НАУКОВІ НОВИНИ
СТУДЕНТСЬКІ КНИЖКОВІ ПРОЕКТИ —
ПЕРЕМОЖЦІ НА КОНКУРСІ «МИСТЕЦТВА КНИГИ»
Книговидавнича справа у на
шій країні за два десятиліття різ
ко змінилась і продовжує зміню
ватися. Поруч колись могутніх
державних видавництв, що втра
тили монополію і розмах, поста
ли повороткі видавництва при
ватні. Адже існувати без книги
сучасне суспільство не може,
а вміло поставлена книговидав
нича справа є вельми прибутко
вою. У зв’язку з появою нових
видавничополіграфічних техно
логій є в цій галузі багато ново
го, цікавого, обнадійливого.
Але немало ще не вирішених
проблем розвитку національно
го книгодрукування, не зужитих
можливостей покращення якості
художнього оформлення друко
ваної продукції, зокрема — літе
ратури для дітей. Зпоміж ново
утворених видавництв вже є не
мало таких, де великого значення
надають питанням підвищення
якості художнього оформлення,
ілюстрування та поліграфічного
виконання книжкових видань.
Лідерами серед нових видав
ництв стають саме ті, де керів
ники повніше усвідомили ведучу
роль у книговидавничому про
цесі художникапрофесіонала.
З метою налагодження зв’язку
між художниками і видавцями
2010 року в Центральному бу
динку художника Національної
спілки художників України відбу
лась перша, після майже двад
цятирічної перерви, Всеукраїнсь
ка виставка книжкової графіки.
Виставка викликала велике за
цікавлення художників, книгови
давців, а також численних киян
і гостей міста. Надалі її пла

нується проводити як трієнале.
Експонентами цієї унікальної
виставки були і окремі студенти
кафедри графіки Видавничо
поліграфічного інституту (ВПІ)
НТУУ «КПІ». Певною мірою від
новився і щорічний конкурс
на краще художнє оформлення
та поліграфічне виконання дру
кованої продукції. Конкурс «Ми
стецтво книги» не має належної
матеріальної підтримки та потріб
ного розголосу, але все ж про
довжує існувати і робити щоріч
ні огляди великого масиву дру
кованої продукції українських
видавництв, а також визначати
переможців у кількох номіна
ціях. І хоч присуджені премії,
фактично, символічні, вони ба
жані для художників книги і ви
давців як моральний стимул.
На цей конкурс у 2011 році за
рекомендацією кафедри графі
ки ВПІ було представлено про
екти видань у вигляді макетів,
в одному примірнику власноруч
но виготовлених студентами.
Проекти книжок були адресо
вані маленьким читачам і зобра
ження в них домінувало над тек
стом, а тому плями тексту «впи
сувалися» в конфігурацією плям
рисунка. Це робило всі сторін
кові розгортки неповторними.
Склеєні зі знанням справи, ці
комп’ютерні роздруківки давали
вичерпну інформацію про те,
яким має бути запрограмова
ний кінцевий продукт — були
ніби його еталоном.
Книжкові проекти приверну
ли увагу членів Оргкомітету кон
курсу скрупульозністю виконан
ня всіх елементів книжкового
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оформлення, умінням студентів
надати книжцімакету вигляду
виготовленого поліграфічним
шляхом завершеного видання,
оригінальними творчими знахід
ками. Щоправда, не всі книжки
макети, з поданих на конкурс,
мали саме такий довершений
вигляд. Але усі проекти засвід
чили уміння їх авторів знайти
графічну мову, що найкраще па
сує до характеру, змісту і стилю
майбутнього книжкового видан
ня. Відчувалося, що студенти
кафедри графіки ВПІ добре по
інформовані про те, що робило
ся і робиться у мистецтві дитя
чої книги як у нас, так і за межа
ми держави.
Із п’ятнадцяти поданих на
конкурс п’ять студентських про
ектів книжкових видань були
відзначені спеціальними наго
родами.
Серед відзначених якістю ви
конання та особливою любов’ю
до циклу календарних українсь
ких народних пісень, позначе
ний проект видання «Різдвяні
колядки», запропонований сту
денткою Яною Герук. Вона про
демонструвала свою глибоку
обізнаність з колядками, щед
рівками і посипальними піснями
як унікальним явищем українсь
кої поетичної творчості світово
го значення та знайшла адек
ватну темі художню форму. Во
лодіння знанням зі стилістики
народного писанкарства, вити
нанки, кераміки, народного роз
пису, різьблення, килимарства
та вишивки прямо відбилося
на витонченій стилістиці всього
комплексу художнього оформ
лення книги. Творча винахідли
вість, легкість і розкутість рису
вання, вибаглива чистота стилю
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роблять книжковий проект при
вабливим. Такого типу видань
сьогодні бракує на полицях кни
гарень.
Свою здатність до перекон
ливого візуального мислення
проявила Яна Гранковська в ілю
страціях до твору Кліффорда
Саймака «Штуковина». В оповіді
йдеться про знедоленого хлоп
чика, допитливою увагою котро
го опанувала знайдена у лісі
таємнича «штуковина» — неві
домий предмет. В її добротних
сюжетних рисунках відчуваєть
ся схильність до скрупульозної
передачі характеру об’єктів пред
метного світу. Та що важливіше —
в предметах рельєфно виявляють
ся ті ознаки, котрі відповідають
уявленню про них у конкретній
змістовій ситуації, творять їх об
раз. Молода художниця ніби теж
дивиться на оточуючий світ очи
ма героя твору, унаочнюючи чи
стоту світу дитини і захланну
черствість дорослих людей.
Лінійноштрихове, злегка під
фарбоване охристими тонами,
зображення добре вписується
своїм силуетом у білизну сто
рінкових розгорток. Мова ри
сунків органічно лягає в книжку.
Подібне розуміння синтезу всіх
складових книжкового організ
му, взаємопроникнення тексту
і зорового ряду, дуже потрібні
книжковій графіці, а особливо —
дитячій.
Гарно скомпонувала і просто,
з відчуттям тонкощів українсь
кого слова, намалювала Інга Леві
сторінкові розгортки до книжки
віршівверлібрів визначного поета
Василя Голобородька. Не легко
віднайти вирішення характеру
стилістики рисунків, їх сюжетику
і змістове наповнення до пое
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тичного слова цього своєрідно
го майстра, аби допомогти ма
ленькому читачеві розібратися
в прихованому сенсі його вер
лібрів. У малюнках, як і в слові,
книжка вийшла метафоричною,
легкою, світлою і образною.
Своєрідні сюжетні композиції
створила Олена Біленька
для ілюстрування химерного
«Задачника» Григорія Остера,
«призначеного для тих, хто ма
тематику не любить». Рисунки,
як і тексти, мають заінтригувати
ситуаціями та вигадливими сю
жетами з цікавими образами чу
дернацьких персонажів тих уч
нів молодших класів, котрі пред
мет математики вважають не ці
кавим і мало потрібним у житті.
Не залишилася поза увагою
журі конкурсу і цілісно оформле
на та барвисто проілюстрована
Тамарою Кучугурою оригінальна
пізнавальна книжка «Кіт Плямка
і космічні розповіді» Людмили
Казнадій. У сучасній казці сим
патичні домашні звірята розпові
дають про нашу планету і таєм
ничий космічний простір як щось,
подомашньому, близьке.
Автори відзначених книжко
вих проектів прагнули до пошу
ку власної графічної мови, суго
лосної з текстом майбутнього
видання, намагалися уникнути
тривіальних вирішень концепції
конструювання та ілюстрування.
Приємно відзначити, що пошуки
ці, можливо несподівано для са
мих авторів, завершилися не
лише значним успіхом, а й окре
мими оригінальними знахідка
ми. З характеру ілюстрацій вид
но, що студенти безбоязно ри
сують з пам’яті та за уявою, а це
для художникаілюстратора має
величезне значення. Всі виз

начні художники книги вправно
володіли цілеспрямовано роз
виненою зоровою пам’яттю. На
полеглива праця у цьому на
прямку необхідна всім рису
вальникам, а майбутнім ілюст
раторам — особливо.
Перше знайомство з обра
зом книжки у всіх починається
з оправи, обкладинки. Цей «одяг»
захищає книжковий блок і рек
ламує книжку. А оскільки книжку,
подібно до людини, зустрічають
за одягом, то всі автори відзна
чених (і не відзначених — теж)
проектів при створенні сюжет
ношрифтових обкладинкових
композицій доклали чимало
творчої винахідливості та про
фесійного знання особливостей
різних видів друку. Великої ува
ги зовнішньому оформленню
книжкових видань приділяється
на кафедрі графіки здавна,
відколи теорію і практику з цієї
дисципліни почав викладати
професор Б. В. Валуєнко, автор
багатьох відомих у світі праць
про мистецтво книги та, окре
мо, про її зовнішнє оформлення.
Достатній рівень володіння
шрифтовою культурою промо
висто засвідчено тим, що зпоміж
усіх запропонованих на конкурс
макетів видань для дітей дош
кільного та молодшого шкільно
го віку характер шрифтового
оформлення обкладинок і книж
кових розгорток ніде не повто
рився. Студенти впевнено орі
єнтуються в арсеналі наборних,
акцидентних і комп’ютерних го
тових шрифтів, а при потребі —
вільно виготовляють свої, руко
писні чи рисовані. Як недолік
розглядались поодинокі випад
ки, коли для тексту дитячої
книжки обрано шрифт усклад
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неного рисунка, де характерні
ознаки літер забиваються «шу
мом» стильових прикрас, що змен
шують читабельність тексту.
Традиції української дитячої
книги давні і багаті творчими
здобутками. З розвитком книго
друкування тематичний асорти
мент дитячої книги швидко роз
ширювався, а до оформлення
залучали кращих художників.
Не всі імена творців збереглися,
але їх творчий дух закарбований
на сторінках тисяч видань. Бага
то зробив для становлення і роз
витку дитячої книги як феноме
ну української культури уславле
ний Георгій Нарбут та учні і по
слідовники його школи. Значний
і незабутній внесок в оновлення
і утвердження нового етапу роз
витку дитячої книги зроблено
художниками другої половини
ХХ століття. Олена Кульчицька,
Валентин Литвиненко, Георгій
Якутович, Олена Яблонська, Во
лодимир Голозубів, Григорій Га
вриленко, Софія КараффаКор
бут, Надія Лопухова, Ольга Яку
тович, Юлій Крига, Ніна Денисо
ва — кожне ім’я уособлює непо
вторний яскравий, багатогранний
мистецький світ; а які диво
світні книжки дарувала дітям
майстер народного мистецтва
Марія Приймаченко, а за нею —
Ліза Миронова. Українські книж
ки, особливо дитячі, отримува
ли вищі нагороди на міжнарод
них виставкахконкурсах. Але

для дитячої української книги
і теперішній час може і має ста
ти зоряним. Є технічні і художні
можливості для творення кни
жок небаченої краси, конфігу
рації і просторової складності,
з факсимільним відтворенням
художньотехнічних особливос
тей будьякої художньої манери
і авторської техніки. Та ще бра
кує у нашому суспільстві глибо
кого розуміння значення для
майбутнього розумної сучасної
дитячої книги. Високоякісно
оформлені і надруковані видан
ня для дітей, звичайно — дорогі,
але на прилавках книгарень не
залежуються. Дитячу книгуріч
не замінять наймодерніші вина
ходи. Тому опануванню наукою
творення світу дитячої книги
майбутнім художникомграфі
ком надається у системі худож
ньої освіти ВПІ НТУУ «КПІ» вели
кого значення та приділяється
багато уваги. Кожний випускник —
художник друкованої продукції
впродовж своєї роботи худож
нім редактором, художником
автором, організатором видав
ничого процесу зіткнеться з проб
лемами виготовлення дитячої
книги.
Віриться, що виплекані впро
довж віків багаті традиції ук
раїнської дитячої книги буде
збережено та примножено пра
цею і талантом тих, хто сьогодні
робить у цій всенародної ваги
справі перші кроки.
Ю. В. Пшеничний,
доцент, ВПІ НТУУ «КПІ»
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