зібрано навчально-виховні тексти звернені до учнів і батьків. Це 
відповідно підібрані друкарем уривки тексту старого Завіту та апостола. структура 
останнього  спрямовує  їх  в  цілісну  гуманістичну програму початкової шкільної 
освіти. у зверненні до учнів він закликає: «приклади серце своє до учіння»; «хай 
проникне в учінні серце  і вуха до слів розуму». на відміну від висловів старого 
Завіту, які проповідують вимогливо суворе виховання дітей, у відредагованому тексті 
львівського Букваря пропонується гуманістична сторона Християнства, виховання 
в дусі милосердя та злагоди.

іван Федорович постає  перед нами,  як  талановитий педагог-просвітитель, 
гуманіст і новатор свого часу. вперше у східнослов’янському Букварі запро поновано 
нову методику навчання рахунку. автор підручника використав останні досягнення 
філософської  та  педагогічної  думки  того  часу,  доповнивши новим методичним 
матеріалом. Львівський Буквар протягом всього XVіі ст. став зразком для численних 
посібників початкового навчання [4, с. 227].

іван Федорович  був  добре  знайомий  з  передовими філософськими  ідеями 
просвітництва  Західної Європи,  і широко  використовував  їх  в  своїй професійній 
діяльності. Це проявилося не лише в тематиці та змісті виданих ним книг, але і в житті 
по відношенню до своїх учнів. 

Збереглися  документи  суду, що  підтверджують  гуманне  ставлення  івана 
Федоровича до свого учня Гриня івановича. він до нього ставився як до рівного собі, 
поважаючи як яскраву, неординарну особистість і простив йому провини пов’язані 
з молодістю та недосвідченістю [5, с. 738]. іван Федорович з учнями, що володіли 
високим професійним рівнем та моральними устоями укладав рівносторонні угоди. 
в них між сторонами зберігалися рівні права та зобо в’язання, що не відповідало 
існуючим на той час традиціям та законам, які закріплювали авторитарні відношення 
між учителем і учнями.

отже, іван Федорович проявив себе талановитим педагогом-просвітителем, який 
зміг підготовити кадри  і створити основи для розвитку друкарства в україні. саме 
іван Федорович започаткував традиції, які продовжили його учні у своїх виданнях — 
післямова у вигляді звернення друкаря-просвітителя, що не просто технічно створює 
книгу, а несе моральну відповідальність за зовнішній і духовний зміст твору. 

використання кращих освітніх традицій у практиці роботи навчальних закладів дасть 
змогу підвищити підготовку фахівців для видавничо-поліграфічній галузі. на нашу думку 
слід продовжити наукові дослідження педагогічної творчості івана Федоровича.
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Серцелевич  Руслан  Володимирович — 
н а у ко в и й  с п і в р о б і т н и к  І н с т и ту ту    
ук ра їнської археографії джерелознавства 
ім. М. С.Грушевського нАн україни

ЛЬвІвсЬКА стАвРОПІгІЯ

Міжнародна конференція «історія книгодрукування: від джерел до сучаснос-
ті» — це надзвичайно цікавий захід для мене як для історика, оскільки я неодноразово 
звертався  до  теми  книгодрукування  в  минулому,  і,  насправді,  якби  не  було 
книгодрукування, історики не мали б з чого читати і де друкуватись. тож дякую всім 
представникам поліграфічної  галузі. взагалі, світ деякі історики, сучасні культуроло-
ги ділять на дві частини: до появи книгодрукування та після початку книгодрукування, 
оскільки глобально відбулися величезні зміни в суспільстві: інформація стала значно 
швидше поширюватися — і це завдяки книгодрукарям.

книгодрукування — це надзвичайно важливий етап в історії людства і з’явилось 
воно в німеччині, завдяки Гутенбергу. Правда, є версії, що книгодрукування дещо 
раніше з’явилося у китаї. існують свідчення про способи копіювання відтиску на 
папері, але це важко назвати книгодрукуванням такого ж рівня, яке сформувалося 
в ХV–ХVі ст. в Європі. 

Львівська ставропігія — унікальна організація яка проіснувала понад понад три 
століття безперервно, практично, єдина в україні. Жоден монастир, жодна інституція 
не  існувала  такий період безперервно:  якісь  закривались,  переносились  (єдиний 
виняток — києво-печерська Лавра). Приходили різні держави, різні уряди, було багато 
конфліктів, але Львівська ставропігія жила — як братство, як об’єднання громадян 
Львова,  які  проживали  на  території  міста,  відстоювали  інтереси  православної, 
україномовної    громади,  поширювали  українське  слово,  викупивши  друкарню 
івана Федоровича. вони не боялися протистояти Польському королеві, вони могли 
судитися з різними посадовцями, воєводами, бургомістрами, представниками римо-
ка толиць кої церкви, відстоюючи свої права. Це гідний приклад діяльності невеликої 
групи людей (оскільки місто мало станом на кінець 18 ст. від 30 до 50 тис. населення 
і кількість населення україномовного була дуже скромною). не дивлячись на це, 
Братство  створило:  друкарський  осередок,  першу  українську  лічницю. станом 
на 1591 р. було створено шпиталь, в якому могли доживати віку старі громадяни, 
які залишились без догляду, без близьких людей; тут лікували від важких хвороб, 
надаючи послуги безкоштовно (тобто була громадська аптека яка надавала можли-
вість використовувати ліки, були фахівці, яких запрошували, або власні).

Цікаво, що тоді, коли створилося братство, коли створювалися друкарня і ліч-
ниця ситуація в місті Львові була чимось подібна на нинішню: девальвація тодішньої 
валюти,  значне подорожчання продуктів,  послуг,  нерухомості. не  дивлячись на 
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це, братство розширювало свої володіння, а лічницю (дуже розумний підхід), щоб 
здешевити надання послуг і полегшити хворим перебування там, вони перенесли 
за межі міста — в онуфріївський монастир, де був чудовий сад. там хворі могли 
дихати свіжим повітрям, насолоджуватись тим, що росло: запахами і продуктами; і 
таким чином отримувати полегшення. 

З іншого боку Братство акумулювало кошти, постійно мало свою скарбницю 
і ця скарбниця перетворилася потім на своєрідний протобанк, оскільки господарі 
Молдови, тодішні володарі, деякі представники польської еліти здавали на депозит 
цінності. Львівське братство забезпечувало їх збереження і під відсотки надавало 
гроші за ці дорогі речі (реліквії, коштовності). наприклад, відомо, що мати і тітка 
Петра Могили здавали свої коштовності на зберігання у Львівське братство. тобто 
ця організація вже в 16 ст. (коли ще багато міст в україні не існувало), в 1580–90-ті 
роки вже мала такі починання: друкарня, лічниця, протобанк. 

Щоб утримувати всі ці об’єкти і знаходити додаткові кошти, Братство займалося 
торгівлею, яка та той час стала ключовим засобом збагачення. виробництво занепадає 
у всіх галузях, на перший план виходять великі купці, торгівці. вони захоплюють 
владу  в місті. один  з  них Марцін кампіан,  який будує міську ратушу,  для  чого 
використовує власні кошти (частково присвоївши бюджет міста). 

Братство  мусить  пристосовуватись  до  таких  умов  і  широко  розвиває 
книготоргівельну  справу. При Братстві  існувала  книжкова  лавка,  де можна було 
придбати книжки, які тоді коштували досить дорого. також велася трогівля з Геть-
манщиною, основні осередки культури на цій території потребували україномовної 
друкованої  книги. відповідно Братство налагоджувало  зв’язки  з  полковниками, 
сотниками, просто людьми, які збирали бібліотеки, цікавилися друкованим словом, 
і таким чином українська книжка видана у Львові поширювалася в наддніпрянській 
україні. списки окремих бібліотек представників козацтва: полковників, сотників 
дають переліки видань здійснених у  Львівській ставропігії. 

Звичайно, потім книгодрукування поширилося, друкарні  з’явились у києві, 
Чернігові, новгроді-сіверському. Друкарі цих країв часто обмінювалися досвідом. 
тобто  колеги  зі Львові  їхали  до києва,  з києва могли  приїхати  до Львова  або 
виконували  якісь послуги  один для  одного. Є  зразки  таких  книг,  де  початковий 
набір зроблений в одному місці, а графіка вже в іншому. Ці дошки використовували, 
перекуповували, і, таким чином, друкували «гібридні» видання — до виготовлення 
яких долучалися представники різних друкарських осередків.

Про масштаби. Зараз у всіх виданнях зазначають наклад, тираж — кількість 
надрукованих книг. Звичайно, наклади тодішніх часів були скромніші, ніж сьогодні, 
а тим паче в радянський період (коли деякі книги тиражувались мільйонами), але 
все ж давали можливість покривати потребу,  яка  існувала,  і  навіть  акумулювати 
книжки, щоб потім продати їх дорожче, оскільки папір дорожчав, послуги теж. Це 
відображено в протоколах, документах засідань, відкладено в архівах і можна по роках 
простежити динаміку видань, поширення і накопичення коштів, а також відповідно 
витрат, які здійснювалися на ведення цієї діяльності. 

До початку ХVіі ст. Львів умовно «перебував у Золотому віці». розбудовується 
місто, фортеця,  три мури  з  вежами,  барбаканами — місто  грізне,  ніхто не може 
його  взяти. але  в  1648  р.,  з  приходом козаків,  ситуація  кардинально  змінилась. 
Б. Хмельницький взяв штурмом місто, Максим кривоніс, його полковник — високий 
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замок, який до того ніхто не здобував і наступні роки продовж 25–30 років Львів 
побував у дуже багатьох складних облогах. вдруге Хмельницький прийшов у 1655 р., 
згодом приходили  турки  з Дорошенком, потім  знову  турки,  знову козаки —  і це 
продовжувалось до шведів, до 1704 року, коли місто вже було дуже-дуже в поганому 
стані в різних аспектах. економіка підупала, вона в основному перейшла до рук 
євреїв. Польський уряд не мав грошей, він теж воював (росія сильно тиснула тоді 
на Польщу). 

Місто стало дуже бідним, це також вплинуло на діяльність Братства. Хитрі 
представники польської еліти почали займатись  діяльністю, що і сьогодні трапляється 
в багатьох містах україни, і називається в кримінальному кодексі рейдерством. вони 
брали привілей у короля  за  гроші на право  здійснення кириличного друкування. 
а Львівське братство мало привілей від короля про те що тільки воно має право 
друкувати кириличну літературу на території руських воєводств. (руські воєводства — 
це  терени  теперішніх  трьох  областей: тернопільської, Львівської, Франківської, 
частина території теперішньої Польщі, а також Подільське і Ґданське воєводство.) 
Це були  території  на  яких Братство мало монополію — право  як друкувати,  так 
і  торгувати  кириличною літературою. спритні  хлопці  за  гроші  також  здобували 
собі  такий  привілей  і  створювали  конкуренцію,  але  цього  їм  було мало,  вони 
почали претендувати на друкарню самої ставропігії. Братчики винаймали юристів 
(синдиків), які відстоювали їхні інтереси. Це було дуже дорого, накладно, вимагало 
великих зусиль, а громадська організація величезних прибутків не приносила: на 
утриманні Братства був великий комплекс нерухомості — храм, лічниця, друкарня. 
Послуги  тодішніх юристів  коштували  дуже  дорого,  оскільки це  не  була  оплата 
тільки доїзду та послуг адвоката, а в ос новному — хабар у прямому розумінні. Щоб 
вирішити справу, потрібно було діяти майже,  як на  аукціоні: Братство дає певну 
суму — претендент на друкарню — пропонує свою суму... Хто більше дав той і виграв 
суд. Звичайно були кодекси, права, але насправді… історичні джерела свідчать про 
саме таку ситуацію. 

на загальну історію Братства впливали події, що відбувалися в довколишньому 
світі.  у 1596 році в Любліні було проголошено про об’єднання частини православної 
церкви з римо-католицькою. тобто була створена греко-католицька церква, яка тоді 
називалася  З’єднана  або Польська унійна. Це мало  значний вплив на  всі  сфери 
життя, оскільки в ті часи людей ідентифікували за релігійними ознаками (скажімо 
у радянські часи була графа національність): юдеї, греко-католики, римо-католики, 
православні та  інші, так велись всі  записи, тобто статистика. Перепис населення 
вівся за віровизнанням.

найцікавіший факт, про який дуже мало знають на сході україни, що Львівська 
єпархія останньою прийняла греко-католицизм. Перших представників делегував 
киїів. наприклад, київський воєвода острозький костянтин сам ініціював процес, 
а потім змінив віросповідання, оскільки він був політиком і залишитися православним 
йому вийшло вигідніше. але механізм був запущений. кілька єпископів: Луцький, 
частина  єпископів  з  теренів  теперішньої  Білорусі  прийняли  греко-католицизм. 
Добре це було чи зле розсуджує історія… Львів залишався православним не одне 
десятиліття. але виникла проблема — оскільки в українській громаді почався дуалізм: 
одні  переходили  в нову  конфесію,  інші  залишались  у  давній — це  розхитувало 
ситуацію в україномовному середовищі міста взагалі і в ставропігійському братстві 
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зокрема. тобто,  в  умовах,  коли  загальна  економіка  рушиться,  загальнополітичні 
обставини зовсім не сприяють, а релігійні заважають — братство продовжує діяти 
дуже активно.  

в цей  складний період  українці  добиваються  у Львові  права  брати  участь 
в організації влади в місті. судовий процес тривав понад сотню років — мешканці 
міста, які тут були найдавніше не мали права керувати містом, тобто вони не могли 
бути обраними до магістрату, до жодного з урядів магістрату, які виконували функції 
теперішніх жеків, управлінь, департаментів. у такий нелегкий час, закумулювавши 
кошти, подившись тверезо на ситуацію, підібравши фахових людей лвівяни це право 
вибороли. тобто, в загальному такому хаосі, українській громаді вдалося відстояти 
свої законні права. 

Прикметним елементом діяльності Братства є благодійність. воно допомагало 
тим, хто потребує і, водночас, приймало матеріальну підтримку від благодійників. 
Часто ці  люди були дуже  відомими навіть  поза межами Львова, Галичини  і ще 
ширше — Петро конашевич-сагайдачний, Павло Можковський-тетеря, іван Мазепа, 
Петро Могила, діячі православного світу. і як це не парадоксально — організацію, 
яка боролись за українську громаду у Львові підтримували багато поляків. Це були 
Потоцькі, конецпольські — тобто люди, які боролися з козаками там, на Дніпрі — тут 
підтримували українське згромадження, і таких пародоксальних моментів впродовж 
історії ставропігії дуже багато. 

Місцеві заможні люди, часом і не дуже багаті, які залишалися без спадкоємців, 
залишали своє майно братству. Це була нерухомість, право на частку нерухомості, право на 
оренду, якесь інше майно. Фонди створювалися іменні, нічого не йшло у загальну касу, нічого 
ніде не відмивалось. всі фінансові документи збереглись. Діяльність була надзвичайно 
прозорою. Жодна громадська організація не буде так довго існувати, якщо не буде мати 
бухгалтерії прозорої і не можна буде перевірити один одного. не було керівництва яке 
обиралося на довгий період. кожного травня, кожного року обирався сеньйор і префект 
які відповідали за окремі напрямки діяльності братства. Лише в такий спосіб можна 
було вберегтися від тих зловживань, які були присутні в інших організаціях. окремо 
був скарбник, була ревізійна комісія, все дуже серйозно і прискіпливо контролювалося. 
Записи зберігаються в архіві і їх можна почитати, перевірити. 

Звичайно, виникали конфліктні ситуації, але ставропігія швидко їх вирішувала. 
не вислуховувалося ніяких пояснень,  якщо хтось  зробив не  так, це  автоматично 
розбиралося на загальних зборах і часто приводило до осуду і бойкоту. Для людей 
це було дуже боляче, більш боляче ніж покарати фінансово чи ув’язнити, оскільки 
людина опинялася поза суспільством, як прокажена.

символом братства була успенська вежа, або композиція успіння Пресвятої 
Богородиці. Це відображали на символіці, в печатках, емблемах, друкарських знаках 
та  ін.  Згодом перевагу  здобуває  трираменний патріарший хрест,  символ  статусу 
ставропігії, як незалежної від Єпископської чи від будь якої іншої духовної влади, 
тобто це була самодостатня громадська організація, яка водночас керувала храмом. 
вони за свої кошти його збудували та утримували і за свої кошти оплачували послуги 
священика. тобто всі отримували з загальної церковної каси гроші в Метрополичній 
капітолії, а священики в братстві отримували гроші від них.

у 1772 році відбувається перший поділ речі посполитої найбільшої країни на 
той час в Європі, але країни яка тоді плила в нікуди. росія, Прусія і австрія ділять 
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Польщу. Львів опиняється на території священної римської  імперії германського 
народу (так тоді офіційно називали австрію), яка була однією в найдавніших держав 
у Європі і вела свою історію від іХ ст. 

ставропігійське братство ліквідовують, як організацію непотрібну. Йозеф іі, 
правитель імперії був дуже педантичним, дуже наполегливим. він мав програму яка 
відповідала його тодішньому просвітницькому абсолютизму: все повинне приносити 
користь, все повинне мати практичний результат, все, що існує невідомо для чого має 
бути скасованим. у той перід було закрито величезну кількість монастирів. Монахи, 
які ходять, жебрають: потрібні? — не потрібні, підпис і скасували; монахи які просто 
моляться окремо, святі якісь, мають реліквію і моляться: потрібні? — не потрібні; 
монахи які проводять навчання: це добре, залишаємо. так у Львові було ліквідовано 
три десятки монастирів. Якщо не приносите суспільної користі — моліться собі 
вдома, монастир треба віддати, треба платити податки, землю використовувати для 
корисних цілей.

але Братство — єдиний представник українців, мало чим аргументувати, що 
воно проводить суспільно-корисну діяльність. коли імператор підписував документи 
про ліквідацію Братства, він не звернув увагу, хто подав йому ці папери. а документи 
подали поляки, вони скористались моментом — імператор не володів українською 
мовою. але коли він розібрався з цим питанням, то вирішив відновити цю інституцію, 
але в нових умовах. 

Що цікаво — Йозеф іі сам безпосередньо все виясняв, клерки приносили йому 
інформацію, але рішення він приймав самостійно. імператор неодноразово приїздив 
до Львова, спілкувався з селянами, міг спокійно зупинити карету і провести розмову 
на одній  з  багатьох мов,  якими він  володів. Є навіть  графічні  роботи  (і в текстах 
відображено), що  він  практикував  оранку. Це  був  реальний практик,  перш ніж 
провести якусь реформу — пробував зробити власноручно. він скасував кріпацтво, 
тобто  — поорав раз-другий, відчув, як це важко і скасував кріпацтво. Це сталося 1780 
роки, а в наддніпрянській україні кріпацтво було скасоване в 1861 ро ці — різниця 
відчутна. 

1788 році був створений Львівський ставропігійський інститут. статус, що був 
наданий братчикам — батьки руського народу, провідники які мають наставляти, 
одухотворювати. 

Чому  саме  інститут? на  той  час  це  слово  було  дуже модним. у Франції, 
німеччині університети, академії закриваються — створюються інститути. 

Львівський ставропігійський інститут проіснував до 1939 р. 
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Орлевич Ірина Василівна, старший науковий 
співробітник Інституту українознавства 
ім. І. Крип’якевича нАн україни

ДРуКАРНЯ CтАвРОПІґІйсЬКОгО ІНституту у ЛЬвОвІ 
в 1788–1847 РОКАх1

© орлевич і. в., 2014
в  історії  українського  книгодрукування  яскравою  сторінкою  виділяється 

діяльність друкарні Львівського ставропіґійського успенського братства, яка знайшла 
широке відображення в історіоґрафії. однак, досі в українській історіоґрафії немає 
праці,  яка  б  уповні  висвітлювала  історію діяльності  друкарні ставропіґійського 
інституту у Львові, спадкоємця братства. Лише в оглядових працях, присвячених 
історії Галичини другої половини XVI   першої половини XIX ст., а також історії 
Львівського ставропіґійського успенського братства, фраґментарно згадується про 
друкарню ставропіґії [3, с. 141; 4, с. 25; 7, с. 190; 8, с. 3011; 9, с. 213; 10, с. 186; 11, 
c. 9; 14, с. 99; 17, с. 122; 18, с. 257].

Змістовну інформацію про видавничу діяльність ставропіґійського інституту 
у Львові дають бібліоґрафічні праці Якова Головацького (1814–1888) [6] та івана 
Левицького (1850–1913)  [15, с. 16; 16, с. 3], а також орган інституту «Временник 
института Ставропигійского».

     

  Яків Головацький  іван Левицький
  (1814–1888)  (1850–1913)

1 За публікацією: Орлевич І. видавнича діяльність ставропігійського інституту (1788–1847 рр.) // 
успенське братство і його роль в національно-культурному відродженні / інститут релігієзнавства — 
філія Львівського музею історії релігії; Львівська наукова бібліотека ім. в. стефаника нан україни; 
ред. кол.: М. Бандрівський (відп. ред.) та ін. —  Львів, 1996. — с. 88–94.
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в  цій  статті  зроблено  спробу  дати  загальний  огляд  діяльності  друкарні 
ставропіґійського інституту у Львові від часу заснування до початку революції 1848 р.

утворення ставропіґійського інституту у Львові було пов’язане з реформами, 
які  проводилися  у  різних  сферах  суспільно-політичного  та  економічного життя 
священної римської імперії германського народу2.

Декретом кайзера Йозефа  II  від 21 березня 1788 р.  і  відповідним декретом 
Галицького  губернаторства  від  4  квітня  1788 р.  усі  братства,  зокрема успенське 
у Львові, були скасовані. натомість розпорядженням уряду і губернаторства, виданим 
7 жовтня 1788 p., утворено ставропіґійський інститут у Львові. 

Йозеф іі,  
кайзер священної римської імперії германського народу в 1765–1790 рр., 

король королівства Галичина і володимирія в 1772–1790 рр.

на  думку Ярослава  ісаєвича  (1936–2010),  і  за  структурою,  і  за  напрямом 
діяльності ставропіґійський інститут у Львові був новою установою, відмінною від 

2  королівство Галичина  і володимирія створене 1772 р.  зі столицею у Львові проіснувало 
до 1918 р., спочатку в складі священної римської імперії ґерманського народу (1772–1806), згодом 
в складі австрійської імперії (1804–1867) та австро-уґорської монархії (1867–1918) на чолі з династією 
Габсбурґів.
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колишнього Львівського ставропіґійського успенського братства. він не відігравав 
помітної ролі в громадському та культурному житті, а обмежувався лише веденням 
справ друкарні як комерційного підприємства, забезпечував діяльність бурси, а також 
опікувався храмом успіння Пресвятої Богородиці у Львові [10, с. 186].

Ярослав ісаєвич
(1936–2010)

в нових умовах функціонування друкарня ставропіґійського інституту у Львові 
не змогла втримати провідні позиції у виготовленні та поширенні друкованої продук-
ції. По-перше, в єдиної до цього часу в королівстві Галичина і володимирія ставро-
піґійської друкарні з’явилися поважні конкуренти, що починають видавати книжки 
кирилицею. Це, насамперед, заснована в 1773 р. у Львові друкарня віденського німця 
Піллера, друкарня Шнайдера, надвірна друкарня курцбека, а також діюча за межами 
королівства, однак орієнтована на його потреби Почаївська друкарня отців василіян 
[16, с. 20]. По-друге, давалося взнаки механічне зношення друкарського обладнання  
на початку XIX ст. друкарня інституту мала лише збитий, старий і стертий шрифт 
кирилиці [7, с.190]. Ці труднощі були об’єктивно поглиблені значним знищенням 
друкарні внаслідок пожежі ще 24 квітня 1779 р. [1, с. 83]. враховуючи ці обставини, 
освічені кола суспільства намагалися заснувати нову друкарню. у 1796–1797 pp. 
ректор семінарії Яків Лапчинський, а після його смерті костянтин сабатовський 
просили в центрального уряду у відні дозволу на заснування друкарні при семінарії. 
Згодом домагався права на заснування друкарні і. Лаврівський. він виступив проти 
заходів ставропіґії з метою одержання prvilegium exclusivum3 і заявив, що це призвело 
б до поганих наслідків для літературної публіки [1, с. 103].

у видавничій діяльності ставропіґійської  друкарні  у  той час  важливу роль 
відігравав іван Горбачевський (1743–1806). З 1768 р. до 1806 р. він був продавцем 
книжок, а з 1793 р. до 1800 р.   префектом друкарні. у час найбільшого занепаду 
друкарні  і. Горбачевського  вважали  єдиною людиною,  яка  зуміла б  відродити  її. 
у заходах ставропіґійського інститу ту у Львові щодо забезпечення свого виключного 

3  виключне право —  лат.
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привілею  друку церковнослов’янських книг і. Горбачевський завжди брав активну 
участь та успішно відстоював права ставропіґії. однак, заборона заснування другої 
руської  (української) друкарні у Львові в той час, коли ставропіґійська друкарня 
перебувала в скрутному становищі, була великою помилкою ставропіґії, оскільки це 
затримало розвиток духовного життя для русинів (українців) королівства Галичина 
і володимирія.

нестача коштів на друкування змусила ставропіґійський інститут у Львові в 1796 р. 
припинити друкування великих книг та укласти угоду з Почаївською друкарнею про 
продаж книжок останньої  (у 1782–1783 pp. на прохання ставропігґї  губернаторство 
заборонило ввозити до королівства Галичина і володимирія книжки, друковані в Почаєві 
або деінде) [1, с. 90]. Центральний уряд у відні не підтвердив договору ставропіґії з отцями 
василіянами і заборонив продаж почаївських книжок як закордонних (тоді Почаїв був 
в складі  російської імперії), а галицько-руські церкви для своїх потреб могли придбати 
літурґічні книжки видані в Почаєві лише через консисторії [16, с. 3].

Почаївська лавра, малюнок тараса Шевченка,
жовтень 1846 р.

у 80-х роках XVIII ст. друкарня ставропіґійського  інституту у Львові втрачає 
провідну роль у культурному житті краю, хоча при заснуванні цієї установи й пе реданні 
їй друкарні братства центральна влада у відні передбачала, що вона виконуватиме роль 
головного осередку кириличного книгодрукування у королівстві Галичина і володимирія. 
уряд не міг не враховувати того, що саме з цієї найдавнішої у Львові друкарні вийшли майже 
всі церковні, шкільні та наукові твори церковно-слов’янською та руською (українською) 
мовами, які були вживані в Галичині. так, декрет кайзера Йозефа II про заснування інституту 
називав його діячів «батьками і начальниками народу руського», що повинні розвивати 
в священній римській імперії германського народу руську (українську) мову та культуру. 
За задумом центрального уряду у відні, завдання інституту полягало в збереженні «святої 
католицької віри за східним обрядом... підтриманні руської народності та релігійно-
моральної освіти й просвіти своїх одновірців» [5, с. 77]. тому 1793 р. центральний уряд 
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у відні визнав за інститутом виключне право друку в королівстві Галичина і володимирія 
реліґійної, наукової та світської літератури кириличним шрифтом [18, с. 260].

однак,  чи  спроможний  був  інститут  виконувати  поставлені  перед  ним 
завдання, коли він перебував у скрутному матеріальному становищі? відповідь на 
це запитання дали наступні роки, на які припав період видавничої кризи ставропіґії. 
За даними Я. Головацького, з 1796 р. до 1808 р. друкарня інституту не видала жод-
ної книжки руською (українською) мовою4 [6, с. 15]. Друкарня інституту не могла 
задовільнити зростаючі потреби українського населення у навчальній літературі. все 
це відбувалася на тлі різко зростаючого попиту на навчальні підручники руською 
(українською) мовою,  оскільки  з  1789  р.  при Львівському  університеті  діяли 
теологічні та філософські студії  «Studium Ruthenum». список книг, виданих впродовж 
1788–1795 pp.,  обмежується  лише чотирма позиціями богословської  літератури: 
«Катехизм»  (1788),  «часослов»  (1790),  «Ономастикон»  (1791),  «Катавасія» 
[6, с. 15]. у 1808–1810 pp. з’являються три видання руською (українською) мовою, 
у 1811–1820 pp.  п’ять, у 1821–1830 pp.  дев’ятнадцять видань. однак, ставропіґія за 
загаль ним обсягом літератури, що видавала до 1829 p., поступалася іншим львівським 
друкарням [15, с. 16].

Зміни у видавництві ставропіґійського інституту у Львові намітилися з появою 
нових сил  з приходом до інституту в 1829 р. відомого галицького історика Дениса 
Зубрицького (1777–1862).

Денис Зубрицький
(1777–1862)

30 квітня 1830 р. Д. Зубрицького було обрано заступником керівника друкарні 
і заступником архівара інституту. До 1847 р. він обіймав різні посади. так, керівником 
друкарні його обрали в 1831–1833 pp., 1837–1840 pp. та 1844 p., касиром — 1831 p., 
провізором школи — 1841 p., віце-сеньйором — у 1835 р. і 1838 p. але найчастіше 

4  в «енциклопедії українознавства»  за  ред. в. кубійовича  зазначено, що 1807 р. ставро-
піґійський інститут у Львові видав Буквар. Це видання подається у бібліоґрафічному покажч икові 
і. Левицького. володимир кубійович пише, що було видано підручник для «Studium Ruthenum», але 
це не зафіксовано ні в Я. Головацького, ні в і. Левицького.
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його обирали керівником архіву та бібліотеки ставропіґійського інституту у Львові 
(у 1831–1833 та 1840–1847 pp.) [12, с. 48].

Зі вступом Д. Зубрицького в інститут дещо змінився репертуар видань, почали 
друкувати праці світського, в тому числі й наукового, змісту. так, 1830 р. вийшла 
друком ода Гаврила Державіна (1743–1816) «Бог» [15, с. 7]. в 1836 р. Д. Зубрицький 
оприлюднив польською мовою важливе і цікаве дослідження з історії книго друкуван-
ня  в україні під назвою «Історичні дослідження про русько-слов’янські друкарні 
в Га личині». у цій праці автор показав Львівське ставропіґійське успенське братство 
як центр  видавничої  справи  в Галичині. Ця праця побудована  за  хро нологічним 
принципом до якого автор був особливо схильний. у дослідженні Д. Зубрицький 
зазначив, в якому році скільки книжок випустила у світ друкарня братства. Додатком 
до своєї праці Д. Зубрицький вмістив інвентарні описи храмових бібліотек. роботу 
«нарис з історії руського народу в Галичині і церковної ієрархії в тому ж королівстві» 
[21] Д.  Зубрицький  планував  видати  в  чотирьох  частинах:  і — «Від введення 
християнства на Русі до захоплення червоної Русі Казимиром Великим (988–1340)»; 
II — «Русь червона під пануванням королів польських від захоплення Казимиром до 
початку унії з римсько-католицькою церквою (1340–1596)»;  III — «Русь червона 
від остаточного утвердження унії до ревиндикації Галичини (1707–1772)»; IV — 
«Становище церковної руської ієрархії після ревиндикації Галичини і Володимирщини 
до відновлення Галицької митрополії». однак, за браком коштів ставропіґійський 
інститут у Львові зумів видати лише першу частину. Характерним для цієї праці є те, 
що періодизація історії Галицької руси тут побудована відповідно до історії цер ков но-
го життя. Ще одна цінна праця Д. Зубрицького, видана друкарнею ставропігій ського 
ін ституту у Львові,  «Хроніка міста Львова» [20]. Це перше ґрунтовне дослідження 
історії міста Львова. на сучасників Д. Зубрицького вона справила величезне враження 
[20]. і в наш час «Хроніка міста Львова» не втратила актуальності і слугує джерелом 
для вивчення історії Львова5.

Д. Зубрицький «Хроніка міста Львова», видання 1844 р., перевидання 2006 р.

5  «Хроніка міста Львова» в перекладі на українську мову побачила світ у 2002 та 2006 роках.
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управляючи  з  1830  р.  друкарнею ставропіґійського  інституту  у Львові, 
Д. Зубрицький дбав про видання найбільш потрібної літератури. За його керівництва 
надруковані  всі  великі  духовні  книжки:  «Євангеліє»  (1832),  «часослов»  (1837), 
«Трефологіон» (1841), «Молитвослов», «Буквар» (1837) [15].

у 1831 р. ставропіґійський  інститут у Львові надрукував «Гімн народний» 
на  семи  мовах  (німецькій,  слов’яно-руській,  чеській,  угорській,  італійській, 
латинській, польській). на переконання Я. Головацького, інститут, надрукувавши таку 
патріотичну книгу, отримав право друку і на інших мовах [6, с. 15]. Це припущення 
вважав не цілком вірним і. Левицький [15, с. 17], оскільки, на його думку, друкарня 
ставропіґійського інституту у Львові мала права, якими користувалися всі друкарні 
австрійської  імперії,  тобто мала право друкувати усіма мовами. Цей твір не був 
першим, надрукованим іншою мовою, адже вже до цього вийшла, вже згадана вище, 
ода Г. Державіна. Якщо ставропігійський інститут у Львові не використовув свого 
права до 1830 р. то причину варто шукати в нестачі коштів.

Друкарня ставропіґійського інституту у Львові вперше серед друкарень Львова 
використала «гражданку»6, хоча це не було до вподоби урядовим колам, оскільки в цьому 
вбачали небезпеку зближення з російською імперією. так, в 1837 р. примітки до вірша Йосипа 
Левицького (1801–1860) на честь івана снігурського (1784–1847) надруковані «гражданкою» 
[15, с. 14]. а «кирилиця», використана у тексті, значно наближена до «гражданки». в 1842 р. 
вийшов друком «Буквар» Йосипа кобринського (1821–1868), який впровадив перший раз 
«гражданський» шрифт при друкуванні цього посібника (15, с. 21).

у  1840-х  pp. ставропіґійський  інститут  у Львові  значно  розширив  обсяг 
друкованої продукції. так, кількість публікацій, надрукованих у друкарні інституту 
у Львові впродовж 1841–1850 pp., становила 102 видання українською мовою [15, 
с. 16]. Це значно більше, ніж в инших львівських друкарнях того часу. Поряд з лі-
тературою реліґійного змісту («Трифологіон», «Молитвослов», «Євангеліє» та ін.), 
видано «Граматику...» і. вагилевича (1845), вірші рудольфа Моха (1841), «Буквар» 
(1847), перевидано оду Г. Державіна «Бог» (1846) [15, с. 26]. 

окрім того, було засновано літоґрафічну майстерню, яка стояла на четвертому 
місці у Львові за часом заснування  [13, с. 143]. Почин заснуванню літоґрафічної 
майстерні  дав  префект  друкарні Микола Юристовський,  подавши  внесення  на 
засідання  ради  інституту  28  грудня  1845  р.  [13,  с.  144].  Дозвіл  на  діяльність 
літоґрафічної  майстерні  видало  губернаторство  26  червня  1846  р. управління 
літоґрафічною  майстернею  надано  Йозефу  ваґенеру,  віденському  німцеві. 
найвідомішими  роботами  літоґрафічної майстерні ставропіґійського  інституту 
у Львові в 1840-х pp. були: «Образ св. Василія» (1847), «Портрет І. Снігурського» 
(1848), «Образ св. Івана» (1848), «Портрет Руфи» (1847), «Портрет Лукасінського» 
(1847),  «Жидівські картинки»,  замовлені  купцем Левицьким  з кишинева  (1847), 
«Портрет Т. Bicьньовського» (1848), «Портрет невідомого рабина» (1848).

6  Гражданка — це шрифт запроваджений у російській імперії Петром I в 1708–1710 рр. для 
друку світських видань у часи першої реформи російського письма. За цією реформою з російського 
кириличного алфавіту усунуто як непотрібні літери  («от», омега),   («псі»),   («ксі»), S («зело»),  
 («іжиця»), остаточно вилучено   («юс великий») і   («юс малий»), впроваджено літеру е замість 
, узаконено спорадично вживану раніше літеру я  замість   тощо. однак, в алфавіті ще залишалися 

літери   («фіта»),   («ять»). спрощено також друкований шрифт, що отримав назву «гражданська 
азбука» чи «гражданка».



ЛьВІВ.  ОРЛеВич ІРинА ВАСиЛІВнА

51

на початку 1848 p., за кілька місяців до революції в австрійській імперії («весна 
народів»), керівництво інституту виявило намір видати першу ґазету українською 
(руською) мовою. у цьому  задумі можна,  побачити прототип майбутньої  «Зорі 
Галицької». 

і. вагилевич «Граматика…», 1845 р

отже, від часу заснування ставропіґійського інституту у Львові (1788 р.) до 
середини XIX ст. його друкарня зазнала еволюції — від глибокої кризи наприкінці 
XVIII  на початку XIX ст. до значного пожвавлення у 20–40-х pp. XIX ст. Література, 
видана друкарнею від часу заснування інституту і до 20-х pp. позаминулого століття, 
мала  в  основному  реліґійний  зміст. однак,  з  початку  1830-х  pp. щораз  більше 
друкується книжок світського характеру. велика заслуга в цьому належить відомому 
українському історикові Д. Зубрицькому. не зважаючи на певні позитивні зрушення у 
видавничій діяльності ставропіґійського інституту у Львові, потрібно відзначити його 
дещо спізніле сприйняття нових віянь часу. Піднята у цій статті тема, без сумнівно, 
вимагає подальшого глибшого дослідження.
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ІДЕї гуМАННОї ПЕДАгОгІКи  
у ЛЬвІвсЬКІй бРАтсЬКІй шКОЛІ

Як  відомо,  ідеї  гуманізму,  гуманної  педагогіки  сформувалися  в  епоху 
відродження.  ідеї  гуманізму  чітко  прослідковуються  і  в  діяльності  братських 
шкіл (друга половина XVI — перша половина XVII ст.). саме з братських шкіл 
вийшло багато свідомих українських письменників, захисників віри та національної 
свободи. Період  братського  руху  характеризується  відродженням  і  розвитком 
української культури й освіти. 

Перша  згадка  про  братства  в  україні  сягає  XV  століття.  спочатку  це 
були створені ремісниками в містах цехові товариства  (кравців, ткачів, ковалів 
та  інших  ремесел) — фахові  об’єднання,  які  відстоювали  свої  суто  виробничі 
інтереси. З часом діяльність братств набула релігійно-благодійних ознак. Братчики 
опікувалися церквою, забезпечували її матеріальні потреби, купували до неї свічки, 
образи  та  книги,  піклувалися  про  хворих,  допомагали  вбогим  тощо. Пізніше, 
зокрема після Люблінської унії 1569 р. і Берестейської унії 1596 р., виникла нова 
форма діяльності братств, завданням яких була охорона українського православ’я 
від латинізації і на ступного ополячення українського народу. Братства виступали 
перед судами і королем на захист Православної церкви, виступали проти неправових 
дій уніатів та їх прихильників, складали протести до судових актових книг, петиції 
до сеймів, судилися за церковне майно, допомагали своїм членам повертати борги, 
орга нізо вували друкарні, поширювали необхідну літературу, підтримувало хворих 
чи навіть у випад ку смерті.

Перше відоме нам православне братство було засноване у 1453 р. у Львові при 
храмі успіння Божої Матері. Братство мало свій керівний орган, що скликав засідання 
для обговорення важливих справ. нікому із членів не дозволялося скаржитися на 
когось до польського суду, своїх членів учили поводитися солідарно та залагоджувати 
сварки суто між собою.

об’єднання набирало сили, за власні гроші спорудило будинок із прибудовою 
для пароха церкви та побудувало лікарню для старих, немічних, калік, жебраків 
і вбогих  людей.  1527-го  і  1571-го  року  церква  горіла.  Братство  оголосило  збір 
гро шей по всій україні, і 1691-го щасливо завершило будівництво нової церкви, 
освяченої  львівським  владикою Єремієм  тисаровським  за  участю  київського 
архімандрита Петра Могили. Церкву було збудовано з тесаного каменю архітекто-
ром Пав лом римлянином. вона й досі величаво стоїть як монументальна пам’ятка 
часів відродження.
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Число  членів  братства  1586  року,  коли  його  статут  було  затверджено 
антіохійським патріархом Йоахимом IV, із 14 різко зросло на 50 осіб. крім українців, 
до організації належали греки, наймогутніший між ними був костянтин корнякт — 
львівський купець, що власним коштом збудував вежу успенської церкви та власний 
будинок — кращі зразки українського ренесансу.

Згодом братство одержало від константинопольського патріарха Єремії право 
ставропігії, тобто церковної автономії. відтоді братчики посилили боротьбу з поль-
ським католицьким клерикалізмом, що так прагнув зміцнити свій вплив на українське 
суспільно-політичне та культурне життя в Галичині.

особливо відчутною в ті часи була потреба культурно-освітньої діяльності, 
метою якої було піднесення національного життя. Члени братства активно долучалися 
до  просвітництва,  письменницької  роботи  та  оборони  рідної школи,  оскільки 
розуміли, що церква без освіти, без школи, буде безсилою. Як зазначає Г. антонюк, 
«освіта  і  педагогічна  думка  зазначеного  часового  простору  поєднувала  в  собі 
форми й ідеї освітньої практики національної традиції, яка базувалась на освітніх 
традиціях київської русі  та на чужонаціональних,  зорієнтованих на  західноєвро-
пейські здобутки» [1].

історичних джерел про перші братські навчальні заклади є мало. спочатку це 
були невеликі школи з одним учителем, який одночасно виконував обов’язки дяка 
та писаря братства. Шкільна кімната  знаходилася у братському будинку. у  зміст 
на вчан ня входило читання, письмо, рахунок  і вивчення катехізису. З посиленням 
національного і соціального гніту у першій пол. XVII ст. більшість братських шкіл 
перетворилися у школи підвищеного типу. Братчики розуміли, що для успішного 
ведення боротьби проти агресивних нападів польсько-литовської шляхти, елементар-
на освіта була недостатньою.

саме  такою братською школою підвищеного  типу  в україні  стала школа 
Львівського братства, відкрита 1586 року, яка за організацією навчання і розпорядком 
шкільного життя перевершила подібні західноєвропейські школи того часу. Першими 
її  керівниками  були стефан  Зизаній, кирило ставровецький, Памво  Беринда, 
іван Борецький. спочатку тут навчалося 22 хлопці, однак із кожним роком кількість 
учнів зростала. 

аналіз  численних літературних джерел,  історико-педагогічних досліджень 
дозволив нам виокремити такі ідеї гуманної педагогіки, характерні для діяльності 
Львівської братської школи:

Демократичність устрою школи. найхарактернішою особливістю з перших 
днів існування Львівської братської школи є її всестановий характер: «Багатий над 
бідним у школі нічим не повинен бути вищим, лише самою наукою, тілом же рівні 
усі; око руці, нога руці не може сказати: ти мені не потрібна». у статуті Львівської 
братської школи зазначається, що «навчати дидаскал і любити повинен усіх дітей 
однаково, як синів багатих, так і сиріт бідних, і тих хто ходить по вулицях, просячи 
милостині; хто скільки навчитися може за своїми силами; лише не більше одного 
вчити, ніж іншого» [9]. Братчики підкреслювали, що школа заснована для навчання 
дітей  усіх  станів,  плата  здійснювалась  за  можливостями  кожного:  «убогих  за 
простибіг (безплатно), а ба га тих за рівним датком». Плата за навчання була порівняно 
незначною  і  вносилася батьками учнів  лише «згідно  з можливостями кожного». 
слід відзначити і те, що ставлення вчителя до дітей визначалося не за станом, а за 



ЛьВІВ.  ВДОВич  СВІТЛАнА  МиХАйЛІВнА 

55

успіхами у навчанні (учень займав місце на лаві під час занять залежно від успіхів 
у навчанні, але не за походженням). Читаємо у статуті Львівської братської школи: 
«Який більше вміє, буде сидіти вище, якщо б і був дуже бідний, а хто менше вміє, 
повинен на по стидному місці сидіти» [9]. ректор і вчителі обирались на загальних 
зборах братства. Характерною рисою братських шкіл україни був тісний зв’язок між 
бать ками та вчителями. у статуті Львівської братської школи були чітко визначені 
права й обов’язки учнів, учителів і батьків, що сприяло об’єднанню зусиль школи 
і  сім’ї, опікунів у ви хованні дітей. Між батьками  і школою укладалася письмова 
угода, де обу мовлювались обов’язки сторін щодо виховання і навчання дітей. учні 
повинні були систематично відвідувати уроки, добре вчитися, слухатися старших 
і вчителів, бути скромними і стри маними; вчителі — ставитися до всіх учнів однаково 
вимогливо і з повагою, добре знати свій предмет, бути прикладом у всьому. Батьки 
мусили сте жити за навчанням учнів, їхньою поведінкою, не порушувати встановлених 
у школі вимог до вихованців. Для сиріт і дітей з  інших міст братство відкривало 
гуртожитки (бурси).

Національне виховання. викладання  предметів  тогочасною українською 
мовою. учні братських шкіл, як правило, вивчали рідну («просту») мову, слов’янську, 
грецьку, латинську й польську, але не однаковою мірою. особлива увага приділялась 
вивченню слов’янської мови, яку братчики вважали засобом збереження народності 
та  зміцнення  зв’язків  з  іншими  слов’янськими народами. викладання цієї мови 
у школах полягало у  вивченні  спочатку букв  і  складів,  потім читання,  граматики 
та  церковного  співу. Для  кращого  засвоєння мови  учням  заборонялось  у школі 
розмовляти між собою розмовною мовою. один запитував іншого грецькою мовою, 
а той, кого запитували, мав відповідати слов’янською. Цією мовою читалися лекції, 
нею були  складені  й  деякі  підручники. учителі  розрізняли  слов’янську  і  рідну 
мови,  зазначаючи, що не  всі  терміни можна перекласти  зі  слов’янської на  рідну 
мову. і. вишенський рекомендував друкувати книги і статути слов’янською мовою. 
а що  незрозуміле,  просто  тлумачити,  викладати. Для  навчання  грамоти  цією 
мовою в україні було надруковано велику кількість букварів. Перший такий буквар 
склав Лаврентій  Зизаній,  назвавши його «наука  к  чтению и пониманию письма 
словенського».

Розвиток і освіта підростаючого покоління. крім  вивчення  слов’янської 
мови, у братських школах приділялося багато уваги мистецтву складати вірші цією 
мовою. учні, змагаючись один з одним, складали вірші не лише під час навчальних 
занять риторики та піїтики, а й у вільний час. від них також вимагалося складати 
вірші до кожного великого свята, до кожної визначної події. учителі та учні даних 
шкіл складали також історичні вірші, де прославляли подвиги запорізьких козаків. 
Мандруючи під час канікул і на свята різдва і великодня по всіх містах, групи учнів 
братських шкіл  співали  вірші  на  базарах,  ярмарках,  у  будинках  хуторян. таким 
чином, деякі зі складених спудеями (студентами) вірші ставали народними піснями 
україни. високим рівнем викладання співу братські школи значною мірою вплинули 
на народну музичну культуру україни.

важлива  роль  у  братських школах  відводилася моральному  та фізичному 
вихованню. обов’язковими  рисами  кожного  сина  вважалися  сміливість,  ви-
тривалість, хоробрість, невибагливість. крім того, кожен юнак мріяв стати воїном 
Запорізької січі. 
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не менш важливим було  естетичне  виховання  учнів школи. однією  з  обо-
в’язкових  дисциплін Львівської  братської школи  була  музика.  уроки музики 
проводились у суботу. учні школи співали в хорі, за що отримували певну плату, 
харчі, одяг (темно-зелений кунтуш, жовтий жупан, чоботи, шапку). При навчанні 
використовувались елементи народного фольклору, гумору. у Львівській братській 
школі  розвивався  й  театр. ставропігія  видала  низку  декламацій  і  драматичних 
діалогів, що виконувались учнями братської школи: «Просфонима» (1591 р.), «вірші 
о різдві» П. Беринди (1616 р.), «Хрістос Пасхон» андрія скульського (1630 р.) та 
ін. [1]. о. Білецький припускає: «Цілком можливо, що стіни Львівського братства та 
його школи були колискою старовинної української драми» [2].

Як зазначає Г. антонюк, у братських колах добре усвідомлювалося суспільне 
значення освіти і виховання. у 1609 р. у братській друкарні Львівського братства ви йшов 
збірник «о воспитании чад». основна частина збірника містить церковнослов’янський 
переклад повчань «отців церкви», насамперед іоанна Златоустого. виходячи з передо-
вих поглядів на значення освіти, братчики і пов’язані з ними освітні діячі намагалися 
зробити свою школу зразковою. навчання у ній носило характер «українських студій» 
(studii Ruthenici). разом  із  тим, школа мала назву  греко-слов’янської, навіть після 
того, як у ній було запроваджене вивчення латинської мови. у королівському привілеї 
1590 р. Львівську школу названо «школою для  заняття  вільними мистецтвами». 
вільні мистецтва — це науки «тривіуму» (граматика, риторика, діалектика) і «квад-
ривіуму»  (арифметика,  геометрія, музика,  астрономія),  які  входили до переліку 
предметів у середньовічній середній школі. Львівська братська школа користувалася 
навчальним планом, розробленим для протестантських шкіл. Згодом цей план був 
прийнятий єзуїтськими колегіями і києво-Могилянською колегією. За ним гімназійні 
студії складалися з трьох класів граматики (інфіма, медіа, супрема або синтактика) та 
з класів поетики і риторики. Ці науки вивчалися також у деяких вищих школах, які до 
XVI–XVII ст. об’єднували два ступені навчання: середній (гімназія, колегія) та вищий 
(академія, університет). Лише деякі розвинені гімназії мали філософські та богословські 
студії. Піднявши рівень цих студій, вони могли перерости в академії (вищі школи). 
так відбулося з києво-Мо ги лянською колегією. Засновники Львівської школи також 
ставили собі за мету вивчен ня наук вищого ступеня, зокрема філософії, але справа не 
була доведена до кінця [1].

гуманне ставлення до особистості дитини. особливий  інтерес  становить 
розв’язання братськими школами питання покарання. Західноєвропейська школа все 
ще характеризувалася надзвичайно жорстокою дисципліною. Численні свідчення 
сучасників  зображали  її  як місце  тортур  і  знущань над учнями. Похмурі,  затхлі 
приміщення  європейської школи наповнювалися криком  і плачем побитих дітей. 
різка  й  інші  види фізичних  тортур  вважалися  основними  виховними  заходами. 
Я. а. коменський писав, що «у навчанні іноді застосовується настільки жорстокий 
метод, що школи перетворились у пугало для дітей і місця знущань для учнів, тому 
більша частина учнів із відразою ставилася до науки та книг і віддавала перевагу 
майстерням ремісників, а не школам» [11].

українська  педагогіка  з  найдавніших  часів  вимагала  уважного  та  чуйного 
ставлення до дитини. Гуманізм,  який бере початок у  глибокій давнині  та  є  най-
характернішою рисою української педагогіки, був розвинутий у нових історичних 
умовах  у  статутах  братських шкіл.  так,  у  статуті Львівської  братської школи 
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зазначається: «за непослух карати не по-тиранськи, а по-учительськи, не вище, але 
посильно, спокійно, не лише по народному, але й вище народного, щоб через свою 
заздрість не залишився винним ні за одного (учня) ні перед Богом, ні перед родичем, 
ні перед ним самим, якщо б забрав у нього час чи відволік його» [9].

чітка організація педагогічного процесу. на початку XVII ст. у Львівській 
школі,  як  і  в  більшості  братських шкіл,  використовувались  елементи  класно-
урочної системи навчальних занять, спостерігалася групова організація навчальних 
занять.  учні  ділилися  на  групи:  одні  вчилися  розпізнавати  букви  і  склади, 
інші — читали  і  вивчали  напам’ять  різні  уроки,  треті —  вчилися  пояснювати 
прочитане  і  розмірковувати. Чітка  організація  простежувалась  уже  з  прийому 
учня до навчального закладу: заборонялись пропуски занять, запізнення, існувала 
налагоджена система чергових. Цей досвід, очевидно, використав відомий чеський 
педагог Я. а. ко мен ський при  обґрунтуванні  класно-урочної  системи навчання. 
Фахівці прослідковують аналогію між статутом Львівської братської школи і твором 
Я. а. коменського «Закони добре організованої школи».

слід  зазначити, що  спочатку  один  з  основних  принципів  класно-урочної 
системи — одночасність прийому учнів до школи — часто порушувався. спочатку 
учнів приймали до школи в різний час, але з часом це було відрегульовано й за-
проваджено новий поділ на класи. Заняття тут починались одночасно. спочатку лунав 
дзвінок — сигнал підготовки до першого уроку. Потім дзвонили класні дзвіночки 
в певному порядку, і всі мали йти до класів — нижчих, середніх, вищих. нарешті 
знову лунав загальний дзвінок, і починалися заняття. 

учні  у  братських школах  сиділи  у  певному,  вказаному  вчителем,  порядку. 
Місця визначалися за успішністю в навчанні, але не за походженням чи матеріальним 
забезпеченням батьків. навчальний рік починався з 1 вересня. Були введені літні 
канікули (з липня до серпня), іспити. учні приходили до школи на 9 годину ранку, 
а в зимові дні — пізніше, у визначений учителем час [9]. 

у Львівській  братській школі  велика  увага  приділялася  систематичному 
засвоєнню учнями знань, умінь і навичок. учитель мав суворо стежити за тим, щоб 
учні регулярно відвідували школу. Пропуски школи дитиною були небажані, бо вони 
завдавали шкоди  вихованню. необхідність  систематичного  відвідування  учнями 
школи й уважного ставлення до занять визначалася статутом Львівської братської 
школи: «кожного ранку дидаскал повинен уважно слідкувати й, якщо якого отрока 
не було, повинен за ним зараз же послати і взнати причини, через які не прийшов: 
чи не загрався де грою, чи вдома полінувався, чи довго спав і через це в школу не 
прийшов, дізнатись про все і привести повинні його» [9]. вчителі Львівської братської 
школи вже в ті часи достатньо чітко розуміли важливість таких педагогічних вимог, 
як послідовність і систематичність у навчанні: «Якщо би якийсь хлопець один день 
ходив у школу, а другий — пропускав — і так лише час втрачав, рахуючись при 
школі, такого більше не приймати, тому що  і  знахар якщо б хворого в один день 
лікував, а в інший відносився невідповідно, замість лікування ще більше сприяв би 
його захворюванню» [9]. 

Ретельно розроблений і глибоко продуманий зміст навчання.  Загалом 
навчання у братських школах ділилося на два етапи: початкове і середнє. Початкове 
навчання — це читання (розпізнавання букв і їх складання, пояснення прочитаного, 
осмислення  і  розуміння),  письмо,  вивчення  граматики,  лічба,  церковний  спів 
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і порядок. середнє навчання охоплювало вивчення граматики, риторики, діалектики, 
музики. учні  вивчали  слов’янську,  українську  (просту),  грецьку,  латинську  та 
польську мови. навчання читати здійснювалося буквоскладальним методом. воно 
охоплювало такі етапи: розпізнавання букв та їх складання, пояснення прочитаного, 
міркування  і ро зуміння. найповніше уявлення про порядок вивчення дав перший 
друкований  буквар,  виданий  у Львові  і. Федоровим  у  1574  році.  Зважаючи на 
розміщення навчального матеріалу, спочатку вивчали азбуку від літери «A» до іжиці. 
учні запам’ятовували назву кожної букви. Після цього азбуку читали від іжиці до 
«A». таке багаторазове повторювання азбуки допомагало учням краще запам’ятати 
назви й зображення кожної букви і перешкоджало механічному запам’ятовуванню 
назв букв у їх послідовному порядку. коли учні твердо запам’ятовували назви букв, 
вони переходили до читання  складів. у кінці  букваря містилися різні  афоризми, 
молитви, повчання як матеріал для читання. Буквар був також і підручником для 
початкового навчання лічби — кожна вправа мала певний порядковий номер. Після 
вивчення азбуки діти переходили до вивчення Псалтиря і Часослова.

чітке методичне забезпечення педагогічного процесу. Провідне місце у ро-
боті вчителів братських шкіл займав принцип наочності навчання. найпоширенішим 
видом наочності були словесна і порівняльна аналогія та зіставлення. ними часто 
користувались  у  політичних,  полемічних  і  навчальних  творах. Це  робило мову 
яскравою  і  сприяло  глибшому  засвоєнню матеріалу. наприклад,  старицький 
порівнював  грім  із шумом, що  спричиняє  нагріте  залізо  при  спусканні  у  воду; 
процес дихання звірів, птахів і людини — з роботою «міхів ковальських». З метою 
наочності широко використовувалася книга. З найдавніших часів у київській русі 
книгу не тільки прикрашали різноманітними елементами, а й ілюстрували. і якщо 
враховувати, що вона призначалася не лише для читання, а часто і для навчання, то 
можна сказати, що ілюстровані рукописні підручники в нашій країні існували ще 
в найдавніші часи. Значна кількість таких книг була у XVI–XVII столітті. Львівський 
рукописний підручник з математики (1630) містить велику кількість схем, таблиць, 
креслень і малюнків. одним із перших видань ілюстрованих навчальних посібників 
був «анфологіон» (1619). книга насичена великою кількістю художньо-виконаних 
заставок і мініатюр. З метою наочності навчання широко використовувались і руки. 
За допомогою рук діти вчилися рахувати до десяти.

Для  кращого  розуміння матеріалу  учні мали  опитувати  один  одного,  а  за-
лишаючи школу, повторювати його з тим, щоб прийшовши додому, ще раз прочитати 
урок  батькам. на  наступному  уроці  учитель  проводив  опитування  вивченого 
матеріалу,  а  в  суботу  повторювалось  усе, що  вивчалося  впродовж  тижня. така 
система повторювання забезпечувала глибокі та систематичні знання. крім щоденних 
опитувань, у братських школах проводились і періодичні перевірки знань.

глибока гуманітарна підготовка. вивчення спадщини античного світу. учні 
Львівської братської школи вивчали грецьку мову, а згодом і латину, знайомилися 
з визначними поетами, істориками та філософами, святим Письмом, складали перші 
граматики, а роботи деяких найздібніших учнів друкувались у друкарні братства. 
крім  слов’янської мови,  грецької  та  латини  учні  вивчали  граматику,  риторику, 
поетику,  діалектику,  богослов’я,  філософію. але  найбільша  увага  приділялась 
гуманітарним  наукам,  тобто  граматиці.  Діалектика  вивчалася  для  оволодіння 
мистецтвом дискусії. її разом з риторикою вів один учитель.
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Г. антонюк зазначає, що «у розпорядженні Львівського братства була бібліотека, 
фонд якої висвітлює предмети та їх зміст, які викладалися у братській школі. Провідну 
групу складають посібники з класичних мов, словники. Практичними посібниками 
для  вивчення  античних мов  були  твори  грецьких  і  латинських  авторів.  Грецька 
література була представлена авторами всіх головних періодів її розвитку: класичного 
(езоп, Піндар, евріпід), елліністичного  (Геліодор, аполлоній александрійський), 
греко-римського  (Лукіан самосатський),  візантійського.  Були  також  видання 
головних представників красномовства античної доби ісократа і Демосфена. З рим-
ської літератури були твори овідвія, Горація, вергілія, промови Цицерона. З творів 
італійських гуманістів у бібліотеці були твори Ф. Петрарки (трактат на етичні теми 
«De remediis utriusque fortunae») й автора другої половини XV cт. Піко да Мірандола 
«Flores poetarum». вже у першій половині XVII ст. у братській бібліотеці були книги 
з філософії, представлені аристотелем, Платоном, епіктетом, Цицероном» [1].

Підготовка учнів до участі у громадському житті. елементи такого підходу 
до шкільної  науки  виявлялись  у  тому, що  у  братських школах  учні  привчалися 
до  громадської  діяльності,  виконуючи  різні  «виборні»  посади  «учнівського  са-
моврядування».

освітній  діяльності Львівського  братства  сприяло  створення  заснування 
друкарні. До  цього  книжки  друкувалися  за  кордоном,  вони  для  українців  були 
рідкістю. у 1574 р. у Львові було надруковано «апостол» і «Буквар», видані іваном 
Федорівим (Федоровичем), першодрукарем. До Львова він приїхав не прямо з Моск-
ви, де якийсь час керував друкарнею, а з білоруського містечка Заблудова. Я. немі-
раускі у своїй праці «іван Федарау і Петр Цімафееу Мсціславец у Беларусі» (Мінськ, 
1968) описав неоцінений внесок Федорова в розвиток друкарства у Білорусі. у росії 
друкування книг тоді вважали за чари й вигнали його з друкарні. Пере сліду ванням 
не було кінця, тож видавець був змушений якийсь час переховуватися, і врешті йому 
довелося втекти з росії. іван Федорів разом із своїм помічником П. Мстиславцем 
видав  у  Заблудові  «Євангеліє  учительноє»  (1569)  і  «Псалтир»  (1570). Шукаючи 
творчої свободи, друкар подався до Львова, де з 1572 року жив постійно [6].

сумнівів щодо цього немає,  бо після  смерті Федорова на його могилі  біля 
церкви онуфріївського монастиря було поставлено надгробну плиту, яка, на жаль, 
до наших часів не збереглася. але про те, що вона там була, свідчить акт ремонтних 
робіт у монастирі, де літописець констатував факт зруйнування надмогильної плити 
робітниками — при пересуванні граніт розламався на кілька частин, і врятувати його 
не вдалося.

від  початку перебування  у Львові  першодрукар  старався  відкрити  власну 
друкарню, у чому йому допомогли львівські міщани та братчики. на кошти львів’ян 
Федорів  створив  власну  друкарню при успенській  церкві,  де,  хоч  і  в  складних 
умовах, але з’явилися перші братські видання: збірка панегіричних віршів на честь 
київського митрополита Михайла рогози під назвою «Просфоніма» і найважливіший 
із братських першодруків — «Граматика доброглаголивого еллинословескаго язика», 
підручник для братської школи. Після смерті івана Федорова в грудні  1583 р. друкарня 
працювала нестабільно.  її  тричі  переносили,  й  остаточно 1615  року  розмістили 
в будівлі поблизу церкви успення.

За час своєї праці до 1722 р. ставропігія надрукувала 160 тис. примірників 
різних книг, у тому числі 120 тис. богослужебних, решта — граматики, букварі тощо. 
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їхні тексти складалися різними шрифтами — кириличним і грецьким, а також так 
званим гражданським шрифтом. у початкових книгах прикрас-гравюр було дуже 
мало,  але «Часослов»  (1609)  як читанка при навчанні  грамоти був прикрашений 
багатьма невеликими рослинними заставками, художніми ініціалами та кінцівками. 
у братській друкарні було випущено «книгу о священстві» (1614), «Псалтир» (1615), 
«на рождество Христове»  (1616), «октоїх»  (1630, 1639, 1644), «апостол»  (1634, 
1637, 1648), «Євангеліє» (1636, 1644), «ключ розумінія» (1663, 1665), «небо і земля» 
(1665), «іфіка ієрополітика» (1760) й інші. книги потрапляли в міста і села, у руки 
духовних і світських людей, до старих і молодих, завдяки чому серед них зростала 
національна свідомість [6].

ставропігія мала свою бібліотеку. на її полицях зберігалося близько 300 до-
рогоцінних книг, котрі із заснуванням музею братства потрапили до його збірки. від 
діяльності ставропігійського братства, яке у Львові було одним із найвідоміших, 
залишилася друкарня. у її приміщенні видавалася переважно художня література, 
15 книг збереглося досі. навіть у несприятливі для видавничої справи братства часи 
(1648–1654 рр.) видавалися букварі («граматчики») й інші книги — загалом 120 ви -
дань. їх треба було збагатити гравюрами львівських майстрів, що радо співпрацювали 
з  братчиками. До шеренги цих мистців  належали никодим Зубризький, василь 
ушакевич, іван Глинський, Діонісій сінкевич та інші [6].

таким чином, Львівська братська школа була одним із провідників ідей гуманної 
педагогіки в україні, її тісний зв’язок із суспільно-політичним життям країни сприяв 
піднесенню національної  свідомості  українського  народу. Педагогічний  досвід 
братських шкіл, у тому числі Львівської братської школи, успадкували і розвинули 
освітні заклади наступних століть.
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Томаш Пернес — заступник дирек-
тора з прак тичної частини навчання,  
Томаш Фабіан — викладач спец дис-
циплін,  Stredni skola graficka, Brno 
(Середня школа графіки міста Брно)

сЕРЦЕ стАРОї ЄвРОПи...

«серце  старої Європи»... не  випадково  саме Чехія  з  її  багатою  історією та 
традиціями була наділена цим епітетом.  історія Чехії  тісно пов’язана  з минулим 
Європи.  Завдяки  своєму  становищу  в  центрі  європейського  континенту, Чехія 
відігравала значиму роль на всіх історичних етапах.

Першою державою в історії Чехії було великоморавське князівство. територія 
князівства  історично  ділилася  на  землі Чехії,  сілезії, Моравії,  словаччини  та 
Дунайської  областей. великоморавське  князівство  проіснувало  до  906  р.,  після 
чого влада перейшла в руки династії Премисловічей. країна була об’єднана в одну 
державу, кордони розширені до адріатики. в 921 р. великим князем стає вацлав 
I,  центр держави переміщений на  захід,  а Прага  стала  столицею Чехії. Династія 
Премисловічей втримала владу в своїх руках впродовж більше 400 років і лише в 1306 
р. передала її роду династії Люксембурзьких. у 1526 році землі Богемії переходять 
під владу династії Габсбургів.

у 1918 р. після поразки австро-угорщини в Першій світовій війні на карті 
виникла нова незалежна держава — Чехословаччина. 29 лютого 1920 р. була прийнята 
конституція, президентом став томаш Гарік Масарик.

у 1938 р. відповідно до Мюнхенської угоди відбувся розподіл Чехословаччини. 
судетська  область,  населена  переважно німцями,  стала  частиною  гітлеровської 
німеччини. 14 березня 1939 р. словаччина зі згоди націонал-соціалістів проголосила 
свою незалежність від Чехословаччини. наступного дня німецькі війська вторглись 
на територію Чехії і Моравії. Землі від окупантів були звільнені в 1945 р.

у 1946 р. Чехословаччина стала народною республікою, влада перейшла до 
комуністів. Події листопада 1989 року, відомі в Чехії як «оксамитова революція», 
привели до повалення влади комуністичної партії і до зміни режиму на демократичний. 
у груд ні 1989 р. вацлав Гавел був обраний Президентом Чехословаччини.

 у 1992 році було прийнято угоду про розділення держави, в результаті чого 
в 1993 р. виникли дві незалежні держави — Чехія і словаччина.

 країна Чехія не є великою країною. Брно (чеськ.: Brno, нім. Brunn, лат. Bruna) — 
місто в Чехії, історичний центр Моравії. Друге за розміром місто країни після Праги. 
станом на грудень 2009 року населення міста становило 405 337 осіб. 

на честь міста названо астероїд головного поясу 2889 Брно, а також англійський 
ручний кулемет часів іі світової війни Bren (ZGB-33) (назва походить від двох місць 
виготовлення зброї — Брно та енфілд).
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сьогодні Брно — це резиденція університетів і важливих органів юстиції. Місто 
пропонує багаті можливості культурного життя в театрах, музеях, галереях, кінотеатрах 
і клубах. величезне економічне і суспільне значення в метрополії має виставковий 
комплекс, що володіє вісімдесятилітньою традицією; це місце проведен ня найбільших 
міжнародних ярмарків, виставок і конгресів. у Брно знаходяться також сучасні торгові 
та розважальні центри. Щорічно в місті організовуються культурні акції, фестивалі 
(Брно — місто посеред Європи з кон курсом феєрверків «Ignis Brunensis»).

книгодрукування у Чехії  з’явилося близько 1475–78 рр.  одночасно  в Празі 
і Пльзені, потім у Брюнне (Брно) — в 1486 р., в куттенберге — в 1489 р. (Мартін 
тісновскій) і в ольмюце (оломоуц) — в 1500 р. (конрад Баумгартен).

Перший друкар слов’янських книг був Швайпольт (святополк) Феола, а перша 
надрукована кирилицею книга була «осьмігласнік», або октоїх (1491, краків, in fo-
lio). Для цього видання різав і відливав букви німецький майстер рудольф Борсдорф 
з Брауншвейга. Два  неповних  примірники  цього  первістка  слов’янського  друку 
знаходяться в публічних бібліотеках Петербурга і Москви, а повний — в редігеровскій 
бібліотеці в силезії (німеччина). у тому ж році Феола видав «Часослов», «тріодь 
пісну» і «тріодь кольорову».

Перша  друкована  пам’ятка  Брно —  це  є  так  звана  легенда,  яка  була 
надрукована  1486  р.  в  Брно. Ця  пам’ятка  книгодрукування  була  надрукована 
в церкві. Церква  в той  час  була  центром  духовного  розвитку  та  самого  кни го-
друкування також. До того часу Брно не друкували книжки. Єпископ олоновський  
запросив з венеції до Брно двох книгодрукарів. тут на рис. 1 зліва є  зразок сторінки 
з цієї пам’ятки.  

рис. 1

на рис.  2  зображена діаграма,  яка показує  співвідношення першодруків  та 
духовних книг у 1527 р. у Моравії відповідно до мови: німеччина 10,8 %, італія 8 %, 
Чехія менше 1 % (0,5 %). 

у XVI столітті виникла майстерня книгодрукування у місті кравіце. і тут була 
надрукована так звана кравіцька біблія (рис. 3), це була перша біблія надрукована 
чеською мовою. До того часу в Чехії все друкувалось латинською мовою. сьогодні 
ми маємо 528 років від дня заснування книгодрукування в місті Брно. Починаючи від 
середини XV століття і до початку XIX книгодрукування в Чехії зросло від 200 млн. 
до 1 000 млн. екземплярів.

— «»’– °
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рис. 2

 
рис. 3

наша школа називається середня школа графіки міста Брно. Ми нещодавно 
відсвяткували 25-річчя створення, навчальний заклад був заснований у 1989 році, 
коли зник комуністичний режим. наша школа кочувала з будівлі до будівлі. сучасна 
будівля перейшла до нас  у  1995  році.  раніше  там було державне підприємство, 
інженерні будівлі. коли розпалося підприємство, будівлю передали школі.

 

рис. 4
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наш  заклад має  два  корпуси. на  рис.  4  зображений  корпус,  де  проходять 
практичні заняття.

рис. 5. аудиторії, де проходить навчання з техніки репродукційних навиків та графіки

Цього року контингент складає 370 учнів, які навчаються 4 роки після 9 класу 
початкової школи. Після закінчення школи учні можуть вступати до вищої школи та 
отримати диплом спеціаліста. навчальний заклад винаймає для учнів гуртожиток, 
але не забезпечує стипендією.  всі учні в обов’язковому порядку проходять практику 
на підприємстві, не менше 20 днів. роботою не забезпечуємо, учні самі шукають. 

Школа займається саморекламою, є день відкритих дверей, відбуваються різні 
заходи в рамках краю (області)  і  тим самим вони приваблюють учнів. рекламою 
закладу займається — томаш Фабіан. 

Школа отримує різного виду замовлення, які виконують учні, під керівництвом 
вчителів, які контролюють якість виконання робіт, тим самим заробляючи кошти 
для школи. 

Ми співпрацюємо з містом Злім  (східна Чехія). раз на рік відбувається  з’їзд 
у вигляді конференції. Проводились міжнародні конкурси між учнями та майстрами, але 
зараз не проводяться, бо інші школи в тому не зацікавлені. тепер проводимо змагання 
тільки між учнями своєї школи (друкарями), учнів заохочуємо подарунками.  

До навчання за спеціальністю в нас ставляться дуже серйозно. у навчальних 
групах є не більше 6–7 учнів, тобто вчитель та 7 учнів. 

навчання з репродукції та графіки проходить у аудиторіях, які  зображені на 
рис. 6. Ми вивчаємо графіку на двох базах-платформах за допомогою двох комплектів 
комп’ютерів, тобто на комп’ютерах платформи рс та комп’ютерах фірми APPLE.
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  рис. 6. офсетна машина формату B2, двоколірна

 на  рис.  7  зображено цифрове  друкарське  обладнання,  ксерокс фірми HP. 
у нашій школі крім книгодрукування є спеціальності — графіка та опрацювання, 
дизайн упакування та поліграфія. 

рис. 7

рис. 8. Пристрій для складання
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на рис. 9 ми бачимо верстат (плотер) для вирізання різноманітних моделей 
коробок.  учні  проектують  дизайн  коробок,  потім  на  верстаті  вирізають  та 
випробовують їх функціонування. 

 

рис. 9

рис. 10. Пристрій для склеювання книг формату Б2

на жаль всі ці верстати маємо у дуже невеликій кількості, найстарший з них 
з 2009 року. все це обладнання ми отримали завдяки дотацій з Євросоюзу. Добре, 
що такі дотації є, тому що без них ми зовсім не мали на чому вчити учнів. все це 
обладнання ми дістали пройшовши через дуже важкий бюрократичний шлях. 

на рис. 11 зображене різне обладнання для спеціалістів школи: фотоапарати, 
відеокамери, планшети. 

 

рис. 11



 ІСТОРІя КниГОДРуКуВАння: ВІД ДЖеРеЛ ДО СучАСнОСТІ

68

 
рис. 14

в нашому закладі є нова лабораторія з аналізів матеріалів. тут учні проводять 
аналіз друкарської фарби та різноманітних післядрукових субстратів. Ця лабораторія 
також отримана завдяки фінансуванню  Євросоюзу. 

Це  наша  новинка:  новоствореній  поліграфічній  лабораторії  всього  1  рік 
(рис. 14).
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Гончаренко Алла Іванівна — директор Київського 
вищого професійного поліграфічного училища

ІстОРичНий шЛЯх стАНОвЛЕННЯ  
КиївсЬКОгО вищОгО ПРОФЕсІйНОгО  

ПОЛІгРАФІчНОгО учиЛищА

 Беручи книгу з полички, люди рідко замислюються, який шлях вона пройшла, 
скільки рук доторкнулося до неї, скільки праці вкладено в її виготовлення, перш ніж 
вона дійшла до читача.

3 листопада 2013 року навчальному закладу  виповнилося 110 років. Ця поважна  
дата свідчить про  глибоке коріння, значний досвід та багаті традиції. училище одне 
з найстаріших і  водночас найсучасніших поліграфічних навчальних закладів у сто-
лиці та державі.  

а розпочиналося все так… 
наприкінці XIX сторіччя у києві гостро відчувався дефіцит кваліфікованих  

поліграфістів. Підготовка  вмілих друкарів  серйозно  турбувала  як  громадськість, 
так і місцеву владу. у лютому 1897 році інспектор друкарень і книжкової торгівлі 
у києві о. о. нікольський скликав загальні збори, в яких узяли участь переважна 
більшість  власників  друкарень  і  літографій києва,  де  було  прийнято  рішення 
побудувати у м. києві друкарську школу за типом Петербурзької. Проект привернув 
увагу громадськості, але через нестачу коштів довго не міг зрушити з місця. Лише 
після того, як М. о. терещенко пожертвував 10 тисяч карбованців, почали робити 
грошові внески книговидавці, власники друкарень та книгарень.

3  листопада  1903  р.  батько  та  син кульженко    урочисто  відкрили  першу 
школу друкарської майстерності при києво-Печерській лаврі, яка дуже швидко 
здобула відомість і стала гордістю Міської управи. До першого класу зарахували 
29 учнів, 16 з яких вже працювали в друкарнях міста. Заняття проводили спершу 
в шести кімнатах на 4-му поверсі в будинку по   вул. Хрещатик, 22. До навчання 
допускалися  не  лише юнаки,  а  й  дівчата  віком  від  12  до  16  років,  які  мали 
свідоцтво про закінчення початкових народних шкіл. викладалися такі спеціальні 
дисципліни:  читання  слов’янського,  грецького,  французького  та  англійського 
текстів, знайомство з мате матичними і технічними знаками й формулами, ліплення, 
малювання, креслення, фототипія, грав’юрне мистецтво. навчання було платним 
(30 крб. за рік) і тривало три роки. 

наприкінці 1904 р. на  початку 1905 р. при школі було засновано художньо-
ремісничу майстерню, в якій учні  набували практичного досвіду зі спеціальності. 
Поступово майстерня  при школі  випускає  літературу, що починає  конкурувати 
з найкращими художніми виданнями києва. За участю учнів у 1909 р. почав виходити 
журнал «искусство и печатное дело» —  один із перших часописів на україні. також 
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у цьому році майстерню було нагороджено медаллю Міжнародної фотографічної 
виставки.  4 вересня 1911 року школу відвідав сам государ імператор. на цей час 
вона знаходилась за адресою: вул. софіївська, 7.

у  1913  році школа  стала  учасником київської  всеросійської  промислової 
та  сільськогосподарської    виставки. Про  успіх,  який мала  демонстрація  робіт 
майстерні, говорить запрошення взяти участь у Міжнародній Лейпцизькій виставці 
книговидавничої справи і графічних мистецтв  (1914 р.).

Багато разів заклад змінював  свою назву, адреси, але незмінним залишався 
лише профіль навчання — поліграфія. 

етапи розвитку:
—  1903 р. Школа друкарської майстерності;
—  1921 р. Поліграфічна школа ФЗу № 4 друкарів;
—  1926 р. Поліграфічна школа ФЗу ім. Балабанова;
—  1936 р. Фабрично-заводське училище друкарів № 4;
—  1944 р. Школа ФЗу поліграфістів;
—  1947 р. ремісниче училище № 7 поліграфістів;
—  1951 р. Художньо-ремісниче училище № 18 поліграфістів;
—  1961 р. Міське професійне-технічне училище № 6 м. києва;
—  1974 р. середнє міське професійно-технічне училище № 6 м. києва;
—  1984 р. середнє професійно-технічне училище № 6 м. києва;
—  1994 р. Професійне технічне училище № 6 м. києва;
—  2003 р. київське вище професійне поліграфічне училище.
керівники навчального закладу:
Першим керівником школи був призначений інспектор друкарень і книжкової 

торгівлі олександр олександрович нікольський (1903–1905). Потім справу керівника 
продовжив кульженко стефан васильович (1905–1906). Після нього школу очолив 
його син кульженко василь стефанович (1906–1920). Після революційних подій, 
що відбувалися в росії школу очолив Безух володимир Леонідович  (1920–1926). 
Грачов анатолій Гаврилович (1926–1941). Після визволення міста від фашистських 
загарбників школа відновлює свою роботу з 1944 року і очолює її Лемельман арон 
семенович (1944–1966). Після нього керівником школи стає Шевченко олександр 
Петрович (1947–1966), потім: Пташнюк степан Григорович (1966–1971), Гавриленко 
Микола селівестрович (1971–1975), Бондар анатолій Данилович (1975–1985), кошик 
Леонід  іванович (1985–1989), велічко василь Павлович (1989–2012), Гончаренко 
алла іванівна (2012).

За 110 років училище, створюючи свою історію,  пройшло нелегкий, але слав ний 
шлях — шлях підготовки трудової молоді. За роки існування путівку в життя отри мали 
десятки тисяч фахівців. колектив училища зробив  гідний внесок у роз ви ток поліграфії 
держави. в  2003 році  з нагоди 100-річчя  колектив училища нагоро джено Почесною 
грамотою кабінету Міністрів  україни за вагомий внесок  у розвиток освіти. 

 Зараз ми можемо пишатися своїми випускниками, які стали талановитими 
поліграфістами, керівниками підприємств. саме вони творили і творять видавничу 
славу україни. їхньою працею, розумом, талантом напрацьовувалось мистецтво 
творення  книги,  розроблялись  кращі  технології  друкарства.  За  часи  існування 
училища склалися чудові традиції, які ми шанобливо плекаємо. Більшість наших 
педагогів  професійної підготовки — випускники училища, які мають від початку 
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трудової діяльності лише один запис у трудовій книжці. Майже половина з них 
нагороджено Почесними  грамотами Мону  та  нагрудним  знаком  «відмінник 
освіти україни».

в  навчальному  закладі  навчалися  і  навчаються  представники  цілих 
поліграфічних династій. колишні учні приводять своїх дітей та онуків. Ми радіємо, 
коли батьки довіряють нам турботу про своїх дітей, сприймають училище як рідний 
дім, переймаються нашими проблемами та ділять з нами радість досягнень. 

наші  професії  високотехнологічні  та  актуальні  на  ринку  праці. Перелік 
професій різноманітний. Якість підготовки кваліфікованих робітників та молодших 
спеціалістів досить висока. Ми надаємо також повну загальну середню освіту та 
базову  вищу на  основі  ступеневої  освіти. випускники  училища  відрізняються 
масштабністю мислення, творчим польотом думки, відповідальністю за доручену 
справу, глибокими професійними знаннями. вони завжди бажані на ринку праці та 
конку рен тоспроможні. 

 сьогодні  квППу — самодостатній навчальний заклад, здатний давати знання 
з найсучасніших поліграфічних технологій. Ми вчимося господарювати в сучасних 
умовах. і надіємося на  гідне  майбутнє нашої держави та  поліграфії.
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дичної роботи ДнЗ «Міжрегіональне 
вище професійне училище з поліграфії 
та інформаційних технологій»

ПЕДАгОгІчНА ПРАКтиКА  
вПРОвАДЖЕННЯ АвтОРсЬКОї МЕтОДиКи  

ПІДгОтОвКи КвАЛІФІКОвАНих РОбІтНиКІв у ДНЗ «МвПуПІт»

у  сучасних  соціально-економічних  умовах  значення  традиційної  системи 
організації навчально-виробничого процесу в ПтнЗ залишається досить вагомим. 
Проте, сучасна модель професійного навчання вимагає таких технологій та методик, 
які б враховували в повній мірі інтереси особистості учня, держави та ринку праці. 
сьогодні настала епоха корисних знань (useful knowledges). новий формат знань для 
учнів ПтнЗ має містити інформацію у чітко виражених пропорціях. кожну частинку 
знань учні повинні оцінювати за принципом «для чого мені це потрібно?». 

у зв’язку з цим, перед колективом Міжрегіонального вищого професійного 
училища з поліграфії та інформаційних технологій постала педагогічна проблема — 
розробка, апробація та впровадження інноваційного проекту «організація й методика 
професійного навчання в ПтнЗ на основі  інтеграції  інноваційних виробничих та 
педагогічних технологій».

актуальність впровадження запропонованого інноваційного проекту, або інших 
побудованих за його алгоритмом методик підготовки фахівців для різних галузей 
економіки визначається постійним зростанням вимог суспільства в цілому та ринку 
праці зокрема до рівня професійної компетентності випускників ПтнЗ, їх ділових та 
особистісних якостей. Держава та замовники кадрів вимагають наразі від колективів 
ПтнЗ: системного оновлення змісту освіти на основі регіонального компоненту; 
впровадження моделі єдиного електронного освітнього середовища на основі нових 
інформаційних ресурсів та сучасних ікт; створення навчально-наукових комплексів, 
навчально-практичних центрів ПтнЗ на  засадах кластерного підходу підготовки 
фахівців; формування в учнів ПтнЗ технічного мислення та професійних інтересів 
у процесі фахової підготовки.

Мета проекту — розробити,  теоретично обґрунтувати та експериментально 
перевірити методику професійного навчання в ПтнЗ на основі інтеграції інновацій-
них виробничих та педагогічних технологій.

об’єкт дослідження: інноваційний процес фахової підготовки учнів ПтнЗ.
Предмет  дослідження:  зміст,  форми  та методи  професійно-спрямованого 

навчання учнів у ПтнЗ.
відповідно до мети, об’єкта й предмета дослідження визначено основні до-

слідницько-практичні завдання. вони викладені в інноваційній програмі розвитку 
ДнЗ «МвПуПіт» на 2013–2018 роки, а їх виконання схарактеризовано в основному 
змісті інноваційного проекту:



73

ДнІПРОПеТРОВСьК. МАКАРОВ В. А., ЮДенКОВА О. П.
 

—  розробити й апробувати методику використання інноваційних виробничих 
технологій та відповідний навчально-методичний комплекс за основними профілями 
підготовки в ПтнЗ;

—  створити модель єдиного електронного освітнього середовища ПтнЗ на 
основі нових інформаційних ресурсів та сучасних ікт;

—  обґрунтувати та провести структурно-функціональні зміни в ПтнЗ у на-
прямку  забезпечення потреб  особистості  та  ринку праці  (створення навчально-
практичних центрів, навчально-наукових комплексів на основі кластерного підходу, 
освітніх округів з опорним закладом — ПтнЗ);

—  експериментально  перевірити  технологію  формування  професійних 
інтересів учнів ПтнЗ та продуктивного навчання.

важливою умовою досягнення поставлених завдань є — підвищення моти ва ції 
до здійснення професійної діяльності, зацікавленості в якості результатів її реалізації. 

 
в умовах ринкової економіки важливим для кожного ПтнЗ є — вироблення 

та дотримання певної місії, яка має бути основою стратегії розвитку навчального 
закладу. сьогодні глобальною метою кожного навчального закладу є — підготовка 
висококваліфікованого робітника, особистості, здатної включатись у мінімальний 
термін адаптації в процес суспільних і професійних перетворень. 

відповідно  до  вимог Державного  агентства  з  питань  науки,  інновацій  та 
інформатизації україни підготовлено кваліфікаційну картку інноваційного проекту 
з метою його експертизи на інноваційність.

аналіз  сучасної  педагогічної  практики  свідчить, що  високих  результатів 
інноваційний проект може досягти лише при систематичному та цілеспрямованому 
новаторстві,  націленому  на  пошук  нових можливостей  організації  навчальної 
діяльності учнів та викладачів, створенні відповідних задачам проекту педагогічних 
умов. Загальновідомо, що при реалізації  інноваційних проектів можуть виникати 
супроводжувальні  інновації,  які  є  побічним  результатом  креативної  (творчої) 
інноваційної діяльності на певному її етапі. саме на цій підставі, розроблено комплекс 
взаємопов’язаних документів, що  забезпечують науково-обгрунтовану підтримку 
різних етапів спланованого на впровадження інноваційного процесу. 
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наукова новизна проекту полягає:
—  уперше обґрунтовано модель єдиного електронного освітнього середовища 

на основі нових інформаційних ресурсів та сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій;

—  розроблено модель соціального партнерства на основі кластерного підходу, 
згідно з якою забезпечується випереджувальне оновлення змісту професійної освіти, 
методів і форм організації навчально-виробничого процесу в ПтнЗ;

—  розроблено  та  вдосконалено  методику  використання  інноваційних 
виробничих технологій у процесі професійної підготовки майбутніх поліграфістів; 

—  дістала подальшого розвитку технологія формування професійних інтересів 
учнів ПтнЗ на основі розвитку технічного мислення, продуктивного навчання.

відповідно до завдань дослідження та на підставі глибокого аналізу означеної 
педагогічної  проблеми — проведеного  з  урахуванням методологічних  підходів 
нами одержано вагомі результати практичного значення, які вже впроваджуються 
на всеукраїнському рівні. 

відповідно до обраної стратегії дослідження та на виконання першого завдання 
нами було розроблено програму предмету «інноваційні  виробничі  технології  на 
сучасному поліграфічному підприємстві», її змістове наповнення, оновлений робочий 
навчальний план для підготовки майбутніх поліграфістів.

наступним  кроком  стало  розроблення,  апробація  та  впровадження  власне 
авторської методики використання інноваційних виробничих технологій у навчально-
виробничому процесі ПтнЗ поліграфічного профілю.

Методика навчального предмета — галузь педагогічної науки, що досліджує 
зміст навчального предмета і характер навчального процесу.

Згідно  розробленої методики — програма  авторського  курсу  реалізується 
впродовж п’яти етапів. Для кожного етапу схарактеризовані конкретні цілі й завдання, 
дії  викладача й учнів  задля  їх  досягнення. відповідно до принципу модульності 
навчання будується за окремими функціональними вузлами-модулями, призначеними 
для досягнення конкретних дидактичних цілей. 

у зв’язку зі специфічними особливостями авторської методики, що ґрунтується 
на  результатах наукових  досліджень,  враховує  специфіку практичної  діяльності 
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робітників  поліграфічної  галузі  розроблено  відповідний  комплекс  навчально-
методичного забезпечення.

розв’язання другого завдання дозволило теоретично обґрунтувати та розробити 
модель єдиного електронного освітнього середовища. розроблене на сьогоднішній день 
електронне середовище дозволяє учням реалізовувати три основні види діяльності: 
комунікативну, пізнавальну, ігрову. середовище забезпечує такі пріоритетні напрями 
впровадження ікт: технології аудиторного навчання, технології для самостійної роботи 
учнів, бібліотечні технології, сервісні технології, технології програмування тощо. 

так,  наприклад,  педагогічно  й методично  вмотивоване  використання  веб-
сайту  навчального  закладу  слугує  не  тільки  засобом  позиціювання  діяльності 
ПтнЗ, а й сприяє підвищенню якості професійної підготовки учнів, забезпеченню 
іннова ційної  спрямованості  у  викладанні предметів,  включенню учнів  у  спільну 
продуктивну діяльність при умові вільного доступу до всіх проектів та навчальних 
ресурсів. на сайті МвПуПіт у вільному доступі  архів  інноваційних проектів  за 
чотири останні роки, а кількість інформаційних запитів становить на добу від 200 
до 300, при цьому тривалість одного відвідування в середньому до 3 хвилин. 

Поряд із цим, заслуговує на увагу практичне значення інформаційного ресурсу 
«База знань», що здійснює вплив на розвиток важливих розумових процесів учнів: 
рефлексії, аналізу, планування, розуміння тощо.  енМк «База знань», розміщений 
на сайті ПтнЗ виконує такі функції:  збереження навчальних матеріалів  із різних 
дисциплін, подання змістового наповнення курсів у зручному і наочному вигляді, 
подання звітів і контрольних робіт.

розв’язання третього завдання дозволило на засадах системного, структурного 
підходів розробити модель соціального партнерства на основі кластерного підходу, 
згідно з якою забезпечується випереджувальне оновлення змісту професійної освіти, 
методів і форм організації навчально-виробничого процесу в ПтнЗ. кластер в еко но-
міці розглядається як об’єднання бізнесових структур, наукових установ та навчаль-
них закладів для спільного розвитку окремо взятої галузі економіки чи напрямку 
діяльності переважно в рамках одного регіону. розроблена структура має перспек-
тивні напрями розвитку, так як всі суб’єкти об’єднані спільною метою.

Четверте завдання було виконано шляхом впровадження технології формування 
професійних  інтересів  учнів ПтнЗ на основі факультативу «Формування  корпо-
ративної  культури  та професійного  іміджу»  та науково-технічних  гуртків  різних 
профілів; впроваджено технологію продуктивного навчання.

таким чином, враховуючи результати впровадження авторської методики можемо 
стверджувати, що  її  використання в процесі підготовки майбутніх поліграфістів  є 
до веденим і заслуговує уваги на загальнодержавному рівні. Це підтверджують такі 
види ефектів за минулий навчальний рік: економічний — на базі нПЦ «Поліграфічні 
матеріали» та «Банк освіта» зароблено понад 15 тис. грн. шляхом надання платних 
педагогічних послуг; соціальний — результати працевлаштування — 100 % (303 особи); 
відсоток дипломів з відзнакою збільшився в порівнянні з минулим роком — у середньо-
му по ПтнЗ на  21%; підвищено кваліфікацію педагогічних працівників  з нових 
виробничих технологій — 34 особи. інші види ефектів — на протязі року проведено 
8 майстер-класів регіонального рівня;  здійснено видавничу діяльність — 600 при-
мірників різного дидактичного призначення для учнів ПтнЗ.
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Юденкова Олена Петрівна, Гончарова 
Ірина Петрівна — заступники директора 
ДнЗ «Міжрегіональне вище професійне 
училище з поліграфії та інформаційних 
технологій»

ДОсЛІДЖЕННЯ  ІстОРичНОгО  РОЗвитКу  
ПОЛІгРАФІчНОї  ПРОФЕсІйНОї  ОсвІти  в  уКРАїНІ

у ХХі  столітті  в  багатьох державах  світу  відбувається переоцінка  стратегії 
розвитку системи професійної освіти, її модернізація з урахуванням глобалізаційних 
змін,  економічних можливостей  і  традицій  культур,  пошук нових прогресивних 
шляхів використання інноваційних технологій у підготовці кваліфікованих робітників 
для різних галузей економіки. 

Підготовку учнів ПтнЗ до професійно-виробничої діяльності слід розглядати 
з  двох  боків:  як  процес  підготовки,  тобто  навчання  і  виховання  майбутніх 
кваліфікованих робітників, і як результат цієї роботи — їх готовність до професійної 
діяльності  (рівень  оволодіння  учнями професійними  знаннями,  уміннями  і  на-
вичками, формування в них професійно важливих якостей. 

відомий  теоретик  виробничої  педагогіки  академік с. Батишев,  аналізуючи 
вимоги до підготовки робітників,  зауважував на  тому, що процес  їх формування 
має дві сторони: кількісну, яка характеризується різноманіттям робіт, та якісну, що 
визначає складність виконаних робіт. виконання робітником виробничих функцій 
залежить від рівня розвитку техніки, від того, чи працює робітник за допомогою 
машинної чи автоматизованої техніки. 

специфіка професійної підготовки фахівців поліграфічного профілю полягає 
в інформаційній насиченості поліграфічної галузі за останнє десятиріччя. сучасний 
друкар має вміти самостійно вносити в систему своєї діяльності наростаючий потік 
інформації, причому не лише пов’язаної з її теперішньою професійною діяльністю, 
але й необхідною для збагачення власного світогляду. 

Поліграфія  (з грець. «багатописання», тобто виготовлення великої кількості 
ідентичних примірників одного  і того самого тексту, малюнка з оригіналу) — це 
галузь виробництва, яка зайнята виготовленням різноманітної друкованої продукції 
з  оригіналів, що  надходять  від  видавництв  або  інших  організацій. Поліграфія 
(поліграфічна промисловість,  поліграфічне  виробництво,  поліграфічна  індустрія) 
містить сукупність технічних засобів і технологічних прийомів, що використовуються 
для  виготовлення  значної  кількості  однакових  копій  (репродукцій)  видавничого 
оригіналу. Поліграфічний процес — регламентована послідовність технологічних 
операцій, що проводяться  з механічних  засобів,  призначених  для  виготовлення 
друкованої продукції. Процес виробництва друкованих засобів: книг, брошур, газет, 
журналів, каталогів, календарів, буклетів, плакатів, листівок, етикеток, цінних паперів 
та грошових знаків. 
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Перехід  до  ринку  принципово  змінив  структуру  видавничо-поліграфічної 
галузі: значну частину складають малі (94,2 %) та середні підприємства недержавної 
форми власності (91,3 %), а отже змінюються не тільки професії, а й самі трудові 
відносини. роботодавці диктують нові вимоги до випускника ПтнЗ. З кожним роком 
все  інтенсивніше поліграфічні підприємства оновлюють обладнання, що вимагає 
працівників нового типу, здатних постійно підвищувати власний професійний рівень 
відповідно  до  виробничих  інновацій,  які  засновані  передусім на  інформаційно-
комунікаційних технологіях. їх розробка є наслідком досліджень у галузі кібернетики 
та інформатики. 

соціальне значення та гуманістична сутність професії друкаря завжди привертала 
увагу  дослідників. одним  із  найкращих,  найгрунтовніших  досліджень  історії 
видавничої справи (книгодрукування) в україні є книга і. огієнка «історія українського 
друкарства»  (м. Львів,  1925). Праця  відомого  вченого  і. свєнціцького «Початки 
книгопечатання на землях україни» (1924) припала на «зоряний час» українського 
книгознавства. ознайомившись з культурною спадщиною цих науковців, розуміємо, 
що неповторна історія друкарської та видавничої справи в україні до останнього часу 
носила характер притлумленості, спотвореності й ви холощеності. Лише стараннями 
дослідників, науковців незалежної україни поволі відкриваються й утверджуються 
історичні події, факти  і  явища. так, під  авторством М. тимошика видано перший 
в  країні підручник «історія видавничої справи», де ґрунтовно подано цілісну історію 
творення, поширення, та результатів функціонування рукописних і друкованих набут-
ків людства. Проте, науковцем значну увагу приділено хронологічному огляду розвит-
ку сві тової і віт чизняної видавничої справи, а не змісту професійної поліграфічної 
освіти та проблемам підготовки кваліфікованих робітників.

Динамічні  зміни  у  виробничих  технологіях,  техніці,  обладнанні,  на  думку 
вчених,  потребують  постійного  оновлення  знань,  підвищення  професійної 
майстерності  педагогічних  працівників ПтнЗ. учені  порушують  питання  про 
використання  інноваційних технологій у системі професійної освіти, оскільки за 
цих умов зростає роль самоосвіти як майбутніх кваліфікованих робітників, так і пе-
дагогів професійної школи. 

с. Батишев стверджував: «професійна педагогіка — не ізольована система знань, 
вона має відобразити процес взаємодії науки, освіти і виробництва, осмислити його 
і здійс нити на нього свій вплив». учений наголошував на тому, що для цього необхідно 
знати як закони виробництва, так і закони педагогіки: 1) знання типів виробництва, для 
яких здійснюється підготовка робітників, за якими визначається виробничий профіль 
робітника; 2)  знання рівнів механізації  та  автоматизації  виробничих процесів для 
визначення змісту праці робітників; 3) знання ступеня неперервності технологічних 
процесів, за яким визначаються форми організації праці; 4) знання стану організації 
праці,  за яким визначаються обов’язки робітників; 5) знання складу обладнання та 
предметів, що  використовуються  у процесі  праці,  на підставі  яких  визначається 
спеціалізація економіки; 6) знання федерального і рег іонального компонентів у змісті 
Пто; 7) знання основ взаємозв’язку загально освітньої і професійної підготовки, що 
дозволяє створити систему знань, навичок і  умінь в учнів з різних предметів. 

отже, практично всі науковці вважають, що в професійній освіті завжди буде 
актуальним питання залежності змісту освіти від впливу різних чинників: соціально-
економічних відносин, рівня розвитку виробництва, науки і техніки.
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таким чином, можемо зробити висновок, що інноваційні виробничі технології 
(івт)  є  рушійним чинником оновлення  змісту професійної  освіти  та підготовки 
в цілому, щоб уникнути невірних шляхів оновлення Пто. 

Методологічною основою  аналізу  використання  івт у  процесі  підготовки 
кваліфікованих  робітників  для  поліграфічного  підприємства  в  ретроспективі 
є концепція факторів, яка пояснює розвиток будь-яких сфер суспільства, зокрема Пто, 
впливом різноманітних чинників. При цьому фактор (лат. fаctor, від fаcіo — роблю) 
розуміємо як рушійну силу, причину якогось явища. За цією концепцією до причин, 
від яких залежить розвиток суспільних явищ і процесів, відносять науку, економіку, 
техніку, науково-технічний прогрес тощо. в умовах формування високотехнологічної 
поліграфічної галузі на перебіг і результат професійної освіти суттєво впливають 
економічні чинники.

Доцільно також використати й  інший підхід — економічної транзитології. 
транзитологія — одна з суспільних наук, яка вивчає сутність, основні етапи та 
форми трансформаційних процесів при переході від однієї суспільно-економічної 
формації  до  іншої. Предметом  вивчення  економічної  транзитології  є  сутність, 
основні  етапи  та  форми  трансформаційних  процесів  при  переході  від  однієї 
економічної системи до іншої. 

розглядаючи проблему використання івт технологій у підготовці квалі фікова-
них робітників для поліграфічної галузі доречно звернутися до поняття технологічний 
спосіб  виробництва, що  базується  на  техніко-економічному поєднанні  речових 
і особистісних факторів  виробництва,  комплексі  техніко-технологічних  відносин 
між речовими  елементами продуктивних  сил  і  системі  організаційних  і  техніко-
економічних відносин. основні елементи технологічного способу виробництва — 
продуктивні  сили  і  техніко-економічні  відносини.  ретроспективний  аналіз 
розвитку поліграфічного виробництва доводить, що зміна технологічного способу 
виробництва прямо залежить від тих інновацій, які разом із розвитком науки і техніки 
впроваджуються поліграфію. водночас, щоразу поява івт зумовлювала необхідність 
їх використовувати у процесі підготовки кваліфікованих робітників поліграфічного 
профілю.  Загальний  історико-педагогічний,  техніко-технологічний,  економічний 
огляд проблеми використання івт у процес підготовки кваліфікованих робітників 
дав  змогу  визначити  періоди,  які  найповніше  відповідають  етапам  розвитку 
поліграфічної галузі та професійної поліграфічної освіти. Якісною характеристикою 
будь-якого технологічного способу виробництва є тип зв’язку між кваліфікованим 
робітником і засобами праці. Для поліграфічного виробництва характерні постійні 
зміни, котрі позначаються як на речових, так і на особистісних (людських) складових 
виробництва і серед них — на кваліфікації робіт будь-яких рівнів. відповідно до 
змін технологічного способу поліграфічної галузі схарактеризуємо технології, які 
застосовувались у діяльності робітника:

—  ручна технологія —>  напівмеханізована технологія —>  машинна техноло  гія —>  
автоматизована  технологія —>    інтелектуалізована    технологія. на основі  ретро-
спективного  аналізу  соціально-економічної  детермінованості  використання  івт 
у поліграфічному виробництві нами виділено п’ять етапів розвитку поліграфічних 
виробничих технологій 

на першому етапі розвитку техніки (XV–XVII ст.) більшість технологічних 
функцій виконувала людина. такий тип зв’язку між технікою і людиною є ручним, 
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а перший технологічний спосіб виробництва базувався на ручних технологіях праці. 
робітник повинен був уміти виробляти поліграфічні вимоги вручну під контролем 
майстра. важливо  зазначити, що колективна форма виробництва,  корпоративний 
тип особистості стримували розвиток індивідуальності, самосвідомості, самооцінки 
і самоаналізу. 

Другий етап (ХVII–XIХ ст.) характеризується існуванням ремісничих машин, 
які приводила в рух людина. у поліграфічному виробництві існувало три основні 
професії:  «друкар»,  «складач»,  «палітурник». основні  поліграфічні  процеси, 
створені попередниками, зокрема техніка набору і друкування з форм високого 
друку, не набули істотних змін упродовж 350 років після їх винайдення і до початку 
IX ст. і відповідали напівмеханізованій технології виробництва. у ХVII ст. завдяки 
поширенню праць кращих учнів ставропігійської школи, що здобули друкарське 
ремесло,  розвивається друкарство  в  інших регіонах україни  і  за  її межами. При 
друкарні києво-Печерської Лаври (1616 р.) існувала школа палітурників та граверів. 
у другій половині ХVII ст. розвивається нова технологія виготовлення оздоблення 
книги — різцева гравюра на міді (мідерит). уведення на початку XVIII ст. Петром I 
громадянського шрифта відіграло в подальшому значну роль у розвитку поліграфічної 
техніки. отже, для цього періоду характерними є створення національного стилю 
в оформленні  української  друкованої  книги;  водночас у  технології  виготовлення 
друкованої продукції ще переважала ручна праця.

третій  етап  (XIX — початок XX ст.) — технологічний  спосіб  виробництва 
базувався на машинній праці. у професійні підготовці працівника для поліграфічного 
виробництва  акцент  здійснювався  на  тому, щоб  не  лише  забезпечувати  йому 
можливість постійно  і  систематично поповнювати  власні  знання,  але й навчити 
творчо мислити. такий підхід формував особистість, готову до активної праці, людину 
творчу,  думаючу,  зацікавлену  в  підвищенні  власних професійних  знань  і  умінь. 
відповідно педагог-наставник мав бути висококваліфікованим фахівцем у галузі, 
толерантно ставитися до особистості учня, мав би педагогічні нахили. 

Четвертий  етап  (кінець ХХ — початок ХХі  ст.)  пов’язується  з  розвитком 
автоматизованого  виробництва,  заснованого  на  автоматизованих  технологіях, 
працівники  були  задіяні  у  виробничому процесі  на  рівні  операторів — від  них 
вимагалися більш ґрунтовні знання й уміння налагодження та програмування роботи 
машин-автоматів, що потребувало інтегрованої професійно-технічної підготовки.

П’ятий етап (з 90-х років ХХ ст. по теперішній час) — вищий етап розвитку 
техніки та виробництва, коли машини створюють нові машини, а керують роботою 
машин  автоматичні  пристрої  під  контролем  висококваліфікованих  фахівців 
(заснова но на інтелектуальній технології). найважливішою ознакою автоматизації 
виробництва  є  поява  інформаційно-комунікаційної  техніки, що  спирається  на 
найновіші комп’ютери та системи зв’язку. 

на основі дослідження історичних етапів розвитку поліграфічної професійної освіти 
залежно від періодів розвитку економіки та техніко-технологічного способу виробницт-
ва галузі нами розроблено схему взаємозв’язків основних станів роз вит ку поліграфічної 
галузі і професійної поліграфічної освіти (рис. 1). у ході дослідження виявлено, що 
на першому етапі поліграфічного виробництва (нижча стадія технологічного способу 
виробництва, що базувався на ручній технології  [стадія ману фактури]),  відбувався 
поділ ремісничої діяльності (праці ремісника) на різні операції. 
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При машинному виробництві посилюється однобічна спеціалізація, робітник 
перетворюється  на  додаток  до машини,  суспільно-економічне підкорення праці 
капіталом  доповнюється  технологічним. Лише  при  комплексній  автоматизації 
виробництва з’являється тенденція до подолання процесу поділу праці на елементарні 
операції  та  заміну  безпосередніх  зв’язків між  людиною  і  речовими факторами 
виробництва, з одного боку, та між самими людьми — з іншого. в свою чергу, це 
призводить,  відповідно  до  закону  розвитку  ринку  робочої  сили,  до  збіль шення 
інтелектуально та інформаційно насиченої робочої сили. 

Маємо зазначити, що основоположний принцип багатьох сучасних соціально-
економічних та соціолого-політичних концепцій суспільного розвитку — техно ло гіч-
ний детермінізм акцентує увагу на вирішальній ролі техніки і технологій у розвитку 
соціально-економічних структур. Цей принцип пояснення суспільних процесів і явищ 
ґрунтуються на двох положеннях: перше — технічна основа суспільства — фундамен-
тальний чинник, що впливає на всі сторони соціального існування; друге — зрушення 
в технології — єдине і найважливіше джерело змін у суспільстві. 

важливим у нашому дослідженні є врахування закону конкуренції ринку праці, 
що вимагає інтегрувати виробничу діяльність кваліфікованих робітників за видами 
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праці, які базуються на певних технологіях. Це зумовлює необхідність оновлення 
професійної підготовки кваліфікованих робітників поліграфічної галузі відповідно 
до вимог ринку.

Проведений  аналіз  дозволив  зробити висновок, що  складний взаємозв’язок 
між  сферою  економіки  та  змістом Пто реалізується  за  об’єктивними  законами 
відповідності  змісту Пто актуальному  стану  виробництва  та  ринку праці,  тому 
основою оновлення професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників 
поліграфічного профілю мають стати інноваційні виробничі технології поліграфічної 
галузі,  що  ґрунтуються  на  інтелектуалізованих  технологіях  з  урахуванням 
інтеграційних  підходів  у Пто  (інтеграція  за  видами  діяльності  працівника,  за 
ступенем інтегрованості професій, за змістом навчання). 

Дослідження історичного розвитку поліграфічної професійної освіти в україні, 
доводить, що ефективність підготовки та кінцевий результат навчання залежить від 
способу взаємодії ПтнЗ з сучасним виробництвом, системного оновлення змісту 
професійної освіти на основі  врахування пропозицій підприємств регіону. отже, 
нами  доведено, що  зміни  технологічного  способу  виробництва  вимагають  від 
кваліфікованого робітника використання інноваційних на конкретному етапі розвитку 
виробництва технологій.
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Садовська Ірина Михайлівна — старший 
майстер, Безродна Тетяна Петрівна — 
викладач спецдисциплін, ДнЗ «Між-
регіональне вище професійне училище 
з полігра фії та інформаційних тех нологій».

РОЗвитОК  ПОЛІгРАФІї  у  МІстІ  ДНІПРОПЕтРОвсЬКу  
ЗА  чАс  вІЛЬНОї  уКРАїНи

інформаційний простір Дніпропетровського регіону являє собою налагоджену 
систему  друкованих  та  електронних  засобів  масової  інформації,  видавництв, 
видавничих  організацій,  підприємств  поліграфії  та  книгорозповсюдження, 
різноманітну за насиченістю, тематичними напрямками, доступності. 

у видавничо-поліграфічному комплексі області створено сильне конкурентне 
середовище, в якому успішно взаємодіють державні структури з підприємствами 
різних форм власності. в Дніпропетровській області за останній час збільшилася 
кількість поліграфічних підприємств приватної форми власності. 

на сьогоднішній день до Державного реєстру видавців, виробників і роз-
повсюджувачів видавничої продукції внесено 318 суб’єктів видавничої справи, 
з яких  10 —  виробники.  виробників  в  області  представляють  16  друкарень 
комуналь ної власності — це районні та міські друкарні. решта — інші форми 
недержавної власності. найбільшими серед них є «арт-Прес», «Баланс-клуб», 
«імекс»,  «система  центр»,  «україна»,  «норма»,  «Друкарський  двір»  та  ін. 
Загальноприйнятим показником динаміки книгодрукування є кількість назв (оди-
ниць друку) виданих книг, газет, брошур. останнім часом випуск газет у ре гіоні 
зріс, хоча річний тираж і скоротився. найбільш популярними є: «Днепр вечер-
ний», «Зоря», «Зоря-місто», «наше місто», «вісник Придніпров’я», «AVISO», 
«Газета по-днепровски». 

Завантаженість виробничих потужностей невеликих міст і районних друкарень 
сьогодні низька, оскільки обладнання не було модернізовано і переобладнано. у ви-
пуску книжкової продукції більша частина належить видавництвам та видавничо-
поліграфічним підприємствам недержавної форми власності. впродовж 1-го півріччя 
2013  р.  видавничо-поліграфічними  підприємствами  області  випущено  383  на-
йме нування книг  і брошур загальним тиражем 182,2 тис. прим. особливої уваги 
заслуговують видавництво тов «Дніпрокнига». 

Цього  року  готуються  до  випуску  такі  видання  як  «унікальна Дніпро пет-
ровщина», «оповідання з історії рідного краю. Дніпропетровщина. Фольклористика. 
читання  » кращі  книжкові  видання  області  беруть  активну  участь  у  загально-
державних виставкових  заходах,  а  також конкурсах у рамках таких підприємств. 
так,  наприклад, альбом  «Петриківка»  та фотоальбом  «Дніпропетровськ»  були 
представлені для участі в національному конкурсі «краща книга україни», 2012. 
За даними Головного управління статистики в Дніпропетровській області динаміка 
обсягів реалізованої промислової продукції від виробництва паперу та поліграфічної 
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діяльності є позитивною. відповідно до цього збільшується попит на кваліфіковані 
кадри. спочатку  при  створенні  підприємства  в  1996  році  була  чітко  визначена 
його мета — постачати  на  український  ринок  поліграфії  продукцію  виключно 
високої якості в найкоротші терміни і за оптимальною ціною, при цьому надавати 
ринку найширший спектр послуг. Якщо говорити узагальнено — створити краще 
поліграфічне підприємство в Дніпропетровську  і  в україні. При розвитку «арт-
Преса» була зроблена ставка на обладнання світового лідера — компанії Heidelberg, 
чий бренд є одним з найдорожчих на ринку. З 1999 р. друкарня закуповує виключно 
нове обладнання, за цей час  інвестиції у виробництво склали понад 7 млн. євро. 
в роботі викорис товуються матеріали відомих європейських виробників. у процесі 
розвитку підприємства велика увага приділяється його організаційній структурі. на 
сьогодні співробітники друкарні здатні переробляти до 2000 індивідуальних за мов-
лень на місяць з терміном виготовлення 2–3 дні. 

Завод  картонної  упаковки  «ЛунаПак»  спеціліазіруется  на  виробництві 
різноманітної упаковки з картону і кашированного мікрогофрокартону для різних 
галузей промисловості. Підприємство створене для забезпечення якісної продукції 
провідних виробників україни, росії, країн снД і Західної Європи. сьогодні це ім’я, 
якому цілком довіряють.  За  репутацією компанії  стоїть  якість роботи персоналу, 
високий рівень  якого  обумовлює партнерство  з  визнаними вітчизняними  і  зару-
біжними підприємствами,  корпораціями  та провідними рекламними  агенствами. 
Завод «ЛунаПак» — швидко розвивається. Це компанія, що займає лідируючі позиції 
на  ринку  завдяки постійній  орієнтації  на  передові  технології,  потреби  клієнтів 
і сучасні тенденції розвитку економіки. Діяльність заводу також спрямована на: 

—  виробництво рекламної поліграфії; 
—  розробку і створення різноманітної картонної продукції;
—  виготовлення штанцформ і кліше для поліграфічних підприємств. 
Друкарня «Марцек Друкарський двір» — це унікальний набір обладнання 

для друкарських, післядрукарських та оздоблювальних робіт. клієнти друкарні — 
це великі українські, російські та західні виробничі компанії, рекламні і брен-
дингові агентства та дизайн-студії. Для них у рівній мірі важливі як оперативне, 
стабільно  якісне  виконання  замовлення,  так  і  проходження  нормам  етики, 
а  також  відповідність  до  високих  корпоративних  стандартів.  справжньою 
рушійною силою бізнесу компанії є колектив. Друкарня розвивається і впевнено 
почувається в умовах жорсткої ринкової конкуренції, насамперед, завдяки своїм 
співробітникам. 

на даний час у друкарні працює близько 170 осіб — цілеспрямованих, від-
повідальних, позитивно відносяться до життя,  відкритих нових  знань  і  прагнуть 
знайти оптимальне  вирішення для кожного нового  завдання. Бути на  крок попе-
реду — ось та необхідна умова, яка дозволяє друкарні пропонувати актуальні і вірні 
вирішення для реалізації кожного нового замовлення. 

розробкою дизайну  друкованої  продукції  для  «Марцек Друкований Двір» 
займається дизайн-студія. Друкарня створює продукти найвищого рівня, що від по-
ві дають світовим стандартам якості. напрямки — дизайн етикетки, упаковки, рек-
лам ної продукції, корпоративний стиль, ілюстрації, а також створення сайтів. всі 
дизайнери мають великий досвід роботи. вони постійно підвищують свій рівень 
у ре гулярному спілкуванні з провідними дизайнерами америки, Європи, росії. 
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Друкарня «імекс» має великий парк сучасного поліграфічного устаткування. 
так,  наприклад,  еффективно  використовуються потужності  друкарської машини 
Міллер-104 з секцією інфрачервоної сушки для друкування в повному форматі в1, 
друкарської машини формату в2. Продукція обробляється: тиснення поліграфічною 
фольгою,  конгревне  тиснення,  вибіркове  лакування уФ-лаками,  ламінування, 
висікання,  фальцювання,  бігування,  поклейка  та  ін.  також  якість  гарантована 
завдяки  використанню 6-колірної  німецької машини  «ква». Друкарські форми 
виготовляються за технологією CtP.

Друкарня  компанії  «Баланс-клуб»  є  одним  з  провідних  поліграфічних 
підприємств Дніпропетровського  регіону. Друкарня швидко  розвивається,  спи-
раю чись на  застосування  інновацій як у виробництві,  так  і  в роботі  з клієнтами. 
Маючи нове високошвидкісне устаткування для виробництва періодики, друкарня 
розширила  спектр  своїх  послуг  і  на  суміжні  ринки. Це,  зокрема,  виготовлення 
брошур і буклетів, багатосторінкових прайс-листів та повноколірних каталогів для 
торговельних організацій з великою номенклатурою товарів, книг у м’якій палітурці, 
різної рекламної продукції та продукції для масових поштових розсилок.

у роботі використовується сучасне обладнання для всіх технологічних процесів. 
Додрукарська підготовка: 

—  термальна система прямого експонування офсетних пластин CTP на базі 
Гейдельберг супермайстер 74S; 

—  фотоскладальний автомат Scantext Otello; 
—  станції на базі комп’ютерів рс, Мас. Друк: Друкарські машини: Heidelberg 

SM XL 75, 5 фарб + лак, формат 510 × 740; 
—  ква Rapida 2 фарби формат 510 × 740; 
Післядрукарська підготовка: 
—  фальцювальна машина GUK; 
—  стоп-циліндрова машина Heidelberg SBG; 
—  аркушепідбір Theisen & Bonitz Flex 312 HB (12 секцій);
—  аркушепідбір  Necar TMF;
—  машина бесшвейного скріплення Heidelberg Eurobind 1300; 
—  ламинатор Foliant 520, 
—  різальні машини Perfecta 76, Perfecta 115 TVC і ін. 
Перехід до ринкових відносин принципово змінив видавничо-поліграфічний 

комплекс. З проведеного дослідження робимо висновок, що більшу частину галузі 
становлять  дрібні  й  середні  підприємства недержавної форми  власності. Дрібні 
підприємства представляють нові вимоги до працівників. 

у приватному бізнесі ставлення до працівника визначається новими цілями 
і завданнями,  так  як  кваліфікований робітник  є  джерелом прибутку. видавничо-
поліграфічна  галузь  Дніпропетровського  регіону  характеризується широким 
впровадженням  високопродуктивних  технологій,  які  базуються  на  най прогре-
сивніших досягненнях електроніки, комп’ютерної техніки, хімії та інших наук. у свою 
чергу все це вимагає постійної зміни у змісті підготовки майбутніх поліграфістів, 
підвищення ступеня їх компетентності.
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Пономарьова Вікторія Володимирівна — 
директор, Кузнєцова Світлана Юріївна — 
старший майстер ДнЗ «Харківський полі гра-
фічний центр ПТО»

 ІстОРІЯ  ДРуКАРсЬКОї  ДІЯЛЬНОстІ  хАРКІвщиНи,  
ІстОРІЯ стАНОвЛЕННЯ тА РОЗвитКу ДЕРЖАвНОгО НАвчАЛЬНОгО 

ЗАКЛАДу  «хАРКІвсЬКий  ПОЛІгРАФІчНий  ЦЕНтР  ПтО»

Харків — це унікальне місто. він — науковий центр україни, де проводиться 
багато наукових досліджень, він багатий і на культурні скарби: пам’ятники, музеї, 
театри. також у Харкові  є  велика  кількість  наукових  закладів,  де  наше молоде 
покоління може здобути гарну освіту для подальшого успішного майбутнього!

офіційно місто Харків  було  засновано  у  1656  році  указом московського 
царя олексія Михайловича про виділення його у  самостійне  воєводство. тож на 
сьогоднішній момент Харкову 358 років. 

За 1919–34 роки, коли Харків був столицею україни сталося багато важливих 
подій, почала працювати перша в країні радіостанція, відкрита міська філармонія 
та симфонічний театр, збудовано перший аеропорт.

Харків має чим пишатися у плані культурного багатства. на території міста 
знаходяться 17 музеїв, де представлені найрізноманітніші види мистецтва, 12 театрів, 
де  кожний  бажаючий може  подивитись  і  класичну  виставу,  і щось  написане 
сучасниками. на презентації  ви можете побачити прекрасні  будівлі  театру  імені 
т. Г. Шевченко та театру імені а. с. Пушкіна. 

Харківська архітектура взагалі багата на стилі. Ми можемо побачити і дзер-
кальний струмінь, виконаний у стилі ампір. Це один із головних символів Харкова. 
Далі величезна будівля — Держпром, виконаний у стилі конструктивізму. і нарешті 
Благовіщенський собор. у прекрасному візантійському стилі. але не тільки архі-
тектурою величний Харків, а ще й людьми.

один  із  найосвіченіших  людей  свого  часу — Петро Гулак-артемовський, 
вдало поєднував наукову та творчу діяльність. він займає ключове місце у списку 
українських літераторів. Пов’язавши своє життя з Харківським університетом, зробив 
блискучу наукову кар’єру.

Людмила Гурченко — одна з найкращих та найбільш продуктивних актрис ра-
дянського кінематографу. у її біографії — гра в театрі і ролі майже в ста кінофільмах. 

також місто Харків може похизуватися такими талановитими й успішними земляками 
як: акторка олена Яковлєва, відома всім за телесеріалом «каменська», талановитий 
письменник едуард Лімонов та всім відома спортсменка Яна клочкова, яка неодноразово 
привозила в україну золоті медалі. усі ці люди народилися і виросли в Харкові.

Харків дуже славиться своїми науковими відкриттями і розробками. Харків 
мав репутацію однієї зі світових столиць фізики. і саме харківські вчені розробили 
проект атомної бомби. 
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Харків славний іменами вчених. Микола Барабашов — засновник Харківської 
астрономічної школи,  зробив ряд відкриттів про будову планет сонячної системи. 
Лев Ландау один з найяскравіших представників теоретичної фізики, академік ан срср, 
лауреат нобелівської премії. Георгій Проскура засновник української авіації.

окрім  того, що перераховано на  слайді  є ще  багато  відкритів  і  досягнень 
харківських учених. наприклад, у Харкові вперше в світі була винайдена абетка для 
сліпоглухонімих людей, цей винахід був важливим для всього світу. також у Харкові 
був сконструйований перший прообраз комп’ютера. 

Харківські навчальні заклади — трамплін для успішного майбутнього! сьогодні 
у Харкові готують фахівців у 69 вузах, серед яких 17 університетів  і 9 академій. 
у вузах Харкова навчається понад  200  тисяч  студентів,  у  тому числі  приблизно 
12 тисяч — іноземних. 

Харківський національний університет  імені василя назаровича каразіна, 
один  з найстаріших університетів східної Європи.  Заснований у листопаді  1804 
року з іні ціативи видатного просвітителя в. н. каразіна по праву займає вищі щаблі 
всеукраїнських рейтингів серед класичних університетів і добре відомий далеко за 
межами україни.

національна Юридична академія, розташована в центрі Харкова, вважається 
кращим профільним навчальним закладом, що готує юристів різної спеціалізації. 
випускники  академії  стають професійними суддями, працівниками прокуратури, 
юристами й тощо. 

Харківський Медичний університет є найстарішим вищим освітнім медичним 
закладом україни, заснований ще в 1805 році. він користується великою популярніс-
тю серед іноземних студентів, тут можна зустріти молодь із усього світу. у 1988 році 
університет  був  прийнятий  у Міжнародну  асоціацію  університетів  світу  при 
Юнеско. 

найпрогресивнішим вищим навчальним закладом, що займається вивченням 
сучасної поліграфії є Харківський національний університет радіолектроніки.

саме  з  цим  закладом  вже майже  десять  років  співпрацює  педагогічний 
і учнівський колективи нашого центру за такими напрямами:

—  використання  у  виробничій  діяльності  і  навчальному  процесі  нових 
інформаційних технологій;

—  наскрізна підготовка бакалаврів, магістрів та спеціалістів на базі молодших 
спеціалістів відповідно із затвердженими інтегрованими планами;
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—  апробація  та  впровадження  нових  наукових  і  прикладних  досягнень 
викладачів-науковців університету;

—  врахування  потреб  актуальних наукових  напрямів  і  нових  прикладних 
завдань  при  складанні  навчальних планів  підготовки фахівців,  розробки нових 
навчальних курсів;

—  проведення практики студентів.

ІстОРичНІ  ЕтАПи  РОЗвитКу
Поліграфія у Харкові розвивається з кожним роком і хочеться вірити, що у інших 

містах теж. та якою б не була ситуація у нашій країні, ми всі маємо бути горді за 
нашу державу. Я щиро люблю свою країну, своє рідне місто і задоволена тим що ми 
з вами сьогодні провели таку екскурсію по Харкову.

в сучасному світі неможливо уявити собі розвиток бізнесу без поліграфії. 
у кожному  будинку,  офісі,  на  будь-якому  підприємстві  ми  використовуємо 
друковану продукцію — навіть того не помічаючи такі звичайні і такі необхідні 
папери  з  різними  варіаціями  віддрукованої  інформації. все  це  виготовляється 
у друкарнях чи типографіях.

Поліграфія Харківщини має багату  історію. найпершу друкарню в Харкові 
засновано було в 1793 році. Друга друкарня в Харкові була університетська;  яку 
заснували Гек та Дригер і у1805 році було надруковано першу книгу «опыт риторики» 
ректора університету і. рижського. 

у 1920 році  у Харкові при всеукраїнському державному видавництві  було 
створено Центральний Бібліографічний відділ, який у 1922 році був реорганізований 
в українську книжкову Палату при Державному видавництві.

З цього моменту, книжкова Палата стала основною науково-бібліографічною 
та  інформаційною установою україни, єдиним центром Державної реєстраційно-
облікової  бібліографії. в  ній  збирали  та  зберігали примірники  усієї  друкованої 
продукції, що виходила на території україни.

наприкінці 19 сторіччя у Харкові почали працювати і інші друкарні, серед 
яких приватна друкарня — в майбутньому книжкова фабрика ім. Фрунзе. у два-
дцяті — тридцяті роки минулого сторіччя з’явилися перші міські та районні друкарні, 
книжкова фабрика «комуніст» (нині «Глобус»), що друкували газетну та книжкову 
продукцію.

особливо стрімкого розвитку харківська поліграфія зазнала у повоєнні роки. в усіх 
районах області запрацювали районні друкарні цілий ряд потужних міських друкарень, 
дві відновлені книжкові фабрики, потужна газетна обласна друкарня, що друкувала усі 
харківські міські, обласні газети, та центральні газети для Харківської області.

розвиток поліграфії вимагав наявність кваліфікованих фахівців. тому у Харкові 
в серпні 1944 року відновив свою роботу перший в україні поліграфічний інститут, 
який був створений у 1930 році і переріс в навчально-поліграфічний комбінат імені 
скрипника. у 1945 році  інститут був переведений до Львова, нині це українська 
академія Друкарства.

на початок 1990 року в області працювали 25 районних друкарень, 3 харківські 
міські, 2 книжкові фабрики «комуніст» та ім. М. в. Фрунзе, видавництво «соціаліс-
тична Харківщина»,  друкарня № 2, що друкувала  книги для незрячих, фабрика 
художніх і білових виробів та близько 100 відомчих друкарень.
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За  роки  незалежності  поліграфічна  галузь Харківщини  зазнала  суттєвих 
змін. Більшість районних друкарень була приватизована, на цей час з них працює 
лише 4, серед яких особливе місце займає Балаклійська друкарня «Балдрук», яка 
перетворилася у сучасний потужний газетний комплекс.

Протягом багатьох років Харківщина випереджає усі інші області по випуску 
книжкової  продукції. у Харкові  була  видана майже  кожна  четверта  українська 
книга, а надрукована — майже кожна друга. Це стало можливим тому, що поряд 
з по тужними державними книжковими фабриками  запрацювали  сучасні потужні 
приватні друкарні. 

Подальшого  розвитку  набувають  новоутворені  сучасні  друкарні, що  спе-
ціалізуються на випуску високоякісної повнокольорової продукції, як зображувальної 
та текстової; художнього і навчального спрямування, так і рекламної та пакувальної, 
з широким використанням досягнень розвинутих поліграфічних та інформаційних 
технологій. 

сьогодні «Фактор-Друк» — це поліграфічний комплекс, який щомісяця друкує 
близько 42 мільйонів примірників  газет  і журналів. Головною ознакою книг, що 
виготовлені на «Фактор-Друк» є європейська якість та ідеальне створення. 

типографія «Юнісофт» виготовляє  книги  з  вклейками,  клапанами,  в м’якій 
обкладинці і твердій палітурці, з різноманітним оформленням: тисненням фольгою, 
конгревним  і  блинтовим  тисненням, фігурною  висічкою,  лакуванням. впро ва-
джується автоматизована система управління виробництвом.

Харківська книжкова фабрика «Глобус» сьогодні — це базове підприємство 
з розміщення держзамовлень. За даними книжкової палати україни, в нашій державі 
щорічно  випускається близько 25 мільйонів  екземплярів підручників,  13 % яких 
виготовляються на цій книжковій фабриці.

«типографія на Бажанова» — це роками налагоджений технологічний процес, 
сучасне  устаткування,  кваліфікований персонал —  гарантія  якісного  виконання 
замовлення. типографія друкує рекламні буклети, проспекти, календарі, листівки, 
журнали, каталоги, книги, брошури та інше.

Проходять часи стандартних фотоальбомів та фотографій. Фотокниги стають 
доступнішими і популярнішими. Звичайно, тому що під час створення фотокниги ви 
можете показати повну свободу творчості: будь-які параметри для розміщення фотогра-
фій, фони, фрейми, будь-які написи. такі фотокниги виробляє друкар ня «імпрес».

Пропонує повний спектр послуг найвищої якості друкарня «Поліграф сервіс»: 
компетентне  виконання  замовлень,  поетапне  узгодження макетів,  якість  роботи 
в узгоджений  часовий  термін,  інші  поліграфічні  послуги.  тут  друкують  книги, 
брошури, різноманітні календарі, буклети, папки, ділові набори тощо.

видавничий дім «вокруг цвета» пропонує послуги друкування повно кольорової 
поліграфічної продукції. компанія є одним із лідерів регіону у східній україні в сегмен-
ті книжково-журнальної, рекламної поліграфії. кількість постійних клієнтів включають 
цілий ряд періодичних видань, рекламних агентств Харкова та інших міст.

Цифрова  типографія  видавничо-поліграфічного  центру  «Доміно»  працює 
на новітньому поліграфічному обладнанні,  яке  дозволяє  отримати  високу  якість 
цифрового друку. вони створюють свій власний фірменний стиль,  який включає 
в себе друк календарів, фірменних бланків, візиток, буклетів, листівок та каталогів, 
друку на дисках.
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Фабрика  етикетки «Мikko» — це  завершений цикл  виробництва  етикетної 
продукції,  ефективна  система  контролю якості,  вивірена  стратегія  використання 
готової продукції дають стабільний результат за мінімальних затратах. 

Ці нові підприємства, безумовно, чекають на висококваліфікованих робітничих 
кадрів. на Харківщині є єдиний навчальний заклад, який готує робітничі кадри для 
підприємств поліграфічної галузі. Це — Державний навчальний заклад «Харківський 
поліграфічний центр професійно-технічної освіти.

історія нашого навчального закладу розпочалася в далекі післявоєнні роки.
в ті часи у Харкові створили ремісниче училище поліграфістів, яке діяло аж 

до 1955 року. 
5 серпня 1966 року розпочало свою освітянську діяльність технічне учили-

ще № 26.
01.09.1984 року технічне училище № 26 перейменовано в середнє професійно-

технічне училище № 26.
19.02.1993 р. сПту-26 було перейменовано  в Професійно-технічне  учили-

ще № 26.
15 жовтня 1999 року  сталася  знаменна подія — урочисте  відкриття нового 

навчально-виробничого  корпусу.  тепер  територію  навчального  закладу,  що 
знаходиться на  вулиці  івана камишева,  37,  прикрашає чотириповерхова  сучасна 
споруда із двох корпусів загальною площею понад десяти тисяч квадратних метрів, 
збудована  у формі  розгорнутої  книги,  а  в  її  стінах  за  проектною  потужністю 
набуватимуть спеціальність і середню освіту 540 учнів — майбутніх поліграфістів. 
Проект будови можна сміливо вважати пам’ятником книзі. 

01.07.2003 р. Пт–26 перейменовано в Харківський професійний поліграфіч-
ний ліцей.

у 2011 році Харківський професійний поліграфічний ліцей перейменовано 
в Дер жавний навчальний  заклад «Харківський поліграфічний центр професійно-
технічної  освіти».  на  даний  час  він  є  закладом  державної  форми  власності 
третього атестаційного рівня, що здійснює підготовку кваліфікованих робітників, 
молодших  спеціалістів,  перепідготовку  і  підвищення  кваліфікації  працюючих 
робітників, молодших спеціалістів, пов’язаних з упровадженням новітніх технологій 
виробництва.

Готуємо  спеціалістів  галузі  поліграфії  на  базі  9  та  11  класів  та молодших 
спеціалістів:  друкарів  офсетного  плоского  друкування,  налагоджувальників 
поліграфічного  обладнання;  операторів  комп’ютерного  набору,  касирів  в 
банку;  операторів  комп’ютерної  верстки,  електромеханіків  з  ремонту  та 
обслуговування лічильно-обчислювальних машин; операторів комп’ютерного набору, 
палітурників.

Ми пишаємось своїм навчальним закладом і впевнені, що зробимо вагомий 
внесок у подальший розвиток поліграфії. 
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Данилова Олена Іванівна — заступник директора 
ДПТнЗ «Херсонський профе сійний ліцей зв’язку 
та поліграфії»

ІстОРІЯ  РОЗвитКу  
ДПтНЗ  «хЕРсОНсЬКий  ПРОФЕсІйНий  

ЛІЦЕй  Зв’ЯЗКу  тА  ПОЛІгРАФІї»

історія Державного професійно-технічного навчального закладу «Херсонський 
професійний ліцей  зв’язку та поліграфії» бере свій початок  з  вересня 1953 року, 
коли було створено училище механізації сільського господарства, контингент якого 
складав 100 осіб, які навчалися всього один рік та здобували професію механізатора 
сільського господарства.

система підготовки робітничого потенціалу пережила багато  тяжких часів, 
реформувань, перетворень і реорганізацій. Довжина її вектору змінювалася і змі-
нюється, від неї залежить швидкість руху в заданому напрямі. але ж вона вистояла 
і живе, тому що напрям цього вектору незмінний — до стійкого економічного й со-
ціального розвитку регіону.

З квітня 1963 року по серпень 1967 року, з метою розвитку училища, поряд 
з будівельними  професіями,  відкриваються  нові  професії:  оператор  поштово-
телефонно-телеграфного зв’язку, монтер автоматичних телефонних станцій, кравців 
з  пошиття  одягу. контингент  учнів  уже  складає  300  осіб. створюється  кабінет-
на система.

у вересні 1972 року наказом № 307 Херсонське міське професійно-технічне 
училище № 14 реорганізовано у технічне училище № 2 (ту № 2). відкриваються 
такі професії, як радіомеханік, телеграфіст, складальник ручного складання, друкар 
високого та плоского друку та лінотипіст. контингент учнів складає 750–800 осіб. 
створюються нові навчальні кабінети та майстерні для теоретичного і виробничого 
навчання.  велику  допомогу  надає  училищу  головний  інженер Херсонського 
облполіграфвидаву Ганжа М. П. у придбанні поліграфічного обладнання. одними 
з перших  майстрів  виробничого  навчання  були Матвєєв М.  в.,  кобзар  Л.  і., 
ріцнер а. р., Жиляєва в. в., Перепелиця в. і., викладач табачникова Л. в., які приклали 
чимало зусиль для підготовки кваліфікованих робітників.

З  1984  року  (наказ  Госпрофобра усср  від  13  липня  1984  року № 156/3) 
училище перейменоване в сПту № 8, в якому учні, поряд з обраною професією, 
здобувають середню освіту. Постійно удосконалюється навчально-матеріальна база, 
розширюється парк машин у поліграфічних майстернях. Протягом цього періоду 
училище  готує  висококваліфікованих робітників для поліграфічних підприємств, 
підприємств зв’язку та побуту. Проводиться реконструкція кабінетів: оператор зв’яз-
ку, педагогічного кабінету, кабінету естетичного виховання, політекономії, в закладі 
є навчальне телебачення.
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не раз училище змінювало свою назву, після кількох реорганізацій, які відбулися 
у 1990, 2003, 2004, 2008 роках.

18.06.2008 року наказом № 545 Міністерства освіти і науки україни училище 
реорганізовано в державний професійно-технічний навчальний заклад «Херсонський 
професійний ліцей зв’язку та поліграфії» другого атестаційного рівня. 

Зміни у суспільстві висувають нові вимоги. З роками поліграфічні професії 
удосконалюються. 

ДПтнЗ «Херсонський професійний ліцей  зв’язку  та поліграфії» — єдиний 
заклад на Півдні україни, який готує фахівців для поліграфічної промисловості та 
підприємств зв’язку.  тепер у нас навчаються понад 450 учнів за різними професіями 
такі як: друкар офсетного плоского друкування, оператор комп’ютерного набору, 
оператор  комп’ютерної  верстки,  оператор  поштового  зв’язку,  слюсар-електрик 
з  ре монту  електроустаткування,  електромонтер охоронно-пожежної  сигналізації, 
електромеханік з ремонту комп’ютерної техніки. 

сьогодні —  це  міцний  навчальний  комплекс,  обладнаний  сучасними 
навчальними кабінетами, комп’ютерними майстернями,  які об’єднані  в локальну 
мережу з виходом в  інтернет.   родзинкою ліцею є учбова друкарня та навчальна 
майстерня  «Міні  пошта».  Ліцеїсти  проходять  виробничу  практику  і  праце-
влаштовуються на підприємствах міста та області, зокрема: Херсонська дирекція 
«укрпошта», друкарні міста «Поліграфмаркет», «Полімед», «Южполіграфсервіс», 
комунальне підприємство «Херсонелектротранс», сервісний центр «ремонт і сервіс», 
ПП «комплектавтодор». 

Що приваблює учнів нашого ліцею в оволодінні цікавих, важливих і потрібних 
виробництву Херсонщини робітничих професій? Безумовно, і висококваліфікова-
ний  викладацький  склад,і  належна матеріально-технічна  база. Добрі  навчальні 
традиції  та  співпраця  з  підприємствами-замовниками  робітничих  кадрів  дають 
якісні,  профе сій но міцні  та  морально  надійні  кадри. сьогодні  в  навчальному 
закладі створюється простір для духовного розвитку учнів, тут ліцеїсти готуються 
до дорослого життя і праці.

розвиток економіки регіону потребує збільшення кількості якісно підготовлених 
кадрів робітничих професій. саме через це  колектив ліцею дає учням  знання на 
сучасній  професійній  основі  та формує  такий  загальнокультурний  рівень,  який 
дозволяє їм розуміти, що вони створюватимуть особливі цінності, які є складовою 
життя людини та суспільства в цілому.

очолює ДПтнЗ «Херсонський професійний ліцей зв’язку та поліграфії» директор 
Лучко надія іванівна, яка більше ніж 30 років присвятила поліграфічній галузі.

на  сьогоднішній день немає  сфери людської  діяльності,  в  якій не  викорис-
товували б певного виду друкованої продукції і не користувалися поштовим зв’язком. 
Друковане слово відіграє вирішальну роль у становленні українського суспільства, 
у формуванні української нації та її духовності.
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ухвАЛА  ІІ  МІЖНАРОДНОї  КОНФЕРЕНЦІї 
педагогічних працівників поліграфічних шкіл україни та Європи

  м. ЛЬвів  31.10.2014 р. 

  1.  укласти багатосторонню угоду про  співпрацю  (партнерство) між всіма 
навчальними закладами  учасниками конференції:

— ДнЗ «Міжрегіональне вПу з поліграфії та інформаційних техноло гій» 
(м. Дніпропетровськ);

— київське вище професійне поліграфічне училище;
— ДнЗ «Харківський поліграфічний центр професійно-технічної освіти»;
— ДПтнЗ «Херсонський професійний ліцей звязку та поліграфії»; 
—  Stredni skola grafickia (Brno);
— ДнЗ «ставропігійське вПу м. Львова».

  2.  Забезпечити  розробку  інноваційних  проектів  з  обміном  регіональним 
досвідом впровадження інноваційних технологій навчання.

  3.  З метою формування в учнів позитивної мотивації до трудової діяльності, прово ди ти 
спільно конкурси фахової майстерності, науково-практичні конференції, семінари тощо.

  4.  Звернутися з пропозицією до Міністерства освіти і науки україни щодо 
надання асоціації ПтнЗ україни поліграфічного профілю офіційного статусу.

  5.  спільно проводити науково-дослідні роботи щодо оновлення змісту по лі гра-
фічної професійної освіти, здійснювати науково-технічну, виробничу, інноваційну діяль-
ність та роботи з впровадження досягнень науково-технічного прогресу у ПтнЗ.

  6.  системно продовжувати встановлювати міжнародні звязки з різними кра їна ми 
Західної Європи та здійснювати міжнародну діяльність у галузі професійної освіти. 

  7.  Забезпечувати спільно розробку якісно нового навчально-методичного за-
без  печення, проводити різні види навчальних занять засобами інтернет-технологій.

  8.  Запровадити спеціалізовану програму багатостороннього обміну учнями ПтнЗ з різ них 
областей україни з метою підвищення якості послуг з надання професійно-технічної освіти, 
підвищення мобільності молоді в умовах переходу до інформаційного типу суспільства.

  9.  сприяти  створенню в ПтнЗ поліграфічного профілю  інноваційних пе-
да го гічних проектів  та  їх  поширення  засобами вебінарів,  інтернет-конференцій, 
електронних репозитаріїв на сайтах.

10.  Подати інформацію про конференцію на Web-портал Міністерства освіти 
і науки україни.
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впродовж  триденної  конференції  учасники досліджували  історичні  витоки 
книгодрукування у Європі та в західному, східному, південному регіонах україни, а також 
у  центральній  її частині. Метою досліджень являлось виявлення  історичних фактів 
заснування і розвитку поліграфії як галузі, для якої впродовж багатьох десятиліть педагогічні 
працівники професійно-технічних навчальних закладів — учасників  іі Міжна родної 
конференції у м. Львові, здійснюють освітню діяльність стосовно підго товки та випуску 
кваліфікованих робітників. адже знаючи професійний родовід, якому людина посвячує 
своє життя, особистість глибоко починає усвідомлювати свою відповідальність перед 
майбутнім поколінням, удосконалює фаховий рівень, підви щує свою майстерність.

Завдяки змістовним та ґрунтовним виступам доповідачів вдалось досягти постав-
леної мети та здійснити порівняльний аналіз історії освітньої та друкарської діяльнос-
ті  кожного  представленого  поліграфічного  професійно-технічного  навчального 
закладу зі Льво ва, києва, Харкова, Херсона, Дніпропетровська (україна) та м. Брно 
(Чехія). Дослідивши історичне підґрунтя створення поліграфічної професійної школи 
у зазначених регіонах, можна також стверджувати про вік кожного, окремо взятого, 
професійно-технічного навчального закладу, що готує майстрів книгодрукування.

книгодрукування  на  споконвічних  українських  землях  виникло  у  другій 
половині ХVі ст. Засновником «постійного українського друкарства» став іван Фе-
доров (Федо рович), який видрукував у 1574 році в старовинному українському місті 
Львові книгу «Діяння і послання апостола» або, скорочено, апостол. на друкарських 
верстатах і. Федоровича утворилась друкарня Львівського ставропігійського братства 
та школа (1586 р.), в якій обдарованих дітей навчали справі книгодру ку вання. на 
їх базі у 1788 році австрійською владою був створений ставропігійський інститут, 
при якому теж діяла друкарня, а у 1944 році радянська влада створила ремісниче 
училище поліграфічної промисловості, відоме сьогодні як Державний навчальний 
заклад «ставропігійське вище професійне училище м. Львова».

отже у 2016 році даний професійно-технічний навчальний заклад за прямим 
правом спадкоємництва постійно діючого освітньо-друкарського напряму діяльності 
в будівлі на вул. і. Федорова, 9 у м. Львові, має відзначити 430-річчя збереження 
історичної традиції в рідних стінах.

у першій половині ХVіі ст. друкарство виникло у центральній україні. в ки є   ві перша 
кирилична книга Часослов надрукована в 1616 р. у друкарні києво-Пе чер ської лаври. 
Фундатором цієї друкарні вважається архімандрит києво-Печерської лаври Єлисей 
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Плетенецький, син дяка Львівської успенської церкви Хоми з рогатина. він купив 
«припале пилом» обладнання струтинської друкарні, влаштував для потреб друкарні па-
пір ню в  м. радомишлі. освіту Єлисей Плетенецький здобув у братських школах Львова 
та острога, пізніше він був активним учасником Львівського братства. найвидатнішим 
майстром вітчизняної книги у перше десятиліття існування Лаврської друкарні був Памво 
Беринда, який прибув до києва з Галичини на запрошення Єлисея Плетенецького.

Згодом, 3 листопада 1903 р., при києво-Печерській лаврі батько та син Шуль-
женко урочисто відкрили першу школу друкарської майстерності, яка дуже швидко 
стала гордістю Міської управи.

наприкінці 1904 р. — на початку 1905 р. при школі було засновано художньо-
ремісничу майстерню, в якій учні набували практичного досвіду з професії. Поступо-
во майстерня при школі почала випускати літературу, що конкурувала з найкращими 
художніми виданнями києва.

у 1909 році  за друк видань художньо-реміснича майстерня при школі була 
нагороджена медаллю Міжнародної фотографічної виставки, а 4 вересня 1911 року 
школу відвідав сам государ імператор. в 1914 р. школа приймала участь у народній 
Лейпцизькій виставці книговидавничої справи і графічних мистецтв. так розпочалася 
історія освітньої та друкарської діяльності київського вищого професійного полігра-
фічного  училища,  яке  у  2013 році  відзначало ювілей підготовки  кваліфікованих 
робітників для поліграфічної галузі україни — 110 років.

середина ХVіі ст. була періодом налагодження тісних друкарських зв’язків украї-
ни з росією, Білоруссю, Молдовою, Польщею, німеччиною. у художньому оздобленні 
укра їн ської книги вже в першій половині ХVіі ст. намітився відхід від графічного 
доробку івана Федоровича, а у 50–60-х роках в українських виданнях стали рідкістю 
графічні елементи ренесансу, які уміло вводив у свої книги і. Фе дорович. в оздобленні 
української книги почали зявлятися риси нового художнього стилю-бароко, якому 
притаманні контрастність, напруженість і динаміка композиційної побудови. 

Поширення  економічних  звязків Лівобережної україни  з  росією  в  другій 
половині ХVіі  ст.  сприяло  значному пожвавленню книгодрукарської  діяльності 
в укра їні. Для початкових шкіл  створювались  і  видавались  великими  тиражами 
підручники у києві, Чернігові, Харкові, новгород-сіверському  та  інших містах 
друкувались нові навчаль ні посібники.

 За наказом російського царя Петра і була створена і затверджена гражданська 
абетка, рисунок літер якої базувався на кращих зразках гражданського письма кінця 
ХVіі–ХVііі ст. на початку ХіХ ст. розвиток гражданського книгодрукування в україні 
пов’язаний з виникненням університетів у Харкові (1804 р.) та києві (1834 р.), при 
яких активно запрацювали друкарні.

у Харкові найпершу друкарню засновано в 1793 році, а вже другою друкарнею 
була університетська, заснована Геком та Дригером. у 1805 році було надруковано 
першу книгу «опыт риторики» ректора університету і. римського.

у 1920 році при всеукраїнському державному видавництві у Харкові було створено 
Центральний Бібліографічний відділ, який у 1922 році був реорганізований в українську 
книжкову Палату при Державному видавництві. З цього моменту, книжкова Палата 
стала основною науково-бібліографічною та інформаційною установою україни, єдиним 
центром Державної реєстраційно-облікової бібліографії. в ній збирали та зберігали 
примірники усієї друкованої продукції, що виходила на території україни.
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наприкінці ХіХ ст.  у Харкові почали працювати  інші друкарні,  серед  яких 
приватна друкарня — в майбутньому книжкова фабрика ім. Фрунзе. у 20–30-ті роки 
минулого сторіччя з’явилися перші міські та районні друкарні, книжкова фабрика 
«комуніст» (нині «Глобус»), що друкували газетну та книжкову продукцію.

сучасний Державний навчальний заклад «Харківський поліграфічний центр про-
фесійно-технічної освіт» свою освітню діяльність розпочав у м. Харкові в 1966 році від 
заснування технічного училища № 26 поліграфістів. назва закладу за час існування 
неодноразово змінювалась. у 2011 році він отримав статус Державного навчального 
закладу «Харківський поліграфічний центр професійно-технічної освіти». сьогодні 
це один із шести навчальних закладів системи професійно-технічної освіти україни, 
де  готують робітничі  кадри для поліграфічної промисловості. у 2016 році даний 
навчальний заклад святкуватиме 50-річний ювілей.

у ХіХ ст. почали з’являтися друкарні у провінційних південних містах. ство рю ва-
лися умови для розгортання у них видавничої діяльності. у 1886 р. в м. Херсон надру ко ва но 
збірник драматичних творів івана карпенка-карого. виявом пожвавлення культурного 
життя стало видання літературного альманаху в Херсоні — «Перша ластівка» (1905 р.).

Майже 55 років готує кваліфіковані робітничі кадри Державний професійно-
технічний навчальний заклад «Херсонський професійний ліцей зв’язку та поліграфії», 
який  створено  згідно наказу Міністерства  освіти науки україни 18.06.2008 року 
за № 545, як новий тип на базі Херсонського професійного ліцею. Ліцей змінював 
назву після кількох реорганізацій, що відбулися у 1972, 1984, 1990, 2003 роках.

Землі сучасної території Дніпропетровської області у другій половині ХVііі ст. 
входили до складу новоросійського краю російської імперії, та аж до початку ХіХ ст. 
постійно зазнавали змін адміністративних кордонів. активно проходили процеси 
подальшого  заселення та  господарського освоєння краю, формування культурно-
просвітницького життя, місцевих традицій. Друга половина ХіХ ст. — поча ток ХХ ст. 
в  історії  краю позначені низкою подій  і  явищ, котрі  стали початком принципово 
нової  епохи.  30 березня 1783 р. азовська  та новоросійська  губернії  обєдналися 
у катери нославське  намісництво,  територія  якого  охопила майже  10  сучасних 
областей україни та півострів крим. у цей час засновано губернський центр — м. ка-
теринослав,  який мав стати справжньою південною столицею російської  ім пе рії. 
князь Потьомкін Г. о. приділяв величезну увагу розвитку краю. саме він заснував 
нові міста: катеринослав, Херсон, Миколаїв, які згодом стали головними центрами. 
Губернське місто катерино слав особливого розквіту здобуло з 1884 р. завдяки особі 
олександра Миколайовича Поля. Можливість заробити великі кошти у промисловій 
губернії притягувала сюди іноземців. 

на початку ХХ ст. (1917–1920-ті роки) в історії катеринославщини відбувались 
буремні події, пов’язані із встановленням радянської влади. Губернія була осередком 
повстанського руху невдоволеного селянства. в жовтні 1920 р. із закінченням бойових 
дій з врангелівцями в районі остаточно була встановлена радянська влада. Цього ж 
року, з метою підготовки робітничих кадрів для друкарської діяльності, була заснова-
на катеринославська школа поліграфічного виробництва.

у 1940 році зазначена школа реорганізована у ремісниче училище поліграфістів. 
впродовж багаторічної історії розвитку освітньої і друкарської діяльності навчальний 
заклад  змінював неодноразово назви,  а  у  2010 році  отримав  статус  вищого про-
фесійного училища та теперішню назву Державний навчальний заклад «Міжрегіо-
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нальне  вище  професійне  училище  з  поліграфії  та  інформаційних  технологій» 
у м. Дніпропетровську. Цього ж  року  поліграфічний професійно-технічний  на-
вчальний заклад у м. Дніпро пет ровську відсвяткував свій ювілей — 90-річчя. 

винайдення Йоганном Ґутенбергом у середині ХV ст. європейського способу 
книгодрукування було одним  із найвидатніших винаходів в  історії людства.  ідею 
створення  «механічного  письма»,  яка  витала  у  багатьох  європейських  країнах, 
Й. Ґутенберг  зумів  реалізувати на практиці. він  залишив після  себе  «друкарське 
мистецтво» майже у завершеній формі. Цей винахід вплинув на ефективне формуван-
ня національних мов у багатьох країнах Європи, в тому числі  і у Чехії — країні, 
представленій педагогічними працівниками  сучасної  поліграфічної  професійної 
середньої школи графіки у м. Брно, що заснована у 1989 р. 

Завдяки своєму становищу в центрі європейського континенту, Чехія віді гра-
ва ла значиму роль на всіх історичних етапах і невипадково визнана «серцем старої 
Європи». адже  спочатку на  території  сучасної Чехії  було великоморавське  кня-
зівство, до складу якого належали також сілезія, Моравія, словаччина та Дунайські 
землі. Після 906 р. влада перейшла до династії Премисловічей, з 921 р. великим 
князем став вацлав  і. Прага стала столицею Чехії. З 1306 р.  влада перейшла до 
ди настії Люксембурзьких, а у 1526 р.  землі Богемії перейшли під владу династії 
Габсбургів.

книгодрукування у Чехії  з’явилося близько 1475–78 рр.  одночасно  в Празі 
і Пльзені,  в  1486  р. — у Брюнне  (Брно). Першим друкарем  слов’янських  книг 
вважається Швайпольт Фіоль.

Перша друкована праця у Брно вийшла в  1486 р. Це,  так  звана «Легенда», 
надрукована  в  церкві,  яка  була  на  той  час  центром  духовного  розвитку  та 
книгодрукування.  Перших  майстрів  друкованого  слова  запросив  з  венеції 
єпископ олоновський. від часу заснування книгодрукування у м. Брно налічуємо 
528 років.

Майстри книги протягом ХVі ст. продовжували вдосконалювати структурну 
побудову книги. в цей період виникла майстерня книгодрукування у м. кравіце, де 
була надрукована перша книга чеської мовою — кравіцька Біблія. До того часу в Чехії 
все друкувалось латинською мовою.

Перші датовані східнословянські кириличні шрифти виготовлені у кра кові в друкарні 
Швайпольта Фіоля (октоїх  і Часослов, 1491 р.), а найбільш відомим книговидавцем 
кириличних друків у першій половині ХVі ст. був білорус Франциск скорина. 

Початок кириличного книгодрукування на споконвічних українських землях 
пов’язаний із діяльністю івана Федорова. саме він у старовинному українському 
м. Львові надрукував першу в україні кириличну книгу — апостол (1574 р.).

основними осередками кириличного книгодрукування ХVі–ХVііі ст. на Заході 
україни були Львів, унів, Почаїв, острог, а на сході — київ і Чернігів.

у другій половині ХVіі — на початку ХVііі ст., коли в україні та росії виникла 
гост  ра потреба в навчальній літературі, а світські книги нагадували церковнослужбові 
ви дання,  за наказом російського царя Петра  і  була  створена  і  затверджена  граж-
данська абетка.

на  початку ХіХ  ст.  розвиток  гражданського  книгодрукування  в україні 
пов’язаний з виникненням університетів у Харкові (1804 р.) та києві (1834 р.), при 
яких активно запрацювали університетські друкарні.
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Протягом 350 років — майже до середини ХіХ ст. — технологія друкарських 
процесів, розроблена Йоганном Ґутенбергом, не зазнала суттєвих змін. у 1710 році 
ні мець кий винахідник Фрідріх кеніг (1774–1833) створив першу практично придатну 
плоскодрукарську машину, вдосконаленням якої у 1814 році він докорінно змінив 
по ліграфічну технологію великого винахідника європейського способу книгодру-
кування Й. Ґутенберга.

Ці  винаходи  в  історії  книгодрукування мали  надзвичайно  важливу  роль  
в  розвитку  та  заснуванні  технологій  сучасної  поліграфії. Дослідження підтвер-
джують історичні факти поширення мистецтва книгодрукування із заходу Європи 
на  схід  та  південь україни.  Поряд  з  розвитком  поліграфічного  виробництва 
створювались і розвивались можливості друкарень, а з ними освітня і друкарська 
діяльність поліграфічних професійно-технічних навчальних закладів — учасників 
конференції: 

—  1903 р. — київське  вище  професійне  поліграфічне  училища 
(м. київ);

—  1920 р. — ДнЗ «Міжрегіональне вПу  з  поліграфії  та  інфор-
мацій них технологій» (м. Дніпропетровськ);

—  60-ті роки хх ст.  — ДПтнЗ «Херсонський професійний ліцей 
звязку та поліграфії (м. Херсон);

—  1966 р. — ДнЗ «Харківський поліграфічний центр професійно-
технічної освіти» (м. Харків); 

—  1586 р. — ДнЗ  «ставропігійське  вище  професійне  училище 
м. Львова» (м. Львів).

З’ясування  історичних  подій щодо  становлення  та  розвитку  освітньо-
друкарської  діяльності поліграфічних професійно-технічних навчальних  закладів 
україни відкриває історичну поетапність їх створення. серед учасників конференції 
належне поважне міс це  за  віком  займає ДнЗ «ставропігійське  вище професійне 
училище м. Львова», який налічує близько 430 років своєї безперервної діяльності: 
від заснування першої школи і друкарні львівським братством на базі друкарських 
верстатів івана Федо ровича, крізь століття, незважаючи на пануючу владу в Га ли чині 
(Польща, австро-угорщина, радянський союз) — до сьогодення. 
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вітання  від  педагогічних  працівників  Stredna Odborna  Skola  Polygraficka 
у м. Братислава, з якими укладено Договір про міжнародне співробітництво в червні 2013 р. 
під час проведення і Міжнародної творчої зустрічі на базі ставропігійського вПу.



 ІСТОРІя КниГОДРуКуВАння: ВІД ДЖеРеЛ ДО СучАСнОСТІ

100

шановна Ірино БуРАК,

я хотів би висловити вітання і повагу з приводу річниці Вашої школи. я вважаю 
вигідною взаємну співпрацю між поліграфічними школами. Хоча я зацікавлений у співпраці, 
ми стурбовані безпекою наших людей, що є одним з наших пріоритетів Ми відкриті до 
співпраці, як тільки ситуація стабілізується.

Велике спасибі за запрошення.
З повагою,

Роман СІП, директор
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вІтАННЯ З хЕРсОНу

кулинов Б. Л. «Харків. ранок. вид на успенський і Покровський собори»

Мотанка  (лялька-мотанка, кукла) — 
зроблена  з  тканини  вузликова  лялька. назва 
походить від українського мотати. вважа ється, 
що  у  давнину мотанки  вико нували функцію 
сакральних оберегів.

Мотанки — вузлові ляльки. Процес ви го-
товлення називався «крутити куклу». Ляльки 
майстрували з домотканого по лот на, пофарбо-
ваного соком буряка, бузини, пасльону тощо. 
Хустку,  яку  на пов нювали  ганчір’ям, мотком 
ниток,  кру пою,  травою,  зав’язували  так, щоб 
виходила кругла або циліндрична голова. 

Мотанки не мають рук, ніг і тулуба. вираз-
ною є лише голова. обличчя «пусте» або з хрес-
том, вишитим різнокольоровими нитками так, щоб 
посередині утворю вався квадрат. також у виг ляді 
мотанки  загортали у  тонке полот но розжо ва-
ний хліб, що давали замість соски немовлятам.

такий тип ляльок найбільше поши рений у наддніпрянщині (давній україн-
ський географічний та історичний край, визначається долиною ріки Дніпро; займає 
землі по ліву  і праву сторони Дніпра,  які лежать в безпосередній долині Дніпра 
і басейнах малих та середніх річок-приток Дніпра). 
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