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Oleh Rudenko. Artistic Heritage of the Department of Book Graphics and 
Printmaking of the Ukrainian Academy of Printing. Abstract. Ukrainian 
Academy of Printing, and in the past The Ivan Fedorov Ukrainian Polygraphic 
Institute from the beginning of its foundation cultivates a creative direction 
related to the art of book and development of publishing and technological 
processes. In the second decade of the 21st century in the context of digital 
transformation the questions of expanding the art education came up in line with 
informational and communicational technologies and in the priority intellectual 
potential of book and free graphics there was a need to reform the Department of 
Fine Arts. The Rector without any doubt supported this initiative on January 4, 
2016 in order to train specialists in "Fine Arts" and issued an order to establish a 
new Department.  

Students from Ukraine and abroad come to the Department of Book Graphics and 
Printmaking to gain professional knowledge, developing the Ukrainian 
publishing and national culture, realizing new opportunities in Arts. All teachers 
of the Department are very experienced in their disciplines, cooperate with 
publishing houses, present their achievements internationally, involve students to 
exhibition activities. Many interesting and inspiring projects are waiting for the 
future entrants. And remembering that “ars longa, vita brevis” - the Department 
of Book Graphics and Printmaking works ahead developing new generations of 
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talented graphic artists. 
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Українська академія друкарства, правонаступниця 
Українського поліграфічного інституту ім. І.Федорова, від 
початків свого заснування плекає творчий напрям 
безпосередньо пов’язаний з розвитком видавничо-
технологічних процесів та мистецтвом книги. Два полюси, 
які підкреслюють винятковість навчального закладу на 
території нашої держави, впродовж років 
взаємозбагачуються та взаємодоповнюються. Особливого 
розвитку набуває мистецтво графіки у нових реаліях 
незалежної України як духовний продукт тисячолітньої 
історії нашої державності, який стверджує самобутність 
високоосвіченої нації. Книга унаочнює нам найкращі 
зразки прози та поезії, вчить історичному минулому, 
розкриває літописну старовину, передає легенди, іншими 
словами будує ноосферу інтелектуальної структури 
народу, яка оберігає його від варварів і вчить відстоювати 
свій рідний край. Розуміючи нагальну потребу і виклики 
часу, академія друкарства примножує та розвиває відділи, 
підсилює викладацький склад, спрямовуючи свої зусилля 
на те, щоб студенти академії отримували знання 
конкурентоспроможні на європейському ринку праці.  

Коли в другій декаді ХХI століття, в контексті цифрової 
трансформації, постало питання розширення мистецької 
освіти саме у руслі інформаційно-комунікаційних 
технологій та пріоритетного інтелектуально-світоглядного 
потенціалу книжкової та вільної графіки – з’явилася 
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необхідність реформувати єдину мистецьку кафедру. 
Ректорат, не вагаючись, підтримав ініціативу відділити 
дизайн від образотворчого мистецтва, а проф. Богдан 
Дурняк, з метою підготовки фахівців зі спеціальності 
«Образотворче мистецтво», 4 січня 2016 року видав наказ 
про реорганізацію кафедри та прийняв рішення про 
відновлення старих, вже не діючих майстерень по 
вулиці Личаківській. На початку новоутворена кафедра 
складалася з вісьмох працівників, які сформували 
штатний розклад під керівництвом професора Ігора 
Голода та двох заступників: доцента канд. мист. Олега 
Руденка та засл. худ. України Сергія Іванова, а також 
старших викладачів Федора Лукавого, Віктора Куликовця, 
Богдана Рожака, Олени Жеребецької, Любомира Прийми.  

Починаючи від січня-лютого того ж року, в 
приміщеннях на вулиці Личаківській будинок №3 
почалася інтенсивна робота, адже з усього Львова 
«визбирувалися» старі літографічні і офортні станки, 
преси для високого друку та частинами перевозилися до 
щойно побілених аудиторій. Також розроблявся та 
удосконалювався напрям книжкового мистецтва. Немов 
птиця Фенікс з попелу відроджувалася Кафедра 
книжкової та станкової графіки. Це місце, символічне для 
Львова, оповите магією творення книг та графічних 
аркушів, має глибоке коріння, яке живить буйну крону 
творчості, адже тут знаходилася від XVIII ст. літографія 
Піллера. Впродовж декількох століть воно приваблює 
знавців-колекціонерів та академічну художню 
інтелігенцію, зберігаючи потужний потенціал одвічної 
креативності [1]. Ініціатором цих титанічних пошуків 
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обладнання, домовленостей з організаціями та людьми, 
написання документів, програм став світлої пам'яті проф. 
Ігор Голод. Поряд з ними стояла група фахових 
викладачів, які підставили дружнє плече і піднесли цей 
важкий, але цінний для майбутнього України духовний 
скарб – виховання художника-графіка на належному 
високому рівні. Митці Сергій Іванов та Федір Лукавий, які 
закінчили кафедру у часи її розквіту наприкінці ХХ ст., 
повернулися до своєї Alma Мater визнаними майстрами – 
перший до станкової графіки, другий – до мистецтва 
книги, щоб передавати графічну легенду і мистецькі 
традиції та відкрити дорогу молодому поколінню. 
НОВІ ОБРІЇ. Реформування та утворення кафедри, 

завдячуємо керівництву закладу та натхненній праці 
першого очільника – професора, канд. мист., Ігоря Голода, 
який поклав на створення інституції свої знання та 
здоров’я [2]. Після довгих років перебування на посаді 
проректора Львівської академії мистецтва, професор 
прийшов до академії людиною зрілою і досвідченою, 
маючи у своєму арсеналі близько двохсот публікацій, які 
висвітлювали проблеми мистецтва, а також був автором 
альбомів про творчість сучасних видатних українських 
митців, монографій і посібників. Пам’ять про нього 
завжди залишиться у наших серцях як про людину 
ерудовану, благородну, з витонченим смаком, естета, з 
яким було цікаво не тільки працювати, але й 
спілкуватися, дискутувати та будувати плани на майбутнє.  

Оскільки кафедра мала розвивати вже закладені 
графічні традиції книжкової та вільної графіки, то на чолі 
цих двох напрямків поставлено людей з вагомим 
художнім професійним досвідом, які були випускниками 
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та адептами графічних традицій УАД. На чолі напрямку 
станкової графіки став знаний в Україні та поза її межами 
графік Сергій Іванов, роботи якого знаходяться в музеях, 
галереях та приватних колекціях України, США, Японії, 
Франції, Нідерландів, Швеції, Італії, Австрії, Іспанії [3]. 
Очолити напрямок книги було запрошено відомого 
художника книги Федора Лукавого, людину з 
філософським складом розуму який навчає студентів 
любити і «жити» книгою [4]. Перед ним стояло важливе 
завдання – сформувати і викладати дисципліну 
«Мистецтво книги» на всіх шести курсах з яким він 
успішно впорався про що свідчать праці студентів.  

Предмет шрифтів доручено викладачеві з сусідньої 
Кафедри графічного дизайну і мистецтва книги 
Ярославові Куцю, творцеві нових українських шрифтів, 
серед яких найбільш знаний «Нарис», а рисунок – 
багатолітньому працівникові українських видавництв 
Любомирові Приймі, що підходив до студій з розумінням 
графічного фаху. Його аудиторні театральні постановки 
оголеної та одягненої натури захоплювали своєю 
сюжетною сценічністю і простотою. Різні, часом 
суперечливі аспекти мистецтва, які інтенсивно 
обговорювалися з керівником кафедри у дружньому колі 
викладачів-графіків стали основою та опорою академічної 
пропедевтики. Паралельно до практичних професійних 
предметів утворився теоретичний блок історії книги та 
книжкової графіки, матеріальної культури, історії 
вітчизняного та світового мистецтва, які довірено 
викладати авторові цього тексту Олегові Руденку, який, 
здобувши фахову освіту за кордоном, вважає, що 
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інтелектуальний розвиток митця не менш важливий за 
його практичні навики. Пріоритетом стало ознайомлення 
молодих графіків з мистецькими доктринами та 
теоретичними поглядами на українську та світову 
культуру. У найбільш важливих починаннях він завжди 
підтримував першого керівника кафедри Ігора Голода та 
його наступника Сергія Іванова. 

Через деякий час було організовано напрямок 
реставрації та консервації паперу, яким опікується повна 
запалу та енергії завідувач відділу реставрації та 
консервації рідкісних видань Львівської національної 
наукової бібліотеки України ім. В.Стефаника доцентка 
Леся Дзендзелюк та реставраторка творів мистецтва 
Олександра Гливка. До складу новоутвореної кафедри 
відразу було залучено графіка з династії поліграфістів 
Віктора Куликовця, живописців Олену Жеребецьку та 
Богдана Рожака. Згодом, як досвідчена технолог 
занурилася у мистецький вир канд. технічних наук 
доцентка Наталя Цуца. Збагачують кафедру своїм 
молодечим запалом молоді випускники Юля Процишин, 
Марія Пляцко, Михайло Дрімайло, графічний доробок 
яких поповнює міжнародні виставки та конкурси. 

Склад кафедри постійно оновлюється і доповнюється 
новими викладачами. Оригінальні методи викладання 
дисципліни «Експресивний рисунок» вніс професор, 
заслужений художник України Микола Опанащук. Його 
багаторічний досвід став надбанням колективу. Активно 
включилася до роботи заст. директора Палацу мистецтв у 
Львові професорка, докторка мист. Ольга Луковська, 
організаторка численних експозицій та зустрічей. Також 
доповнили колектив доцент, канд. мист. Володимир 
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Жишкович, канд.мист. Наталя Шепеть, Борис 
Великоголова, Евеліна Дацюк, Тарас Опанащук, Галина 
Яковлєва, Соломія Дорош, Богдан Локатир. 
СПАДЩИНА І ТРАДИЦІЇ. Кафедра книжкової та 

станкової графіки розвиває вітчизняну художню культуру, 
яка існувала віддавна, беручи початок у графічних 
традиціях Георгія Нарбута, Василя Кричевського, Софії 
Налепінської-Бойчук та Михайла Жука в Українській 
академії мистецтва. Цю творчу естафету в тридцятих 
роках минулого століття від Києва перейняв Харків разом 
з реорганізованим поліграфічним факультетом [5]. 
Українська академія друкарства стала продовжувачем 
графічної культури Харківського поліграфічного 
інституту, який після Другої Світової війни переїхав до 
Львова. Саме у Львові була створена єдина кафедра 
книжкового мистецтва в Україні «Кафедра оформлення та 
ілюстрації книги». Реорганізована 2016 року Кафедра 
книжкової та станкової графіки є її правонаступницею, 
адже надалі розвиває напрямок «Образотворче 
мистецтво», надаючи пріоритет книзі та вільній графіці, 
які успішно формувалися в Українській академії 
друкарства впродовж другої половини ХХ століття. Тут 
працювали народна художниця України Олена 
Кульчицька, Павло Жолтовський, Яким Запаско, Борис 
Валуєнко, Охрім Кравченко, Володимир Овчінніков, 
Анатолій Попов, Христина Саноцька, Микола Таранов, 
Ярослав Куць, Олекса Шатківський. Звідси вийшли 
видатні українські графіки та книжники: Іван Крислач, 
Аркадій Пугачевський, Володимир Пінігін, Юрій 
Чаришніков, Богдан Пікулицький, Валерій Дем`янишин, 
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Олександр Аксінін, Юрій Кох, Михайло Москаль, Сергій 
Іванов, Олег Денисенко, Сергій Храпов, Констянтин 
Калинович, Олег Дергачов, Іван Плесканко, Володимир 
Юрчишин, Едуард Кірич, Володимр Гарбуз, Василь 
Кононенко, Вікторія Ковальчук, Кость Лавро. 

Кафедра розвивається у двох напрямках: книжкової та 
станкової графіки, а також залучає фахівців з реставрації 
для відновлення творів мистецтва на паперовій основі. 
Напрям книжкової графіки сформувався у навчальному 
закладі після ІІ Світової війни і має потужній потенціал до 
поступу в нинішніх умовах, застосовуючи цифрові 
технології та розвиваючи нові можливості. 
Книжкова графіка – самодостатній вид образотворчого 

мистецтва, який охоплює вивчення, аналіз та творче 
рішення у просторі книжкових видань. Основою йому 
слугує естетичне духовне надбання людства від 
найдавніших культур до сьогодення, що передається у 
спадок і залишається на полиці історії кожного народу, 
настановляє та виховує індивідуальність. В процесі 
навчання книга розглядається як цілісний ансамбль, який 
акумулює в собі технічні, технологічні, образотворчі 
елементи, що виражають світоглядні, ідейні, національні 
складові. Молодь здобуває всебічну освіту, 
ознайомлюючись впродовж навчання з різного рівня 
інтелектуальною та художньою мистецькою спадщиною, 
починаючи від дитячої, науково-технічної і закінчуючи 
художньою літературою, книгою художника. Студенти 
розвивають творчі нахили та формуються як особистість 
на кращих зразках рідної та світової літератури, 
користуючись сучасними технологіями. 
Станкова графіка належить до витонченого вільного 
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мистецтва, яке формувалося впродовж багатьох віків, 
продовжує традицію, не сковану будь-якими 
ідеологічними принципами та пріоритетами, має свободу 
особистісного художнього вираження. Основується на 
європейській традиції Рембрандта Ван Рейна та рідних 
графічних здобутках, започаткованих в епоху бароко та 
зібраних в творчості Тараса Шевченка. Завдяки 
невеликому графічному твору, відбитому на аркушеві 
паперу, унаочнювалися в образі змістовні складові, 
отримував розвиток сюжет, поширювалися філософські, 
богословські знання, індивідуальний світогляд. Станкова 
графіка розвиває художнє бачення, розкриває широкий 
спектр творчого потенціалу студента, який креативно 
інтерпретує актуальні теми сьогодення. Праця на 
літографських, офортних станках та пресах високого 
друку доповнюється ознайомленням з новими 
технологічними здобутками. 
Реставрація документів і творів мистецтва на паперовій 

основі дає фахові знання та унікальну можливість 
ознайомитися з рідкісною професією реставратора. 
Студент, освоюючи дисципліну, отримує теоретичні 
знання про види пам’яток, традиції їх створення, 
ознайомлюється з широкою палітрою матеріалознавчих 
аспектів. Набуваються професійні навики з дослідження 
основи та складових реставрованих об’єктів, що дозволяє 
вміло обирати правильний метод консерваційних чи 
реставраційних заходів, підбирати чи готувати відповідні 
матеріали, засоби, а також застосовувати спеціальне 
обладнання. Основними об’єктами для практичної 
роботи слугують зразки писемності, друку та мистецтва 
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на папері й пергаменті, а для виконання дипломних робіт 
– пам’ятки, що є фондовими одиницями збереження 
музеїв, бібліотек, архівів. Наші випускники обирають 
професійний шлях, який дає широкі можливості 
реалізувати себе в реставрації не тільки книги, але й 
старих документів, гравюр, географічних мап тощо. 
ВИСНОВОК. Українська академія друкарства – єдиний 

в Україні поліграфічний навчальний заклад, який готує 
художників книги та графіків. Розвиток нашого 
суспільства на цьому етапі потребує 
високоінтелектуального мистецтва, яке спонукало б 
людину, дезорієнтовану в інформаційному середовищі, 
зупинитися, взяти до рук книгу і перегорнути її сторінки. 
У цьому є найвища мета мистецтва книги, яке спонукає до 
духовного, етичного та естетичного розвитку особистості. 
Людина без книги приречена на розумову деградацію, 
тому так важливо виховати майбутніх художників книги, 
знавців своєї справи. Проєктуючи видання, 
використовуючи  найкращі тисячолітні надбання рідного 
рукописного мистецтва, вони будуватимуть майбутнє, 
відкриватимуть світові літературний спадок українського 
минулого.  

На Кафедру книжкової та станкової графіки 
з’їжджаються студенти зі всіх куточків нашої Батьківщини 
та з-за кордону, щоб отримати фахові знання, підняти 
українську видавничу справу, розвивати власну 
національну культуру, реалізовувати нові можливості 
образотворчого мистецтва. Викладачі кафедри є 
досвідченими фахівцями довірених їм дисциплін, 
співпрацюють з видавництвами, презентують свої 
досягнення на міжнародних форумах, залучають до 
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виставкової діяльності студентів. Багато цікавих робіт, 
натхненних проєктів чекають на втілення майбутніх 
абітурієнтів і пам’ятаючи, що аrs longa, vita brevis – 
кафедра працює на випередження – плекає нові 
покоління талановитих графіків. 
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