
Становлення Львівського поліграфічного коледжу (на той 
час технікуму) бере свій початок ще з 1930 року, коли 
згідно з розпорядженням Комісаріату освіти УРСР  були 

об’єднані поліграфічні факультети Київського і Харківського ху-
дожніх інститутів. Тоді ж, як підрозділ поліграфічного інститу-
ту, було утворено технікум, урочисте відкриття якого відбулося  
2 грудня 1930 року в Харкові. З 1930 до 1935 року технікум підготу-
вав понад 500 спеціалістів поліграфічної галузі під керівництвом 
К.Охапкіна. Коли 
р о з п о ч а л а с ь  
Друга світова ві-
йна, діяльність 
технікуму було 
припинено і від-
новлено лише 
1945 року вже на 
теренах Галичини.  

 
  

Львів обраний зовсім не випадково, адже ще 
з XV століття він був одним із європейських 
центрів книгодрукування та й під час Другої 
світової війни серед інших українських міст по-
страждав найменше. 

Перші два роки діяльності у Львові технікум 
очолював Ф. Горайко. Будівля технікуму була 
розташована на вулиці Підвальній, 17, на тери-
торії науково-дослідного інституту поліграфії.  
Приміщення, надане технікуму, було дуже малим.  
Тож у 1947 році технікуму було надано приміщення 

Історію Львівського поліграфічного ко-
леджу упродовж десятиліть творили 

сотні педагогів і тисячі студентів, кожен із 
яких залишив незабутній слід у життєписі 
нашого навчального закладу. У сучасних не-
простих умовах коледж є справді унікальним 
освітнім осередком, де зосереджено потуж-
ний інтелектуальний і творчий потенціал, де 
не лише знають, як передавати знання та 
вміння майбутнім фахівцям, але й заклада-
ють основи для формування самодостат-
ньої, успішної, національно свідомої особи-
стості. 

Пишаюсь тим, що навчальний заклад має 
добру репутацію, у ньому навчаються сту-
денти з усіх областей держави, з Криму, а 
наші випускники є затре буваними на сучасно-
му ринку праці. Щиро вболіваю за якість 
освіти, хочу, щоб наші студенти були успіш-
ними, щоб стали генераторами позитивних 
змін як у видавничо-поліграфічній галузі, так 
і в Україні загалом.

Дякую усім, хто причетний до становлен-
ня і утвердження ЛПК. Зичу всьому колекти-
ву, кожному студентові міцного здоров’я, 
наснаги, добробуту. Бережіть себе, свої ро-
дини і нашу країну!

М. С. Антоник

Цього року наш навчальний заклад святкує 
85-річчя від часу заснування. До сьогодні він 
залишається єдиним в Україні ВНЗ І–ІІ рівнів 
акредитації, що вже майже століття готує 
фахівців для видавничо-поліграфічної галузі та є 
альма-матер для тисяч студентів. 

ЛЬВІВСЬКИЙ  
ПОЛІГРАФІЧНИЙ 

КОЛЕДЖ:
як усе починалося?
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колишнього костелу ордену Кларисок. Першим 
будівничим цього костелу близько 1607 р. був 
Павло Римлянин. У 1748 році костел зазнав 
суттєвої реконструкції. Пізніше монастир було 
передано на короткий час василіанам, а згодом 
його використовували як склад та митницю, 
звідки й походить назва площі Митної.  Фонтан, 
що розташований на площі Митній і прикра-
шений фігурою хлопчика, колись був міською 
криницею, яку прикрашали чавунні скульптури 
Афродіти та два сфінкси, з яких лилася вода. 
У приміщенні костелу сьогодні працює музей 
Іоанна Пінзеля, а у колишньому келійному при-
міщенні – наш навчальний заклад. Навіть сьо-
годні, йдучи коледжем, ми можемо помітити 
тогочасні архітектурні елементи в оформленні 
приміщень: товсті стіни, аркоподібні стелі.

У 1949 році відбулася зміна керівництва — по-
саду директора обійняв М. Носов. Незважаючи 
на всі труднощі, того ж року відбувся перший 
повноцінний післявоєнний випуск 102 фахівців 
за спеціальностями: технік-технолог набірного 
виробництва, технік-технолог друкарського ви-
робництва, технік-технолог палітурно-брошуру-
вального виробництва, технік-технолог фотоме-
ханічного виробництва.

У час «хрущовської відлиги» технікум зазнав 
позитивних змін. Зокрема, з’явилась власна 
друкарня, де студенти мали можливість закрі-
пити теоретичні знання на практиці та набути 
професійних навичок.  Також на якість навчан-
ня тогочасних студентів вплинула й політична 
ситуація в країні — послаблення цензури та за-
твердження нових освітніх реформ.

У 1953–1958 рр. технікум очолював П. Земля-
ний, а 1958–1969 рр. – Ю. Мясніков. Найдовше, 
з 1969 до 1997 року, на посаді директора коле-
джу пропрацював Г. Козицький — заслужений 
педагог України. За цей період було впровадже-
но нові спеціальності: «Поліграфічні машини та 
устаткування», «Технологія високого друку», 
«Технологія плоского друку», «Бухгалтерський 
облік», «Фототехніка», «Технологія брошуру-
вально-палітурного виробництва». 

1997 року в діяльності Поліграфічного техні-
куму відбулися кардинальні зміни: заклад було 
приєднано до Української академії друкарства 
на правах структурного підрозділу і переймено-
вано у Поліграфічний технікум Української ака-
демії друкарства.

У період з 1998 до 2003 року поліграфічний 
коледж очолював Б. Дурняк. За цей час значно 
покращилась матеріально-технічна база коле-
джу. 2003 року  Б. В. Дурняка обрано ректором 
Української академії друкарства, саме з цього 
року і донині Поліграфічний технікум очолює 
Михайло Стефанович Антоник. 

2007 року технікум перейменовано у Львів-
ський поліграфічний коледж Української акаде-
мії друкарства.

За 85 років існування Львівський поліграфіч-
ний коледж, успішно пройшовши різні етапи 
становлення, утвердився в освітньому просторі 
як авторитетний навчальний заклад, що підго-
тував тисячі висококваліфікованих спеціалістів. 

Матеріал підготувала 
Анна Добренька, 46 група

ЛЬВІВСЬКИЙ ПОЛІГРАФІЧНИЙ  
КОЛЕДЖ: як усе починалося?

— Михайле Стефановичу, вже 13 років Ви очолюєте 
єдиний в Україні навчальний заклад, який готує молодших 
спеціалістів для видавничо-поліграфічної галузі.  Чи складно 
бути директором, чи маєте посадові переваги?

— Я ніколи не думав над перевагами посади директора, бо  
вважаю, що це не основне. Дехто думає, що директор – це всесильна 
людина, розпорядження якої  всі виконують, але директор – це 
член команди, колективу, якщо його думку враховують, якщо він 
вміє організувати роботу і наблизити до себе людей, тоді команда 
досягає хороших результатів. У нашому коледжі є команда і все, 
що тут зроблено, це результат не лише директора, це результат 
роботи всієї команди. Мені комфортно бути директором ЛПК, бо 
наша команда – це люди, які вболівають за коледж, за його імідж, 
за студентів, переживають за результати своєї роботи. Сьогодні наш 
коледж є на високому рівні серед навчальних закладів І–ІІ рівнів 
акредитації, має високий рейтинг. Якщо переглянути інтернет-сайт 
з відгуками про наш коледж, то приємно зауважити, що вони дуже 
позитивні. Я люблю усіх студентів і викладачів коледжу, і якщо 
працюєш з людьми, яких хочеш бачити кожного дня, якщо йдеш з 
радістю на роботу, це означає, що тобі з нею поталанило.

— Цей рік для ЛПК ювілейний, цікаво, скільки було 
підготовлено фахівців з часу його заснування?

— До 80-річчя коледжу підготовлено ювілейне видання, де 
зазначено, що випускниками коледжу єпонад 11 тисяч студентів. 
Якщо врахувати ще випускників за 5 років, то це понад 12 тисяч.

— Яким Ви бачите коледж через 10 років?
— На жаль чи на щастя, освіта в Україні зазнає реформ. ВНЗ 

переходять на інші освітні критерії, наближаються до Європи, 
і ланка вишів І–ІІ рівнів акредитації дещо губиться в цьому 
освітньому просторі, майбутнє таких закладів невизна чене. Тож 
говорити про десятиріччя наперед складно, я хотів би, щоб коледж 
зберігся в тому образі, який він має зараз, бо він займає свою 
важливу «нішу» в підготовці фахівців видавничо-поліграфічної 
галузі. Якщо говорити про майбутнє, то потрібно йти в ногу з 
часом, потрібно думати про відкриття нових спеціальностей. У 
майбутньому доцільно було б відкрити спеціальність «Реклама». 
Не менш актуальною є підготовка фоторепортерів та журналістів.

— Якби Ви зараз були студентом, яку б спеціальність обрали?
— Якби я був зараз студентом, я б, напевно, повторив свій 

шлях. Можливо, щось би змінив, був мудрішим, краще вчився, 
хоча я закінчив інститут з відзнакою. Я не шкодую, що закінчив 
спеціальність «Поліграфічні машини», вона мені дала багато: 
розвинула просторове мислення, поглибила знання з математики, 
які мені згодом знадобились, тож сьогодні я б обрав спеціальність 
«Обслуговування машин і технологічних ліній пакування».

— Що б Ви хотіли побажати студентам нашого коледжу?
— Хочу  побажати студентам, щоб вони були цілеспрямовани-

ми, їх вибір навчатися у нашому коледжі є правильним, бо ми 
готуємо фахівців, які є затребувані на сучасному ринку праці. Хочу, 
щоб студенти були цілеспрямованими, докладали неабияких зусиль 
для досягнення поставленої мети. Наші випускники, зазвичай, 
добре працевлаштовуються, але цього треба прагнути, а не чекати, 
коли запросять на роботу. Якщо людина інертна, то їй важко чогось 
досягнути в цьому житті. Зараз для молоді дуже благодатний час: 
країна реформується, євроінтегрується, а це сприяє самореалізації, 
уможливлює продовження навчання у європейських університетах, 
зробити хорошу кар’єру, головне – цього бажати.

Інтерв’ю підготувала 
Анастасія Гаталяк, 46 група 

Михайло Антоник: 

«ХОЧУ, ЩОБ  
СТУДЕНТИ БУЛИ  

ЦIЛЕСПРЯМОВАНИМИ»

◄  стор. 1
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�	 Колись	студенти,	а	тепер	–	викладачі

— Маріє Володимирівно, розка-
жіть, будь ласка, чому ви вирішили 
вступати у поліграфічний технікум?

— До Львівського поліграфічного 
технікуму мене, фактично, привела доля. 
Я із моєю однокласницею Олею, закін-
чивши 8 класів (на той час це була за-
гальна середня освіта), отримали свідо-
цтва з відзнакою та вирішили вступати в 
Коломийське медичне училище. Приїха-
ли ми туди, а у приймальній комісії нам 
повідомили, що вступити в цей навчаль-
ний заклад ми не можемо, адже вони 
приймають лише на базі 11-го класу і 
порадили поїхати у Львів. Тож ми взяли 
таксі та приїхали до Львова. 

Недалеко від нашого коледжу була 
стоянка для таксі, де ми з подругою і 
вийшли. Оскільки ми родом із Терно-
пільської області, то не знали, де саме 
розташоване Львівське медичне учили-
ще. Вийшовши з таксі, ми побачили не-
ймовірну площу: повсюди росли райські 
яблуні, були зручні лави. Неподалік пані 
продавала морозиво, і ми, змучені доро-
гою, вирішили ним поласувати. Від про-
давчині дізналися, що на площі розта-
шований якийсь навчальний заклад. Це 
вже було друга половина дня (а робочий 
час закінчувався близько 16-ї години). У 
приймальній комісії ми і дізнались про 
Львівський поліграфічний технікум, нам 
розповіли про те, що ми зможемо працю-
вати в редакціях, видавництвах, додали, 
що це дуже цікава робота. Тоді Оля на 
мене дивиться і каже: «Та чого ми підемо 
в медсестри, тут так цікаво навчатись!» 
Тому і вирішили подати документи у 
технікум і згодом успішно склали вступ-
ні іспити. 

Щодо вибору спеціальності, то тут 
було складніше. Адже спочатку такі спе-
ціальності, як «Технологія складально-
го виробництва», «Технологія високого 
друку» чи «Технологія плоского друку» 
ні про що нам не говорили. Але під час 
навчання я вже зрозуміла, що я можу 
робити після закінчення навчального за-
кладу, ким я можу працювати тощо.

— Маріє Володимирівно, чи думали 
ви, будучи ще студенткою, що будете 
викладати у цьому навчальному закла-
ді й обіймете посаду заступника дирек-
тора?

— Таких думок у мене не було, і я 
навіть про це не мріяла, бо після закін-
чення технікуму (до речі, з відзнакою) 
я дуже хотіла працювати в Тернополі. 
Проте у тернопільському видавни-
цтві не було два місця (для мене й для 
Олі), то ми, щоб бути разом, поїхали в 
Одеську область (у м. Кілію). Там я пів-
року працювала інженером-техноло-
гом і у серпні знову приїхала до Львова 
вступати  в Український поліграфічний 
інститут ім.  Івана Федорова на заочну 
(крім цього, вечірню) форму навчання. 
Після вступу я прийшла до технікуму 
розповісти моїм викладачам про мій 
вдалий вступ і зустріла свого майстра 
виробничого навчання, який сказав, що 
в технікумі є вакансія майстра техніч-
ного навчання в складальному цеху.  
Так я вже і залишилася у технікумі.

Пропрацювавши вже багато років у 
цьому навчальному закладі, я зрозумі-
ла, що одиниці випускників із технічних 
спеціальностей можуть викладати, тому 
що виконувати педагогічну роботу над-
звичайно складно та відповідально, для 
цого потрібен особливий хист.

— Ви вже довго пропрацювали у 
стінах нашого навчального закладу, на 
вашу думку, чи змінилися студенти?

— Думаю, що не змінилися, адже 
в нашому навчальному закладі навча-
ються добрі та мудрі студенти. Якщо 
хтось вступає у коледж випадково чи 
такий, що не хоче вчитися, то він з ча-
сом із списку студентів зникає.

Звичайно, порівняно з часами, коли 
вчилася я, студенти стали набагато мо-
більнішими та креативнішими, мають 
більше можливостей для саморозвитку. 

- Маріє Володимирівно, а як ви 
стали заступником директора? 

- Перед тим, як стати викладачем, 
я вже пройшла чималу школу життя і, 

звичайно, школу комсомольського загар-
тування, адже була секретарем Комітету 
комсомолу, де працювала з молоддю. 
У цей період часу я набула практично-
го досвіду роботи зі студентами. І коли 
мені тогочасний директор Г. Козицький 
запропонував посаду заступника дирек-
тора, я спочатку відмовлялася, адже це 
дуже відповідально, але, знаючи Григо-
рія Гнатовича як викладача (він мене ще 
вчив), я після третьої чи четвертої про-
позиції погодилася. Працювала я з ним 
до 1997 року. Згодом, коли наш технікум 
став структурним підрозділом Україн-
ської академії друкарства, його очолив 
теперішній ректор академії Богдан Васи-
льович Дурняк.

— Якщо б у вас була можливість 
змінити професію, ви б це зробили?

— Професію я б, напевно, не зміни-
ла. Але все-таки я би хотіла отримати 
педагогічну освіту. В Поліграфічний 
технікум (на той час) я б точно вступи-
ла, тут дуже хороша аура.

— Яким ви бачите наш коледж у 
майбутньому?

— Я думаю, що наш навчальний за-
клад й надалі йтиме в ногу з часом. Адже 
тут все адаптується до сучасних потреб 
суспільства: змінюються спеціальності, 
методи навчання, ми співпрацюємо з ба-
гатьма поліграфічними підприємствами, 
видавництвами. Сподіваюся, що так буде 
завжди. В коледжі з кожним роком все 
більше працевлаштовуються кандидати 
наук, які справді знають свою справу.

— Що ви можете побажати на-
шим студентам?

— Студентам І-ІІІ курсів я бажаю 
знайти ще більше сил та бажання на-
вчатись, відвідувати заняття, а нашим 
випускникам хочу побажати зробити 
правильний вибір, спробувати себе 
в науці, не боятися складати ЗНО та 
впевнено йти до своєї мети.

Інтерв’ю підготувала  
Мар’яна Роман, 46 група 

Випускники Львівського поліграфічного 
колед жу завжди були і залишаються особливими, 
гордістю нашого навчального закладу. Приємно, що 
багато із них повертаються, але вже як викладачі, 
а згодом навіть обіймають керівні посади. Так,  
М. В. Слоцяк — заступник директора з навчальної ро-
боти, К. З. Ярка — заступник директора з навчаль-
но-виробничої роботи, О. М. Ковалишин — заступ-
ник директора з адміністративно-господарської 
ро бо ти. Тож нам було цікаво разом з ними поринути 
в минуле, поговорити про студентське життя  

і помріяти…

   Марiя Слоцяк:   «У Львiвський 
                         полiграфiчний коледж 
                         мене привела доля»
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— Корнеліє Зіновіївно, чи мріяли, будучи ще 
студенткою, що обійматимете посаду заступ-
ника директора з навчально-виробничої роботи у 
своїй альма-матер?

— Ні, і не мріяла і не думала. Вступаючи до технікуму, я 
ледь орієнтувалася, що таке поліграфія (батьки пояснили, що 
це друк книг і газет). Навчалася я на спеціальності «Техноло-
гія високого друку». Свою роботу після закінчення технікуму я 
почала з друкаря високого друку, потім працювала майстром 
виробничого навчання, згодом очолювала навчально-вироб-
ничі майстерні, а вже  після того, як набула  практичного до-
свіду, мені запропонували обійняти посаду заступника дирек-
тора з навчально-виробничої роботи. 

— Чому обрали саме спеціальність «Технологія ви-
сокого друку»?

— Так, справді, були й інші спеціальності, такі як  «На-
борне виробництво»,  «Технологія офсетного друку» тощо. 
Але на той час слово «високий» відіграло вирішальну роль, 
оскільки «високий» — отже, щось воно вагоміше, аніж набор-
не виробництво чи офсетний друк.

— Упродовж тривалої роботи у коледжі та співпра-
ці зі студентами Ви бачите різницю між студентськи-
ми поколіннями? 

— Кожен час має свої особливості, і, напевно, недоречно по-
рівнювати моє покоління 80-х років із сьогоднішнім поколінням.  
Змінюється життя, змінюється суспільство, тому кожне поколін-
ня має право на своє бачення сучасного і майбутнього. Сказати, 
що ми були кращими, а сучасна молодь гірша, я не можу. Єди-
не, що хочу відзначити, що сьогодні молоді люди мають більше 
свободи. У них є право вибору, вони можуть відстоювати свою 
думку. В наші часи, на жаль, такого не було. 

— А чи важко було Вам освоювати друкарські технології?
—  Ні, не важко, головне бажання. Людина має постійно 

вчитися, бо здобути знання, отримати певний фах і зупини-
тися у самоосвіті є неправильним. Якщо ти прагнеш осягнути 
щось нове, то це не складно. 

— Як змінився коледж за всі ці роки?
— Коледж, звичайно ж, змінився. У свій час ми жили в 

замкнутому суспільстві, в Радянському Союзі, де були якісь 
свої, скажемо, традиції. З приходом незалежної України 

багато чого змінилося, хоча 
приміщення залишилося тим 
самим, але наповнення в 
ньому стало зовсім іншим. А 
зважаючи на те, що наш на-
вчальний заклад розташова-
ний в монастирі, напевно, сам 
Бог велів, щоб тут було якесь 
особливе духовне життя, і те 
духовне наповнення якимось певним чином впливає як 
на педагогічний колектив, так і на студентський колектив, 
адже в нас добра атмосфера, добрі взаємовідносини між 
людьми.

— Яким Ви бачите коледж через 10 років?
— Звичайно, хотілося б, щоб наш навчальний заклад 

виглядав ще краще. А в майбутньому, з погляду заступника 
з навчально-виробничої роботи, хотілося б, щоб все-таки 
у нас була потужна матеріальна база. В моїх мріях, дум-
ках — змінити щось у матеріально-технічному плані. Бо 
аудиторія є, викладачі є, сучасні засоби — їх простіше при-
дбати, а от якесь поліграфічне обладнання, щоб студенти 
могли навчатися — це поки що мрія. Зараз маємо застарілі 
поліграфічні машини, але розуміємо, що маємо рухатися 
в ногу з часом, однак, на жаль, мрії не збігаються з наши-
ми фінансовими можливостями. І все ж мріяти треба, бо 
кажуть, поки людина мріє, доти вона живе та здатна пере-
творювати мрії на реальність.

— Якщо б у Вас була можливість повернути час, що 
б саме змінили?

— Професію однозначно не змінила б. Хоча до вступу в 
навчальний заклад достеменно не знала, що це за галузь. 
Лише згодом, під час практичного навчання, «вросла» в полі-
графію. І сьогодні я вдячна долі, адже займаюся справою, яка 
стала сенсом мого життя.

Інтерв’ю підготувала 
Наталія Маселко, 46 група

Корнелія ярКа:

«Людина має постійно 
�	 Колись	студенти,	а	тепер	–	викладачі

- Олегу Мироновичу, яки-
ми були Ваші студентські 
роки у поліграфічному тех-
нікумі?

- Вже не пригадаю всіх подро-
биць, але точно можу сказати, що 
на заняття ходив, бо колись тако-
го не було: хочу йду, а не хочу – не 
йду. Загалом навчатись мені по-
добалось, цікавими були заняття 
Броніслава Івановича Колодія. 

- У коледж Ви вступили на 
спеціальність «Обслугову-
вання та ремонт поліграфіч-
ного обладнання», чим був 
спричинений такий вибір?

- Це важко сказати. Коли я вступав, то ще не уявляв фа-
хову перспективність обраної спеціальності, але назва мене 
зацікавила. 

- А чи думали Ви, будучи студентом, що згодом пра-
цюватимете у коледжі та ще й обіймете адміністра-
тивну посаду?

- Не думав, у мене не було вибору. Колись, після за-
кінчення навчання, студент мав три роки відпрацювати на 
виробництві. Адже держава витратила кошти на навчання, 
тож після завершення навчання ми мали скерування на ро-
боту по Україні та за кордон. У нашому коледжі було два 
вакантних місця: одне в майстерні, а друге – в друкарні. Я 
залишився у майстерні на посаді техніка, а через рік став 
майстром виробничого навчання. Через деякий час я по-

чав викладати, потім став завідувачем практики, а згодом 
– заступником директора з адміністративно-господарської 
роботи. Так котився-котився і докотився (сміється).

- Якби була можливість розпочати все заново, Ви б 
змінили спеціальність?

- Ні, не змінив би, якби мені довелось знову обирати, я би 
став механіком.

- На вашу думку, чи змінились студенти від часів Ва-
шого навчання і до сьогодні?

- Так, звичайно, в гіршу сторону. Жартую, насправді все 
так, тільки з точністю до навпаки.

- Як бачите коледж через 10 років?
- Складно щось прогнозувати, думаю завдяки такій моло-

дій генерації, як наші студенти, в коледжі завжди буде якась 
«свіжа лепта», будуть лише позитивні зміни.

- А чи є у Вас улюблене заняття ще зі студентських 
років?

- Так, це — футбол. У будь-яку пору року, незважаючи на 
погодні умови, люблю побігати. 

- Що побажаєте студентам нашого коледжу?
- Будьте задоволені тим, що робите, тим, що вам посилає 

доля. Будьте успішними та щасливими!

Інтерв’ю підготувала  
Соломія Козак, 46 група 

Олег Ковалишин: «БУДЬТЕ ЗАДОВОЛЕНІ 
ТИМ, ЩО РОБИТЕ»

вчитися»
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ВИМІР  ТВОРЧОСТ І
Хомчак Леся Миронівна, заступник директора з виховної роботи, 
розповіла, як адміністрація коледжу сприяє творчому розвитку 
студентів.

�	 Студентська	самореалізація

— Які творчі 
проекти функціо-
нують у нашому 
коледжі?

— Студентську 
творчість ми розви-
ваємо у різних ас-
пектах. Коли я цьо-
го року побачила 
дипломні роботи, 
втілені у реальну 
книжкову продукцію, 
календарі, розма-

льовки та журнали, то просто була вражена тим, наскільки це 
було талановито. Крім того, в нас на постійній основі функці-
онує арт-галерея коледжу, де студенти-дизайнери презенту-
ють різноманітні мистецькі роботи. Особливо запам’яталися 
виставки, присвячені двохсотліттю від дня народження Тара-
са Шевченка; зокрема шрифтових композицій, ілюстрацій до 
творів Шевченка. Студенти-дизайнери малюють листівки та 
плакати, роблять різноманітні витинанки. Також студентів за-
лучено до різних майстер-класів. Наприклад, минулого року 
проведено майстер-клас з виготовлення ляльок-мотанок у 
формі ангеликів — було створено понад 50 ангеликів, які ми 
відправили в зону АТО.

Особливо пишаємось збірником «Спалах», у якому публі-
куємо літературні твори студентів.

— Як виникла ідея видавати «Спалах»?
— Назва збірника походить від однойменної назви літера-

турної студії, створеної 2008 року. Коли я як викладач-філо-
лог працювала багато зі студентами, то багато з них приходи-
ли до мене, щоб показати свої літературні напрацювання. Це 
були короткі прозові твори, поезія, поеми і навіть романи. І од-
ним із перших таких авторів була Альона Кудряшова, тодішня 
очільниця студентського парламенту коледжу. Вона писала 
роман, а те, що я мала нагоду читати — був всього-на-всього 
уривок цього роману. У межах першого збірника  ми опублі-
кували уривки її роману і подали це як окремий літературний 
твір.

— Як часто виходить цей збірник?
— Це видання не є періодичним. Вже надруковано два ви-

пуски, однак вийшли ще два збірники: це «Спалах» у формі 
міні-книги, яка зайняла друге місце на конкурсі у Москві; ще 
один збірник існує в електронному форматі і був створений як 
дипломна робота студентки спеціальності «Дизайн друкова-
ної продукції», до якого увійшли прозові, поетичні та драма-
тичні твори і навіть каліграми та зразки анафори.

— Чи плануєте ви започатковувати якісь нові про-
екти?

— Творчість можна розвивати через проведення КВК. Так, 
студентський парламент, який дуже активно взявся цього 
року до роботи, зініціював створення команди КВК у нашому 
коледжі, і я думаю, що це можна буде реалізувати.

— Ви кожного року організовуєте творчі вечори, ви-
стави та конкурси. Чи плануєте такі заходи наступно-
го року?

— Ну звичайно, планую і хочу спрямувати ці заходи в на-
уково-пізнавальне, інтелектуальне русло. Все залежить від 
розвитку політичних подій у державі: минулого року ми скори-
гували виховну роботу в коледжі, скасувавши всі розважальні 
загальноколеджні заходи у зв’язку з війною; зараз є надія, що 
воєнні дії на сході будуть потрохи згасати, а молодь принай-
мні має продемонструвати, що також живе якоюсь надією і з 
оптимізмом дивиться в майбутнє.

Минулого року ми започаткували проект «Унікальна Укра-
їна», тож у наступному році плануємо його надалі реалізо-
вувати. Цьогоріч у межах проекту було здійсено віртуальну 
подорож унікальними місцями України та організовано муль-
тимедійну конференцію під назвою «Мистецька мозаїка Укра-

їни». Також  було проведено науково-практичну конференцію 
«Андрей Шептицький – духовний будівничий української на-
ції»  (з нагоди 150-річчя від дня народження митрополита). 
Наступного року плануємо організувати літературно-музич-
ний вечір «Українки, які здивували світ», конференцію «Інте-
лектуальний цвіт нації» тощо. 

Крім того, цього року відбулося довгоочікуване свято «Ве-
чір першокурсника». Ну і, безперечно, багато доброчинних за-
ходів: зараз студенти активно взялись допомагати львівським 
сиротинцям — традиційно відвідуємо сиротинець на вул. Та-
джицькій. Також знаємо, що дуже погано забезпечений сиро-
тинець на Левандівці і, відповідно, треба буде якимось чином 
допомагати. Принагідно звертаюся до студентів, щоб не були 
байдужими, адже допомагати можна речами, грошима, за які 
ми щось будемо купляти. А емоції, які ми переживаємо, опи-
сати словами не можна — це просто треба самому відчути 
і навіть переосмислити власне життя. Також було проведе-
но доброчинний ярмарок, започаткований минулого року, на 
якому традиційно студенти-дизайнери будуть реалізовували 
свої роботи. До ярмарку долучились і студенти різних спеці-
альностей: продавали випічку, книги, вироби хенд-мейду. Усі 
кошти з цього ярмарку було використано на сиротинець.

14 жовтня відвяткували день Львівського поліграфічного 
коледжу, адже цей рік став знаковим, ми відзначили подвій-

ний ювілей: 85 років із 
дня заснування Полігра-
фічного технікуму у місті 
Харкові, а також 70 років, 
відколи Поліграфічний 
технікум відновив свою 
роботу у Львові.

— Чи всі студенти  
можуть брати участь 
у цих проектах і захо-
дах, які ви назвали?

— Всі, хто мають ба-
жання. Я ніколи не виби-
раю, які студенти можуть 
брати участь, а які — ні. 
Однак студенти теж ма-
ють розуміти, що є люди, 
які просто народжені для 

сцени, а є студен-
ти, яким важко це 
вдається. Але я 
ніколи не відкидаю 
ініціативи студен-
та — якщо студент 
не може бути акто-
ром, танцюристом 
чи співаком, то я 
обов’язково зна-
йду завдання для 
того студента, аби 
він міг самореалізу-
ватися та виявити 
свою громадянську 
позицію.

Отож берімо ак-
тивну участь у заходах і проектах, реалізуймо себе у на-
прямках, близьких нам, адже коледж надає нам безліч мож-
ливостей для самореалізації та творчого розвитку.

Інтерв’ю підготувала 
 Дідух Анастасія, 46 група
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Петро Федорович БИРИЧ, викладач спеціальних  
технологічних дисциплін
1. Мені рекомендували мої односельчани, які були випускниками нашого, тоді ще технікуму. Я 

навчався на спеціальності «Друкарське виробництво» і зараз працюю в цикловій комісії цієї 
ж спеціальності.

2. Ой, тоді теж було цікаво. Не думайте, що тільки теперішнім студентам цікаво. Дуже багато 
різноманітних заходів проводили. Майже кожен тиждень якась група щось організовувала в 
актовому залі. 

3. Не думав, хоча хотів би. Сталося так, що я працював в Українській академії друкарства, а 
потім мені запропонували перейти сюди і я погодився, оскільки це мій рідний навчальний за-
клад. Знаєте, дехто говорить, що ось, зарплата низька, робота вже неперспективна…. Але я 
б ніколи не змінив своєї спеціальності, ніколи.

4. Ну, в чомусь є одинакові, а в чомусь відрізняються, є якісь особливості. Не скажу, що колись 
всі були більш відповідальними, оскільки і зараз є сумлінні студенти, та, порівнюючи з ми-
нулими роками, їх стає дедалі менше. Тепер студентам простіше, вони можуть в будь-який 
час зайти в Інтернет і викачати необхідну інформацію, а колись всі сиділи в бібліотеках, 
пам’ятаю, що були моменти, коли читальні зали бібліотек були переповнені. Але тоді такий 
час був, тому не можна сказати, що теперішні студенти є поганими. Студенти є студентами 
завжди.

5. Не знаю, як зміниться наш коледж, але хотілося б побажати, щоб було більше нової техніки 
для навчання, адже суттєво змінилися друкарські процеси та обладнання. 

Михайлина Іванівна 
БОХОНКО, завідувач ден-
ного відділення, викладач 
спеціальних технологічних 
дисциплін. 
1. Мабуть, як і більшість, 
я потрапила до технікуму зо-
всім випадково. Це був 1970 
рік. Я мріяла стати педагогом 
і подала документи у педаго-
гічне училище, проте невдало 
склала вступні іспити.  Коли 
пройшла далі вулицею, то по-
бачила поліграфічний технікум 
і оголошення про набір абіту-
рієнтів. Я подала документи 
на декілька спеціальностей і в 

результаті обрала  «Технологію високого друку». Ціка-
во, що одразу мене не зарахували, адже тоді надавали 
перевагу випускникам шкіл зі східних областей Украї-
ни, але мені пощастило, бо один хлопець пішов до ар-
мії, тож мене зарахували замість нього. 

2. Найбільше запам’яталась практика, її було багато, що 
допомагало закріпити набуті теоретичні знання. Усі ми 
після завершення навчання  вправно обслуговували 
друкарські машини.

3. Одразу після завершення навчання, згідно з держав-
ним розподілом мене скерували сюди на роботу. Спо-
чатку я працювала друкарем, опісля – майстром ви-
робничого навчання, а вже потім почала викладати. 

4. Так, звичайно, як і суспільство загалом. Зараз у нас 
відбувається період комп’ютеризації, студентство по-
іншому дивиться на все. Не завжди хочуть конспекту-
вати, бо цю ж інформацію можна знайти в Інтернеті, 
легше списати, адже зараз стільки різноманітних ґа-
джетів, але сказати, що студенти є поганими і не зді-
бними до навчання, то ні. Вони — наше майбутнє, 
сподіваюсь, що більшість із них стануть високваліфіко-
ваними спеціалістами.

5. Зараз дуже важко щось прогнозувати, бо невизначе-
ність є у всьому. Чи будемо ми надалі випускати мо-
лодших спеціалістів, чи, можливо, бакалаврів — час 
покаже. Залишається сподіватись на краще. 

Іван Михайлович МИКИТЮК, 
викладач  
природничо-математичних 
дициплін
1. Я ніколи не думав, що буду на-
вчатись у поліграфічному техні-
кумі. Ще 1953 року я спробував 
вступити у нафтовий технікум, але, 
на жаль, мене не прийняли через 
низький зріст та й фізичний стан 
не відповідав усім вимогам. І тоді 
наступного 1954 року я вступив у 
технікум на спеціальність «Полі-
графічні машини та устаткування». 
Я свідомо хотів бути механіком, а 
не друкарем чи набирачем.
3. Ніколи. Це могло мені наснитись 

лише у страшному сні (сміється). Після завершення 
навчання в інституті завідувач кафедри технології ме-
талів сказав, що потрібні молоді викладачі і запропону-
вав мені стажуватись. Я погодився. Мені сподобалось 
спілкування з молодими людьми. Бо виробництво – це 
виробництво, бувають моменти, коли не хочеш йти на 
роботу, бо там важко або ж є люди, яких не хочеш бачи-
ти. До того ж працювати директором друкарні мені було 
нудно. А от з молоддю можна і пожартувати.

4.  Змінилися і, на жаль, не стали кращими. Студенти сві-
домо навчались для того, щоб у подальшому професій-
но зростати. На мою думку, більшість сучасних студен-
тів не мають тієї мотивації.

5. Як на мене, через цей період часу тут не буде того пере-
ліку спеціальностей, які є зараз, безумовно, будуть змі-
ни, і дай Бог, щоб наш коледж «вистояв». 

Яким було навчання наших викладачів-випускників 
тоді ще Поліграфічного технікуму? Вам цікаво? 

І нам теж, тож ми вирішили поставити їм такі 
запитання:1. Чому ви вирішили вступати у наш 

навчальний заклад?
2. Що найбільше запам’яталось зі студентських 

років?
3. Чи думали, що працюватимете викладачем  

у рідному навчальному закладі?
4. Як вважаєте, чи змінились студенти від часів 

вашого навчання?
5. Яким уявляєте наш коледж через 10 років?
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Світлана Генріхівна БАБЧЕНКО, 
викладач  
спеціальних дисциплін циклової 
комісії видавничої справи  
та редагування
1. На навчання у Поліграфічний 
технікум я потрапила випадково, коли 
не вистачило одного балу для вступу 
на історичний факультет львівського 
національного університету ім. Івана 
Франка. Мама порадила мені не втра-
чати рік і вступити у технікум, куди 

ще приймали документи на поповнення. Щоб догодити 
мамі, я і вступила, а потім мені так сподобалося навчати-
ся тут, що про університет і не згадувала.

2. Було цікаво і весело. Цікаво навчатись, щодня дізнава-
тись про щось нове. Веселим було дозвілля, особливо 
запам’яталась коляда на Різдво, коли співали «Тиху ніч» 
п’ятьма мовами, поїздка в Трускавець, отримання першої 
довгоочікуваної стипендії. Тільки тепер можу сповна оціни-
ти неповторність і швидкоплинність того часу. 

3. Однозначно, що ні. Хоча професія викладача мене заці-
кавила саме під час навчання у технікумі, але я усвідом-
лювала, наскільки це відповідально, треба ж так багато 
знати! Викладачі для мене – це завжди щось величне, 
мудре… І хоча сьогодні також викладаю, коли бачу сво-
їх педагогів (М. В. Слоцяк, О. П. Вушко, В. М. Юрченко,  
Г. В. Балич-Гудз), відчуваю внутрішнє тепло і вдячність за кож-
не заняття. 

4. Так, стали більш демократичними, вільнішими у вислов-
люваннях. На жаль, частіше пам’ятають про свої права, 
а не про обов’язки.

5. Єдиним і неповторним. Вірю, що незважаючи на освітні 
реформи, альмама-матер буде прогресувати, застосову-
ватимуться нові методики навчання, з’являтиметься нове 
обладнання. Коледж буде як завжди, на висоті, допоки в 
ньому працюють і навчаються небайдужі люди.

Наталія Ігорівна СТОРОЖУК, викладач спеціальних економічних дисциплін
1. Тому що у той час спеціальність «Бухгалтерський облік» була новою і затребуваною. Вона й до 

сьогодні мені подобається.
2. Добре пам’ятаю викладачів, які працюють і до сьогодні: Л. І. Пилипенко, В. В. Чухілевич, В. М. Юр-

ченко, Ю. С. Філіпчук, Г. В. Балич-Гудз.
3. Ні. Після закінчення коледжу я здобула педагогічну освіту, але незважаючи на це, я працювала на 

виробництві, а вже з 2005 року почала працювати викладачем у коледжі. Мені це до вподоби, адже 
зі студентами цікавіше працювати, аніж на виробництві, де робота щодня така ж, як і вчора, і місяць 
тому.

4. Змінились. Вони стали вільнішими. Але як тоді, так і сьогодні студенти різні. У роки мого навчання це 
були перші роки незалежної України, тож виховання у нас було пострадянське.

5. Процвітаючим, з більшою кількістю студентів. 

Марія Степанівна ЗАХАРКІВ,  
викладач спеціальних технологічних дисциплін  
1. Цілком випадково. Можливо, це доля. Я не знала до останнього, куди вступатиму. В мене була 

похвальна грамота, висока успішність, тож вирішила навчатись у поліграфічному технікумі на спе-
ціальності «Технологія наборного виробництва». Але ж навіть думки не було, що я працюватиму в 
своєму навчальному закладі.

2. Студентські роки були дуже цікавими. Я сама з села, з Тернопільської області, у технікумі, і тут 
для мене відкрилось «нове життя». Під час навчання їздили в тоді ще Ленінград, у Москву, що 
було для мене цікавим досвідом. 

3. Мене вибрали представником від групи у комітет комсомолу. Ми влаштовували багато вечорів, 
спілкувалися з цікавими людьми, відвідували безліч заходів, наприклад, ходили в Оперний те-
атр, куди абонемент на рік коштував 3 карбованці.

4. Загалом, з психологічної точки зору, то все  так і залишилось: існують різні типи студентів. Проте, 
на мою думку, вони стали лінивішими. Говорю не лише про навчання, а про життя, бо поклада-
ються на когось чи на щось: на комп’ютер чи на списування. Ми були більше здатні до тяжкої 
праці та налаштовані на навчання.

5. Коледж процвітатиме. Покращиться матеріальне становище, технологічно удосконалиться. Ду-
маю, все буде добре.

Наталія Алимівна ПАЦ,  
викладач спеціальних  
технологічних дисциплін
1. Спочатку я хотіла вступати у 
Львівський фінансово-економічний 
технікум, проте виникли деякі труд-
нощі. Тож у Львівський поліграфіч-
ний технікум потрапила випадково, 
мені його порекомендували подруги, 
які навчались тут. Я хотіла вступити 
на спеціальність «Друкар офсетно-
го друку», проте мені не вистачило 
одного балу, то ж стала студенткою 
спеціальності «Технологія наборно-

го виробництва».
2. Найбільше запам’ятались культурні заходи, зокрема 

незабутнім був Вечір першокурсника. Також добре 
пам’ятаю практику: спочатку вона мені не подобалась, 
оскільки це для мене було чимось новим, тому було 
тяжко, а пізніше, коли освоїлась та почала розуміти 
процес, який виконую, стало цікаво. 

3. Ніколи про це не думала. Після закінчення інституту 
мене запросили сюди працювати майстром, а декілька 
років тому запропонували посаду викладача.

4. Дуже змінилися і не на краще: у них багато прогалин 
у знаннях, вони не знають елементарних понять, не 
вміють етично поводитись на заняттях.

5. З навчанням в одну зміну, як було колись. Можливо, 
тоді б якість навчання була кращою.

�	 Наші	випускники
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• розумні

• активні

• небайдужі

• творчі

VІ науково-пошукова 
конференція студентів ВНЗ 

І-ІІ рівнів акредитації  
м. Львова «Світ навколо нас»

Студентська конференція 
за результатами виробничої 

практики

Студентська науково-практична 
конференція «Андей Шептиць - 

кий – духовний будівничий 
української нації»

Доброчинний ярмарок Відвідування дитячого будинку 
(вул. Таджицька, 21)

Театралізоване дійство  
«Ми – єдина поліграфічна родина» Учасники обласного 

конкурсу авторської 
і патріотичної пісні

Літературний вечір  
«Я – українець.  

Оце і вся моя біографія»

Фестиваль різдвяних вертепів

Мандрівка історичними місцями 
Волині та Львівщини Квест-гра «Нам – 85»

Семінар з фізичного виховання
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